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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

MİNİMUM TEMASLA SEYAHAT
Değerli Misafirlerimiz,
“Türkiye’nin dijital hava yolu” olarak, dijital dönüşümümüzü 
başlattığımız 2018 yılından bu yana siz değerli misafirlerimiz için 
yenilikçi birçok dijital çözüm sunuyoruz. Dünyada ve ülkemizde 
pandemi mücadelesi devam ederken, özellikle bu dönemde önemi 
daha da artan “minimum temasla seyahat” ile ilgili birkaç bilgiyi 
sizlere hatırlatmak istiyorum. 

Check-in, bagaj teslimi ve boarding adımlarında dijital 
çözümlerimizden yararlanarak teması en aza indirebilirsiniz. 
Uçuşunuz öncesi check-in işleminizi online olarak yapabilir, 
bagajlarınızı sıra beklemeden “Ekspres Bagaj” ile teslim 
edebilirsiniz. Uçağa biniş (boarding) işlemlerinizi iç hat 
uçuş kapılarında çipli kimlik kartınız ile temassız olarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Seyahat deneyiminizi iyileştirmek ve 
kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Sonbahar gezileri
Her mevsim ayrı güzel ama sonbaharın yeri bir başkadır. Yaz 
sıcaklarının yerini ılık rüzgarlara bıraktığı bu geçiş mevsimi, yeni 
keşifler için de harika bir zamandır. Siz de sonbaharda yeni yerler 
keşfetmek isteyenlerdenseniz birkaç önerim var.

İlk önerim, ülkemizin önemli turistik destinasyonlarından Ayvalık… 
Tam da sonbahar ve zeytin hasadı mevsimi gelmişken Ayvalık’a 
gidebilir, bu özel döneme şahit olabilirsiniz. Bir diğer önerim, tarihi 
Erken Kalkolitik Çağ’a kadar uzanan Sinop. Coğrafi konumunun 
elverişliliği sayesinde yüzyıllar boyunca gözde bir yerleşim yeri 
olan bu güzel şehir, aynı zamanda Türkiye’de mutluluk düzeyi en 
yüksek olan şehir. Üçüncü önerim ise İzmir’in Bergama ilçesinde 
yer alan Pergamon antik kenti… Kuruluş yılları Eski Tunç Çağı’na 
uzanan Pergamon’u gezebilir, tarihte bir yolculuğa çıkabilirsiniz. 
Bu güzel destinasyonlar hakkında detaylı bilgi dergimizin ilerleyen 
sayfalarında…

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!
Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerle 
kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman 
silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve 
rahmetle anıyoruz. Ulu önderimizin mirasını yükseltmeye ve 
yaşatmaya devam edeceğiz.

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

TRAVEL WITH MINIMUM CONTACT   
Dear Guests,
As “Turkey’s digital airline”, we have been providing many innovative 
digital solutions for you, our valued guests, since we started our 
digital transformation in 2018. As the world and our country continue 
to grapple with the pandemic, I would like to remind you of some 
information regarding “travelling with minimum contact”, which has 
become increasingly important especially during this period.

You can minimise contact by using our digital solutions during check-in, 
bag-drop and boarding. Before your flight, you can check in online 
through our online channels and drop off your bag without queueing 
using the “Express Baggage” kiosks. Turkish citizens can board 
domestic flights using their Chip ID cards for a contactless experience. 
We will continue to work tirelessly to improve and simplify every stage 
of your travel experience.

Autumn trips
Every season is beautiful, but autumn has its own special place.  This 
transitional season, when the summer heat is replaced by a warm 
breeze, is also a great time for new discoveries. If you’re someone who 
would like to explore new places in autumn, I have a few suggestions 
for you.

My first recommendation is Ayvalık, one of Turkey’s important tourism 
destinations… You can visit Ayvalık in Autumn just in time to witness 
the special season of the olive harvest. Another suggestion is Sinop, a city 
whose history dates back to the Early Chalcolithic period. This beautiful 
city, which has been a popular area for settlements for centuries due to 
its well-situated geographical location, is also the city with the highest 
level of happiness in Turkey. My third suggestion is the ancient city of 
Pergamon which is located in the Bergama district of Izmir … You can 
visit Pergamon, a city which dates back to the Old Bronze Age, and take 
a journey through history. You can find out more about these beautiful 
destinations in the following pages of our magazine… 

Happy Republic Day! 
As we celebrate the Republic Day of our beloved nation with heartfelt 
wishes, we first commemorate Gazi Mustafa Kemal Atatürk, alongside 
his heroic comrades and our brave martyrs and veterans, with gratitude 
and mercy.  We will continue to uphold and further the legacy of our 
great leader.  

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.

Entry
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müzesi.  

TURKISH HISTORY MUSEUM
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CONTEMPORARY ISTANBUL

Tuba Önder Demircioğlu

Şükrü Karakuş
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SABANCI FOUNDATION SHORT FILM COMPETITION

Engelsiz Filmler Festivali
Engelsiz Filmler Festivali, sinemaseverlerle 11-17 Ekim 

tarihleri arasında 9. kez buluşmaya hazırlanıyor. Klasikleşmiş 
seçkilerinin yanı sıra programını her yıl farklı seçkilerle 

zenginleştiren festivalin bu yılki yeniliklerinden biri de, müzik 
ve sesin dönüştürücü gücüne odaklanan filmlere kulak 

vererek, dünyanın farklı coğrafyalarında müziği ya da sesi 
merkezine alan hikâyeleri izleyeceğimiz “Oditoryum” seçkisi 
olacak. Festivalde, dünyanın farklı coğrafya ve kültürlerinden 

hikâyelerin anlatıldığı “Kaleydoskop” ve birbirinden özel 
hikâyelerle keyifli bir anlatı sunan animasyonların yer aldığı 

“Çocuklar İçin” seçkisi de sinemaseverlerle buluşacak. 

Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl ilk kez Kısa Film Yarışması 
düzenliyor. Süresi 20 dakikayı aşmayan 2020 ve 2021 yapımı 
kısa filmlerin kabul edildiği yarışmaya 28’i yerli, 38’i yabancı 

yapım olmak üzere toplam 20 farklı ülkeden 66 kısa film 
başvuru yaptı. Kısa Film Yarışması’nın ilk yılında En İyi Film 

ödülünün sahibi olmak için 8 ülkeden 13 kısa film yarışacak.

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler 
Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini 

ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.
engelsizfestival.com

Accessible Film Festival
Accessible Film Festival is preparing to meet with moviegoers 

for the 9th time from 11 to 17 October 2021. One of the 
innovations of the festival, which enriches its program 

with different selections every year in addition to its classic 
selections, will be the “Auditorium” selection, where we will 
listen to the films focusing on the transformative power of 

music and sound, and watch stories that center around music 
or sound in different geographies of the world. At the festival, 
the “Kaleidoscope”, where stories from different geographies 

and cultures of the world are told, and the “For Children” 
selection, which includes animations that present a delightful 
narrative with unique stories, will also meet with moviegoers.

Accessible Film Festival is organising a Short Film Competition 
for the first time this year. A total of 66 short films from  

20 different countries  -28 of them national and 38 of them 
international productions- were submitted to the competition 

to  which short films produced in 2020 and 2021 with a 
duration that does not exceed 20 minutes are accepted. In the 

first year of the Short Film Competition, 13 short films from  
8 countries will compete to win the Best Film Award.

The Accessible Film Festival, organized by Puruli Culture and 
Arts, offers all its screenings free of charge to the audience 

this year, as it does every year.

Agnieszka Holland
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FILMEKIMI MAKES A COMEBACK!

9. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj 
Film Yarışması kapsamındaki ödüllere bu yıl ilk 
kez verilecek 50 bin TL’lik En İyi İlk Film Ödülü 

eklendi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema 
Genel Müdürlüğü’nün desteği ve TRT’nin 

Kurumsal İş Ortaklığı ile Boğaziçi Kültür Sanat 
Vakfı tarafından 23-30 Ekim 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek olan festivalde 
bu yıl ilk kez En İyi İlk Film Ödülü verilecek. 

50.000 TL’lik En İyi İlk Film Ödülü, yönetmenlik 
kariyerinin başında olan isimleri desteklemek 

ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak 
amacıyla Akli Film’in katkılarıyla verilecek. 

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer 
alacak filmler 100.000 TL ödüllü En İyi Film 

Ödülü için jüri karşısına çıkarken, En İyi 
Yönetmen’e 20.000 TL; En İyi Kadın Oyuncu 

ve En İyi Erkek Oyuncu’ya 15.000’er TL; En İyi 
Senaryo, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu’ya 

da 10.000’er TL ödül verilecek.  
bogazicifilmfestivali.com

New Award at the 9th  
Bosphorus Film Festival 

The Best Debut Film Award of 50 thousand TRY, 
which will be given for the first time this year, 

has been added to the awards within the scope 
of the National Feature Film Competition of the 

9th Bosphorus Film Festival. The Best Debut 
Film Award will be given for the first time this 
year at the festival, which will be held by the 

Boğaziçi Culture and Arts Foundation, with the 
support of the Republic of Turkey Ministry of 
Culture and Tourism’s General Directorate of 

Cinema and the corporate sponsorship of TRT, 
between 23-30 October 2021. The 50,000 TRY 

Best Debut Film Award will be given with the 
contributions of Akli Film in order to support 
those at the start of their directorial career 
and to pave the way for the new films of the 

directors.

While the films that will take place in the 
National Feature Film Competition will appear 

before the jury for the Best Film Award to 
compete for a prize of 100,000 TRY, the 

Best Director will be awarded 20,000 TRY, 
and 15,000 TRY each will be given to the 

Best Actress and the Best Actor; The Best 
Screenplay, Best Cinematography and Best 

Editing will be awarded 10.000 TRY each.
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Pandemide ikinci kez İstanbul Tiyatro Festivali 
düzenliyorsunuz. Bu yıl nasıl hazırlandınız?
2020’de pandeminin en zorlu döneminde festivali 
yapabilmek bizim için çok değerli bir deneyim 
oldu. Fiziksel mekânlarda festivali sorunsuz 
gerçekleştirebildik ve çevrimiçi gösterimlerde 
çok önemli bir seyirci kitlesine ulaştık. Tüm bu 
deneyim bu yıl festivali kurgularken bize bir yol 
haritası oldu. Bu yıl yine karma bir program yaptık. 
Festivalde prömiyer yapacak yerli yapımların 
neredeyse tamamı fiziksel mekânlarda seyirciyle 
buluşacak. Yurt dışı seyahatlerinin ve karantina 
koşullarının sürekli değişmesi ve belirsizliğini 
koruması nedeniyle bu yıl çevrimiçi programda 
ağırlığı uluslararası toplulukların dans gösterilerine 
ve oyunlara verdik. 
Festivalin temasından ve programdaki oyunlardan 
bahseder misiniz?
Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ayakta 
kalabilmek için içimizdeki yaşam sevincini ve umudu 
kaybetmememiz gerekiyor. Buradan yola çıkarak 
mottomuzu “Bu Zamanda Tiyatro” olarak belirledik. 
Festivalin uluslararası programında Hollanda’dan 
“Medea”yı, İtalya’dan “Neşe” adlı oyunu, Fransa’dan 
“Waterfloor” adlı dans gösterisini ve 7 çevrimiçi 
oyunu ağırlıyoruz. 14 yerli oyunun sahneleneceği 
festivali Hira Tekindor’un yönettiği, Zerrin 
Tekindor’un rol aldığı “Toz” oyunu ile açıyoruz. Emre 
Kınay’ın oynadığı “Irgat”, metnini Zehra İpşiroğlu’nun 
yazdığı “Yüzleşme”, BAMİstanbul’dan “Istırap 
Korosu”, Sema Elcim’in metnini yazdığı, Ahmet Sami 
Özbudak’ın yönettiği “Gabriel’in Düşü”, Eyüp Emre 
Uçaray’ın yönettiği “Koleksiyoncu”, Kocaeli Şehir 
Tiyatroları’ndan Mehmet Birkiye’nin yönettiği “Vişne 
Bahçesi”, Kadıköy Emek Tiyatrosu’ndan “Birazdan 
Gideriz Şimdi Yağmur Yağıyor”, metnini Ceren 
Ercan’ın yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği İstanbul 
Tiyatro Festivali yapımı “Beni Sakın Yumruklardan” 
prömiyer yapacak oyunlarımızdan.
Pandeminin tiyatroya olumsuz etkilerini 
iyileştirmek için yetkililere ve seyircilere neler 
önerirsiniz?
Yakın zamanda birçok kültür sanat kurumu ortak 
bir kampanyaya imza attı: “Sanat İçin Aşı”. Öyle 
görünüyor ki pandemi bir süre daha yaşamımızı 
etkileyecek. Pandemiden tüm iş kolları çok 
etkilendi ama oyunlarla yaşayan sahnelerin bir 
bölümü bu süreçte kapandı. Büyük bir bölümü çok 
büyük ekonomik sıkıntı içinde. Biz seyirciler bu 
sahneleri yaşatabiliriz. Bunun için de pandemiden 
korunma kurallarına uyarak yavaş yavaş tiyatro 
mekânlarındaki koltuklarda yerimizi almalıyız. 

You are organising Istanbul Theatre Festival for the second time during the pandemic. 
How did you prepare for this year?
It was an invaluable experience for us to be able to hold a festival in 2020, during the most 
challenging times of the pandemic. We were able to hold the festival in physical venues 
without any problems and we reached a substantial audience with our online screenings. 
We used that experience as the roadmap of this year’s festival. This year, we once again had 
a combined program. Almost all of the national productions that will premiere during the 
festival will be presented to the audience in physical venues. Considering that the conditions 
for travelling abroad and quarantine changes, we decided to predominately feature the dance 
shows and plays of international companies in the online program. 
Can you talk about the theme of the festival and the plays in the program?
To survive despite all the negativities that we experience, we should not let go of the joy 
of living and hope. Setting out from that, we determined our motto as “Theatre in These 
Trying Times”. In the international program of the festival, we are hosting “Medea” from the 
Netherlands, “Joy” from Italy, and the “Waterfloor” dance show from France and 7 online 
plays. We are opening the festival, in which 14 domestic plays will be staged, with “Toz” 
(Dust) directed by Hira Tekindor and starring Zerrin Tekindor. Among the plays to premiere 
are “Irgat” (The Worker) starring Emre Kınay, “Yüzleşme” (The Face-Off) with a screenplay 
written by Zehra İpşiroğlu, and  “Istırap Korosu” (The Choir of Suffering) BAMIstanbul, 
“Gabriel’in Düşü” (Gabriel’s Dream) written by Sema Elcim and directed by Ahmet Sami 
Özbudak, “Koleksiyoncu” (Collector) directed by Eyüp Emre, “Cherry Garden” staged by 
Kocaeli Şehir Tiyatroları and directed by Mehmet Birkiye, “Birazdan Gideriz Şimdi Yağmur 
Yağıyor” (We’ll Leave in a While It’s Ranining Now) staged by Kadıköy Emek Tiyatrosu, and 
“Beni Sakın Yumruklardan” (Protect Me From Punches), a production of Istanbul Theatre 
Festival, written by Ceren Ercan and directed by Yelda Baskın.
What would you advise the authorities and the audience on coping with the negative 
impact of the pandemic on theatre?
Recently, many cultural and art institutions have launched a joint campaign: “Vaccination 
for Art”. It seems that the pandemic will affect our lives for a while. All business lines were 
affected by the pandemic, and some of the stages that survived thanks to the plays staged 
were closed during this time. Most of them are in great economic trouble. We, the audience, 
can make these stages survive. For this, we must gradually start taking our place in the seats 
in the theatre venues by adhering to the rules of protection to avoid the pandemic.

22 Ekim–20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 
25. İstanbul Tiyatro Festivali’ni, Festival Direktörü 
Leman Yılmaz ile konuştuk.  

We had a talk with Leman Yılmaz, the festival director of the 25th Istanbul Theatre 
Festival to be held between 22 October– 20 November.  

THEATRE IN THESE TRYING TIMES 

Fotoğraf/Photograph: Muammer Yanmaz
Leman Yılmaz
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Helena Blomqvist, Le Petit Soldat, 2021
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75% OF THE FISH STOCK IS OVERFISHED  
IN THE MEDITERRANEAN

© WWF
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THE STRUCTURE OF REALITY IS GET TING RESHAPED 

Amin Maalouf, 
Global Marketing 

Dünyaca ünlü ödüllü yazar Amin Maalouf, 
19-22 Ekim tarihlerinde “Pazarlamanın 
Geleceği” ana teması ile düzenlenecek 

Global Marketing Summit 2021’e konuk 
oluyor. Maalouf, geçmişin izini sürerken, 
geleceği, beklentilerini ve yaratıcılığını 
besleyen kaynakları konuşacak. “İnsan 
geçmişin yok olması karşısında kolay 
avunur; asıl kaldırılamayan, geleceğin 
yok olmasıdır” diyen Maalouf, düşünce 
serüvenimize başka bir boyut katacak 

ve dünyanın farklı yerlerindeki insanlara 
ses olacak.

Amin Maalouf at Global 
Marketing Summit 2021

World-renowned award-winning author 
Amin Maalouf will be the guest of Global 
Marketing Summit 2021, which will be 

held between October 19-22, 2021 
with the main theme of ‘The Future 

of Marketing’. While tracing the past, 
Maalouf will talk about the future, his 

expectations and the resources that fuel 
his creativity. “Man is easily consoled by 
the disappearance of the past; Maalouf 

will add another dimension to our 
adventure of thought and will be a voice 
for people in different parts of the world.
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cancocuk.com

CHEST FOR STORING 
MEMORIES
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B O O K ME N DER

Hava Durumu 

Bir yağmur damlasının şeklini hiç 
merak ettiniz mi? Ya da rüzgârın neden 

estiğini? Peki ya kar nereden gelir? 
Fırtına çıktığında ne olur? Gökkuşağı nasıl 
oluşur? Bütün bu soruların ve bunlar gibi 

pek çoklarının cevabını, son derece ilgi 
çekici bir konuyu, yani hava durumunu 
ele alan bu kitapta bulacaksınız. Kitap 
boyunca size rehberlik edecek kişiyse, 
çok tecrübeli bir meteorolog olan ağaç 

kurbağası Rozi olacak! 
ithakicocuk.com

What Happens When the 
Weather Changes? 

Have you ever wondered about the shape 
of a raindrop? Or why the wind blows? 
So where does the snow come from? 

What happens when the storm hits? How 
is a rainbow formed? You will find the 

answers to all these questions and many 
more in this book, which deals with a very 
interesting subject, namely the weather. 

Rozi the tree frog, a very experienced 
meteorologist, will guide you throughout 

the book!
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“Londra ile ilk tanışmam, edebiyat yoluyla oldu. Londra’da 
geçen kitaplarda oraya edebi yolculuklar yaptım. Çok sevdim. 
Sonra gidip kendisini bizzat gördüğümde daha da çok sevdim. 
Bu kenti sevme nedenim, müzeleri ve kitapçıları öncelikle.”  

“My first introduction to London was through literature. I had 
literary journeys to London by reading the books that had 
London as their backdrop. I really loved it. And when I finally 
went ahead and visited it in person, I loved it even more. I love 
this city primarily for its museums and book stores.”  

“British Museum, Victoria & Albert Museum, Tate Modern, 
Tate Britain gibi müzeleri gezmek, oralarda açılan sergileri 
görmek büyük mutluluk benim için. Kraliyet Ailesi’nden 
hoşlanmasam da ilk gençliğimin idolü Diana’nın Londra’daki 
izlerini sürmeyi severim. Harrods’ta alışveriş ederken Diana’nın 
Harrods’ın varisi Dodi el Fayed ile olan son büyük aşkını 
anarım. Londra kitapçılarında bütün bir gün geçirebilirim. 
Benim için Londra’nın en güzel yanı ise her defasında hiç 
bilmediğim sokaklarında uzun yürüyüşler yapıp kaybolmak. 
Londra metrosuna binip gelişigüzel duraklarda inip yeni yerler, 
restoranlar keşfetmek de önemlidir benim için.”

“Visiting museums such as the British Museum, Victoria & 
Albert Museum, Tate Modern, and Tate Britain, and seeing 
the exhibitions that are on display in these museums is a 
great sort of pleasure for me. Even though, I’m not keen on 
the Royal Family, I love tracing the trails of Diana, the idol of 
my youth. Shopping in Harrods, I think of the last great love 
of Diana, Dodi el Fayed, who was the heir of Harrods. I can 
spend a whole day at the bookstores in London. For me, the 
best part of being in London is getting lost in its streets that 
I’ve never tread. Getting on the London subway and getting off 
at random stations to discover new places and restaurants is 
what I care for.”

[ F İ L İ Z  AYG Ü N D Ü Z  –  L O N D R A ]
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Preparation
Kırmızı biberler yıkanır, sap ve çekirdek 
kısımları ayıklandıktan sonra yarım 
parmak boyunda doğranır. Az suyla iyice 
yumuşayana kadar haşlanır. Haşlama 
suyu süzülüp atılır. Biberler 
kevgirden geçirilerek kabukları 
ayrılır. Biber püresi yeniden 
ateşe konur, salça kıvamına 
gelene kadar koyulaşması 
sağlanır. Domates ve soğan 
rendelenir. Ayrı bir tencerede bir 
iki taşım kaynatılır. Maydanoz ve 
naneler iyice yıkandıktan sonra ince ince 
kıyılır ve domateslerin üzerine konur. 
Biber püresi, yoğurt, kekik, karabiber ve 
tuz da ilave edildikten sonra azar azar un 
koyarak yoğurma işlemine geçilir. 

Hamur sert bir kıvama gelince 
bir tencereye konur, kapak 
kapatılır. 5 gün boyunca her 
gün, sabah-akşam yoğrulur. 
Hamur sulanırsa üzerine 
biraz un ilave edilebilir. Hava 
yeterince sıcaksa 5. gün hamur 
ele yapışmamaya başlayacaktır. Bu 
kıvam hamurun kurutma aşaması için 
hazır olduğunu gösterir. 

Çok sıcak, yağışsız bir günde balkon 
veya teras gibi güneş alabilecek 
geniş bir alan sabah erkenden yıkanıp 
kuruması beklenir. Üzerine temiz bir 
çarşaf serilir. Tarhana hamurundan 
avuç büyüklüğünde parçalar koparılarak 
çarşafa yan yana dizilir. Parçalar güneşte 
kurudukça ters yüz edilir ve daha küçük 
parçalara bölünür. Kurumuş tarhanalar 
önce iki avuç içinde ovalanarak ufaltılır. 
Sonra kevgirden geçirilir. İnce bulgur 
veya irmik boyuna gelmesi yeterlidir. 

Ufalanmış tarhana geniş tepsilere serilir. 
Bir iki gün güneşte kurumaya bırakılır. 
Kuruturken arada bir tahta kaşıkla 
karıştırılır. 

Bez torbalara doldurulup karanlık, serin 
ve havadar bir yerde saklanır. 

Wash the sweet paprika, and after you sort 
out the stalk and the seeds, chop them into 
half an inch pieces. Boil them with a little 
bit of water until they turn mellow. Strain 

them and pour the boiling water down 
the drain. Peel their skins. Place 
the puree of the paprika on the 
stove, and let it condense to the 
consistency of a paste. Grate the 

tomatoes and the onions. Place 
them into another pot and let them 

reach a brisk simmer. Finely chop the 
parsley and peppermint you have washed 
well and add them to the tomatoes and 
onions. Add in the paprika paste, yoghurt, 
thyme, black pepper and salt and flour little 
by little and start kneading. 

When the dough has a firm 
consistency place it in a pot and 
close the lid. Knead this dough 
every morning and evening for 5 
days in a row. If the dough gets 

wet you can add a little bit more 
flour. If the weather is hot enough, 

the dough will start not to stick to your 
hands on the 5th day. This consistency 
shows that it is ready for drying. 

On a very hot and dry day wash a balcony 
or a terrace, a large area that gets a lot 
of sunlight early in the morning and wait 
for it to dry. Then lay a clean sheet over it. 
Take handfuls of the tarhana dough and 
lay those bits of dough on this sheet. Turn 
the pieces turned upside down as they 
dry out in the sun and portion them into 
smaller parts. Mince the dried tarhana first 
by scrubbing these bits in between your 
palms. Then sieve them. The dried particles 
should be as big as semolina or fine bulgur. 

Place the minced tarhana over large trays 
and leave them to dry in the sun for two 
days. Stir them with a wooden spoon as 
you dry them. 

Fill these particles into linen sacks and 
keep them in a dark, cool and airy place. 

on

Malzemeler
6 kg salçalık tatlı kırmızı biber,  3 kg domates, 2-3 baş iri 
soğan, 1 demet maydanoz, 1 demet taze nane, 1 kg süzme 
ev yoğurdu, 1 çorba kaşığı kekik, 1 çorba kaşığı karabiber, 
1 avuç tuz, Aldığı kadar un (yaklaşık 6-7 kg)

Ingredients
6 kg sweet paprika (for paste making), 3 kg tomatoes,
2-3 mid-sized onions, 1 bunch of parsley, 1 bunch of 
peppermint, 1 kg strained home-made yoghurt, 1 tbsp of 
thyme, 1 tbsp ground black pepper, 1 handful of salt,
Flour as much as it takes (around 6-7 kg)

TARHANA OF THRACE

TREND / Hotwire
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[ E S R A  D E R M A N C I O Ğ L U ]

“I PORTRAY EVERY CHARACTER WITH  
WHAT I DEDUCE FROM LIFE”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

İsviçre’de sanat tarihi okumuşsunuz. Oyunculuk tutkusu sonradan mı 
ortaya çıktı?  
Evet, ben sanat tarihi mezunuyum. Ama sanat tarihinin 

Uzun süreler, farklı isimlerden oyunculuk eğitimi aldınız. Alaylı ve 
mektepli olmak hep tartışılan bir konu sanat dünyasında. Eğitim, 
yeteneğin olmazsa olmaz bir parçası mı sizce?   

You studied art history in Switzerland. Did your passion for acting 
emerge later?

For a long time, you took acting training from different names. Being a 
self-educated and a tutored performer is always a subject of discussion 
in the art world. Do you think education is an essential part of talent?

a math to it.

PORTRE / Portrait
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Did you experience the disadvantage of starting acting 
at the age of 30, was it more advantageous to start the 
profession as a mature person?  

How do you evaluate your career journey since your first 
role on the Avrupa Yakası sitcom? Are you at the point 
that you dreamt of, want and feel happy at?

Do you have regrets about projects you have accepted 
or rejected?       

Oyunculuğa 30’lu yaşlarda başlamanın dezavantajını 
yaşadınız mı, mesleğe olgun bir dönemde başlamak 
daha avantaj mı sağladı?  

“Avrupa Yakası”ndaki ilk rolünüzden beri kariyer 
yolculuğunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayal 
ettiğiniz, istediğiniz, mutlu hissettiğiniz noktada mısınız? 
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Kabul ettiğiniz ya da etmediğiniz projelerle ilgili 
pişmanlıklarınız var mı?       

Proje seçerken hangi kriterleri önceliklendiriyorsunuz? 

karakterse.
Cümbüşü icat eden Zeynel Abidin Cümbüş’ün 
torunusunuz. Müzikle ilişkiniz nasıl? 

dinlerim.
21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde 
“Hayalet Dayı”daki performansınızla komedi dalında 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildiniz. Peki, sizi neler 
güldürür? 

Sinemada özellikle çalışmak istediğiniz yerli-yabancı 
yönetmenler var mı?   

Dizi, tiyatro ve sinema tecrübenizi değerlendirdiğinizde, 
sizi en çok etkileyen ya da mutlu eden, diğerlerinden 
daha değerli bulduğunuz rolünüz hangisi?  

Pandemi, hem toplumsal hem de bireysel açıdan tüm 
dünyayı etkiledi. Siz bu etkiyi olumlu-olumsuz nasıl 
yaşadınız?

Which criteria do you prioritise when choosing a 
project? 

You are the granddaughter of Zeynel Abidin Cümbüş, 
who invented the cümbüş (mandolin with a metal body). 
How is your relationship with music? 

You were selected as the Best Supporting Actress in 
the comedy category with your performance in Hayalet 
Dayı (Uncle Ghost) at the 21st Sadri Alışık Theater and 
Cinema Actor Awards. So what makes you laugh?
My sense of humor does not rely on comedy. Rather 
than comedy, the characters that are written just 

at sitcoms, the black humor in dark comedy, that 
defensive humour.
Are there directors be they Turkish or foreign that you 
would like to work with?   

When you look at your TV series, theatre and cinema 
performances, which role do you find most influential or 
happy and more valuable than others?  

The pandemic has affected the whole world, both 
socially and individually. How did you experience this 
effect, positive or negative?

the deaths, fear and economic crises in the world. 
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oldu.
Deneyimli bir oyuncu olarak, pandeminin yıpratıcı 
etkisinin sanat ve sanatçılar üzerinde bir değişim 
yaratacağını düşünüyor musunuz? 

Kültür gezilerini mi, deniz tatilini mi tercih ediyorsunuz? 

Şu sıralar üzerinde çalıştığınızı yeni projeler var mı? 

As an experienced actress, do you think the devastating 
effect of the pandemic will create a change in the arts 
and artists?

artists or not. These would have been lessons that 

Do you prefer cultural trips or sea holiday? 

Are there any new projects you are currently working 
on? 

year.  

(Uncle Ghost)
“Fatmagül’ün 

(What is 
Fatmagul’s 
Fault?)
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TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

AYVALIK: A BEAUTY OF ITS OWN IN THE SEASON OF OLIVE HARVEST
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AYVALIK

Mevsiminde 

YAZI / TEXT:  GÖKÇE ÇİÇEK

AYVALIK
A BEAUTY OF ITS 
OWN IN THE SEASON 
OF OLIVE HARVEST

SEYAHAT /  Travel

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BALIKESİR/EDREMİT’e, haftanın HER günü her 
şey dâhil 149,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to BALIKESIR/EDREMIT from İstanbul 
Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 149,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan BALIKESİR/
EDREMİT’e, vergi ve ek 
ücretler hariç 3000 BOLPUAN
kullanarak uçabilirsiniz.

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

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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

Cunda’da sonbahar, denizi 
izlemenin de en az denize 
girmek kadar sizi mutlu 

ettiği bir mevsimdir. Sadece 
Cunda’da iki bine yakın tarihi 

taş evin olduğunu biliyor 
muydunuz? Sit alanı olduğu 

için koruma altında olan 
bu evleri ve nefes kesen 
sokakları dolaştığınızda, 

belki siz de aklınızdan “keşke 
zaman hiç akmasaydı” 

diye geçirebilirsiniz.  Artık 
müze olarak ziyaretçilerini 
karşılayan Rum Ortadoks 

Kilisesi, meşhur Taş Kahve, 
adanın tepesinde yer alan 

Sevim Necdet Kent Kitaplığı, 
şahane balıklarıyla Teos, 

tadı damağınızda kalacak 
tatlılarıyla İmparator ve 

Karadeniz Pastanesi… Ve 
daha neler neler… Burada 
her şey bir olmuş, hep bir 

ağızdan “Sonbaharda gel” 
diyor adeta. 

CUNDA IS A MUST!
When it’s fall in Cunda, 

watching the sea will give 
you just as much pleasure 
as swimming in it. Did you 
know that there are close 
to 2,000 stone houses in 
Cunda alone? The houses 
here are protected by the 

“SIT” preservation status. As 
you stroll among them along 

the breathtaking streets, 
maybe you, too, will think 
to yourself, “If only time 

had stood still.” The Greek 
Orthodox Church, which 
nowadays greets visitors 

as a museum, the famous 
Stone Cafe, the Sevim 

Necdet City Library that 
sits at the very top of the 

island, the marvellous fish 
at Teos, the İmparator and 
Karadeniz Patisseries, with 
their memorable desserts... 
and so much more... Here, 

it’s as if everything has come 
together to shout out in 

unison, “Autumn is here.”
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Tane tane toplanan zeytinler 

benzeri aletlerle veya dallarla 
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• Genel kabule göre, zeytinin çekirdeği ne kadar küçük olursa cinsi o kadar kaliteli ve 
üstün olur. 

• Bir adet zeytinin yüzde 20 ilâ 30’u yağdır. Bu oran, erken hasat döneminde daha da 
düşer, ancak antioksidan seviyesi yükselir.

• Zeytin, dünyanın en uzun ömürlü ağaçlarından biri olup iki bin yaşına kadar 
yaşayabiliyor. 

• Türkiye, dünyanın en çok zeytin ve zeytinyağı üreten ilk beş ülkesinden biridir. 
• Türkiye’de binin üzerinde zeytinyağı üreticisi bulunmaktadır. 
• Zeytinyağı; egzama, çıban, mide ve bağırsak hastalıkları dâhil, birçok rahatsızlığın 

tedavisinde kullanılır. 
• Zeytinyağı saçları uzatıp cilt kırışıklarını giderir.

DID YOU KNOW?...
• For olives, it’s generally agreed that the quality of the variety increases as the size of 

the pit decreases.
• Oil makes up between 20%-30% of an olive. When harvested early, the percentage 

of oil is lower, but the level of antioxidants is higher.
• Olive trees have one of the longest life spans of any trees in the world. They can live 

for up to 2,000 years.
• Turkey is among the top five olive- and olive oil-producing countries in the world.
• There are over a thousand producers of olive oil in Turkey.
• Olive oil is used to treat a variety of conditions, including eczema, boils and gastro-

intestinal disorders. 
• Olive oil helps hair grow and gets rid of wrinkles.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı son verilere göre Türkiye’de mutluluk düzeyi en yüksek olan 
şehir, yüzde 77,6’lık bir oranla Sinop. Şehir, uzun zamandır listenin en üst sıralarında yer alıyor.

According to the latest data published by the Turkish Statistical Institute, Sinop is the happiest city of the 
country with a rate of 77.6%. The city ranks on the top of the list for a long time now. 42 PEGASUS _ Ekim / October  2021
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Sinoplu Diyojen  
Kentin girişinde, MÖ 5. yüzyılda, 

bölgenin bir Helen kolonisi olduğu 
dönemde Sinop’ta doğmuş ünlü 
bir filozofun heykeli bulunuyor: 

Kendisinden bir isteği olup olmadığını 
soran Büyük İskender’e, “Gölge 

etme, başka ihsan istemem” diyen 
Diyojen’in heykeli… 

Diogenes of Sinope  
At the entrance of the city, there is the 

statue of a famous philosopher who 
was born in Sinope, when the city was 
a Hellenistic colony in the 5th Century 
BC: The statue of Diogenes who told 
Alexander the Great to, “stand a little 
outside his sun” when he was asked if 

he wanted any favours…

Çevresi ormanlarla kaplı Sinop’un 
il merkezinde, Osmanlı dönemi 
sivil mimari örnekleri olan zarif 

konaklar dikkat çekiyor. 18. yüzyıl 
sonunda inşa edilen üç katlı 

Aslantorunlar Konağı, günümüzde 
Etnografya Müzesi olarak  

hizmet veriyor. 

Elegant Structures   
The provincial centre of Sinop is 

surrounded by forests, and elegant 
mansions which are examples of 
Ottoman civil architecture draw 
the attention. The three storied 

Aslantorunlar Mansion built by the 
end of the 18th  Century serves as an 

Ethnography museum today.   

Kalenin yüksek duvarlarının ardında 
yer alan ve 1999 yılında müzeye 
çevrilen Tarihi Sinop Cezaevi söz 
konusu olduğunda akla ilk gelen 

isim, “Aldırma Gönül” adıyla bilinen 
“Hapishane Şarkısı V” şiirini  
burada mahkûmken yazan 

Sabahattin Ali. 

When you talk about the  Historical Sinop 
Prison, which stands behind the high 

walls of the fortress and is transformed 
into a museum in 1999, the first name to 
come to mind is, Sabahattin Ali who has 

written his poem entitled “Prison Song V” 
a.k.a. “Nevermind Heart” when he was a 

prisoner here.  
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
SİNOP’a, haftanın ÜÇ günü her şey 
dâhil 204,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to SİNOP from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ THREE days a week 
flights; all-inclusive prices start at 204,99 TL.

FLY WITH PEGASUS

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

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
SİNOP’a, vergi ve ek ücretler hariç  
4000 BOLPUAN kullanarak uçabilirsiniz.

You can fly to SİNOP from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport by using 4000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

4000
BOLPOINTS
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En Kuzey Uçta   
Anadolu’nun en kuzey noktası 

olan İnceburun, Sinop 
Yarımadası’nın kuzeybatısında 
yer alıyor. Fotoğraf tutkunları 

için pastoral manzaralar sunan 
İnceburun’daki deniz feneri, 
1863 yılından beri gemilere 

yoldaşlık ediyor.

The Northernmost  
Point    

The northernmost point of Anatolia, 
Cape Inceburun, is to the northwest 
of Sinop Peninsula. The lighthouse 

in İnceburun, which presents 
pastoral scenes to photography 

lovers, has been guiding the ships 
since 1863. 

Sinop sadece doğal güzellikleri 
ile değil, yerel tatlarıyla da 

ziyaretçilerini memnun ediyor. 
Yemeden dönmemeniz gereken 

lezzetler arasında bol cevizli 
Sinop mantısı, kuru üzümlü nokul, 
Boyabat ezmesi ve sirkeli pırasa ilk 

sıralarda geliyor.   

Must Eats     
Sinop does not only please its 

visitors with its natural beauties 
but also its local delights. Among 

the delicacies you must eat 
are Sinop dumplings with lots 
of walnuts, nokul with raisins, 
Boyabat ezme and leek with 

vinegar.  

Doğayla iç içe olacağınız en güzel 
yerlerden biri de şehir merkezine 
30 km mesafedeki Erfelek Tatlıca 
Şelaleleri. İki km’lik dar vadide irili 
ufaklı 28 şelale bulunuyor. Doğa 
yürüyüşleri için biçilmiş kaftan 
olan bölge, 2011 yılında tabiat 

parkı ilan edilmiş.

One of the places where you can be at 
one with nature is the Erfelek Tatlıca 

Waterfalls which are 30 km away from 
downtown. There are 28 waterfalls, big 
and small, in the two kilometre narrow 
valley. The area which is ideally suited 

for trekking was declared a nature 
park in 2011. 

Şehir merkezine 10 km uzaklıktaki 
doğal sit alanı Hamsilos Tabiat 

Parkı, kamp ve piknik alanlarıyla 
oldukça popüler. Hamsilos’un, 

genellikle Kuzey ülkelerinde görülen 
fiyort tipi coğrafi oluşumların 
Türkiye’deki tek örneği olduğu 

söyleniyor.  

The Hamsilos Nature Park, a natural 
protected area which is 10 km away 
from the downtown, is quite popular 

with its camping and picnic areas. 
It is said that Hamsilos is the sole 
example of a fjord type formation, 

generally seen in the Nordic 
countries. 
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SEYAHAT /  Travel

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
İZMİR’e, haftanın HER günü her şey dâhil 
164,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

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

3000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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

Pergamon, the setting up of which dates back to the Early 
Bronze Age, gets its name from “Perg” or “Berg” which 
meant“castle” and“stronghold”. 

Writer and philosopher Pliny the Elder who lived in the 1st 
Century BC had said for Pergamon Ancient city, “Pergamon, 

the ancient city is the capital of the Attalos Dynasty and is 

this city, large areas were reclaimed by terracing and various 
religious and public structures were erected including temples, 
sculptures, theatre, stoa, gymnasium, and library.  The 
Pergamon Asklepion setup outside the Acropolis, is one of the 
most important therapeutic centres of the era not only for the 
treatment methods employed but also its architectural setup.   

THE MOST FAMOUS OF THE 
ANCIENT CITIES
PERGAMON

en önemli bilim merkezlerindendir. Kentte teraslama 

tiyatro, stoa, gymnasium, kütüphane de dahil dinsel ve 

olan Pergamon Asklepionu da gerek tedavi yöntemleri 
gerekse mimari düzeniyle devrinin en önemli tedavi 
merkezlerinden biridir.  

Antik Kentlerin 
En Ünlüsü 
PERGAMON
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Pergamon ve Çok Katmanlı Kültürel 
Peyzajı, 2014 yılında UNESCO Dünya 

Mirası Listesi’ne girmiştir.  

Pergamon and its Multi-Layered 
Cultural Landscape was admitted to 

the UNESCO World Heritage List in 2014.  
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TIPS FOR A BETTER LIVING

DÜNYA OLARAK COVID-19  
SALGININA HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK

THE PANDEMIC CAUGHT US, THE WHOLE WORLD, OFF GUARD
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“We have brought together the best quality selection of recent years”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

Pandemi sürecinde ikinci kez Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni 
düzenliyorsunuz. Mevcut şartlarda, geçen seneden farklı olarak 
nasıl hazırlandınız festivale?

Bu sene gösterim koşulları nasıl olacak?

You are organising the Antalya Golden Orange Film Festival for the 
second time during the pandemic. How did you prepare for the festival 
under the given circumstances compared to last year?

What are the conditions for screening this year?
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Festivalin lokomotifi Ulusal Uzun Metraj Film 
Yarışması. Pandemi koşulları düşünüldüğünde 
bu seneki başvuru ve katılım düzeyini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Altın Portakal 
için yarışacak 10 film içinde sadece Nazlı Elif  Durlu’nun 
“Zuhal”i bir kadın yönetmenin imzasını taşıyor. Hem 
vizyonda hem de festivallerimizde kadın üretimlerinin ve 
hikâyelerinin azlığını neye bağlıyorsunuz?  

The engine of the festival is the National Feature Film 
Competition. Considering the pandemic conditions, 
what can you say about the level of application and 
participation this year?

Among the 10 films that will compete for the Golden 
Orange in the National Feature Film Competition, only 
Nazlı Elif Durlu’s “Zuhal” bears the signature of a female 
director. To what do you attribute the scarcity of women’s 
productions and stories, among the movies that come to 
the theatres and compete in our festivals?  
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Ulusal Kısa Metraj ve Belgesel Film yarışmalarındaki 
filmler için neler söylersiniz? Belirli temalar var mı ön 
plana çıkan? 

 Genelde bütün festivallerde yarışmaya seçilmemiş 
filmler ile seçilmiş filmler karşılaştırılıp seçilmeyenden 
yana haksızlık yapıldığı tartışılır. Siz bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Festival afişinde doğa vurgusu ve “gelecek umutla 
yeşerecek” mottosu ön planda. Bu yaz Antalya’da çıkan 
orman yangınlarının afiş üzerinde ne kadar etkisi var? 

What would you say about the films in the National Short 
Film and Documentary Film Competitions? Are there 
certain themes that stand out? 

In general, it is discussed that the films that were not 
selected for the competition in all festivals are compared 
with the selected films and that injustice is done in favour 
of those that are not selected. What do you make of this? 

The emphasis on nature and the motto “the future will 
bloom with hope” come to the fore on the festival poster. 
What sort of an influence did the forest fires in Antalya 
have on the poster this summer? 

“Zuhal”
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Her festivalde genelde jüri üyeleri öne çıkar ve seçimleri 
konuşulur. Bu yılki jüri üyeleri seçimlerinizde hangi 
kriterleri önceliklendirdiniz? 

Festivalin ortak yapım marketi ve proje geliştirme 
platformu Antalya Film Forum bu yıl sekizinci kez 
düzenleniyor.  Antalya Film Forum’un yerli sinemaya 
katkılarını anlatır mısınız? 

Yabancı seçkideki filmlerden bahseder misiniz? 
Sinemaseverleri nasıl sürprizler bekliyor?

Pandemi devam ederken Temmuz ayında kısıtlamalar 
kalktı ve sinemalar açıldı. Size göre, film üretimi ve gişe 
açısından nasıl bir süreç bekliyor sektörü?

In every festival, jury members usually come to the fore 
and their choices are discussed. What criteria did you 
prioritise in your selection of jury this year? 

Antalya Film Forum, the co-production market and 
project development platform of the festival, is being held 
for the eighth time this year. Could you tell us about the 
contributions of Antalya Film Forum to national cinema?

 Can you talk about the films in the international 
selection? What surprises await moviegoers?

As the pandemic continued, restrictions were lifted in July 
and cinemas were opened. In your opinion, what kind of 
process awaits the industry in terms of film production and 
box office?

Lifestyle
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Yerli ve yabancı festivaller, pandemi sürecinden daha 
güçlenmiş olarak çıkacak mı sizce?

Do you think local and foreign festivals will emerge 
stronger from the pandemic process?
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nsan psikolojisi unutkan ve inkâra meyillidir. Hayatta 

superior to other living things.

the threat has not passed yet and we are living in a period where 

Dünya Olarak Covid-19 

THE PANDEMIC CAUGHT US, THE WHOLE WORLD, OFF GUARD 

YAZI / TEXT: DR. PSK. YEŞİM TÜRKÖZ
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umulan mutluluk ve güven duygusu yerini 

 

into a dangerous area that you ought to avoid. 

does not develop based on a real danger and 

Lifestyle
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midir?” sorusunu sorduran 

daha iyi hissetmek için neler 
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without losing time.

and a suitable response to a new situation” and 

yürütülmelidir.

yeni bir tepki ve yeni duruma uygun bir tepki” 

mümkün olan en uygun tepkiyi verebilme ve 

deneyimidir.  





Your horoscope for OCTOBER says that...

Hep ihmal ettiğiniz, ötelediğiniz, bu nedenle 
de sizi ağırlaştırdığını fark edemediğiniz 
kronikleşmiş sorunlara yoğunlaşıp hayatınızda 
gerçek bir temizlik yapabilirsiniz. 6 Ekim 
yeniayı içsel yolculuğu, kendinizi tanıma ya da 
dinginlik sağlayacak bir aktiviteye başlama 
kararınızı tetikleyebilir. 20 Ekim dolunayı 
döneminde sağlık adına yaptığınız ya da 
yapmadığınız şeylerin sizi getirdiği noktayı 
görme ihtimaliniz artacak.

You can do a real clean-up in your life by 
concentrating on the chronic problems that 
you have always neglected and postponed 
dealing with to another day, the ones that pull 
you down. The inner journey that comes with 
the new moon on 6 October, may trigger you to 
take a decision to get to know yourself or start 
an activity that will bring you peace. During the 
full moon on 20 October, you will more likely 
see where the things you do or do not 
do in the name of health have 
taken you.

AKREP I SCORPIO

Keyifli bir uğraş ya da hobiyi, 
eğlenceyi ve yaratıcılığınızı 
artıracak bir aktiviteyi  6 Ekim yeniayı ile birlikte 
hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bekâr İkizler için 
yeni bir aşk kapıyı çalabilir. Çocuk haberleri 
ve bununla bağlantılı kararlar da gündeme 
gelebilir. 20 Ekim dolunayı döneminde içinde 
bulunduğunuz grubun, organizasyonun, ekibin 
dinamiklerine ayak uydurmak ve kalabalığın 
içinde dengede kalmayı bilmek gerekiyor.

With the new moon on 6 October, you can 
incorporate a pleasant occupation or a hobby, 
an activity that will increase fun and creativity 
for you, into your life. For single natives, a new 
love may knock on the door. Children’s news 
and related decisions may also come to the 
fore. During the full moon of October 20, it is 
necessary to keep up with the dynamics of the 
group, organisation and team you are in and 
know how to stay in balance within the crowds.

GEMINI

Sizi hep durduran 
aksaklıklar sebebiyle 
yol alamadığınız işlerin 
açılma zamanı geldi. 6 
Ekim yeniayı ile birlikte her 
zamankinden daha umutlu 
ve hevesli olacağınız bazı gelecek planları 
şekillenecek. Bu planlara eşlik edecek insanlarla 
bir araya gelip hedeflediğiniz yolda ivme 
kazanma şansı bulacaksınız. İş ile arkadaşlığı, 
arkadaşlıkla aşkı birbirine karıştırmamakta ve 
aralarındaki sınırı netleştirmekte yarar var. 

It’s high time for business to roll which couldn’t 
proceed due to the setbacks that kept hindering 
you. With the new moon on 6 October, some 
future plans will take shape, which will make you 
more hopeful and enthusiastic than ever before. 
You will have the chance to get together with the 
people who will accompany these plans and gain 
momentum on the path you aim for. It is useful 
not to confuse work and friendship, friendship 
and love, and to clarify the line that separates 
them.

YAY I SAGITTARIUS
6 Ekim yeniayı 
burcunuzda 
gerçekleşecek. 
Sizi harekete 
geçiren, gecikmiş 
ve bekletilmiş 
hamlelerin 
motivasyonunu 
veren bir yeniay olacak. “Çok bekledim ve 
zaman kaybettim, hız kazanmam gerek” 
derseniz, kontrolsüz ve risk barındıran bir 
heyecanla sorunlara da açık hale gelebilirsiniz. 
Ayın ilerleyen günlerinde ben-biz dengesini 
sağlamak ve hayatı paylaştığınız kişi ile iş birliği 
halinde olmak hem zor hem de gerekli olacak.

The new moon on 6 October will be in your 
sign. There will be a new moon that will get 
you to take action and motivate you to tackle 
delayed and shelved moves. If you say, “I’ve 
waited too long and lost time, I need to speed 
up”, your life may become problem prone 
due to uncontrolled and risky excitement. In 
the coming days of the month, it will be both 
difficult and necessary to maintain the me-we 
balance and to cooperate with the person you 
share your life with.

LIBRA

6 Ekim yeniayı bir birlikteliğin başlangıcı ya da yeni 
bir aşamaya gelmesi adına tetikleyici olabilir. İş 
hayatınız ya da özel yaşamınızı paylaştığınız kişilerle 
alakalı konular gündeme gelecek. 20 Ekim dolunayı 
zamanında ise bireysel motivasyonlarınızı ifade 
etmek sizin için kıymetli olacak. Hayatınızda hız 
kazandıramadığınız şeyler hem sizi hem de hayatı 
paylaştığınızı kişileri gerebilir.

The new moon on 6 October can trigger the start 
of a new relationship or taking it to a new level. 
Issues related to those who you work with or 
share your life with will be on the agenda. The full 
moon on 20 October will be valuable to express 
your individual motivations. The things you 
accelerate in your life, can tense up both you and 
the people you share your life.

KOÇ I ARIES

TAURUS
İş yaşamınız ve günlük düzeniniz ile alakalı bazı 
yeni kararlar alıp akabinde de adım atabilirsiniz. 
6 Ekim yeniayı ile birlikte verimli bir iş akışı 
ve fayda sağlayacağınız iş ilişkileri için fırsat 
çıkabilir. 20 Ekim dolunayı döneminde ise biraz 
içe dönmek ve kendinizle baş başa kalmak, 
size iyi gelebilir. Bu koşturmacadan uzaklaşma 
ve ruhsal ihtiyaçlarınızı dinleme hali, gelecek 
planlarınız açısından faydalı olacak.

You can make new decisions regarding your 
work life and daily routines and take steps 
accordingly. With the new moon on 6 October, 
there may be the chances for an efficient 
workflow and business relationships that you 
will benefit from. During the full moon on 20 
October, it may be good for you to become a 
little bit introverted and be on your own. Getting 
away from this rush and 
listening to your spiritual needs 
will be beneficial for your future 
plans.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for OCTOBER says that...

Bu ay finansal açıdan dengede kalmak, 
sizin için önemli. 6 Ekim yeniayı ile birlikte 
başvuracağınız bir kredi, yapacağınız bir 
yatırım, uzun vadeli ve taahhüt içeren bir 
harcama kalemi, bir vergi ya da tazminatın 
ödemesi, bunun talep edilmesi adına yapılacak 
bir girişim gündeme gelecek. Evdeki hesabın 
çarşıya uyması için alış-veriş, gelir-gider 
dengelerinin şaşmaması gerekiyor.

It’s important for you to stay financially stable 
this month. With the new moon on October 6, 
a loan you may apply for, an investment you 
may make, a long-term and commitment-
based expenditure item, the payment of a tax 
or compensation, and an attempt to demand 
such a thing, will be on your agenda. Considering 
things may not go as planned, you should strike 

the balance in shopping, 
income and expenditures.

CAPRICORN PISCES
İşiniz ve mesleki hedefleriniz her zaman 
olduğundan daha ön plana çıkarak 6 Ekim 
yeniayı ile birlikte netleşecek. Hız kazanmak, 
başarıya ulaşmak, önünüzde ilerleme 
kaydedebileceğiniz bir yol ve çıkabileceğiniz 
bir basamak olduğunu bilmek, size iyi gelecek. 
Bunun için çabalayacaksınız. Ancak bireysel 
başarı hedeflerinizin aileniz, sevdikleriniz ve 
özel hayatınız ile alakalı dengeleri bozmasına 
müsaade etmeyin. 20 Ekim dolunayı bu açıdan 
bir yüzleşme vesilesi olabilir.

With the new moon on 6 October, your business 
and professional goals will come to the fore 
more than ever and will become clear. This 
will all be good for you, gaining momentum, to 
achieve success, to know that you have a way 
that may lead you to progress and you can step 
it up a notch. You will strive to achieve that. 
However, do not allow your individual goals for 
success to upset the balance of your family, 
loved ones and private life. The full moon on 20 
October may be a means of confrontation in this 
respect.

6 Ekim yeniayı ile birlikte beklediğiniz 
ve heyecanını duyduğunuz değişim 
tetiklenecek. Bu hayatınıza yeni 
giren kişiler vesilesiyle olabilir. 
Çıkacağınız bir yolculuk, ufkunuzu açıp 
size içsel denge verecek olan bir rehberlik, 
alacağınız bir eğitim buna açılan kapıyı 
aralayabilir. 20 ekim dolunayı döneminde 
yakın çevrenizdeki kişilerle aranızda bir 
anlaşmazlıkla, genel olarak fikir ayrılığı ya 
da iletişim probleminden kaynaklanan bir 
sorunla mücadele etmeniz gerekebilir.

With the new moon on October 6, the 
change you have been waiting for and 
excited about will be triggered. This may 
be due to new people entering into your 
life. A journey you will take, a guidance that 
will open you new horizons and give you 
inner balance, an education you will receive 
can open the door for this. During the full 
moon on October 20, you may have to deal 
with a disagreement between you and the 
people around you, a problem arising from 
a disagreement in the broad sense or a 
communication problem.

KOVA I AQUARIUS

Alacağınız zam, yapacağınız bir yatırım ya da 
iş değişikliği sebebiyle yeni bir para kaynağı 
gündeme gelebilir. 6 Ekim yeniayı para kaynağı 
açısından yeni bir yaratımı tetikleyecek. Elinize 
geçeni verimli şekilde değerlendirmek, yatırım 
ya da harcama kararlarını aceleye getirmemek 
önemli. Ayın ilerleyen zamanlarında ve dolunay 
sürecinde bir kazancı ya da harcamayı 
ortaklaştırma, bölüşme adına gelişmeler 
yaşanabilir.

A new source of money may be 
on the agenda due to a raise, an 
investment or a job change. The 
new moon on 6 October may 
trigger a new creation in terms 
of money. It is important to use 
what you have in an efficient way, 
and not to rush investments or 
spending decisions. Later in the month 
and during the full moon period, there may be 
developments regarding communisation or 
sharing of a gain or expenditure.

VIRGO
Bu ay ev almak, taşınmak, aile içindeki 
dinamikleri masaya yatırmak için elverişli 
olabilir. 6 Ekim yeniayı, öncelikli konularınızdan 
biri olan ev ve özel hayatınıza, aile düzeninize 
dair bir gelişmeyi tetikleyecek. Sevdikleriniz 
ve özel yaşamınızı paylaştığınız kişiler sizin 
inisiyatif almanızı bekliyor. 20 Ekim dolunayı 
döneminde dış dünya ve özel hayata dair 
alacağınız aksiyonlar, kendinizi iki arada bir 
derede kalmış hissettirebilir. Seçim yapmak 
zorunda değilsiniz. Dengede kalın.

This month may be favourable for buying a 
house, moving, and discussing the intrafamilial 
dynamics. The new moon on 6 October can 
trigger a development regarding your home and 
private life, family order, which is one of your 
priority issues. Your loved ones and the people 
you share your private life with are waiting for 
you to take the initiative. The actions you will 
take in relation to the world outside and your 
private life during the full moon on 20 October 
may make you feel stuck in the middle of 
nowhere. You don’t have 
to make a choice. Strike 
the balance.

YENGEÇ I CANCER

İletişim becerilerinizi kullanarak yapacağınız 
aktivitelere yoğunlaşacağınız 6 Ekim yeniayı ile 
birlikte yeni bir çevreye dahil olabilir, seyahati 
bol bir işe girişebilir, iletişim becerilerinizi 
kullanarak yapacağınız aktivitelere dahil 
olabilirsiniz. Kardeşinizin yaşamında olacak bir 
gelişme sizi de meşgul edebilir. 20 Ekim dolunayı 
döneminde ise var olan bilginizi sunmak, yeni 
bir şeyler öğrenmek, var olanı geliştirmek, bir 
şeyleri ispatlamak, fikir ayrılıklarını bir düzlemde 
buluşturmak adına bir mücadeleniz olacak. 

With the new moon on 6 October, during which 
you will focus on activities that you’ll perform by 
employing your communication skills, you can 
be involved in a new circle, take up a job which 
will lead you to travel a lot, and be involved in 
activities that will require you to make use of 
your communication skills. An improvement in 
your sibling’s life may also keep you busy. During 
the full moon on 20 October, you may struggle to 
present your existing knowledge, learn some new 
things, improve your know-how, prove something, 
and bring differences of opinion together on one 
level.

 LEO
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HABER / News

Since 2004, every October has been designated as Breast Cancer Awareness Since 2004, every October has been designated as Breast Cancer Awareness 
Month by the World Health Organisation in order to emphasise the Month by the World Health Organisation in order to emphasise the 
importance of early diagnosis and treatment of breast cancer and to raise importance of early diagnosis and treatment of breast cancer and to raise 
awareness about the illness. Triwi Women’s Health Application is an awareness about the illness. Triwi Women’s Health Application is an 
important initiative in this regard.important initiative in this regard.

Triwi is a start-up founded by two 
entrepreneurs who are mother and daughter. 
Their aim is to raise awareness of women about 
breast health, especially breast cancer, and 
to help them play an active role in the early 
diagnosis process. It all started when Alara was 

breast check-ups. When she asked her mother 
why she was doing this, she told her that she 
had lumps which she checked-up on for years 
and that she was worried they might grow 
unbeknownst to her. We all know that this is 
a very frustrating process. Because checking 
your breasts, every day is not a psychologically 
healthy thing at all.

other women, they saw that they also were 
experiencing similar anxieties and that they 
were not alone in feeling this way. Because 
many women were afraid of being late and not 
being able to detect an existing lump in time; 
they felt guilty when they postponed their 
doctor’s appointments.

Over time, the mother-daughter came to realise 
that it is possible to get rid of this anxiety and 
fearful mood by getting support. They realised 
that reminding and guiding someone to do 
the right check-up at the right time, will make 
everyone feel safer and play an important role in early diagnosis.
     

app focused on breast health. The Triwi Women’s Health Application 

woman of the most appropriate time for a self examination, gives 
directions for the correct examination, and makes them takes notes at 
the end of the examination, thus allowing them to go to their doctor’s 

We know that late diagnosis can cause aggravation of the disease and 
the possibility of treatment to disappear. That’s 
why, this app plays an important role in early 

Alara, “If women get help to perceive the signals 
by improving their relationship with their breasts 
and reducing their anxiety, many ailments, 
including breast cancer, can be remedied.”

TRIWI WOMEN ’S HE ALTH APP

sürekli meme kontrolü 

bulunabilir”.

 YAZI / TEXT: ESAS HOLDİNG KURUMSAL İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ / ESAS HOLDING
   CORPORATE RELATIONS DIRECTOR BERRAK KUTSOY
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Az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun olan gençlere 
okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen 
Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın beşinci dönemi 
tamamlanıyor.

The fifth term of First Chance Program with the Vision of Şevket 
Sabancı, which aims to present graduates of lesser-known state 
universities with equality of opportunity in transitioning from 
school to work, is completed. 

 

Esas Holding’in 5 ana iş kolu arasında yer alan ve sosyal yatırımlar 
yapmak amacıyla kurulan Esas Sosyal, topluma geri verme misyonu 
ile eğitimli genç işsizliği sorununa çözüm modeli oluşturup gençlere 
ilk fırsatlarını vererek iş deneyimi kazanmalarını amaçlıyor. Gençlik ve 
istihdamı odağına alan Esas Sosyal, az bilinen devlet üniversitelerinden 
yeni mezun genç istihdamının artırılması ve gençlerin okuldan işe 
geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sunmak amacıyla, 2016 yılında “Şevket 
Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’’nı başlattı. 

Katılımcılarına Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında (STK) istihdam 
sağlayan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, Eylül ayında işbaşı 
yapan 50 yeni gençle birlikte şimdiye kadar 200 mezuna ilk fırsatını sundu.

6 yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanından binlerce başvuru alan 
Program, işverenler tarafından az bilinen devlet üniversitelerinden 
mezun olan gençlerin özgüvenli, donanımlı ve kendinden emin 
bireyler olarak okuldan işe geçiş süreçlerini yönetmelerini hedefliyor. 
Katılımcıların maaşları, Esas Sosyal Holding ile Şevket Sabancı 
Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın misyonunu paylaşarak kolektif etkinin 
gücüne inanan ve sayıları her yıl artan kurumsal destekçiler tarafından 
karşılanıyor.

Hayat boyu eğitime ve durmadan gelişen küresel dünyada yetkinliklerin 
güçlendirilmesine inanan Esas Sosyal, İlk Fırsat Akademisi kapsamında 
katılımcılara 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği de sağlıyor. 
İngilizce eğitiminin yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl 
becerileri olarak adlandırdığı alanlarda pek çok eğitime katılan gençler, aynı 
zamanda önemli kurumların yöneticilerinden mentorluk desteği alıyorlar. 
STK’larda iş deneyimi kazanan bu gençler, ek olarak prova mülakatlar, 
söyleşiler vb. etkinliklerde alanında uzman kişilerin engin bilgilerinden 
yararlanıp geleceğe ve iş dünyasına hazır olarak programı tamamlıyor. 

Program kapsamında gençlere, STK’ların kurumsal iletişim, finans ve 
muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri 
ve kaynak geliştirme gibi birimlerinde 12 ay boyunca tam zamanlı ve 
maaşlı iş deneyimi fırsatı sunuluyor.  Gençleri istihdama katmanın 
yanında sivil toplum kuruluşlarına da nitelikli ve genç iş gücü sağlayan 
Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın mezunları, işverenler 
tarafından da tercih ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda katılımcıların program 
bitmeden iş teklifi alma oranı %82 olurken, 6 ay sonundaki istihdam 
oranı ise %100 olarak gerçekleşti. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 
Programı’ndan mezun olacak 2020 Katılımcısı 55 genç arasında, 
programın bitişiyle birlikte halihazırda çalıştıkları STK’larda göreve 
devam etmeyi tercih edenler olduğu gibi, kazandıkları deneyimle özel 
sektör kurumlarına geçiş yapmaya hazırlanan gençler de yer alıyor. 

PROGRAM’S 2020 PARTICIPANTS GRADUATE

Esas Sosyal, one of 5 main business units of Esas Holding which was 
established to make social investments, aims to create a solution 
model for the unemployment of educated youth with the mission of 
giving back to society by giving young people their first chance to gain 
work experience. With a focus on youth and employment, Esas Sosyal 
launched the “First Chance Program with the Vision of Şevket Sabancı” 
in 2016 in order to increase the employment of new graduates from 
lesser known state universities and to provide equal opportunities for 
young people in transitioning from school to work.

Providing employment to its participants in Turkey’s leading non-
governmental organisations (NGOs), the First Chance Program with the 
Vision of Şevket Sabancı, offered their first chance to 200 graduates 
so far, including 50 new participants who started to work in their 
designated posts in September.

The program, which received thousands of applications from all over 
Turkey in 6 years, aims to help young graduates of state universities 
lesser known by employers, to help transition from school to work as 
self-sufficient, equipped and self-confident individuals. Salaries of the 
participants are paid by Esas Holding and corporate sponsors whose 
numbers increase every year and who share the mission of the First 
Chance Program with the Vision of Şevket Sabancı, as they believe in 
the power of collective impact.

Believing in lifelong education and strengthening competencies in the 
ever-developing global world, Esas Sosyal also provides more than 250 
hours of training and development support to the participants within the 
First Chance Academy. In addition to English education, young people 
participate in many trainings in areas defined as 21st century skills by the 
World Economic Forum, and receive mentoring support from the managers 
of important organisations. These young people who gain work experience 
in NGOs, complete the Program after participating in mock interviews, 
talks, etc. and making use of the vast knowledge of experts in their field as 
individuals ready for the future and the business world.

While the rate of receipt of job offers among the participants before 
the end of the program was 82%, the employment rate at the end of 6 
months was 100% in the previous terms. Among the 55 participants 
who are graduating from the First Chance Program with the Vision of 
Şevket Sabancı, there are those who prefer working in the NGOs they 
were employed at, as well as those who are getting ready to transition 
to working in private sector companies with the experience they gained 
via the Program.

Emine Sabancı Kamışlı, Vice Chairperson of Esas Holding, stated that 
she was touched when she saw the light in the eyes of young people 
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Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan mezun olan gençlerin 
başarı hikâyeleri ile gururlandıklarını belirten Esas Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Gençlere fırsat eşitliği yaratmanın 
heyecanıyla hayata geçirdiğimiz, sevgili babam Şevket Sabancı’nın 
vizyonuyla şekillendirdiğimiz İlk Fırsat Programı günden güne katlanarak 
büyüyor. Bu ay 55 katılımcımız programı başarıyla bitirerek mezun oluyor, 
onları gönülden tebrik ediyorum. 2020 yılı mezunlarıyla birlikte 150 genci 
profesyonel hayata hazırlamanın ve Esas Sosyal ekosistemine dâhil 
etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onları her daim takip etmeye devam 
edeceğiz. Programımıza her yıl binlerce başvuru alıyor, başvuru sayıları 
arttıkça eğitime ve gençlere yaptığımız yatırımın çok kıymetli olduğunu 
bir kez daha anlıyoruz. Gençler bizim aydınlık geleceğimiz. Esas Sosyal 
olarak gençlere verdiğimiz destekle, onlardaki potansiyeli geliştirip daha 
değerli hale getirmeyi hedefliyoruz. 5. dönem mezunlarımızı tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın 2020 dönemini başarıyla 
bitiren ve iş hayatına hazır olan yeni mezunların kısa biyografilerine 
aşağıdaki karekoddan erişim sağlayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. 

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

whose lives changed with the First Chance Program with the Vision of 
Şevket Sabancı and said, “The First Chance Program which we have 
shaped with the vision of my dear father Şevket Sabancı and brought 
to life with the excitement of having created equality of opportunity for 
the youth, is growing more and more every day. This month, 55 of our 
participants are graduating after successfully completing the program. 
I congratulate them wholeheartedly. We are happy to prepare 150 
young people including the graduates of 2020 for the professional life 
and to include them in the Esas Sosyal ecosystem. We will continue to 
follow them throughout their life. We receive thousands of applications 
for our program every year. As this number increases, we realize once 
again that the investment we make in education and young people 
is very valuable. Young people are our bright future. With the support 
we give to young people, we aim to develop their potential and make 
them more valuable. I congratulate our team and wish them continued 
success.”

You can use the QR code below to access the short biographies of the new 
graduates, who have successfully completed the 2020 term of the First 
Chance Program with the Vision of Şevket Sabancı and are ready for the 
business life.

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

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 LT 5 LT

5 LT
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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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KOLAY Easy ORTA Medium

Go Across

1 5 7

1 6 8 2

3 8 6 4

9 4 5 6 7

4 7 8 3

7 3 2 6 4

4 8 1 9

1 7 2 8

5 3 7

7 6 9 4

5 1 2

6 4 5 3

9 1 6 8

2 9

4 3 2 1

8 1 7 5

2 5 6

6 3 2 8
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Go Across

KOLAY Easy ORTA Moderate7 1 2 6 3 9 8 5 4

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6
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