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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

YENİ HATLAR
Değerli Misafirlerimiz,
Haziran ayına yeni hat haberleriyle başlıyoruz. Mart ayı 
sonunda İstanbul Sabiha Gökçen’den Odessa’ya başlayan 
seferlerimizin ardından, Haziran ayı itibarıyla Ukrayna’nın 
Kherson şehrine de seferlerimizi başlatıyor ve Ukrayna’daki 
uçuş noktalarımızın sayısını altıya çıkarıyoruz. Buna ek olarak 
Mayıs ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt içinde yeni 
hattımız olan Iğdır’a, yurt dışında ise Kazakistan’ın  
üçüncü büyük şehri olan Çimkent’e seferlerimizi başlattık. Siz 
değerli misafirlerimizi gitmek istediğiniz şehirlere ulaştırmak 
için uçuş ağımızı genişletmeye devam edeceğiz.

Yurt İçi Keşifler
Güzel yurdumuzun her köşesi ayrı güzel... Bu ayki dergimizde 
Akdeniz melteminin taşıdığı kokular, unutulmaz lezzetler ve 
eşsiz tarihi zenginliğiyle Antalya; engin maviliklerle sakinlik 
ve huzurun buluştuğu Datça’nın cennet koyu Palamutbükü 
ve Balıkesir’in doğayla iç içe, sakin, huzurlu ilçesi Edremit’le 
ilgili bilgiler yer alıyor. Bu güzel destinasyonları daha yakından 
tanıyabilirsiniz.

Babalar Günü Kutlu Olsun
Tüm babalarımızın Babalar Günü’nü yürekten kutluyorum. 
Çocukları ve aileleriyle birlikte geçirecekleri mutlu ve sağlıklı 
günler diliyorum. Ebediyete intikal etmiş babalarımıza da 
Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu ay kutlanan bir diğer önemli gün ise 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü. Her geçen gün gelişen ve sürdürülebilir 
kaynakları azalan dünyamız için neler yapabileceğimizi 
düşünmek için güzel bir vesile... Bu vesileyle 2020 yılı 
içerisinde filomuzdaki Airbus NEO model uçaklarımızı 
%39’dan %50’ye çıkararak filo yaş ortalamamızı 5,04’e 
indirdiğimizi, yeni uçaklarımızın katılımıyla yaklaşık 9.400 
ton ve operasyonel iyileştirmelerle 50 bin tonun üzerinde 
karbon emisyonunu engellediğimizi, kurduğumuz Sıfır Atık 
Sistemi’yle ilk üç ayda 17,7 ton geri dönüşümlü atık kazanımı 
sağladığımızı ve doğaya karışmasını engellediğimizi sizlerle 
paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

NEW ROUTES 
Dear Guests,
We start June with the news of our latest route launches. After 
adding flights from Istanbul Sabiha Gökçen to Odesa to our 
network at the end of March, we are launching a new route to 
Ukraine’s Kherson in June, meaning we’ll now be flying to six 
Ukrainian destinations. In May, we also added a domestic route 
from Istanbul Sabiha Gökçen to Iğdır, and an international route 
to Kazakhstan’s third largest city, Shymkent. We will continue to 
expand our flight network and connect you, our valued guests, 
with your chosen destinations. 

Domestic Destinations to Discover 
Turkey offers beauty in every corner. In this month’s issue, we 
feature Antalya, a city entwined with the scents of the Mediterranean 
breeze, culinary delights and rich history; as well as the heavenly 
Palamutbükü Bay in Datça, where you’ll find peace and serenity 
by the expansive azure seas; and Edremit, a tranquil district of 
Balıkesir immersed in nature. Find out more about these enchanting 
destinations in this issue. 

Happy Father’s Day
I would like to sincerely wish all fathers a happy Father’s Day. I 
wish them all happy and healthy times spent with their children 
and families. May those who are no longer with us rest in peace.

Another important date this month is World Environment Day 
on 5 June. It’s a good time to think about what we can do for our 
developing world and the depletion of its resources. I would like 
to take this opportunity to share with you some of the steps we 
are proud to be taking as an airline in this regard. In 2020, we 
increased the percentage of next generation Airbus NEO aircraft 
in our fleet from 39% to 50%, meaning the average age of our 
fleet is now 5.04 years; with the participation of our new aircraft, 
we have prevented approximately 9,400 tonnes of carbon being 
emitted, as well as preventing more than 50,000 tonnes due to 
our operational improvements. Also, in the first three months 
since setting up our Zero Waste System, we have recycled 17.7 
tonnes of waste, thereby preventing it from passing into the 
natural environment. 

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.

Entry
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

THE LAST 20 YEARS OF ISTANBUL ARE IN THIS EXHIBITION

Arter’den Yeni Sergi: “Tedbir”
“Korumazsak Kaybederiz”

Contemporary Istanbul Takes a Start
New Exhibition from Arter: “Caution”

“If We Don’t Protect Them, We’ll Lose Them”
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ifturquie.org/culturetheque.com

“THE STORY OF A LOOK”

Evde Hissetmek
British Council’in geliştirdiği çevrimiçi sergi platformu 

“Duvarları Olmayan Müze”, beşinci sergisini açıyor: “Rahat 
hissediyor musun?” Sergi, kadın deneyimine, aileye ve 
gezegenimize yakından bakarken kendi içimizde ya da 

yaşadığımız yerlerde evde hissetmenin ne anlama geldiğini 
irdeliyor. Türkiye’yi temsilen Rita Aktay, Birleşik Krallık’ı 

temsilen ise Ritika Biswas’ın küratörlüğünü üstlendiği dijital 
sergi, exhibitions.britishcouncil.org linkinden görülebilir. 

Sergi, yaratıcılığını kullanarak toplumsal cinsiyet dahil olmak 
üzere çeşitli sosyal konular üzerine düşünen sanatçıları 
buluşturuyor. Sergide British Council Koleksiyonu’ndaki 
sanatçılara, uluslararası çağdaş sanatçılar eşlik ediyor. 

britishcouncil.org

Feeling at Home
“The Museum without Walls”, the online exhibition platform 

developed by the British Council, is launching its fifth edition : 
“Does it feel cosy?” While the exhibition takes a close look at 
the women’s experience, family and our planet, it examines 
what it means to feel at home within ourselves or the places 
we live in. Co-curated by Rita Aktay representing Turkey, and 

Ritika Biswas representing the U.K., the digital exhibition 
can be seen by visiting the link exhibitions.britishcouncil.
org. The exhibition brings together artists that focus on 
various social issues including gender by making use of 

their creativity. In this exhibition, international contemporary 
artists accompany the artists that are included in the British 

Council Collection. 

Rikita Biswas Rita Aktay

Skinder Hundal
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15

CONTEMP ORARY ISTANBUL  
TAKE S A START

 

contemporaryistanbul.com 
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Gian Maria Tosatti, Kalbim Ayna Gibi Boş - İstanbul Bölümü, 2021,  
mekâna özgü yerleştirme/ ambient installation,  

Italian Council tarafından destekleniyor/site specific, supported by the Italian Council (2019).   

THE L AST 20 YE ARS OF ISTANBUL 
ARE IN THIS EXHIBITION
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artxist.com 

Tedbir/ Precaution, Küratör/Curator: Emre Baykal
Sergiden yerleştirme görüntüsü/Exhibition view, 2021, Fotoğraf/Photograph: flufoto

Füsun Onur, Opus II – Fantasia (detay/detail), 2001 [2021]
Örgü şişleri, altın yaldızlı ip yumakları, porselen figürler, kaideler/Knitting needles, balls of gold 

braid, porcelain figurines, plinths, Arter Koleksiyonu/Arter Collection 
Fotoğraf/Photograph: flufoto

NEW EXHIBITION FROM ARTER: 
“CAUTION”
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Architecture as Measure 

“ARCHITEC TURE AS ME ASURE”  
AT VENICE BIENNALE 

Architecture as Measure
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One Million Species in the World are Endangered

“IF WE D ON ’ T PROTEC T THEM, 
WE’LL L OSE THEM”

 

wwf.org.tr

Anadolu Sıvacısı
Fotoğraflar/Photographs: Osman Erdem

Manyas Kuş Gölü
Fotoğraflar/Photographs: Osman Erdem
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Çocuk kitapları dünyasına girişiniz 
nasıl oldu?
Marmara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde Gazetecilik okudum. Önce 
gazeteci, sonra kurumsal iletişimci 
oldum. Son 11 yıldır reklamcıyım. Bir 
kızım (8) ve bir oğlum (5) var. Yaklaşık 
beş yıl önce, kızımın üçüncü yaş günü 
için ona bir hikâye yazmak istedim. 
Sonra neden bir resimli kitap olmasın, diye düşündüm. 
Hayatımı hep yazarak kazanan biri olduğum için bu cesareti 
kendimde bulabildim. O günden bu yana çocuk edebiyatı ve 
resimli kitapların büyülü dünyasında geziniyorum. 
Benim Adım Sıkıntı’da hemen her çocuğun bolca yaşadığı 
“sıkılmak” kavramını ele almışsınız. Gerçekten de sıkıntının 
bilmediğimiz bir yüzü olabilir mi?
Sıkıntı hakkında hepimizin tecrübeleri var ve onu hep negatif 
anlamlandırıyoruz. Sıkılmaktan gerçekten çok korkuyoruz. 
Kendimizin ve çocuklarımızın da sıkılmaması için çırpınıyoruz. 
Sürekli bir ne yapsak, nereye gitsek, ne alsak da sıkılmasak, 
telaşı içindeyiz. Ben, sıkılan çocuğumu eğlendirmeye 
çalışmayıp kendi haline bıraktığımda, bir süre sonra kendi 
kendine sıkıntısından kurtulduğunu, yeni ve güzel bir şeyler 
yapmaya başladığını gördüm. Ve o şeyin bazen bir resim, 
bazen bir oyun, bazen bir şarkı, bazen de bir kek olabildiğini 
görüyorum. Aslında çocukların sıkılmaktan şikâyet etmesinin 
asıl nedenini bulmak istiyorsak, anne babalar olarak aynaya 
bakmamız faydalı olabilir.
Pandemiyle birlikte sıkıntı kavramı biz yetişkinlerin de 
hayatında bolca yer alıyor…
Sıkıntıyla ilgili yaşadıklarımı bir içgörüye dönüştürüp 
sıkıntının evrensel bir olgu ve aslında ne kadar faydalı bir 
şey olabileceğini fark ettiğimde, kitabımın konusu bu olmalı, 
dedim. Sanılanın aksine hikâyeyi pandemiden önce, Haziran 
2019’da yazdım ve yayınevinden kabul aldım. Hikâyenin 
kitaba dönüşme yolculuğu, pandeminin de etkisiyle biraz 
uzadı ve kitap pandemiyi ülkemizde en yoğun yaşadığımız 
dönemde, Nisan 2021’de yayımlandı. Nesin Yayınevi Yayın 
Yönetmeni Esin Pervane ve kitabı resimleyen Şeyda Ünal ile 
birlikte sıkıntıya bir şans verip, onu biraz şapşal bir suretle 
somutlaştırdık. 
Sıkıntı için bir reçeteniz var mı?
Benim sıkıntı için bir reçetem yok, sadece onu tanıyıp kabul 
ediyorum ve beraberinde getireceklerine kucak açıyorum. 
Benim Adım Sıkıntı da sıkılan çocuklara sıkılmamayı öğretecek 
sihirli bir çözüm değil tabii. Hem kendi duygularını hem de 
sıkıntıyı daha iyi tanımalarına, onunla başa çıkmalarına 
yardımcı olabilecek bir hikâye sadece. 

How did you enter the world of children’s books?
I studied Journalism in the Marmara University Communications Faculty. I was first 
a journalist then a corporate communicator. I’ve been in advertising for the last 11 
years. I have a daughter (8) and a son (5). About five years ago, I wanted to write 
a story for my daughter for her third birthday. Then I thought, why should it not be 
an illustrated book. As one who has made a living writing, I gathered the courage to 
do that. Since that day, I have been wandering in the fascinating world of children’s 
literature and the illustrated books. 
My Name is Boredom is a book written on the concept of “boredom”, something 
almost every child experiences a lot. Could there really be an aspect to boredom we 
are not aware of?
All of us have various experiences with boredom and we always ascribe a negative 
meaning to it. We are really afraid of getting bored. We do everything we practically 
can, so that neither we nor our children get bored. We are always in a mad rush to 
avoid boredom asking where should we go, what should we do, what should we buy 
not to be bored. When I left my bored child to her own devices without feeling the 
pressure to entertain her, I observed that she found something new to do and was 
no longer bored. And I saw that thing can at times be a picture, sometimes a game, 
sometimes a song or at times a cake. If we really want to find out why children are 
really bored, it might suffice to take a look at the mirror. 
With the pandemic the concept of boredom prevails in the lives of the adults too …
Having an insight about what I experience in relation to boredom and realising what 
a universal concept boredom is and how useful it can be, I said that should be the 
subject of my book. Contrary to popular belief, I wrote this book before the pandemic 
in June 2019 and got the thumbs up from the publishing house. The journey of this 
book was a bit prolonged due to the pandemic and the book was published in April 
2021 when we most intensely experience the pandemic. With Esin Pervane, the 
Editorial Director of Nesin Publishing House and Şeyda Ünal who illustrated the book, 
we gave a chance to boredom and personified it as a dorky figure. 
Do you have a formula for boredom?
I don’t, I just recognise and acknowledge it and embrace what comes with it. My Name 
is Boredom is not a magical solution that will teach children not to get bored. It is just 
a story that might help them to get to know boredom better and to cope with it. 

Geçtiğimiz Nisan’da Nesin Yayınevi etiketiyle raflarda yerini 
alan Benim Adım Sıkıntı, yetişkinlerden çocuklara kadar 
zaman zaman hepimizi etkisi altına alan “sıkıntı” kavramına 
farklı bir gözle bakıyor. Kitabın yazarı Gaye G. Özdamar ile 
çocuk edebiyatı serüvenini ve yeni kitabını konuştuk. 

Published by Nesin Publishing House in April Benim Adım Sıkıntı (My Name 
is Boredom) looks at the concept of “boredom” that ails both us adults and 
children from time to time from a different perspective. We discussed with the 
author of the book Gaye G. Özdamar her children’s literature adventure and 
her new book. 

TAKE A L O OK AT B ORED OM FROM  
THIS PER SPE C TIVE

Gaye G. Özdamar
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Klara and the Sun
Klara and the Sun, 

 Klara

Klara 

T H E  F I R S T  B O O K  F O L L O W I N G  T H E  
NOBEL PRIZE

 Klara

Klara 

yapikrediyayinlari.com.tr

Murat Gülsoy, Belirsiz Bir Ânın 
Kıyısında adlı yeni eserinde gerçekle 
gerçeküstünün sınırlarında dolaşan 
yedi öyküyle insan ruhundaki karanlık 
sırları ve tekinsizlik hissini yer yer 
muzip yer yer ürkütücü bir atmosferin 
içinde anlatıyor. Tek katlı, bahçeli 
evlerin olduğu otoban kenarındaki 
gizemli mahalleden oyuncu belleğin 
dehlizlerine, kuyuya fısıldanan sırlardan mezarından kalkıp 
gelen ölülere, insan gibi makinelerin tuhaf dünyasından 
uykuyla uyanıklık arasındaki belirsiz anlara uzanan tekinsiz 
bir yolculuk; acımasız bir yazarın kaleminden çıkan uçuş 
korkusu ve nihai sonsuzluk…
canyayınlari.com

Yazar Sait Faik Abasıyanık’ın anısına her yıl bir öykücüye 
verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları 
iş birliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın bu yılki 
kazananı Deli Tarla adlı kitabıyla Şermin Yaşar oldu. Doğan 
Hızlan’ın başkanlığında toplanan; Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, 
Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celâl, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve 
Beşir Özmen’den oluşan Sait Faik Hikâye Armağanı Jürisi’nin 
bu kararında ise Şermin Yaşar’ın “insan psikolojisinin karanlık 
yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille 
anlatmakta gösterdiği başarı” etkili oldu. 

A Journey on the Borders
In his book entitled Belirsiz Bir Ânın Kıyısında (On the Verge 
of an Indefinite Moment), Murat Gülsoy conveys the dark 
secrets and the feeling of spookiness in the human psyche 
in seven stories that walk the thin line of that which is real 
and surreal in an atmosphere that is at times impish and 
at times eerie. A spooky journey which extends from a 
mysterious neighbourhood of one story houses setup by 
the side of the highway to the vestibules of a trickster mind, 
from secrets whispered into a well to dead that resurrect 
and come out from their tombs, from the weird world of 
human like machines to the hazy moments of half asleep 
half awake state; aviophobia told by a ruthless pen and 
finally eternity …

This year’s winner of the Sait Faik Short Story Award, which 
is given to a storyteller every year in memory of writer 
Sait Faik Abasıyanık and organized by the collaboration 
of Darüşşafaka Society and İşbank Culture Publications, 
was Şermin Yaşar with her book Deli Tarla (Crazy Field). 
Chaired by Doğan Hızlan, the Sait Faik Short Story Award jury 
comprised of Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, 
Metin Celâl, Prof. Dr. Murat Gülsoy, and Beşir Özmen decided 
to give the award to Şermin Yaşar for “the success with 
which she conveys the dark side of the human psychology 
ironically through the plot.” 
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He is a public intellectual who always reads, writes, and seeks and also has fun, 
communicates, conveys and tries to understand on TV and social media... The 
observation on human beings and society, and strategies to survive in this chaotic 
world Vedat Milor distilled from his vast experience and knowledge, are presented 
to the readers in Cheque Please. While answering Nurhak Kaya’s questions on 
various subjects like friendship, love, spare time, loneliness, business life, home life, 
career choice, hobbies, food, delicacies and pursuits, Vedat Milor does this with a 
sincerity and clarity that is hard to come by in Turkey, through personal anecdotes 
and observations. 

ON  LIF E WITH  VE DAT MİL OR 

Her daim okuyan, yazan, arayan; bir yandan da hem 
geleneksel hem sosyal medyada eğlenen, dertleşen, 
anlatan ve anlamaya çalışan bir kamu aydını... 
Vedat Milor’un geniş tecrübesinden ve bilgisinden 
süzdüğü insana ve topluma dair gözlemleri ile bu 
kaotik dünyada daima hayatta kalma stratejileri, 
Hesap Lütfen’de okurla buluşuyor. Nurhak Kaya’nın 
arkadaşlık, aşk, boş zamanlar, yalnızlık, iş hayatı, ev 
yaşamı, kariyer seçimi, hobiler, yemekler, lezzetler 
ve arayışlar da dahil pek çok konudaki sorularını 
yanıtlayan Vedat Milor, bunu Türkiye’de çok 
az rastlanır bir samimiyet ve 
netlikle kişisel anekdotlar ve 
gözlemler aracılığıyla yapıyor. 
kronikkitap.com

VEDAT MILOR ILE HAYATA DAIR

Sontag’ın  
Efsanevi Günlükleri 

Susan Sontag’ın 1947-1963 yılları arasında tuttuğu 
günlükler, Yeniden Doğan’da okurla buluşuyor. Yazarlığı ve 
insan hakları için verdiği mücadeleyle belleklere kazınan 

Sontag’ın ölümünden sonra günlüklerini yayına hazırlayan 
oğlu David Reiff, “Bu günlükleri çekici kılan şey, Susan 

Sontag’ı, olmak istediği kişiyi ve edinmek istediği benliği, 
özbilinçli ve kararlı bir şekilde yaratan bir genç kız olarak 
sunuşuydu. İşte bu yüzden bu cilde Yeniden Doğan adını 

vermeyi seçtim” diyor. 

Sontag’ın 1964-80 yılları arasında, otuzlu-kırklı yaşları 
boyunca tuttuğu günlükler ise Bilinç Tene Kuşanınca 

isimli kitapta bir araya geliyor. David Reiff bu kitap 
içinse, “Bu cildin –özellikle annemin eğitimi, olgunluğa 

erişmesi anlamında, siyasal bir ‘bildungsroman’ olduğunu 
da söylemek mümkün” diyor. Her iki kitabı Türkçeye 

kazandıran ise Begüm Kovulmaz. 
everestyayinlari.com

Sontag’s 
Legendary Diaries 

The diaries Susan Sontag penned between1947-1963 
are presented to the reader in Reborn. His son David 

Reiff, who prepared Sontag’s diaries for publication after 
the death of Sontag, who was engraved in memories 

with her authorship and her struggle for human rights, 
says: “What makes these diaries interesting is that 

they present Susan Sontag as a young girl who created 
the person that she wanted to become and the self 

she wanted to have, in a self-conscious and decisive 
manner. That is why I decided to name this volume 

Reborn.” 

The diaries Sontag penned between 1964-80, when 
she was in her thirties and forties are coming together 
in a book titled As Conciousness Harnassed to Flesh. 

For this book David Reiff says: “It is possible to say that 
this volume is a political ‘bildugnsroman’ conveying her 
education and maturity”. Both the books are translated 

into Turkish by Begüm Kovulmaz. 
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Leningrade: The Tragedy of 
a City Under Siege 1941-1944

THE SEIGE OF LENINGRADE WITH 
D O C U M E N T S  T R A N S L AT E D  I N T O  T U R K I S H

Leningrad: 

vbky.com.tr

Teknoloji fütüristi ve jeopolitik uzmanı Jamie Metzl, 
Darwin Hack’leniyor’da okuru genetik mühendisliğinin 

hayatımızın esas temellerini birçok açıdan -seks, savaş, 
aşk ve ölüm- derinden sarsan alanlara dair bir keşfe davet 
ediyor. Metzl, genetik devrimin şafağında, DNA’mızın tıpkı 

bilgi teknolojimiz gibi okunabilir, yazılabilir ve hack’lenebilir 
hale geldiğine dikkat çekiyor. Ancak insanlık olarak kendi 
genetik kodumuzu yeniden düzenlemeye başladığımızda; 
insan refahında nefes kesici ilerlemeleri gerçekleştirmek 

ile tehlikeli ve potansiyel olarak ölümcül bir genetik 
silahlanma yarışına inmek arasındaki farkı belirleyenin ise 
bugün yaptığımız seçimler olacağına işaret ediyor. Kitabı 

Türkçeye Duygu Akın kazandırdı.
tellekt.com

Our Choices and the Future of Humanity 
In Hacking Darwin, technology futurist and geopolitical 

expert Jamie Metzl, invites the reader to a groundbreaking 
exploration of the many ways genetic-engineering is 

shaking the core foundations of our lives, sex, war, love, 
and death. Metzl draws attention to the fact that at the 
dawn of the genetics revolution, our DNA is becoming 
as readable, writable, and hackable as our information 
technology. But as humanity starts retooling its own 
genetic code, the choices we make today will be the 

difference between realising breath-taking advances 
in human well-being and descending into a dangerous 
and potentially deadly genetic arms race. The book is 

translated into Turkish by Duygu Akın.
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, 
and The Parrot and The Merchant

Sun

The Merchant and the Parrot 

A L ODE STAR AND  
A  C E N T U R I E S  
OL D STORY 

Kardan 
, 

, 

 

vbky.com.tr

Bazı çocuklar içgüdüsel olarak 
duygularını nasıl kontrol edeceklerini 
bilirken, birçoğu öfkelerini sağlıklı 
ve etkili yollarla ifade etmek için 
desteğe ihtiyaç duyar. Bu alıştırma 
kitabı, içindeki eğlenceli 40 etkinlik 
sayesinde, 5-10 yaş arası çocukların 
öfkelerini yönetme konusunda güçlü 
beceriler geliştirmesine yardımcı 
oluyor. Kitabı Türkçeye Gülay Yaşar 
Özdoğan kazandırdı. 
ithakicocuk.com

Hikâyesi 
İlk yazı ne zaman bulundu? İlk kitap 
ne zaman yazıldı? Papirüs kâğıdını 
bulan kimdi? Yücel Feyzioğlu, 
masalları araştırırken yanlış bilinen 
doğruların hikâyesini de bulup Yazı 
Çivilemek; Kâğıdın Öyküsü’nde bir 
araya getiriyor. Kitabı resimleyen ise 
Mustafa Delioğlu. 
dogubati.com

Farewell to Anger 
While some children intrinsically 
know how to control their emotions, most of them 
need support to express their anger in a healthy and effective manner. 
Thanks to the 40 activities in it, this exercise book helps children 
aged 5-10 to develop strong skills to manage their anger. The book is 
translated into Turkish by Gülay Yaşar Özdoğan. 

The True Story of Writing 
When was writing first invented? 
When was the first book written? 
Who discovered the papyrus? While 
studying fairy tales Yücel Feyzioğlu 
has found the story of commonly known facts that are 
wrong in ‘Writing in Cuneiform Script; The Story of Paper’. The book is 
illustrated by Mustafa Delioğlu. 
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WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

“İçmimarım ve mesleğim için gezip görmek, gittiğim yeri 
hissetmek, kendim için yaptığım en önemli aktivite. İlham 
aldığım ve etkilendiğim yer ise kesinlikle Roma. Çünkü Orta Çağ 
ve Rönesans dönemine ait eserlerin özenle korunduğu, sanat 
damarı çok yüksek bir kent. Daima canlı ve her bir köşesini 
yürüyerek görebildiğim ve hissedebildiğim bir kent. Sabah 
uyandığımda kesinlikle herhangi bir sokağın başında bulunan 
bir kafede ayaküstü espresso içip kruvasan yerim. Ama tabii 
ki favorim Angellucci Cafe. Daha sonra Trevi Çeşmesi’ne 
giderek dilek dileyip suya paramı atarım ve güne bu şekilde 
başlarım. Pantheon’a gitmek de rutinlerim arasında. İçeriye 
girip Roma’yla bütünleşen bu çarpıcı ve muhteşem mimariyi 
her defasında tekrar görmek paha biçilemez. Bir günümü 
ise mutlaka Trastevere’ye ayırırım. Evlere ve botaniğe her 
defasında bakakalırım. Burada, Raffaello tarafından yapılan 
fresk evler de muhteşemdir. Vatikan müzeleri de keyif aldığım, 
günler boyunca vakit geçirdiğim mimari mabetler. Ve elbette 
Galleria Borghese… Seyahatimden günler önce rezervasyon 
yaptırıp gittiğim bu saray, heykelleri ve bahçesiyle beni her 
defasında büyüler. Antika merakım içinse -her projemde 
antika bir parça ya da kitap görebilirsiniz- Roma sokaklarında 
tezgâhlara serilen kitapları kurcalarım. Antika merakım her 
seferinde beni Via Del Babuino’ya sürükler. Yemek söz konusu 
olduğunda ise Verso Sera ilk tercihim. Mezzo Affogato’da 
duble espresso eşliğinde dondurma yemek de bir başka 
vazgeçilmezim. Gece dışarı çıktığımda ise mutlaka eşimin de 
çok sevdiği La Cabala’ya gideriz. Buradan pek çok defa, eşimin 
sırtında, ara sokaklarda şarkı söyleyerek evimize gittiğimiz 
olmuştur. Eğer bir zaman yolculuğuna çıkmak istiyorsanız, 
Roma’yı mutlaka görmelisiniz.”

[ B E R R İ N  G Ü N G E N C İ  –  R O M A ]

“I’m an interior designer and the most important activity I do 
for myself is to travel for business and get a feel of the place 
that I visit. The place that inspires me and impresses me the 
most is Rome. For it is a city where the artefacts of the Middle 
Ages and Renaissance are carefully safeguarded; one that is 
rich in terms of art. It is a city that is always lively, one which 
I can explore and get a feel of just by walking. When I wake 
up in the morning, I have an espresso and a croissant at one 
of the cafes you can find at every corner. But my favourite 
is Angellucci Cafe. Then, I go to the Trevi Fountain and make 
a wish by throwing a coin into it, that’s how I start my day. 
Going to Pantheon is also one of my routines. Getting inside 
and seeing this striking and magnificent architecture that 
has become one with Rome each and everytime is a priceless 
experience. I almost always allot a day for Trastevere. The 
houses and the botanics do not cease to stun me. The houses 
with frescoes made by Raffaelo here are also very impressive. 
I also enjoy the Vatican Museums. They are architectural 
shrines I spend days in. And Galleria Borghese, of course… This 
palace that I book a visit for days before my travel date, does 
not cease to fascinate me with its sculptures and garden. As 
for my interest in the antiques -you can see an antique item 
or a book in every project of mine- I look at the books sold on 
the stalls on the streets of Rome. My interest in the antiques 
drags me towards Via Del Babuino. When it comes to food, 
Verso Sera is my first choice. Having ice-cream alongside 
double espresso at Mezzoaffogato is another must-do for 
me. When I go out at night, we almost always go to La Cabala, 
which my husband also enjoys a lot. Many times have we have 
returned home, me on the back of my husband, as we sang 
along those side streets.If you would like to travel in time 
you most certainly must visit Rome.”
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’U VE 

“I NEVER REGRET ANYTHING I SAID ‘NO’ TO”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: TÜRKAN DOĞAN

Pek çok festivalden ödülle dönen ve son olarak geçtiğimiz ay Belgrad 
Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi İlk Film Ödülü”nü alan “Nasipse 
Adayız”da, siyasi emelleri uğruna kendisi için önemli bir akşamda, 
eski karısını kendisine eşlik etmek zorunda bırakan Kemal Güner 
karakterinin karısı Figen’e hayat veriyorsunuz. Ancak bir noktada, 
siyaseti icra eden eril iktidara restinizi de çekiyorsunuz. Rol size neler 
düşündürttü?

Kemal Güner

Figen, Kemal Güner’in 

Kemal

Figen
Kemal Güner’in 

In “You Know Him”, the movie which got back from many festivals with 
awards and won “The Best First Feature Film Award” in the Belgrade 
International Film Festival last month, you portray Figen, the exwife of 
Kemal Güner, who forces his exwife to accompany him to an event in 
order to fulfil his political ambitions. However, at some point, you set 
forth your final opinion in scathing terms about the politics exercised by 
men. What did this role lead you to think upon?

PORTRE / Portrait
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“You Know Him” is the directorial debut of Ercan Kesal. 
What were the hardships and conveniences of taking 
part in a production, the various phases of which you 
have witnessed from start to end? What sort of a 
balance did you try to strike?

Last year you have brought to life another strong women 
character on stage: Forugh Farrokhzad. Can we listen to 
the story of how you gave life to Forugh? Why Forugh?

“Nasipse Adayız”, eşiniz Ercan Kesal’ın ilk yönetmenlik 
denemesi. Başından sonuna kadar farklı süreçlerine 
tanık olduğunuz bir yapımda yer almanın zorlukları 
ya da kolaylıkları nelerdir? Bu filmde nasıl bir denge 
gözettiniz?

cast

Geçen yıl tiyatro sahnesinde bir başka güçlü kadın 
karaktere, Furuğ Ferruhzad’a hayat verdiniz. Furuğ’a 
hayat verme öykünüzü sizden dinleyebilir miyiz? Neden 
Furuğ?

 

Özellikle kadınlar hemen her alanda üretim yapan, 
en çok da şiirleriyle belleklerde yer edinen Furuğ’un 
yaşantısından neler öğrenebilir?

“Benim kentlerim” 
diyebileceğiniz kentler var mı? 

Cannes Film Festivali için 
sıkça Fransa’ya gittiğimde 

Paris’ten çok etkilenmiştim. 
Yaşamı ve insanı kutsayan, 

betonlaşmamış şehirleri 
çok seviyorum. Berlin’i de 
sevdim; çok hareketli ve 
enerjisi yüksek bir şehir.

Bugüne kadarki en 
unutulmaz tatiliniz 

hangisiydi?
Eski Foça ve Cunda 

tatillerimizi unutamıyorum. 
Eski Foça’nın ruhunu 

seviyorum.
Tatillerinizi planlar mısınız 
yoksa akışa ve ana göre mi 

şekillendirirsiniz?
Bizimkisi bu çalışma 

temposu içinde niyet tutmak; 
tabii gerçekleşirse ne âlâ…
Ne tarz şehirler daha çok 

ilginizi çekiyor? 
Geçmişini koruyan, insan 

eliyle hırpalanmamış Prag, 
Roma, Barselona, Londra gibi 

şehirler ilgimi çekiyor. 

“I LOVE CITIES WHICH 
PRESERVE THEIR PAST” 

Are there cities you can  
“call your own”?

Visiting France for the 
Cannes Film Festival, I was 
pretty impressed by Paris. I 

love non-concrete cities that 
bless life and people. I loved 

Berlin too; it is quite lively and 
high in energy.

Which of your vacations was 
unforgettable for you?

I cannot forget our vacations 
in Old Foça and Cunda. I love 

the spirit of Old Foça.
Do you plan your vacations 

or do you shape them 
according to the flow and 

the moment?
Ours is wishful thinking in the 
midst of this work tempo; if 

only it comes true…
Which type of cities interest 

you the most? 
Cities which preserve their 
past, that have not taken 
a hammering by the hand 
of men like Prague, Rome, 
Barcelona, London attract 

my attention.
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Furuğ çok güçlü ve derin bir karakter. Bu karaktere hayat 
verirken nasıl bir çalışma süreciniz oldu? Ne kadarlık bir 
zamanda, nerelerden beslenip nelere dikkat ettiniz?

Aynı zamanda “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinde 
de yine güçlü bir karaktere Sevda Çağlayan’a hayat 
veriyorsunuz. Son yıllarda hayat verdiğiniz karakterler 
arasında, aşkının peşi sıra Çukurova’ya giden Sevda’nın 
sizde nasıl bir yeri var?
Sevda

Sevda

Kariyer yolculuğunuza baktığımızda hep akılda kalır 
roller görüyoruz. “Keşke kabul etseydim” dediğiniz ya 
da pişman olduğunuz roller oldu mu hiç? Seçimlerinizi 
yaparken nelere dikkat edersiniz?

Son bir yıldır Adana, Urla ve İstanbul arasında mekik 
dokuyorsunuz. Birbirinden üç farklı şehir arasında nasıl 
bir denge kurdunuz. Her şeye yetişebiliyor musunuz?

What can women learn from the life of Forugh who 
produced in many fields, and got instilled in minds with 
her poems the most?

Forugh is a very strong and deep character. What sort 
of a study did you undertake before giving life to this 
character? In what amount of time? What did you feed 
on? What did you pay attention to?

At the same time, you portray another strong character, 
Sevda Çağlayan, in the TV series “Once Upon a Time in 
Çukurova”. Among the characters you portrayed in the 
recent past, where does Sevda, who goes to Çukurova 
pursuing her loved one, stand?
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Size dışarıdan bakınca da hayatının olgunluk çağında ve 
kendinden emin bir kadın görüyoruz. Siz kendinizi nasıl 
hissediyorsunuz? Bir kıyas yaptığınızda hayatınızın nasıl 
bir dönemindesiniz?

2020 tüm dünya için zor bir yıl oldu. 2021 de eskisini pek 
aratmıyor gibi. Sizin için nasıldı ve siz genel olarak son 
bir yılda neleri deneyimlediniz?

Son zamanlarda neler okuyup izliyorsunuz? Çok 
etkilendiğiniz, bakış açınızı değiştirebilecek güçte bir rol 
ya da karakter oldu mu okuyup izledikleriniz arasında?

Osman
, yeni 

When we look at your career path, we see roles that 
stick to our minds. Were there roles you wish you had 
said ‘yes’ to or regret having portrayed? What do you 
consider in making choices?

For the last year, you have been rushing from pillar 
to post between Adana, Urla and Istanbul. What sort 
of a balance did you strike between three cities very 
different from one another? Are you able to get by 
dealing with all that?

When we look at you from the outside, we see a confident 
and mature woman. How do you feel? When you draw a 
comparison, what stage of your life are you at?

2020 has been a tough year for the whole world. It seems 
like 2021 is no different from it. How did it go for you and 
what did you experience in this last year in general?

What have you been reading and watching lately? Was 
there a role or a character that impressed you, one that 
could change your outlook on life?
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

IN THE EYE OF THE MEDITERRANEAN SUN: ANTALYA

Sessiz ve Sakin: Palamutbükü
Yeryüzündeki Cennet: Edremit

Silent and Calm: Palamutbükü
Heaven on Earth: Edremit
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Akdeniz  
 

 
ANTALYA

 YAZI / TEXT:  TÜRKAN DOĞAN 

IN THE EYE OF THE 
MEDITERRANEAN SUN
ANTALYA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
ANTALYA’ya, haftanın HER günü her şey dâhil 
189,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ANTALYA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
allinclusive prices start at 189,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

You can fly to ANTALYA 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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Sessiz ve Sakin   
PALAMUTBÜKÜ

 YAZI / TEXT:  NİLGÜN YILMAZ 

SILENT AND CALM
PALAMUTBÜKÜ
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
DALAMAN’a, haftanın HER günü her şey dâhil 
189,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to DALAMAN from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
allinclusive prices start at 189,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

You can fly to DALAMAN 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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Palamutbükü’nde konaklamak 
için en iyi seçenek, pansiyonda 
kalmak. Pansiyonlar genellikle 

ve hem temiz hem de 

apart da kiralayabilirsiniz. 

hep bu yolu seçtik. Koyun tek 
büyük oteli ise Mavi Beyaz. 

sahilinde denize girebilir ve 

Accommodation wise, it 
is best to stay at a B&B 
in Palamutbükü. They are 
generally run by the locals. 
They are pretty clean and offer 
good breakfasts. If you are 
thinking of staying for a long 
while then you may rent an 
apart. We opted for that since 
we flocked in there. The sole 
grand hotel of the cove is Mavi 
Beyaz. It is a pretty appealing 
and plain hotel. Even though 
you may not stay there, you 
can swim and sunbathe on its 
beach.

P P
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Turkuaz Cennet
A Heaven of Turquoise 

Rich History: Knidos Ancient City
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A Delectable Feast

bulabilmek için epey önceden 

gerekiyor çünkü her ne kadar 

hâlen küçük bir koy. 

By the way, you need to 
book far in advance to find a 
place to stay in the summer. 
There is a serious construction 
and capacity increase, yet 
Palamutbükü is still a small 
bay. 
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BUNLARI UNUTMAYIN! 
- Datça Yarımadası, uzun doğa yürüyüşleri için harika 
bir alternatif. Onlarca farklı rota bulabilirsiniz. Üstelik 

bölge, yalnızca yazın değil, kışın da iyi bir seyahat rotası. 
Badem çiçeklerinin açtığı Şubat ayında bölgeye giderseniz, 

bambaşka bir Palamutbükü görebilir, bölgenin otantik 
ruhunu teneffüs edebilirsiniz. 

- Yerel halkın ziyaretçilerle ilişkisi çok farklı ve 
özel. Kendinizi bir turist gibi değil, bir misafir gibi 

hissediyorsunuz. Başınız ağrıdığında aspirin ya da sabah 
kalktığınızda dalından yeni koparılmış bir meyve veren çok 

olacaktır etrafınızda. 

- Datça’nın düğünleri de şölen havasında geçiyor. Yerel 
gelenekleri görmek için Datça’da bir düğüne konuk 

olabilirsiniz. 

Remember!
- Datça Peninsula presents excellent alternatives for long 

hikes. You can find tens of different tracks. Besides, the 
region is a good travel course not only in the summer but 

also winter. If you visit it in February when the almonds 
blossom, you may see a whole different Palamutbükü and 

breath the authentic spirit of the region. 

- The locals have a different and unique way of bonding 
with visitors. You feel not like a tourist but a guest. There 
will be many who will give you an aspirin when you get a 

headache or extend a fruit freshly plucked from the branch 
when you get up in the morning. 

- And the weddings of Datça are pretty festive. To bear 
witness to the local customs, you may be a guest at one of 

Datça weddings. 

Even though many of the artefacts from the 
Knidos Ancient City were deported from the 
places they belonged, with the Round Temple, 

Bolukrates Fountain and amphitheater to seat five 
thousand people, the region is still quite glorious.
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SEYAHAT /  Travel

 

 

HEAVEN ON EARTH
  

 

 

Yeryüzündeki  
Cennet 

 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BALIKESİR-EDREMİT’e, haftanın HER günü her 
şey dâhil 164,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to BALIKESİR-EDREMİT 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 BALIKESİR-
EDREMİT’e, vergi ve ek 
ücretler hariç 3000 BOLPUAN 
kullanarak uçabilirsiniz.

You can fly to BALIKESİR-
EDREMİT 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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TIPS FOR A BETTER LIVING

UÇAN SÜPÜRGE BU YIL 24. KEZ HAVALANIYOR

FLYING BROOM TAKES OFF FOR THE 24TH TIME THIS YEAR

“Petite Maman”
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Celebrating its 24th

th

Flying Broom Takes Off for the 24th Time This Year 

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: TÜRKAN DOĞAN

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 24 yıldır devam ediyor. 
Nasıl geçti bu 24 yıl?

Uzun yıllardır sinema endüstrisinde çalışan bir profesyonel olarak sizin 
Uçan Süpürge’ye bakışınız nasıldı? Hem içeride hem de zamanında 
dışarıda olan bir profesyonel olarak sizce bu festival neleri değiştirdi ya da 
nelere katkı sundu?

The Flying Broom International Women’s Festival has endured for 24 
years. How did these 24 years go by?

As a professional who has been working in the cinema industry for long 
years, how was your view on Flying Broom? As a professional who has 
worked in Turkey and abroad, what has this Festival altered or contributed 
to?
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Siz bu yıl ilk defa festivalin direktörlüğünü üstlendiniz. 
Özellikle hangi alanlarda festivale katkıda bulunmayı 
hedefliyorsunuz?

Sinemada kadın bakış açısı neden önemli ve kadınların 
endüstrideki sayısının artması ve daha görünür olması, 
gelecekte neleri değiştirecek?

This year you are the director of the festival for the first time. 
In which areas do you aim to contribute to the festival the 
most?

Why is the perspective of women important in cinema and 
what will change in the future, alongside the escalation and 
visibility of women in the industry?
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Özellikle son yıllarda kadın hareketleri daha görünür bir hâl 
aldı. Hollywood’daki “Me Too” hareketi ya da bu yıl Chloé 
Zhao’nun “Nomadland” ile Oscar kazanması… Geçmişte 
İstanbul Film Festivali’nin, sonrasında Başka Sinema’nın 
da direktörlüğünü üstlenen bir kadın olarak Türkiye sinema 
sektöründeki kadın emeği yeterince görünür mü sizce? 
Kadınlar ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımından 
endüstriyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Especially in the recent years women’s movement has become 
more visible. The “Me Too” movement in Hollywood or Chloé 
Zhao getting an academy award for “Nomadland” this year 
are the recent ones. As a woman who has been director of 
Istanbul Film Festival and then Başka Sinema in the past, do 
you think that women’s labour in Turkish cinema industry is 
powerful enough? How do you evaluate the industry in terms 
of the power of women and gender inequality?
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Uçan Süpürge, Cannes, Berlin, Rotterdam gibi dünyanın 
en önemli festivallerine jüri gönderen FIPRESCI jürisine 
sahip ilk kadın filmleri festivali olma özelliğini taşıyor. 
Geçen yılın olağanüstü koşullarında Türkiye’de çevrim içi 
düzenlenen ilk festivallerden biri oldunuz. Geçen yıl böylesi 
hızlı bir karar alırken ikilem yaşanmış mıydı? Çevrim içi 
gösterimler zaman içerisinde kalıcı bir hâl alacak mı sizce? 

Flying Broom is the first women’s film festival that a FIBRESCI 
Award will be given. An award given at the most important 
festivals of the world like Cannes, Berlin, and Rotterdam. Yours 
has been one of the first festivals organised online in Turkey 
during the extraordinary conditions of the last year. Did you 
experience a dilemma when you took such a quick decision last 
year? Do you think online screenings will become permanent 
in time? 

Lifestyle
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Festivalin geçen yılki teması pandemiyle birlikte 
yaşadığımız durumu anlatan bir cümle olan “Evde 
Kaldık’’tı. Bu yıl ise “Araftan Çıkmak”. Bu yılki temayı 
oluştururken nelerden hareket ettiniz? Araftan gerçekten 
çıkabilecek miyiz? 

Bu yıl festivalde izleyiciyi nasıl bir program bekliyor? 
Mutlaka izlememiz ve kaçırmamamız gereken yapımlar 
neler?

Festival önümüzdeki sene 25. yılını kutlayacak. Kutlama 
çalışmaları kapsamında özel etkinlik ve projeler olacak mı? 

Last year, the theme of the festival was “Stay Home” which 
depicted the situation we had to endure due to the pandemic. 
This year, you have opted for “Surviving Purgatory”. You 
chose this year’s theme with reference to what? Will we really 
be able to survive purgatory?

What sort of a program awaits the audience? Which films we 
should certainly watch and not miss out on?

The festival will be celebrating its 25th year next year. Will 
there be special events and projects within the scope of the 
celebrations? 

Demet Evgar

Ahsen Eroğlu

Nur Sürer

Gülin Üstün

Zuhal Olcay

Ayta Sözeri

Ekin Fil
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Derin  
Maviye 

KAPTAN DÜMENDE, EGE 

The captain is at 
the helm, and we 
are about to set sail 
into the heritage of 
ancient civilisations 
that have sprung 
along the coasts of 
the Aegean and the 

from the stress of the 

ones, the sound of the 
waves, and the soothing 

INTO THE  
DEEP BLUE

 YAZI / TEXT: TÜRKAN DOĞAN
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önce zamana göre 

setting out on a boat tour, 
reminding that one has to 
devise a navigation plan 
to determine the places 

Hümanist Serüven

A Humanitarian Adventure
Uçsuz bucaksız mavinin yazılı olmasa da kuralları yani bir 

adabı var. Mavi yolculukta çevreye saygılı olup tedbiri elden 
bırakmadan doğayla uyum içinde olmak gerekiyor. Aksi takdirde 

çizginin dışında kalmak mümkün. 

* Denize atlamadan önce teknenin hareket edip etmediğini 
kaptana sormakta fayda var, çünkü tekne her an manevra 

yapabilir. 
* Denizde en kıymetli şeylerin başında su geliyor. Ne kadar az su 

ve elektrik kullanırsanız o kadar iyi.  
* Teknede karşınıza bilmediğiniz bir sürü düğme, halat ya da 

sigorta çıkabilir. Bilmiyorsanız hiçbirine dokunmamakta fayda 
var. Ayağınızı kesebilecek vida ve çıkıntılara karşı da dikkatli 

olmak gerekiyor.
*Teknedeki alanın sınırlı olduğunu hatırlayıp yanınıza 

olabildiğince az eşya almanız öneriliyor.
*Temel denizcilik, güvenlik, telsiz haberleşmesi, yelken, ilk 

yardım ve meteoroloji gibi konular hakkında neler biliyorsunuz? 
Bu bilgilerin deniz yaşamı için hayati olduğunu unutmayın!

Life at Sea
The vast blue has nuncupative rules, an etiquette. One needs to 
be eco-friendly and be in harmony with nature without erring 
on the side of caution. Or else it is possible to get out of step. 

* Considering that the boat can manoeuvre at all times, it would 
be in your best interest to ask the captain whether the boat will 

be moving before jumping into the sea. 
* When you are on the sea, the most important thing is fresh 

water. It would be best to minimise your use of water and 
electricity.  

* You may come across all sorts of buttons, hawsers and fuses. 
If you don’t know what they are, it’s best not to touch them. You 
should also be careful of the screws and protrusions that might 

cut your feet.
* Keeping in mind there’s limited space on board, it is 
recommended to take with you as little as possible.

*What do you know about basics of navigation, safety, radio 
communication, sailing, first aid and meteorology? Do not 

forget that these are essential for life at sea!
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The Importance of the Navigation Plan

 

consciousness, gives one an altered state of privilege, 

Alesta, Ferro, Fundo: Demir atmaya hazır ol!
Alagarada Kalmak: Sahile yanaşmayıp, açıkta kalmak, 

demirlemek. 
Aborda Olmak: Bir geminin diğer bir gemiye, rıhtıma veya 

iskeleye, bordasından yani yandan yanaşmasıdır. 
Mil: 1852 metre. 

Çıma: Bir halatın uç kısmı.
Pupa: Bir geminin tam arkası. 

Frişka: Saniyede 5 ila 10 metre süratle esen, mutedil, orta 
kuvvetli rüzgâr. 

Kerteriz: Bir gemiden gözüken diğer bir gemi veya cismin, 
noktanın pusula yönü. 

Palamar: Bir gemiyi sahile, rıhtıma veya bir şamandıraya 
bağlama halatı. 

Tonoz: Şamandıra. (Denizde yol göstermeye, bir tehlikeyi 
veya geçiş yolunu haber vermeye yarayan yüzer cisim.)

Introduction to Nautical Terminology!
Alesta Fero, Fundo: Stand by to drop anchor!

Lie Off: Anchoring off the shore. 
Go Alongside: Coming alongside that is to say approaching a 

boat from broadside. 
Nautical Mile: 1852 metres. 

Rope’s End: The end of a hawser.
Poop: The tail end of a vessel. 

Fresh breeze: A moderate wind that blows 5-10 meters an 
hour. 

Bearing: The compass direction of another vessel, thing or 
place as observed from the vessel. 

Mooring Rope: The rope used in tying a boat to the shore, 
dock or a buoy. 

Anchored Buoy: The floatable body anchored either as 
guidelines on the sea, or as a sign of warning or a passage.
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Your horoscope for JUNE says that...

Yatırım ve kaynaklarla ilgili 10 Haziran’daki 
Güneş tutulması yeni bir dönemi başlatabilir. 
Riskli finansal hamlelerden, sırf heyecan 
yaşamak ve keyif olsun diye atılan maddi 
adımlardan kaçınmak şart. Eşinizin kaynakları 
ve miras, tazminat içerikli konularda da 
sorunlar başlayabilir. 24 Haziran’daki dolunay 
ile birlikte yakın çevreniz ve her zaman iletişim 
halinde olduğunuz kişilerle alakalı bir uğraşınız 
olabilir. Seyahat planları da gündemde. 
Yaratıcılık konusunda tıkanıklıklar olabilir. 
Vazgeçmeyin.

The solar eclipse on 10 June might be the 
beginning of a new era for your investments 
and resources. You must avoid risky financial 
moves, and financial steps shouldn’t be 
taken just for the thrill of it or for the sake 
of adventure. Problems may be underway 
in relation to your spouse’s resources, 
inheritance and indemnities. With the 
full moon on 24 June, you may 
have to deal with something 
related to your close circle or 
the people you are always in 
communication with. Travel 
plans are on the agenda. 
You may feel stagnated 
when it comes to creativity. 
Don’t give up.

AKREP I SCORPIO

Bu ay 10 Haziran’da gerçekleşecek Güneş 
tutulması burcunuzda olacak. Bu durum, 
harekete geçme ve ilerleme kaydetme 
ihtiyacınızı tetikleyebilir. Ancak bunun 
yanında yanılgılara ve daha önce düştüğünüz 
yanılgıların bir kez daha karşınıza çıkmasına da 
çok müsait bir ortam söz konusu. Mantıklı bir 
şekilde hareket etmeniz şart. 24 Haziran’daki 
dolunay ise bir harcama, ödeme ya da alacak 
verecek konusunu gündeme getirebilir. Bu ay 
itibarıyla iş konusunda olmasını beklediğiniz 
gelişmeler geçici bir duraklama dönemine 
girebilir. Endişelenmeyin.

This month, the solar eclipse on 10 June will be 
in your sign. This might trigger the need to take 
action and advance. However, circumstances 
are ripe for you to fall for illusions or face the 
same illusion you have fallen for before. You 
need to act logically. The full moon on 24 June 
might bring an expense, a payment or a matter 
of receivables and payables on the agenda. The 
developments you expect to be in business as 
of this month may enter a temporary pause 
period. Don’t worry.

GEMINI

İkili ilişkiler, paylaşımlar ve 
iş ortaklıkları adına yeni 
gelişmeler, 10 Haziran’daki 
Güneş tutulması ile birlikte 
söz konusu olabilir. Bu 
dönemde karşınıza yol 
arkadaşları çıkabilir ya da zaten var olanla 
beraber yeni bir yola girmeye karar verebilirsiniz. 
Kalıcı ortaklık ve düzen değişiklikleri aile 
yaşamınızı da etkileyebilir. Evliliğinizi ilgilendiren 
meselelerde aileniz ile partneriniz arasında 
kalabilirsiniz. Aidiyet ve köklendiğiniz düzen 
adına yapılacak fedakârlıkların gerçek hedefleri 
olmalı. 24 Haziran’daki dolunay maddi konuları 
ön plana çıkaracak.

With the solar eclipse on 10 June, new 
developments might be on the horizon in 
one-to-one relationships, sharing and business 
partnerships. You may come by new mates or 
decide to steer your course towards a brand 
new path with your current one. Permanent 
partnerships and changes in the order of things 
can affect your family life. You may find yourself 
caught in the middle of a marital problem 
between your family and partner. The sacrifices 
you have to make to solve the deeply rooted 
problems for the sake of comfort must have 
real goals. The full moon on 24 June will bring 
financial matters to the fore.

YAY I SAGITTARIUS
Seyahat, eğitim, 
yurt dışı, yabancılar, 
yeni mekânlar 
ve insanlar… 
10 Haziran’daki 
Güneş tutulması 
bu konularda 
gündeminizi 
değiştirebilir. Rutinden uzaklaşmanın, 
taşınmanın, yeni bir şeyler öğrenmenin 
heyecanı artabilir. İşler ve sorumluluklarınız 
açısından bir ihmalkârlığa denk gelmemeniz 
önemli. Sırf değişim yaşamak adına atacağınız 
adımların zararı sonradan ortaya çıkabilir. 
24 Haziran’daki dolunay ile birlikte ailenizi 
ilgilendiren konularda alacağınız sorumluluklar 
artabilir.

Travel, education, overseas, foreigners, new 
venues and people… The solar eclipse on 
10 June can change your agenda in these 
regards. You might be swayed by the thrill of 
straying away from the routine, moving, and 
learning new things. It is important for you not 
to neglect your responsibilities or your work. 
You may have to suffer the consequences 
of wanting to experience some novelty. With 
the full moon on 24 June, there might be an 
increase in responsibilities you will take in 
relation to your family.

LIBRA

10 Haziran’da gerçekleşecek Güneş tutulması ile 
birlikte sizin için hareketli bir dönem başlayacak. 
Hem fiziksel hem de zihinsel trafiğiniz yoğunlaşacak. 
24 Haziran’daki dolunay döneminde ise mesleki 
gelişmeler ön plana çıkacak. Koşuşturma ile 
görüşme ve konuşmalar söz konusu. İşle ilgili 
konulardaki planlarınız gerçekleşecek. Bu ay 
ile birlikte bütçe konusunda yeni düzenlemeler 
yapmanız gerekebilir. 

With the solar eclipse on 10 June, your life will 
start to flow in the fast lane both for your physical 
and mental traffic. And during the full moon on 24 
June occupational developments will come to the 
fore. Hustle and bustle, meetings and talks might 
be high on the agenda. Your plans related to your 
work life will actualise. This month onwards, You 
may need to make new arrangements regarding 
your budget. 

KOÇ I ARIES

TAURUS
Maddi konular ve buna dair kalıcı planlamalar, 
10 Haziran’daki Güneş tutulmasıyla beraber 
en önemli gündem maddeniz haline gelecek. 
Kazanç sağlamak için fikirlerinizi hayata 
geçirmeniz söz konusu olacak. 24 Haziran’daki 
dolunay, yeni insanlarla kalıcı bir biçimde iş 
birliği, öğretme, öğrenme, danışmanlık, rehberlik 
ile ilgili girişimlerde bulunmanızı sağlayabilir. 
Bu ay itibariyle eski arkadaşlarınızın bir kısmı 
size fayda sağlayacak şekilde tekrar hayatınıza 
girebilir.

With the solar eclipse on 10 June, financial 
mat-ters and related stable planning will be 
high on the agenda. You will need to materialize 
your ideas to profit.  The full 
moon on 24 June, might lead 
you to collaborate with new 
people in teaching, learning, 
consultancy, guidance and 
other related matters in a 
lasting way. As of this month, 
some of your old friends 
might show up in your life in 
ways that’ll benefit you.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for JUNE says that...

Eviniz, aile düzeniniz ve ilişkilerinize 10 
Haziran’daki Güneş tutulması bir hareketlilik 
getirecek. Taşınma, gayrimenkul alım satımı ve 
aile büyüklerinizi ilgilendiren konular gündeme 
gelebilir. Bu dönemde yapmanız gereken 
fedakârlıklar söz konusu olabilir. Dozunu 
bilmek, sınırları netleştirebilmek ve esneklik 
gösterirken aynı zamanda kendi şartlarınızı 
da koruyabilmek önemli. 24 Haziran dolunayı, 
çevre değişikliğinin gerginliğine ve faydalarına 
da işaret ediyor.

The solar eclipse on 10 June will jazz up your 
house, family order and relationships. 
A move, purchase or sale of a real estate or 
issues related to your elderly might be high on 
the agenda. There might be sacrifices you need 

to make during this period. 
It is important to know 
the dose of it, clarify the 
limits and protect your own 
environment whilst showing 
flexibility. The full moon on 
24 June points out to the 
tensions and benefits that 
may arise from a change of 
scene.

CAPRICORN PISCES
İş ortamı, iş arkadaşı ve iş… 10 Haziran’daki 
Güneş tutulması bu konularda bazı yenilikleri 
gündeme getirebilir. Yaşam alışkanlıklarınız, 
rutinleriniz, her zaman emek sarf ettiğiniz işler 
ve sorumluluklar yeniden planlama yapmanızı 
gerektiriyor. Ancak bu dönem kafa karışıklıkları 
ve iletişim aksaklıklarını beraberinde getirecek. 
Bu nedenle aceleye getirilmiş işlerden kaçınmak 
şart. 24 Haziran’daki dolunay burcunuzda olacak 
ve bir şeylerin sonucu ile emeklerinizin karşılığını 
almanız konusunda beklentilerinizi artıracak.

Work environment, colleagues and the 
business… The solar eclipse on 10 June can 
bring about some novelties in regards to 
those. Your lifestyle habits, routines, job and 
responsibilities call for a replan. However, this 
period will bring confusion and communication 
mishaps. That’s why you should avoid doing 
things in haste. The full moon on 24 June will be 
in your sign and it will increase your expectancy 
to get the result of something or be rewarded 
for your efforts.

Bekârsanız 10 Haziran’daki Güneş tutulması 
aşk hayatınızda bir hareketlenmeye 
vesile olabilir. Yeni başlayan ilişkiler için 
hız yerine istikrar hedefleyebilirsiniz. 
Bu dönemde aynı zamanda riskli finansal 
girişimler adına da motivasyonunuz 
artacak. Kayıp ve maddi yanılgılar açısından 
riskli bir döneme doğru ilerliyorsunuz. 
Tedbirli ve sağlamcı olmakta fayda var. 24 
Haziran’daki dolunay, kendinize zaman 
ayırmanız gerektiğini ve icraattan ziyade 
gözlem yapan bir duruma geçebileceğinize 
işaret ediyor. 

If you are a single native, the solar eclipse 
on 10 June can lead to a livening up of your 
love life. For new relationship you can aim 
for steadiness rather than haste. You will 
also be motivated to make risky financial 
ventures. You are heading towards an 
important period when it comes to losses 
and financial illusions. It would be best for 
you to be cautious and avoid risky ventures. 
The full moon on 24 June indicates that you 
should allot yourself some down time to 
observe more and execute less. 

KOVA I AQUARIUS

Yeni bir gelecek planı için 10 Haziran’daki 
Güneş tutulması sizi harekete geçirebilir. 
İşinizle ilgili alacağınız kararlar ve yapacağınız 
iş birlikleri, bağlayıcı taahhütlerin altına 
girmenizi sağlayabilir. Bu sebeple atacağınız 
imza, vereceğiniz söz ya da yapacağınız girişim 
konusunda kiminle ele ele yürüdüğünüze 
dikkat etmeniz şart. 24 Haziran dolunayı 
ile tetiklenen ve sonrasında bir süreliğine 
başınızı ağrıtabilecek konular da bu merkezde 
şekillenecek. Çocuklarla alakalı bazı karar 
ve haberler gündeminizi meşgul 
edebilir.

The solar eclipse on 10 June 
can get you to take action for a 
bright new future. The business 
decisions you will take and the 
collaborations you will make, 
may lead you to undertake binding 
commitments. That is why you need to be 
careful with whom you are going to walk hand 
in hand with when it comes to the pledges or 
ventures you will make. Some issues which 
come about with the full moon on 24 June 
might give you a headache for some time. Some 
decisions and news related to children might 
occupy your agenda.

VIRGO
Bazı defterleri kapatmak için 10 Haziran 
tarihindeki Güneş tutulması önemli bir eşik 
olabilir. Önümüzdeki günlere, yarım kalan 
hikâyeler, artık işinize yaramayan her türlü 
düzen ve alışkanlıktan vazgeçme ve hesap 
görme dönemi, demek mümkün. 24 Haziran 
dolunayı ise hayatı paylaştığınız kişilerle bir 
hesaplaşma sürecini beraberinde getirebilir. 
Bir dönemin sorgulanması, içsel ve karşılıklı 
mücadeleler söz konusu olabilir. Sizi bolca 
düşündüren ve bildiklerinizi sorgulatacak bir 
dönem başlıyor. Eski bilgiler tozlu raflardan inip 
masaya gelebilir.

The solar eclipse on 10 June might be an 
im-portant threshold to make a clean break. 
You should consider the coming days as 
days in which you will have to deal with loose 
ends, days that you will give up on all kinds of 
arrangements and habits that are no longer 
useful for you while you settle accounts. The full 
moon on 24 June can bring about a reckoning 
about the people you share your life with. It 
might be time the time to question an era, 
and deal with internal and exter-nal conflict. A 
period begins that will make you think a lot and 
question what you know. Old 
in-formation can come off 
the dusty shelves and come 
to the table.

YENGEÇ I CANCER

Yeni ekipler, gruplar ve sosyal çevre için hareketli 
bir dönem başlıyor. 10 Haziran’daki Güneş 
tutulması bu hareketli dönemin tetikleyicisi olmaya 
aday. Bu dönem aynı zamanda finansal konularda 
net hareket etme adına sizi zorlayabilir. Bir 
arkadaşınızla finansal konularda ortaklık gündeme 
gelirse her zamankinden daha tedbirli olmanız 
lazım. 24 Haziran’daki dolunay da iş ortamındaki 
düzenlemeleri işaret ediyor. Sağlık ve alışkanlıklar 
konusunda da harekete geçmeniz şart.

A dynamic phase begins for new teams, groups 
and social environments. The solar eclipse on 10 
June can be the trigger of this phase. You may 
also find it difficult to take clear action in financial 
matters in this period. If partnering with a friend 
regarding financial matters is on the agenda, you 
have to be extra cautious. The full moon on 24 
June, points out to the arrangements in the work 
environment. You need to take action regarding 
your health and habits.

 LEO
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Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS LAUNCHES NEW INTERNATIONAL ROUTES
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Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, her geçen gün uçuş noktalarının 
sayısını artırmaya devam ediyor. Pegasus’un Ukrayna’daki 6. uçuş noktası 
olan Kherson’a seferleri 3 Haziran itibarıyla başlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan Kherson Uluslararası Havalimanı’na haftanın iki günü 
düzenlenen seferler Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Yeni hattın 
biletleri 54,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Pegasus’un bir diğer yeni yurt dışı uçuş noktası ise Kazakistan’ın 3. büyük 
şehri olan Çimkent oldu. 23 Mayıs’tan itibaren başlayan ve Pazar günleri 
gerçekleştirilen seferler 124,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Pegasus’un uçuş ağı, yeni hatlarıyla birlikte 80’i yurt dışında olmak üzere 44 
ülkede toplam 116 noktaya ulaştı. 

Her geçen gün uçuş noktalarının sayısını artırmaya devam eden 
Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen’den Kherson’a ve 
Çimkent’e uçuşlarına başlıyor.

Pegasus Airlines continues to increase the number of its 
destinations with the launch of new flights from Istanbul 
Sabiha Gökçen to Kherson and Shymkent.

PEGASUS LAUNCHES NEW 
INTERNATIONAL ROUTES

Turkey’s digital airline, Pegasus, continues to increase the number of 
its destinations with the addition of new Pegasus flights to Kherson, its 
sixth destination in Ukraine, launching on 3 June. Twice a week flights 
from Istanbul Sabiha Gökçen Airport to Kherson International Airport will 
depart on Thursdays and Sundays. Tickets for the new route are on sale 
now from $54.99.

Pegasus has also launched new international flights to Shymkent, the 
third largest city in Kazakhstan which started on 23 May, departing on 
Sundays, with flights now on sale from $124.99.

Pegasus’ flight network includes 116 destinations in 44 countries, 
including 80 international destinations together with its new routes.

PEGASUS’TAN  

Kherson

Çimkent/Shymkent

HABER / News
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Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen-Batum 
ve Antalya-Manchester direkt uçuşlarına başladı. İstanbul Sabiha 
Gökçen Havalimanı’ndan Batum Uluslararası Havalimanı’na haftanın iki 
günü düzenlenen seferlerin ilki 7 Mayıs 2021, Antalya Havalimanı’ndan 
Manchester Havalimanı’na haftanın iki günü düzenlenen seferlerin ilki ise 
29 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşti. Yeni Sabiha Gökçen-Batum hattının  
biletleri 89,99 USD’den, Antalya-Manchester hattının biletleri ise 99,99 
USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus’un Sabiha Gökçen-Batum uçuşları, Sabiha Gökçen’den Batum 
Uluslararası Havalimanı’na Cuma günleri saat 16.00’da, Pazartesi günleri 
10:25’te; Batum Uluslararası Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e ise 
Cuma günleri saat 19:40’ta, Pazartesi günleri saat 14:05’te düzenleniyor. 
Pegasus’un Antalya-Manchester uçuşları ise Antalya Havalimanı’ndan 
Manchester Havalimanı’na Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 11:00’de; 
Manchester Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na ise yine aynı günler saat 
14:40’ta düzenleniyor.

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen-Batum ve
Antalya-Manchester uçuşlarına da başladı. 

Pegasus Airlines started flights between Istanbul Sabiha 
Gökçen and Batumi, and between Antalya and Manchester.
Turkey’s digital airline Pegasus started direct flights from Istanbul 
Sabiha Gökçen to Batumi and from Antalya to Manchester. The first 
flight from Istanbul Sabiha Gökçen Airport to Batumi International 
Airport took place on May 7, 2021, and the first of the flights from 
Antalya Airport to Manchester Airport took place on May 29, 2021. 
There will be two flights made in a week regarding both destinations. 
Tickets for the new Sabiha Gökçen-Batumi route are on sale 
with prices starting from 89.99 USD, and tickets for the Antalya-
Manchester route starting from 99.99 USD.

Pegasus flights from Sabiha Gökçen to Batumi depart from Sabiha 
Gökçen to Batumi International Airport at 16.00 on Fridays and at 
10:25 on Mondays; and depart from Batumi International Airport 
to Sabiha Gökçen at 19:40 on Fridays and at 14:05 on Mondays. 
Antalya-Manchester flights of Pegasus take off from Antalya Airport 
to Manchester Airport at 11:00 on Wednesdays and Saturdays, and 
from Manchester Airport to Antalya Airport at 14:40 on the same 
days.

Manchester

Batum/Batumi

HABER / News
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Esas Sosyal’in az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun 
olan gençlere okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sunan 
İlk Fırsat Programı gençlerin kariyer gelişiminde önemli rol 
oynuyor. Halen önde gelen kurumlarda çalışmaya devam eden 
İlk Fırsat mezunları, hayatlarında fark yaratan programı ve 
etkilerini anlattılar.

Esas Sosyal’s “First Chance” Program, which provides 
equality of opportunity to new graduates of lesser known 
state universities in transitioning to work, plays an 
important part in career development of the participants. 
“First Chance” graduates who continue to work in leading 
corporations, told us about the program that changed their 
lives, and its effects.

 

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal, Esas Holding’in sorumlu 
vatandaşlık değerini, Şevket Sabancı ve ailesinin topluma yatırım vizyonu ile 
birleştiren, günümüzde mevcut sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneğidir. 
Toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretme amacıyla yola çıkan Esas Sosyal, 
gençlik ve istihdam alanında odağına ortak çalışmaları ve araştırmaları alarak, İlk 
Fırsat ve İngilizce Fırsatım programlarını geliştirmiştir. Ayrıca, aralarında kurumsal ve 
ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri 
ve eğitmenlerin de yer aldığı 2000 kişiyi aşan büyük bir ekosistem oluşturmuştur. 
Büyük bir ailenin çatısı haline gelen Esas Sosyal, program bitiminde de mezunlara 
destek vermeye devam ederek, profesyonel ve kişisel gelişim alanında yetkinliklerini 
artırmayı sürdürüyor. İlk Fırsat Programı’ndan mezun olan gençler, diğer mezunların 
sesi olarak mezun temsilciliğini üstlenmenin yanı sıra akran danışmanlığı vererek 
programın yeni katılımcılarının yanında oluyor. 

Altı yılda sayıları 150’ye ulaşacak İlk Fırsat mezunları, Programın hayatlarında büyük 
fark yarattığını vurguluyor.

İlk Fırsat 2019 Mezunu
LC Waikiki, Bilgi Teknolojileri Uygulama  
Sistemleri Uzmanı 
Toplumsal konularda destek olmak, fayda sağlamak 
benim için her zaman önemli olmuştur. Program 
sayesinde STK’ların ne kadar özel ve yüreğe 
dokunan işler yaptıklarına bizzat şahit oldum. 
İlk Fırsat Programı’nda iş tecrübesi edindim, 
ayrıca alanında uzman kişilerle tanışarak 
geniş bir ağ kurdum, eğitimler sayesinde 
kendi güçlü yönlerimi keşfettim. Programdan 
mezun olduğumda artık kendinden emin ve ne 
istediğini bilen birisiydim. Programın bitmesine 
birkaç ay kala iş aramaya başladım. Bu süreçte 
İlk Fırsat Programı’nda edindiğim iş tecrübesi ile 
daha görünür olduğumu fark ettim. Mülakat etkinliği 
sayesinde farklı sektörlerden İnsan Kaynakları Uzmanları 
ile tanışarak kendimi, edindiğim bilgi ve tecrübelerimi 
nasıl daha iyi ifade edebileceğimi tecrübe ederek öğrendim. 
Ayrıca İlk Fırsat Akademisi kapsamında kurgulanan mentorluk 
görüşmelerinde, mentorumun bilgi ve tecrübesinden faydalandım. 
Tüm bu deneyimler sayesinde iş arama sürecim daha aktif geçti. Program 
kapsamında katıldığım “Kariyer Planlama ve Kendine Liderlik Eğitimleri” 
sayesinde iş hayatında ne istediğimi daha iyi biliyor ve bu doğrultuda ilerliyorum. 
Kariyer yolculuğumda daha da ileriye gideceğime inanıyorum.

THE FIRST CHANCE PROGRAM CHANGED  
OUR LIVES

Esas Sosyal, the social investment unit of Esas Holding, which combines the 
responsible citizenship value of Esas Holding with the social investment vision of 
Şevket Sabancı and his family, is the representative of the current social impact 
investment approach in Turkey. Aiming to generate joint solutions to social problems, 
Esas Sosyal has launched “First Chance” and “English Chance” programs by focusing 
on joint endeavours and studies in the field of youth and employment. It has also 
developed a large ecosystem comprised of more than 2000 people including corporate 
sponsors and those contributing in kind, participants, mentors, graduates, NGO 
executives, HR professionals and trainers within the framework of these programs. 
Being the roof over a big family, Esas Sosyal continues to support the graduates when 
the program ends, to increase their professional competences and aid in their personal 
development. The young people who graduate from “First Chance” program, not only 
represent and become the voice of program graduates, but also provide peer-to-peer 
consultancy to support the new participants. 

First Chance graduates, the numbers of which will be reaching 150 in 6 years, 
emphasise that the program made a great deal of difference in their lives.

First Chance 2019 Graduate
LC Waikiki, IT Application Systems Specialist  
Providing service and support for social issues has 

always been important to me. Thanks to the program, 
I have experienced in person what a special and 
touching job the NGOs are doing. I gained work 
experience during the “First Chance” Program, and 
by meeting with experts in their fields I established 
an extensive network, I discovered my strengths 
thanks to the training sessions. By the time I 
graduated from the program, I was confident and 
knew what I wanted. I started job hunting a few 

months before the program was over. During this 
process, I noticed that due to the job experience we 

gained with First Chance, I was more visible. Thanks 
to the mock interviews, meeting Human Resources 

Specialists from different industries, I learned through 
experience the finest way to express myself, my knowledge 

and experience. Moreover, thanks to the mentorship meet-ups 
organized within the scope of First Chance Academy, I benefitted 

from the know-how and experience of my mentor. By virtue of all these 
experiences, I had a more active job search process. Thanks to the “Career Planning 
and Self-Leadership Sessions” I attended within the scope of the program, I know 
better what I want from work and I am moving in my own direction. I believe I will go 
further ahead in my career path. 

İlk Fırsat 2019 Katılımcıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
You can obtain information on the 2019 participants of First Chance.
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İlk Fırsat 2019 Mezunu
Sanko Tekstil, Bütçe Uzman Yardımcısı
İlk Fırsat’ta dolu dolu geçen bir yıl boyunca 
aldığım eğitimler, katıldığım söyleşiler, 
mentorluk desteği ve daha sayamadığım birçok 
faaliyet, iş hayatına hazırlanmama ve güzel 
bir tecrübe edinmeme katkı sağladı. Ayrıca 
program; kişisel gelişim alanında kendimi 
geliştirmeme, ne istediğimi anlamama, güçlü 
ve zayıf yönlerimi görmeme fırsat tanıdı. 
Program sonunda kocaman bir aileye sahip 
olduğumu görmek, benim bu süreçteki en büyük 
kazançlarımdan biri oldu. Belki birçok kişinin iş 
dünyasında tanışmayı hayal ettiği kişilerle program 
boyunca yaptığım ve katıldığım söyleşi, etkinlik 
ve toplantılarda tanışma fırsatı yakaladım. İnsan ve 
insani değerlere odaklanmış olan bir kuruluşta çalışmak 
bende “Sivil Toplum Bilinci”nin daha da artmasına ve bununla 
birlikte sivil toplum kuruluşlarının bir toplum için ne kadar önemli 
olduğunun bir kez daha farkına varmama imkân sağladı. Program boyunca 
birçok eğitim aldım. Almış olduğum bu eğitimlerden biri de Microsoft 
Office programlarıydı. Çalıştığım departman gereği rapor, sunum gibi 
dokümanlar hazırlamaktayım. Bu dokümanları hazırlarken Akademi’de 
aldığım eğitimlerin büyük faydasını gördüm. Programda emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.

İlk Fırsat 2018 Mezunu
Related Digital, İnsan Kaynakları İş Ortağı
İş hayatına bir sivil toplum kuruluşunda tam 
zamanlı olarak başlamanın büyük faydasını 
gördüm. İlk Fırsat Akademisi kapsamında 
aldığım eğitimler ve mentorluk desteği, yetenek 
ve yetkinliklerimin farkına varmamı sağlayarak 
profesyonel iş hayatına hızlı bir şekilde uyum 
sağlamama zemin hazırladı.  Programı henüz 
tamamlamadan, daha önce görüştüğüm iki ayrı 
kurumdan da iş teklifi aldım. Kariyerime ilk adımı 
attığım yerin bir sivil toplum kuruluşu olması, sosyal 
fayda yaratma yolunda insana dokunan bir iş yapmak 
ve geliştirmek, beni inançlı, kararlı ve motivasyonu 
yüksek bir birey haline getirdi. Aynı zamanda farklılıklara 
saygılı, hoşgörülü ve çeşitlilik kavramının önemine inanan 
bir ekiple çalışmak, gelişimimi olumlu yönde etkiledi. İlk Fırsat 
Programı boyunca edinmiş olduğum yetkinlikler sayesinde çalıştığım 
kurumlardaki iş süreçlerine kolayca uyum sağladım. İK’nın en önemli 
fonksiyonlarından biri olan iletişim alanında sorumlu olduğum iş süreçlerini 
başarılı bir şekilde yönettim. Program dâhilinde edindiğim network 
sayesinde, halen çalışmakta olduğum Related Digital’in İnsan Kaynakları 
süreçlerinde sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmaya devam ediyorum. 
Bu yolda elimden tutan Esas Sosyal ekibine minnettarım.

İlk Fırsat Programı hakkında detaylı bilgi için www.ilkfirsat.org adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

First Chance 2019 Graduate
Sanko Tekstil, Budget Assistant Specialist
The trainings I got, the talks I participated 
in, the mentorship support and many more 
activities I cannot list here throughout a year 
full of activity, led me to prepare myself for 
work life and gain great experience. Moreover, 
the program has offered opportunities for 
personal development, to understand what 
I want and get to know my strengths and 

weaknesses. By the end of the program, I 
realized that having had a big family was one 

of the biggest achievements. I got the chance 
to meet people many only dream of meeting in the 

business world thanks to the talks, activities and 
meetings held throughout the program. Working in an 

organisation that focuses on humans and humanistic 
values increased my level of “Civil Society Awareness” and I 

once again got the chance to understand how important NGOs 
are for a society. I got a lot of training throughout the program. One of 

them was Microsoft Office programs. As I prepare many documents like 
reports and presentations at my current job, I still reap the benefits of 
these trainings we got in the Academy during the program. I hereby, would 
like to thank everyone who contributed to the program.

First Chance 2018 Graduate
Related Digital, HR Business Partner
I benefited from having started to work full-time 
in an NGO. The training sessions and mentorship 
support I got within the scope of First Chance 
Academy, paved the way for me to quickly adapt 
to the professional business life by making 
me aware of my skills and competences. Even 
before completing the program, I got job offers 
from the two organisations that I had interviews 

with before. The fact that I started my work-life 
in an NGO, working in a job that touches people 

to create social benefit and developing it, made 
me more of a conscious, determined and highly 

motivated individual. Working with a team of people 
who are broad-minded, respectful of differences, and 

who believe in the importance of diversity, had a positive 
impact on my development. Thanks to the competence I 

gained throughout the First Chance Program, I rapidly adapted 
to the business processes in the organisation I work for. I successfully 

managed the work processes in communications, one of the most important 
functions of HR. Within the network I have had thanks to the program, I continue 
to collaborate with NGOs for HR processes of Related Digital, the company I 
still work for. I’m grateful to the Esas Sosyal team who held my hand along this 
journey.

For detailed information on My First Chance program you may visit  
www.ilkfirsat.org.
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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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PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
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Riyadh Muscat

Baku
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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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