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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

MÜCADELEYE DEVAM
Değerli Misafirlerimiz,
Ülke olarak, dayanışma içerisinde COVID-19 salgınıyla mücadelemizi kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Şirket olarak da bu konuda birçok aksiyon alıyor, bu krizi hiçbir 
çalışma arkadaşımızı kaybetmeden ve en az hasarla atlatabilmek adına var 
gücümüzle çalışıyoruz.

Siz değerli misafirlerimizi ve gökyüzünü çok özledik. Sizi üniformalarımızla 
uçakta karşılamayı, emniyetle sevdiklerinize ulaştırmayı, en sevdiğiniz şehre 
gitme heyecanınıza eşlik etmeyi, en mutlu kavuşmalarınıza ortak olmayı özledik. 
Çok yakında yeniden bir arada olacağız. Ama bugün, sağlığımıza dikkat etme ve 
dayanışma içerisinde bu salgınla mücadele etme günü. Lütfen Sağlık Bakanlığımızın 
önerilerine uyun, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, evlerinizde kalın ve sağlığınıza 
dikkat edin.

Bugünler geçecek ve biz yine kavuşacağız. Kavuşacağımız günler için tüm 
çalışmalarımız devam ediyor. Airbus siparişimiz kapsamında geçtiğimiz ay biri 
A320neo, ikisi A321neo olmak üzere 3 yeni uçağımızı teslim aldık. Filomuzdaki tüm 
uçaklarımız, kendini tutkuyla işine adamış kabin ve kokpit ekiplerimizle birlikte siz 
değerli misafirlerimizi gitmek istediğiniz şehirlere ulaştırmak için günleri sayıyor.

Havacılıkta İki Önemli Gün
Havacılık sektöründe Mayıs ayı içerisinde kutladığımız iki kıymetli gün var. 
Bunlardan biri 24 Mayıs Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Günü, diğeri ise 31 
Mayıs Kabin Memurları Günü… Hep söylediğim gibi, havacılık çok meşakkatli ve 
fedakârlık gerektiren bir sektördür. Ben sizlerin nezdinde işini büyük bir tutkuyla 
yapan, sektörümüzde çok kritik görevler üstlenen, özverili çalışma arkadaşlarımın 
bu özel günlerini kutluyor, kendilerine “iyi ki varsınız” diyorum.

Bayram Sevinci
Yaşadığımız bu zorlu dönemde, mutlu ve umutlu günlere her zamankinden daha 
çok ihtiyacımız var. Ne mutlu ki bu Mayıs ayında üç kutlamayı birden yaşıyoruz. 
101. yılında, başta yarınımız, geleceğimiz olan gençlerimiz olmak üzere, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı yürekten kutluyorum. 

İslam âlemi ve ülkemiz için büyük maneviyata sahip olan Ramazan Bayramımızın 
da mübarek olmasını temenni ediyor, sevdikleriniz ve ailelerinizle birlikte 
geçireceğiniz sağlıklı günler diliyorum.

Bu vesileyle, bizi büyük emeklerle büyüten ve bugünlere getiren kıymetli 
annelerimizin Anneler Günü’nü de kutluyor, saygılarımı sunuyorum.

Sağlıcakla kalın...

WE CONTINUE OUR FIGHT 
Dear Guests,
As humanity we are united in a common struggle that has affected people in every 
corner of the globe. As a company, we are taking a great deal of action in this respect 
and we are working tirelessly to overcome this crisis with the least damage and 
without losing any of our colleagues.

We have dearly missed you, our valued guests, and the skies. We have missed greeting you 
on-board in our uniforms, taking you safely to your loved ones, sharing your excitement 
as you travel to your favourite places, and being part of your happiest reunions. We will 
be together again very soon. But now is the time to take care of our health and fight this 
pandemic in unity. Please follow the suggestions of the Ministry of Health, do not go out 
unless you have to, and stay at home and take care of your health.

These days will pass, and we will meet again. We continue to work determinedly in 
anticipation of those days. As part of our Airbus order, last month we received three 
new aircraft: one A320neo and two A321neos. All the aircraft in our fleet, together 
with our cabin and cockpit crews who have such passion for their jobs, are counting 
down the days when they can fly you, our valued guests, to your chosen destinations. 

Two Important Days for Aviation 
There are two significant days for the aviation industry that we celebrate in May. 
One is Aviation Maintenance Technician Day, observed on 24th May, and the other 
is International Flight Attendant Day on 31st May… As I always say, aviation is a 
very demanding industry that requires great sacrifice. I would like to recognise 
these special days of my devoted colleagues, and say a heartfelt thank you and 
congratulations to each and every one of them, who do their jobs with great passion 
whilst undertaking such critical roles in our industry.

The Joy of Our Festivals 
We need happy and hopeful days more than ever during these difficult times we 
are living through. We are lucky to have three celebrations in May. I would like to 
sincerely congratulate our youth, who are our future, for the Commemoration of 
Atatürk, Youth and Sports Day on 19th May, as it marks its 101st year. 

This month Eid Ramadan, which is a time of great spirituality, will be celebrated by 
families around Turkey and the Islamic world, and I wish all a blessed and healthy 
time with their families and loved ones. 

I would also like to take this opportunity to say how much we respect and wish our 
precious mothers – who have worked so hard to raise us to become the people we are 
today - a very happy Mother’s Day.

Stay safe and well...

Entry
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Füsun Onur, “Orinet’te Buluşalım”, 1995.

Füsun Onur is selected as the artist to create artworks for the 
Pavilion of Turkey in the 59th International Art Exhibition, the Venice 
Biennale (La Biennale di Venezia) to be held May-November 2021.   
  
One of the pioneering contemporary artists of Turkey, Füsun Onur  
played a pivotal role in avant-garde getting an important place in  
the artistic canon of Turkey throughout her career exceeding 50 years  

 
The artwork of Onur, who took part in solo and group exhibitions in  
many museums and art venues, were exhibited in Kunsthalle  
Baden-Baden (2001), ZKM, Karlsruhe (2004) and Van  
Abbemuseum (2005), Istanbul Biennials (1987, 1995, 2011, 2015), 
Moscow Biennial (2007) and dOCUMENTA 13 (2012).  
  
The Venice Biennale Pavilion of Turkey for which Füsun Onur will be 
creating artworks is realised with the contribution of the Republic of 
Turkey Ministry of Culture and Tourism, and under the auspices of 
the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs and is coordinated 
by the Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV). The 
exhibition, which is curated by Bige Örer, the director of Istanbul  
Biennial and all contemporary art projects of IKSV, will be held at  
Arsenale, one of the long-term venues of the Biennial allocated from 
2014 to 2034, secured by the initiatives of IKSV and the contribution 
of 21 supporters.  

THE VENICE BIENNALE PAVILION OF 
TURKEY WILL HOST FÜSUN ONUR  

Türkiye Pavyonu için eser üretecek 

rol üstlendi. Pek çok müze ve sanat 

Baden-Baden (2001), ZKM, Karlsruhe (2004) ve Van Abbemuseum 

süreli mekânda yer alacak.
iksv.org

 
 

 

EgeArt’ın fotoğraf arşivinden. 
From the photo archive of EgeArt





16 PEGASUS _
 

TREND / Hotwire

 
important and revered video artists of our day, was opened at Borusan  
Contemporary last September. The exhibition entitled “Bill Viola: 
Impermanence” which features ten artworks by the artist and curated 
by Kathleen Forde is now available on Google Arts&Culture platform.  
  
Bill Viola has been investigating the mysteries of the human 
condition for more than forty years, employing video 
technology which evolved at a rapid pace during those decades. Viola 
has been trying to set up a bridge between the Eastern and Western 

mysticism in his works. Through these works he invites us to 

  
“Bill Viola:Impermanence” exhibition can be visited on Google 
Arts&Culture until 13 September. You can also visit the past  
exhibitions entitled “Mika Tajima: Aether”, “Overture: Selections  
from the Borusan Contemporary Art Collection”, “Üvercinka” and  
“Universal Everything: Fluid Bodies” on the same platform.   

“BILL VIOL A: IMPERMANENCE”  
AT BORUSAN CONTEMP ORARY  

“Bill Viola: Geçici” sergisini 13 Eylül tarihine dek Google Arts&Culture 

borusancontemporary.com
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Coronovirus pandemic, Istanbul Modern presents a variety of  
selections from its art collections and exhibitions to art lovers  
through digital platforms.  
  

 
tour, the visitors get the chance to explore 193 works of 109 artists.  
The exhibition proposes a conceptual ground pertaining to the 

and universal notions of time.  
  
The content prepared by Istanbul Modern curators, giving  
information about the works and the artists, is shared with the  
viewers under the title “The Work of the Week” over its YouTube 
channel and social media accounts. Moreover, the production process 
of the International Artist Residency Program and curator narrated 
exhibition tour of “Guests: Artists and Craftspeople” are published on 
the web site of the museum and its YouTube channel.  
  

 

viewed on the digital platforms. You may also access the digital 

Love” organised to celebrate the 100th anniversary of Turkish cinema 
on the website of the museum.  

ISTANBUL MODERN ON  
DIGITAL PL ATFORMS  

istanbulmodern.org





20 PEGASUS _
 

TREND / Hotwire

arter.org.tr

Annika Kahrs, “Kuşlara Çalmak” / “Playing to the Birds”, 2013, Arter

Arter is bringing together eight 
videos that establish connection with sound and 
music through various methods of performance from 
its collection under the title #playathome. 
The selection features “Raise the Roof” by Nevin  

Shore Scene Soundtrack” by Cevdet Erek, 

Beginning, The Scream” by Sarkis.  A selection of videos created from productions that remind the 
ability of voice to go beyond physical constraints, to communicate, to make visible, to move or to 

NEW SELEC TION FROM 
ARTER: #PL AYATHOME   

Salon Sergisi Evinizde 
SALT’ın Türkiye’nin modernleşme 

sürecini farklı yönleriyle ele alan “Modern 
Denemeler” serisinin dördüncü sergisi olan 

“SALON”, Google Arts&Culture üzerinden 
erişime açıldı. Nesneye ve nesnenin 

ortamına dair bir sergi olan “SALON”, 
1960’lar Ankara’sındaki yalın ve özenli bir 
gerçek mekândan yola çıkıyor ve döneme 

özgü tasarım örneklerinin kesişimine 
odaklanıyor. 

Sergi, Türkiye’de müzik ortamına 
eğitimcilikleri ve üretimleriyle katkı sunmuş 

besteci Ulvi Cemal Erkin ve piyanist 
Ferhunde Erkin çiftinin Ankara Emek’teki 
evlerine odaklanıyor. 1956’da yapımına 

başlanan Yeşiltepe Kooperatifi Blokları’nda 
bulunan ev, sergi için Metehan Özcan 

tarafından fotoğraflanmış.
saltonline.org

Salon Exhibition at 
Your Home  

“SALON”, the fourth in the series of   
SALT’s “Modern Essays” exhibitions  

which convey the modernisation process 
in Turkey through its different 

aspects, is accessible through Google 
Arts&Culture. “SALON”, which is an exhibition 
about the object, and the environment of the 
object, sets off from a simple and elaborate 

real place in Ankara in the 1960s and focuses 
on the intersection of design examples 

specific to the period. 
   

The exhibition focuses a house in 
Emek, Ankara. It is the home of 
composer Ulvi Cemal Erkin and 

pianist Ferhunde Erkin, the 
couple who contributed to the 

musical panorama as professors and 
producers. The house, which is in 

the Yeşiltepe Cooperative Blocks that 
started to be constructed in 1956, was 

photographed by Metehan Özcan.  

Sarkis, “Başlangıçta, Çığlık” / “In the 
Beginning, The Scream”, 1998, Arter
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44 eser, sanal bir sergi için dijital ortamda bir araya 

incelemek mümkün.

Sergilenen eserlerin seçiminde Neolitik 

kesintisiz bir kronoloji izleniyor. Gündelik 

seçkide yer veriliyor. 

sergilemede mümkün olmayacak tüm 

rhm.org.tr
sketchfab.com/rezanhasmuseum
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are brought together in the digital environment for a virtual 
exhibition. Visuals of the artefacts were taken from different 
angles and a total of over 20 thousand shots were taken. It is 
possible to peruse all the details of the artefacts thanks to the 

integrated Virtual Reality (VR) and Augmented Reality 
(AR) technologies.  

  
In the selection of the artefacts, an 

uninterrupted chronology which extends 
from the Neolithic age to the Seljuks can 

be traced. Besides items of daily 
living, the selection also features 

items that highlight belief and aesthetic taste.   
  

One of the biggest attractions among 
those on display, is the terracotta chariot 

model which dates back to the 3500-
2000 BC. This model gives us clues on the 

social life in the early part of the bronze age.   
  

One other item that comes to the fore is 

made in the Roman period as it is dated 
back to the 1st century BC – 4th century 

depicted as a three-sided face, await 
visitors with all the details that would not be 

possible in a one-dimensional exhibition.  

A CLOSER LOOK AT THE  
STATUE OF HECATE   
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In these talks held under the headings of Water, Agriculture 

solutions and to create a common language in dealing with this 
global crisis. The solutions expressed during the meeting and the 

  

and Technology, the series continues with meetings to be held on the 
topics of Migration on 5th May and Journalism on 21st May.

JOINT ACTION AGAINST CLIMATE CRISIS   

olarak internet sitesinden ücretsiz olarak indirmek mümkün.

iklimce.undp.org.tr
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World Wildlife Fund (WWF) published a report on the link between 

nature and wildlife trade entitled “The Loss of Nature and the Rise of  
Pandemics”. According to the report the new coronavirus is  
actually the last example of the diseases that have emerged in recent 

wildlife trade has a great impact on the spread of these diseases.  
  
According to the report which draws attention to the links between  

of certain diseases, the chances of pathogens like viruses passing 
from wild animals to humans may be increased by the destruction 

illegal or uncontrolled trade of wild species and the unhygienic 
conditions under which wild and domestic species are mixed 

travel between continents can cause the runaway spread of 

provides is essential for preserving our health and well-being.  

HEALTHY NATURE, HEALTHY PEOPLE  

büyük. 

virüs gibi patojenlerin yabani ve evcil hayvanlardan insanlara geçme 

wwf.org.tr



BAHAR
ş g

ag

YARIM ASIRDAN BERI KALI
GÜVEN VE LEZZETIN SEMBOLÜ

EGETÜRK 

www.egetuerk.de
SYMBOL FOR QUALITY AND TASTE
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Applications can still be submitted to the 7th Sustainable Business 
Awards held to highlight projects that have a substantial social, 
economic and environmental impact and to endorse role models for 
the business world. Open to all the institutions that set an example 
with their sustainable business models across all the industries, 
Sustainable Business Awards targets to inspire and steer innovative 
projects aimed at achieving sustainability transformation in Turkey.  
 
This year, international projects will also be taken into consideration 
in the awards given in 14 categories as Energy Management, Waste 
Management, Water Management, Sustainable Business Reporting, 
Carbon Management, Sustainable Innovation, Social Impact, 

Supply Chain Management, Women Empowerment, Employee 
Engagement and Startup of the Year. 
 
Large-scale enterprises, SMEs, startups and municipalities can also 

results will be announced following the evaluation of the jury which 

SUSTAINABLE PROJEC TS  
ARE AWARDED

surdurulebilirisodulleri.com 

TREND / Hotwire
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Awarded nature photographer and documentarist Fatih Orbay continues 
to document the rich biodiversity of this geography with his book entitled  
Birds of Anatolia, following his book Flowers of Anatolia (2007).   
  
The book, which documents 310 different bird species that live 
or migrate from the Anatolian skies in 373 photographs, follows 
the Clements List approved by bird lovers all around the 
world. The 432 page long book, which is prepared with thousands 
of colourful photographs shot by Fatih Orbay, is published in Turkish 
and English.  

THE RICHNESS OF THE ANATOLIAN 
SKIES ARE NOW DOCUMENTED 

Anadolu’nun Çiçekleri

devam ediyor. 

On bine yakın kuş türünün bulunduğu Türkiye, aynı zamanda üç farklı 
bitki coğrafyasının bir arada bulunduğu dünyadaki tek ülke.

Turkey which houses nearly ten thousand bird species is also the sole 
country which hosts the three different plant geographies.  

30 PEGASUS _
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The Man Who Fell to Earth

protagonist Thomas Jerome Newton

written, tells the story of Newton who manages to get to Earth with his worn-down spaceship from 
the planet Anthea, which was way more advanced than earth but had become uninhabitable due 
to nuclear wars. Newton
the Earth and bring the people there into his new planet. Newton, amasses a fortune with the 
advanced technologies he brought along, but his plans are hindered by a chemistry professor 

threat for Newton is gradually transforming into a human during the time he spends on 
earth. Presenting a look at the human inside the non-human, The Man Who Fell to Earth is 

Kaçmak, Kovulmak, 
Dönmek Üzerine

Edebiyat eleştirmeni Nurdan Gürbilek, son 
kitabı İkinci Hayat’ta “yer duygusu” üzerine 

kaleme aldığı yazıları okurla paylaşıyor. 
Gürbilek kitabında, bir yandan “yer”e, 

“yurt”a ve “ev”e bazen edebiyatın bazen de 
sinemanın açtığı kapıdan giriyor; kökenlere 
ve başlangıçlara, kaçanlara ve dönenlere, 

eve ve sırlarına yakından bakıyor. Diğer 
yandan da anlatı, üslup ve dili bu ana eksen 
etrafında değerlendiriyor; “dilsel vatan” ve 

sınırları üzerine düşünüyor.

“Kaçmak, Kovulmak, Dönmek Üzerine 
Denemeler” alt başlığını taşıyan İkinci 

Hayat, okuru günümüz dünyasında 
hayatımızın merkezine oturan “ev” 

kavramının gerçek ve mecazi, olumlu ve 
olumsuz tüm anlamları üzerine  

düşünmeye çağırıyor.
metiskitap.com

On Running, Getting Kicked 
and Returning   

Literary critic Nurdan Gürbilek is 
sharing with readers what she wrote on 

the “sense of place” in her latest book The 
Second Life. Gürbilek enters “the place”, 

“the homeland” or “house” from the door 
left ajar by literature, and at times by 

cinema, taking a closer look at origins and 
initiations, the runaways and returners; the 
house and its secrets. On the other hand, 

she evaluates narration, style and language 
around this main axis and she ruminates 

on “linguistic homeland” and its boundaries.  
  

With the subheading, “Essays on Running, 
Getting Kicked and Returning”, The Second 
Life invites the reader to think on the all the 

meanings of the “home” concept, which 
is right at the heart of our lives in our 

world, be it real or metaphorical,  
positive or negative.  

THE GRE ATE ST ENE MY  OF E X TRATERRE STRIAL S:  
HUMA N ISATION  

Thomas Jerome Newton

Newton Newton

Newton

Newton

Adam
ithaki.com.tr

Kaçmak, Kovulmak,

TREND / Hotwire
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The eighth book of the “Lazy Rat Tiny” series, which is written 

believes will require the least amount of physical 

of team spirit while instilling sports 
awareness in children and talks about 
the positive impact of starting 
sports at an early age on 
the physical, cognitive and 
emotional development of children.  

Nedir bu yapay zekâ? Geleceği nasıl 
şekillendirecek? Hangi yeni meslekler ortaya 
çıkacak? Yaşadığımız dünyaya nasıl bir fayda 
sağlayabilir? Microsoft Türkiye’de CTO olarak 

görev yapan ve yapay zekâ teknolojileri üzerine 
araştırmalarını sürdüren Onur Koç, bu kitapta 
yapay zekâ teknolojilerini öğrenmek isteyen 
çocukların aklına takılan soruları cevaplıyor. 

Kitabı Doğan Gençsoy resimlemiş.
doganegmont.com.tr 

Ali’ye Göre Gerçek
Ali, yaptığı yanlışlar yüzünden annesinin 
kendisine sorular soracağını biliyor. Peki, 

açık yüreklilikle gerçeği anlatacak mı? Yoksa 
saklamaya mı çalışacak? Ödüllü yazar ve 

illüstratör Tim Hopgood, çocuklara önemli bir 
erdemi, doğruları söylemeyi maceralı bir dille 

anlatıyor. Kitap, Hülya Şat tarafından  
Türkçeye çevrilmiş.

altinkitaplar.com.tr

The Secrets of Artificial 
Intelligence   

What is this artificial intelligence? How will 
it shape the future? Which new professions 

will come to the fore? How can it serve 
in the world we are living in? Working as 
CTO in Microsoft Turkey and carrying out 
his studies on artificial intelligence Onur 

Koç answers the questions that keep nagging 
the children who would like to learn about 

artificial intelligence technologies. The book is 
illustrated by Doğan Gençsoy…  

Truth According to Arthur  
Arthur knows that his mother will question 
him for the wrong he has done. Well then, 

will he tell the truth in earnest? Or else 
try to hide it? The awarded writer and 

illustrator Tim Hopgood tells children about 
an important virtue, telling the truth, in 
an adventurous manner. The book was 

translated into Turkish by Hülya Şat.  

L A Z Y R AT  T I N Y  I S  A  F O O T BA L  P L AY E R  li’ Gö G kii

TREND / Hotwire

Tini

tudem.com



ABONE www.groupmedya.com/index.php/iletisim/
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/
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Kişisel gelişim kitapları ve eğitimleriyle 
tanınıyorsunuz. Ancak son kitabınız 
Arkadaşımla Bir Gün’de çocuklara otizmi 
anlatıyorsunuz. Neden bu kitabı yazdınız? 
Otizmli bir çocuk ile otizmli olmayan bir çocuğun 
arkadaşlığının anlatıldığı bir kitabın olmadığını fark ettim. 
Otizmli çocukların arkadaşlarının, otizmi anlaması çok 
önemli çünkü ancak o zaman onlarla sağlıklı bir iletişim 
kurabilir ve bunun tıpkı saç rengimizin farklı olması gibi 
bir farklılık olduğunu anlayabilirler. Yıllardır gönüllü destek 
verdiğim Tohum Otizm Vakfı’nın iş birliği ve Mavi Bilye 
Yayınları’nın desteğiyle kitabımız tam da otizm farkındalık 
ayı olan Nisan’da raflardaki yerini aldı.  

Türkiye’nin ilk Zarafet Akademisi’ni 
kurdunuz ve bu konuda da kitaplarınız 
var. Modern toplumda zarafet, nezaket 
ve insanlar arasındaki iletişim ne 
kadar önemli?  
Giyimimiz, hayata karşı duruşumuz, 
hitabet şeklimiz, beden dilimiz, 
kurumsal duruşumuz, kısacası 
toplumsal ilişkilerde kullandığımız 
iletişim kaynaklarındaki incelikler, 
profesyoneller için eğitim ve 
deneyimin de önüne geçebiliyor. İkili 
ilişkilerimizde de bu kuralların gücüne 
sahip olmak bizi daha başarılı bir 
iletişimci haline getiriyor. 

Çağımızda bilgiye sahip olmaktan çok sahip olduğumuz 
bilgiyi nasıl sunduğumuz daha önemli hale geldi. Ve yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki bu kuralların farkındalığına sahip 
olmadığımızda mükemmel olduğumuz konularda bile 
başarısız olabiliyoruz.  

Karantina dönemini daha az hasarla atlatmak için neler 
yapmalıyız? 
İnsanların her durumla etkili şekilde mücadele edebilmesi 
ve yoluna devam edebilmesi için şu üç soruyu cevaplaması 
gerekir; “Ben kimim?”, “Yaşam amacım nedir?” ve 
“Tutkuyla yaptığım şey nedir?”. Yaparken keyif aldığın 
ve yeteneklerini kullanabildiğin o şeyi bulman lazım. 
İnsanlar, tam da evde daha fazla kendimizle kaldığımız bu 
dönemde, bu soruların yanıtının peşine düşsün. Bu yanıtlar 
her zaman yola devam etmemizi sağlayacak en önemli 
içsel motivasyonumuz. 

You are known for self-improvement books and trainings. However, in your 
latest book, A Day With My Friend you are telling children about autism. Why did 
you write this book?   
I realised that there was no book on the friendship between a child with autism 
and one without it. It is so important for the children who have autistic friends to 
get an understanding of autism so they can establish healthy communications 
with them and comprehend that this is nothing different than the color of 
our hair. Our book took its place on the shelves in April, the month of autism 
awareness, through the collaboration of the Tohum Autism Foundation which I 
have been supporting as a volunteer for years and Mavi Bilye Publishing House.    
  
You have founded the first Grace Academy in Turkey and you have books on the 
subject. How important is grace, kindness and the interaction among people in 
our modern day society?    
The way we dress, and address others, our stance in life, body language, corporate 
stance, in short the subtleties in communication resources we use in social 
relations, can outrank training and experience for professionals. Being aware of 
the power of these elements make us more successful communicators.   
In our day, how we present that information has become more important than the 
information itself. Research shows that when we lack awareness to these rules, we 
can fail even in the subjects that we are great at.    
  
What should we do to get over this quarantine period with minimum damage?   
You need to ask these three questions to yourself to be able to cope with all 
situations in an effective manner and forge ahead; “Who am I?”, “What is My 
Life Purpose?” and “What is my passion?” You need to find that one thing that you 
enjoy doing and that you can practice your talents on. People should try to seek 
the answer to these questions, during self-isolation as they have a lot of free time 
on their hands at home. The answer to these questions are the most important 
internal motivation which will help us go on.   

  RÖPORTAJ / INTERVIEW: FATİH AÇA  

Zarafet Akademi’nin kurucu eğitmeni 
Gökhan Dumanlı, son kitabında çocuklara 
otizmi anlatıyor. Dumanlı ile hem son 
kitabını hem de karantina dönemini en 
az hasarla atlatmak için neler yapmamız 
gerektiğini konuştuk. 

The founder trainer of Zarafet Akademi (Grace Academy) Gökhan Dumanlı tells  
children about autism in his latest book. We had a conversation with Dumanlı  
on his latest book and what we can do to get over this quarantine period with 
minimum damage.  

AU TISM AND CHILDREN  
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th  

National Competition, International Competition and Forum-  
Screenwriting Competition category were announced.  
  

 
 

 
International Competition with a jury consisting of Maryna Er  
Gorbach, Afsaneh Pakroo, Siniša  Gačić  

 
from Czechia. The jury of the Forum category to which 752 scripts  

 

entitled “Bimba”.  

AKBANK SHORT FESTIVAL AWARD 
WINNERS ARE ANNOUNCED  

“Avarya”

“Yağmur Olup Şehre Düşüyorum”

“Inner Self”

A special event was held within the scope of the festival this year: 

submitted what they had shot during the last month, between two 

May and the results will be announced over the social media accounts 
of Akbank Sanat on 5 June.   

“Daughter”

čić, 

akbanksanat.com
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WHICH ONE IS YOUR CIT Y?
 

 
 

 
Kenter theatre companies. Saying, “I have written up until 
now, to set an example for those who would like to act. If 

spots she loves in London, one of the cities that inspire her.  

Londra beni, mesleğimden ötürü en çok tiyatroları 
ile etkiliyor. Her gittiğimde muhakkak birkaç oyun ve 
müzikal izliyorum. En sevdiğim tiyatrolarıysa Kraliyet 
Ulusal Tiyatrosu, Royal Shakespeare Company ve 
Shakespeare’s Globe... Royal Albert Hall’da bir konser 
yakalarsam kaçırmam. Ayrıca her seyahatimde Samuel 
French Tiyatro Kitabevi’ne de uğrarım. Yeni yazılmış 
eserleri bulmak, hazine bulmuşum gibi hissettiriyor.

Due to my profession, London impresses me 
the most with its theatres. I try to see a few plays and 
musicals on every visit. The theatres I like the best 
are the Royal National Theatre, Royal Shakespeare 
Company and Shakespeare’s Globe... If I catch a concert 
in Royal Albert Hall, I don’t miss it. I also drop by the 
Samuel French Theatre Bookshop upon each visit. 
Finding newly written scripts feels like a treasure hunt.  

Covent Garden’da yürümeyi, yemek yemeyi, alışveriş 
yapmayı çok seviyorum. Biraz çılgınlık yapmak 
isteyenlere Camden Town’ı, benim gibi antika 
meraklılarına ise belirli günler açılan Notting Hill antika 
pazarlarını öneririm. Nostaljik pub’larda vakit geçirmek 
de bana çok keyif veriyor. Londra’da Türk yemeklerinden 
vazgeçmek istemezseniz, doğru adresin Sofra lokantası 
olduğunu söylemeden geçmeyeyim. Her gidişimde, bir 
öğlen yemeği için bile olsa Sofra’ya uğrarım.   

I love walking and eating in Covent Garden and 
shopping. I would recommend Camden Town for 
those who would like to go a bit bonkers, and Notting 
Hill’s antique markets to those antique lovers like 
me. Spending time in the nostalgic pubs is something 
I also enjoy. If you would not want to give up on Turkish 
food in London, I’ll have to say the right address 
is Sofra. On every visit, I certainly do stop by Sofra at 
least for a lunch.   

[ G Ü Z İ N  Ö Z YA Ğ C I L A R  -  L O N D R A ]

  HAZIRLAYAN / COMPILED BY: HANDE ÇETİN ONGUN  

Shakespeare’s Globe
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Yap 

FRUIT  CH EE SE CAKE   

Malzemeler
Taban için: 200 gr bisküvi (rafine şekersiz),  
60 gr tereyağı (erimiş), 2 yemek kaşığı kakao 
Dolgu için: 400 gr labne peyniri, 3 yemek kaşığı 
süzme yoğurt (ekşi olmamalı), 150 gr keçi 
peyniri, 3 yumurta akı, yarım çay kaşığı tuz,  
3 yumurta sarısı, yarım su bardağı agave şurubu, 
2 yemek kaşığı buğday nişastası (silme, elekten 
geçirilmiş), 100 gr mavi yemiş veya frambuaz 
(donuk)
Ayrıca: 50 gr mavi yemiş (donuk, blendırda 
hafifçe çekilmiş), 15 cm kek kalıbı (kilitli)

Ingredients
For the base: 200 gr biscuits (refined sugar free),  
60 gr butter (melted), 2 tbsp cacao   
For the filling: 400 gr labneh cheese, 3 tbsp strained yoghurt (not sour),  
150 gr goat feta, 3 egg whites, ½ tsp salt, 3 egg yolks, half a cup 
of agave syrup, 2 tbsp of wheat starch (wiped, sifted),  
100 gr blueberry or raspberry (frozen)  
Plus: 50 gr blue berries (frozen, slightly processed),  
15 cm cake pan (springform)  

Fırını 180° C’ye ayarlayın. Bisküviyi 
rondodan geçirin, kakao ve 
tereyağını ekleyin. Karıştırıp küçük 
muffin kalıplarına paylaştırın veya 
kelepçeli kalıba sabitlemek 
için bastırarak yayın. On 
dakika pişirin. Yumurta 
aklarını hızlı devirde 
yarım çay kaşığı tuzla 
dört dakika çırpın, 
yavaşça agaveyi 
ekleyip altı dakika 
daha çırpın. Yumurta 
akı üç katı hacimde ve 
sert olmalı. Mikserden alın, 
kabı temizlemeden peynirler, yoğurt 
ve yumurta sarısını pürüzsüz 
olana dek kısa süre karıştırın. 
Mikseri kapatıp peynirli karışımın 
içine nişastayı ekleyin. Yumurta 
köpüğünü büyük bir spatulayla tek 
yöne karıştırarak ekleyin. Üzerine 
önce bütün meyveleri, ardından da 
blendırda hafifçe parçalanmış 
mavi yemişleri kaşıkla 
gelişigüzel serpiştirin. 
Önce 180° C’de 
kırk dakika pişirip 
fırını kapatın. Keki 
çıkarmayın, fırının 
kapağını aralayın. Keki 
fırının içinde soğutun. 
Kek soğuduktan sonra 
fırından dışarıya alın ve 
buzdolabında en az sekiz saat 
dinlendirip servis edin.

Preheat your oven to 180°C. Process  
the biscuits and add the cacao and 
the butter. Mix and split into small  

muffin moulds or press and spread  
to fix to the springform pan. 

Cook for 10 minutes. Beat  
the egg yolks with half a 
teaspoonful of salt at 
the fast mode for four 
minutes and then 
adding the agave on 

top beat for six more  
minutes. The egg whites  

should triple in size and  
stiffen. Empty the processor 

and add the cheese, yoghurt and 
the egg yolks and process until you 
get a smooth texture. Turn off the 
processor and add the starch into 
the mix. Add the egg foam with 
the help of a big spatula stirring 
it in one direction. First add the 
unprocessed fruits on top, and 

then sprinkle the half processed
  blue berries randomly. First 

bake at 180°C degrees 
for forty minutes and 
then turn off the heat. 
Do not take the cake 
out, leave the door of 
the oven ajar and 

cool the cake in the 
oven. When the cake cools 

off, take it out of the oven and 
keep it in the fridge for at least eight 

hours and then serve.  

Preparation

,

),
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[ DA M L A  C O L B AY ]

“I’M SURE, I CHOOSE THE RIGHT PROFESSION”  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

Yolunuzu bir oyuncu olarak çizmeye, üniversite sınavından kısa bir süre 
önce karar vermişsiniz. Bu kararı vermenizde etkili olan neydi?

İstanbul’a oyunculuk stajı için geldiğinizde “Kara Para Aşk”taki Demet 
rolü için seçildiniz. Seyircilerle tanıştığınız ilk proje bu oldu. İlk set 
gününüz sizde nasıl bir iz bıraktı?

You decided to draw your path as an actress shortly before the university 
exam. What was effective in making this decision? 

When you arrived in Istanbul for your acting internship, you were 
selected for the role of Demet in “Kara Para Aşk”. This was the first 
project you came together with the audience. What sort of an impression 
were you left with on your first day on set?  

PORTRE / Portrait
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“Seyahat etmeyi çok 

ana kadar seyahat 
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Şimdiye dek “İçerde”, “Hayat Mucizelere Gebe” ve “Kara 
Para Aşk” gibi projelerde rol aldınız. Bu projelerin sizi 
hangi yönlerden geliştirdiğini düşünüyorsunuz?

Son projeniz olan “House M.D.” dizisinin uyarlaması 
“Hekimoğlu”nda Doktor Zeynep’i canlandırıyorsunuz. Bu 
proje teklifini nasıl değerlendirdiniz?

Until now, you acted in projects like “İçerde” (Inside), 
“Hayat Mucizelere Gebe” (Life is Prone to Miracles) and  
“Kara Para Aşk” (Dirty Money Love). In what ways do you 
think these projects developed you?  

In your last project, you are portraying Doctor Zeynep in  
Hekimoğlu, the adaptation of “House M.D.” series. How 
did you evaluate this project offer?  

PORTRE / Portrait

HAYAT 

“Kendini kabul etmek, 
affetmek ve koşulsuz 

sevmek” ile ilgili bir kitap 
hazırlığı içerisindesiniz. 

Bu kavramlar sizin 
hayatınızda ne gibi bir 

karşılığa sahip?
Yolculuğumdaki 
deneyimlerden, 

öğrendiklerimden sadece 
bazıları… Bu üç kavramla 

ilgili üç kısa masal 
yazdım. Benim hayatımı 
değiştiren bakış açılarını 
ve mucizeleri masalsı bir 

dille anlattım. Umarım 
okuyan herkesin hayatına 
da bir yerinden dokunur.

LIFE CHANGING 
MIRACLES   

You are preparing 
a book about 

“accepting, forgiving 
and loving yourself 

unconditionally”. What 
kind of response do 

these concepts have in 
your life?  

These are three the 
things I learned from 

my experiences in 
my journey… I wrote 
three tales related to 

these three concepts. I 
have described the 
perspectives and 

miracles that changed 
my life in a fairy-tale 
language. I wish they 
touch the life of the 

readers in one way or 
another.  
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İzmir’den stajınız için 
İstanbul’a ilk geldiğinizde 

neler hissettiniz?
Her ne kadar İzmir gibi 

bir büyükşehirde doğup 
büyümüş olsam da 

İstanbul’a geldiğimde çok 
şaşırdığımı hatırlıyorum. 
Hem şehrin büyüklüğü ve 

kalabalığı hem de atmosferi 
beni büyülemişti.”

 

What did you feel when you 
first came to Istanbul 

from İzmir for 
your internship?  

Even though, I had grown 
up in a metropolitan like 
Izmir, I remember being 

very surprised when I came 
to Istanbul. The size of the 

city and its crowds and 
atmosphere  

fascinated me.”  

You are sharing the same set with the likes of Timuçin  
Esen, Okan Yalabık and Ebru Özkan in this series. How  
does this set experience differ from the previous ones?  

While the daily life was interrupted to a great extent due 
to the Coronavirus pandemic, the sets also stopped. What 
measures did you take for your health? How do you make 
use of your time in these days?  

You are interested in various healing and breathing 
techniques. How did you come by these techniques? What 
sort of an impact, would you say, they had on your life?  

What feeds you as an actress?   

Bu dizide Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan gibi 
isimlerle aynı seti paylaşıyorsunuz. Bu set deneyiminiz 
daha öncekilerden nasıl ayrışıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle gündelik hayat büyük bir 
sekteye uğrarken setlere de ara verildi. Siz sağlığınız 
için ne gibi önlemler aldınız? Şu günlerde vaktinizi nasıl 
geçiriyorsunuz?
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Çeşitli şifa ve nefes teknikleriyle de ilgileniyorsunuz. Bu 
tekniklerle nasıl tanıştınız? Hayatınıza ne gibi etkileri 
olduğunu gözlemlediniz?

Bir oyuncu olarak sizi neler besliyor? 

Seyahat etmeyi sever misiniz? Şimdiye dek 
unutamadığınız seyahatleriniz oldu mu?

Önümüzdeki dönemde nereleri gezip görmek istersiniz?

Do you like travelling? Did you have unforgettable 
journeys?  

Which places would you like to visit in the near future?  

PORTRE / Portrait
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GENİŞ FİLO,  
SÜREKLİ HİZMET
Farklı sektörlerde yatırımı 
bulunan Paşalı Grubu’nun Avek 
Otomotiv’den sonra otomobil 
sektöründeki ikinci yatırımı olan 
Avec Rent a Car, 2016 yılından bu 
yana günlük araç kiralama şirketi 
olarak faaliyet gösteriyor. Artan 
ve değişen müşteri beklentilerine 
karşılık verebilmek için hizmet 
noktalarına her geçen gün yenisini 
ekleyen Avec Rent a Car, düşük 
kilometreli araç havuzundaki 
tüm araçlara teslimat öncesinde 
ve sonrasında Nano Gümüş İyon 
Bakteri Temizliği yapmasının 
dışında mobil wifi, çocuk oto 
koltuğu, navigasyon da dahil 
olmak üzere müşterilerine farklı 
ek hizmetler de sunuyor. 15 farklı 
lokasyonda hizmet veren Avec 
Rent a Car, Audi Q7, A6, A3 Cabrio, 
Volkswagen Passat, Golf, Polo, 
Carevelle, Skoda Karoq, Superb ve 
SEAT Arona da dahil olmak üzere 
geniş bir araç filosuna sahip.  

NANO GÜMÜŞ TEKNOLOJİSİ İLE 
ARAÇLAR NASIL DEZENFEKTE 
EDİLİYOR?  
ULV sisleme yöntemi aracın tüm iç yüzeylerine 
uygulanıyor. Kapı ve camların tümü 
kapatıldıktan sonra sis buharının çökmesi için 
3-5 dakika bekleniyor. Klimanın iç hava modu 
aktif hale getirilerek devridaim yapılması için 
bir dakika daha bekleniyor. Son olarak kapılar 
açılıyor, araba havalandırılıyor ve ardından 
araç sahibine teslim ediliyor. Tekrar silme, 
sıvama ve temizleme işleminin yapılmadığı 
bu uygulamanın leke ve korozif etkisi ise 
bulunmuyor. 

NANO GÜMÜŞ İYON TEKNOLOJİSİNİN ETKİLERİ
• Mikroorganizma, mantar, virüs ve küf oluşumunu vakumlayıp yok 

eder. 
• Sigara, ter, küf, rutubet ve ayağın yol açtığı istenmeyen kokuları yok 

eder. Koku döşeme içine sinmemiş ise temas ettiği yüzeylerdeki 
kokuları yok eder ve tekrar oluşmasına engel olur. 

• Alkol, amonyak, antibiyotik, triklozan veya başka bir kimyasal 
içermez. İnsan sağlığına, hayvanlara ve bitkilere zarar vermediği, 
alerjiye yol açmadığı belgelenmiştir. 

• Klima mikrobu olarak bilinen lejyoner mikrobunun filtre üzerinde 
çoğalmasına engel olur. 

• Anti-mikrobiyal etkilidir yani virüslere karşı da etki gösterir. 
• Kokusuzdur. Kokuyu koku ile örtmez, etkinliği uzun sürelidir. 
• Sağlık Bakanlığı’ndan onaylıdır ve TSE standartlarına göre üretilir. 

ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahiptir, patentlidir.   

AVEC RENT A CAR
 

TANITIM / Advertorial
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

WONDER OF NATURE: TRABZON
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TRABZON
SÜMELA MANASTIRI’NDAN UZUNGÖL’E, 

 YAZI / TEXT:  MERT OFLUOĞLU

From Sümela Monastery to Lake Uzungöl, from 
the hustle and bustle of the city to the forest 

WONDER OF NATURE     
TRABZON 
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TRABZON 

Trobzon mutfağıyla da 
meşhur olan iller arasında.  

Şehir merkezinde Kalkanoğlu 
pilavı, Akçaabat’ta köfte, 

Hamsiköy’de sütlaç, 
Sürmene’de pide yemek 
Trabzonluların olmazsa 

olmazları arasında. 
Trabzon tereyağı ve peyniriyle 
yapılan kuymak ile kaygana, 
karalahana çorbası, hamsili 

ekmek ve her iki çeşidiyle 
Laz böreği de şehrin meşhur 

lezzetleri arasında. 

TRABZON’S 
CUISINE   

Trabzon is also famous for 
its cuisine. Kalkanoğlu rice 

in the city center, meatballs 
in Akçaabat, rice pudding in 
Hamsiköy, and pita bread 

in Sürmene are among the 
indispensables of Trabzon 

people. The other most 
renowned delicacies of the 
city are kuymak, made with 
butter and cheese, as well 
as kaygana, black cabbage 
soup, anchovy in bread, and 

both variations of  
Laz böreği.  
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 YAZI / TEXT: HANDE ÇETİN ONGUN

Edremit The Land of Myths    
Edremit 
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TIPS FOR A BETTER LIVING

THE PHOTO ARK  

 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: JOEL SARTORE / NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO ARK 
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Online Therapy   
A “Click” Away  

 YAZI / TEXT: HÜMA KAYA
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H A
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Türkiye Psikiyatri Derneği Tele-Psikiyatri Çalışma Birimi Koordinatörü psikiyatr Dr. Hakan 
Karaş, bu dönemde online terapilerin önemini şöyle özetliyor: “Koronavirüs salgını, insanların 
hastalıkla, yakınlarını kaybetmekle ve muhtemel ekonomik zorluklarla ilgili stres seviyelerini 
artırıyor. Bu dönemde yaşanan ruhsal sorunlar olağan dışı bir yaşantıya verilen tepkilerden 

oluşuyor. Bu duruma Devam Eden Travmaya Stres Yanıtı deniliyor. Salgının getirdiği bu stres 
olağan durumlardan daha çok psikoterapi ihtiyacı doğuruyor. Bu noktada hem terapistler hem de 

danışanlar/hastalar online terapiyi tercih ediyor.”

WHAT IMPACT DOES THE CORONAVIRUS 
HAVE ON OUR MENTAL HEALTH? 

The Psychiatric Association of Turkey (PAT) Tele-Psychiatric Working Unit Coordinator 
Psychiatrists Dr. Hakan Karaş sums up the importance of online therapy in this period as: 

“Coronavirus pandemic increases the stress levels of people dealing with the illness itself, and 
also the possible loss of their loved ones and probable economic difficulties. The

mental problems experienced are reactions given to an extraordinary living experience. This is 
called Nonpathological Response to Ongoing Traumatic Stress. This stress brought about by the 
pandemic, creates the need for more psychotherapy than normal. At this point, both therapists 

and the clients / patients prefer online therapy.”
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Yoğun çalışma koşullarının 
yarattığı zamansızlık ve 

özellikle büyük şehirlerde 
yaşayanların karşı karşıya 

kaldığı ulaşım
problemleri online terapiyi 
cazip hale getiriyor. Ancak 

hem danışanlar hem de 
terapistler açısından yüz 

yüze terapiden
ayrılan, dezavantajlı 

durumlar da olabiliyor. Mia 
Medina, aynı oda içinde bir 

kişiyle çalışmanın kendi 
içinde bir ritüeli sağlayan 

ilişkisel bir yakınlık olduğunu 
ve bazı durumlarda online 
terapide bunun kolaylıkla 

edinilemediğini ifade ediyor. 
Ersin Bayramkaya ise 

şiddetli depresyonu, intihar 
düşüncesi, alkol ve madde 
bağımlılığı olan kişiler için 
online terapilerin uygun 
olmadığını ifade ediyor.

IS ONLINE THERAPY 
SUITABLE FOR ALL?     
The timelessness created 

by a hectic working 
environment and especially 
the transportation problems 

of those living in
big cities makes online 

therapy more appealing. 
But both for the clients 

and therapists, it denotes 
disadvantageous situations 

that are not valid for face 
to face therapy. Mia Medina 

says that working with a 
person one-on-one  

in a room brings forth a 
relational closeness which 

unfolds a ritual and says that 
this is not easily attainable in 

certain situations in
online therapy. Ersin 

Bayramkaya says that online 
therapy is not suitable 
for people with virulent 

depression, suicidal ideation, 
alcohol and drug abuse.
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Sartore’nin 
Gemisi
ÜNLÜ NATIONAL GEOGRAPHIC 

 
 

NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO ARK 

The famous National Geographic 

photographed nearly 10 thousand species 

protect the species and ecosystems that are 

answered our questions on the National 

The Photo Ark 

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: NESİBE BAT 

[ J O E L  S A R T O R E ]
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A clouded leopard 

 

tropical forests 
in Asia are poached  

 
National Geographic  
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Fotoğrafçılığa ne zaman merak saldınız? Bir ifade aracı 
olarak fotoğrafçılığı seçmenizdeki esin kaynağı neydi?  

When did you become interested in photography? What 
inspired you to be involved in photography as a medium of 
expression? 

Within the scope of the Photo Ark project, you’ve 
photographed nearly 10,000 species. Perhaps it’d be a hard 
choice to make, but which animal impressed you the most 
among the ones you photographed for the Project?   

Lifestyle

in the recent months! 

understanding that they 

supports an interesting 
and necessary 

 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: JOEL SARTORE / NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO ARK 
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National Geographic Photo Ark projesi kapsamında 
yaklaşık olarak 10 bin hayvan türünü fotoğrafladınız. 
Bir seçim yapmanız elbette zor olacaktır ama Photo Ark 
projesi kapsamında fotoğrafladığınız hayvanlar içinde 
sizi en çok etkileyeni hangisiydi?

Bir farkındalık yaratma yolculuğu olarak da 
tanımlayabileceğimiz Photo Ark başlıklı bu proje 
sırasında sayısız hayvanla karşılaştınız. Peki 
günlük yaşamınızda hayvanlarla olan ilişkiniz nasıl; 
çocukluğunuzdaki ilk evcil hayvanınız örneğin ya da 
bugün size yoldaşlık edenler?   

Bir röportajınızda, iki ayağınızın üzerinde durabildiğiniz 
sürece bu projeyi devam ettirip farkındalık yaratmayı 
sürdürmeyi amaçladığınızı söylemiştiniz. Ayrıca, 
projeyi kaldığınız yerden oğlunuzun devralacağından da 
söz etmiştiniz –yani bunun uzun vadeli bir proje olmasını 
planlıyorsunuz. İnsanların dikkat çektiğiniz sorunlara 
yönelik tavrındaki değişimleri görebilecek kadar uzun 
bir süredir bu çalışmayı sürdürüyorsunuz. Herhangi bir 
değişim olduğunu fark ettiniz mi? Sizce on yıl öncesine 
oranla şimdi yok oluşu durdurmamız daha olası mı?  

Through the Photo Ark journey, which is a journey of raising 
awareness, you encounter countless animals. But, what 
about your relationship to animals in your daily life? What 
was the name of your first pet? What are some of your 
memories of it? Or do you have any pets now?  

You’ve mentioned before that as long as you are able to 
stand on your feet, your aim is to continue this project and 
raise awareness. You’ve also mentioned that your son will 
take up where you leave off –which means you’re in this 
for the long haul. And you’ve been doing this long enough 
to witness changes in people’s attitudes on the issue you 
advocate. Did you witness any? Do you think it’s more 
probable now to stop extinction compared to 10 years ago?  

 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: JOEL SARTORE / NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO ARK 
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Bu projeye başlarken bir hedefiniz vardı. Bugün de bir 
hedefiniz var. Geldiğiniz bu noktada hedefe giden yolu 
yarıladığınızı söyleyebilir miyiz? Ya da şöyle soralım: 
Gelecekte sizi ne tür bir iş yükü bekliyor?  

Çalışmalarınız sırasında yüz yüze kaldığınız riskleri 
şimdilik bir yana bıraksak ve proje kapsamında 
yaptığınız yolculuklar sırasında yaşadığınız ve her 
anımsadığınızda yüzünüze kocaman bir gülücük 
konduran en iyi anınızı sorsak? Sizce en duygusal 
karşılaşmanız hangisi oldu? 

You had a goal when you started this Project. You have 
a goal now. Can we say you’re halfway there regarding 
achieving it? What kind of a workload awaits you in the 
future?  

Let’s leave aside your terrible experiences and the risks 
of your job for a minute. What is your best memory 
throughout this journey that puts a huge smile on your 
face when you remember it? What is the most emotional 
encounter you had?  

Audubon Magazine

PHOTO ARK
“National Geographic 

Photo Ark projesi 
hayvanlara, onları 

ve içinde yaşadıkları 
habitatları kurtarmak 
için hâlâ vakit varken, 
görülme ve öykülerini 

duyurma şansı tanıyor. 
Fotoğraflarımda 

ebat karşılaştırması 
yapmanıza olanak 

tanıyacak hiçbir şeyin 
olmadığı, siyah–beyaz 

arka planlar kullanıyorum 
ki tüm hayvanlar eşit 

olsun. Bu sayede küçük 
bir kurbağa, bir kaplan 

kadar büyük (ve önemli) 
hâle geliyor. Bir kişinin, 

örneğin insanların 
normalde görmek 

istemeyip kovaladıkları 
böcek gibi bir hayvanın 
güzelliğini görebilmesi 

muhteşem.   
Photo Ark için çektiğim 
görsellerde, insanların 

bu hayvanların gözlerinin 
içine bakmasını ve 

onların gerçekten çok 
önemli ve korunmaya 

fazlasıyla değer 
olduklarını görmesini 

umuyorum... ”

PHOTO ARK
“The National Geographic 
Photo Ark gives animals 
the chance to be seen, 
and have their stories 
told, while there’s still 
time to save them and 

their habitats. In my 
photos, I use the black 
and white backgrounds 
with no size comparison 
so each animal is treated 

equally. A small frog 
becomes as large (and 
important) as a tiger in 

these photos. It’s a sight 
to see when someone 
can see the beauty in, 

say a beetle, an animal 
people may often 

dismiss. In my images 
for the Photo Ark, I hope 
viewers will look deeply 
into the eyes of these 
animals and see they 

are all important and so 
worthy of preserving.” 

 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: JOEL SARTORE / NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO ARK 
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Audubon

Fotoğrafladığınız türler arasında Türkiye’ye 
endemik olan bazı türler de yer alıyor. Sizce, tehdit 
altında olan türlerin kurtarılabilmesi adına, doğa 
adına öncelikli olarak neler yapılmalı? Bu konudaki 
önerileriniz neler?  

We know that you took photos of some species endemic 
to Turkey. What should be done in order to save these 
species at risk? Do you have any suggestions?  

 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: JOEL SARTORE / NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO ARK 





MAYIS için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for MAY says that...

Bu aydan itibaren işle alakalı girişim ve 
adımlarınızı biraz ağırdan almanız ve belki de 
beklemede kalıp bazı planları yeniden gözden 
geçirmeniz gerekecek. 22 Mayıs yeniayı ile 
birlikte alacağınız kararlar için de benzer 
etkiler söz konusu. Eskiden aldığınız kararları 
tekrar gözden geçirebilirsiniz. 

From this month onwards, you may have 
to slow a bit about work-related initiatives 
and steps, and maybe stay on hold and 
revise some plans. The same applies for the 
decisions you will be taking with the new 
moon on 22 May. You may have to review 
the decisions you have taken before.   

Eviniz ve aileniz 
ile ilgili konularda 
almanız gereken 
sorumluluklar ve 
yapılması gereken 
düzenlemeler 
gündeme gelmeye 
başlayacak. Var olan aksaklıkları 
giderip her şeyi yoluna sokmanın 
zamanı gelmiş olabilir. Aile 
büyükleri ile ilgili konularda da 
çetrefilli gelişmeler söz konusu. 
Ayın ikinci yarısında seyahat 
planları yapabilirsiniz.  

The responsibilities you have to 
take and the arrangements to 
be made regarding home and 
family will start to be brought to 
the agenda. It might be the right 
time to solve problems and get 
everything into order. There are 
also complicated developments 
in matters concerning family 
elders. You may make travel plans 
in the second half of the month.    

Gelir-gider dengesi ve bütçe ayarlamaları 
konusunda ek çaba gerektirecek bir aya 
giriyorsunuz. Temkinli adımlar atmak 
şart. 7 Mayıs haftasında işleriniz ve iş 
arkadaşlarınız ile ilgili konular gerginlik 
ve stres yaratabilir. 22 Mayıs yeniayı sizi 
plansız hareket edip öne atılmaya teşvik 
edecek. Tedbirli olmanız şart. 

You are entering a month that will require 
additional effort on income-expenditure 
balance and budget adjustments. You 
must be cautious. On the week of 7 May, 
issues about your work or colleagues may 
lead to tension and stress. The new moon 
on 22 May may encourage you to act 
without a plan and to take a step forward. 
You need to be vigilant.   

Mayıs ayında gündeminizi en çok işgal eden 
konular finansal içerikte olacak. Önünüzde, 
bazı düzenlemeler yapmanız, gider 
kalemlerinizi gözden geçirmeniz, daha 
planlı ve programlı bir maddi bakış açısı 
geliştirmeniz gereken bir dönem var. Bu ay, 
aynı zamanda yeni bir birliktelik, ilişki ya da 
iş ortaklığı açısından da tetikleyici olabilir. 

The topics that occupy your agenda the 
most in May will be in financial content. 
There’s a period ahead which requires you 
to make some adjustments, revise your 
expense items, and develop a more planned 
and programmed material perspective. This 
month can also be triggering in terms of a 
new partnership, relationship or a business 
partnership.   

Düşünce yapınızdaki değişimler, 
öncelikleriniz, bilginiz, iletişim becerileriniz 
ve yaptığınız işlerle ilgili konularda bu 
ay bazı mücadeleler söz konusu olacak. 
Benzer mücadeleler, kardeşleriniz ve yakın 
çevrenizle ilişkileriniz için de söz konusu 
olabilir.  Bu ay harcamalarınızda, varlıklarınızı 
değerlendirmede ya da yeni bir kaynak 
yaratmak için yapacağınız girişimlerde 
kontrollü olmanız gerekiyor.  

You will have to face some challenges about 
changes in your mind set, your priorities, 
your knowledge, your communication skills 
and the work that you do. You may face 
similar challenges in your relationship with 
your siblings and close circle. This month, 
you need to be controlled in your spending, 
evaluating your assets or 
ventures to create a new 
resource.    

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Bir süredir gündeminizde yer alan bazı 
konulara Mayıs ayında daha fazla dikkat 
etmeniz gerekecek. İlerleyen aylarda olumlu 
gelişmelerin olması için bazı işlerinizi tekrar 
gözden geçirmeniz ve yarım kalan işlerinizi bu 
ay içerisinde tamamlamanız gerekecek. Yurtdışı 
ve eğitim konularına özellikle dikkat! Kaynak 
yaratmak adına yapılacak girişimler sabır 
gerektiriyor. 

In May, you will have to pay more attention 
to some issues on your agenda for a while. In 
order to have positive developments, you must 
revise some of your plans and tie the loose 
ends. Pay special attention to international 
and educational matters! Attempts to create 
resources require 
patience.   
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MAYIS için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for MAY says that...

İşlerinizi ve rutin sorumluluklarınızı düzene 
oturtmak, bir şeyleri yoluna sokmak, 
aksaklıkları gidermek için sabırlı bir tutum 
sergilemeniz gerekiyor. Mayıs’ın ilk günlerinde 
evde yaşanabilecek gerginliklere dengeli bir 
yaklaşımda bulunmanız gerekiyor. 22 Mayıs 
yeniayı sonrasında hem birlikte çalıştığınız ekip 
ve arkadaşlar hem de ortak hedefler konusunda 
dikkatli olmalı ve çaba göstermelisiniz. 

You need patience to streamline your work 
and routine responsibilities, to make things 
right, and fix problems. You will have to take a 
balanced approach to deal with the tension that 
can be experienced at home in the first days of 
May. Following the new moon on 22 May, you 
should be careful and diligent about your team 
and the colleagues you work with and your 
common goals.

Evlilik ya da partnerinizle olan ilişkiniz ve varsa 
iş ortağınızla ilgili konular, dengelerin şaşması, 
düzenin bozulması ya da yeni birtakım 
yapılanmalara ihtiyaç olması sebebiyle bir 
süreliğine ana gündem maddeniz olacak. 7 
Mayıs dolunayı özel ilişkileriniz ve çocuklarla 
ilgili konularda gerginlik yaratabilir. 

Marital matters or those related to your 
partner in life or business, the loss of 
balance, the distortion of order or the need 
for some new structuring will be the main 
item of the agenda for a while. The full moon 
on 7 May, may create tensions regarding 
your private relationships or matters related 
to your children.   

Dış dünyaya kendinizi kapatmak, 
olumsuzluklara fazlasıyla takılmak 
ve her zaman hevesle yaklaştığınız 
konulara karşı motivasyonunuzu 
yitirmek, bu ay sizi zorlayabilir. Her 
şeye mantıklı bir açıklama veya çözüm 
üretme becerinizi bir süreliğine rafa 
kaldırıp iç sesinizi dinlemeye ve bunun 
için de biraz kendinizle baş başa 
kalmaya ihtiyacınız var.   

This month, becoming a 
recluse, pondering too much about 
negativity and losing your motivation 
for the things you always approach 
with enthusiasm can challenge you 
this month. You need to hold your 
ability to produce a logical explanation 
or solution to everything for a while 
and listen to your inner voice, and for 
this you need to be alone with yourself.  

Bu aydan itibaren bir süre için özel 
hayatınız, ilişkileriniz ve varsa çocuklarınız 
ile ilgili konulara odaklanmalısınız. Ayrıca 
problemlerin çözümü için daha fazla 
sorumluluk almalı ve düzen kurmak için 
sabırla çaba sarf etmelisiniz. Mayıs’ın 
ilerleyen günlerinde ise iş hayatınızda atılım 
yapabilirsiniz ya da bazı konularda geri adım 
atmanız söz konusu olabilir.

As of this month, you must focus on your 
private life, relationships and children if 
you have them. You should also take more 
responsibility for the solution of problems 
and patiently make an effort to build order.  
In the forthcoming days, you can make 
a leap in your business life or may even have 
to take a step back when it comes to certain 
matters.  

Bu ay itibarıyla gelecek planlarınız yeniden 
şekilleniyor. Bazı konuları ve farklı kişilerle 
olan ortak hedeflerinizi gözden geçirmeniz 
gerekiyor. Daha önce başladığınız işlerde 
emek sarf ettiğiniz konular için çabanızı 
sürdürmeniz gerekecek. Motivasyonunuzu 
yitirmeyin. Yol arkadaşlarınızda da 
değişiklikler olabilir. Ev düzeniniz de 
değişiklik ve uyum gerektiriyor. 

Your future plans start to reshape 
as of this month. You need to revise 
some issues and your common goals 
with different people. You will have 
to continue spending effort on the work 
you’ve started beforehand and laboured 

for. Do not lose your 
motivation. You may 
have a change of fellow 
travellers. Your house 
order also requires 
changes and harmony.   

CAPRICORN PISCES

 LEO

Sizin için hem gündemi yönetmenin hem 
de gelecek planlarını şekillendirmenin 
biraz uğraştırıcı olacağı etkiler söz konusu. 
Çalışmanız, sorumluluk almanız ve yönetmeniz 
gereken pek çok ana başlık var. Çok çalışmanız 
ancak karşılığını almak için biraz sabretmeniz 
gereken bir döneme giriyorsunuz. Günlük 
yoğunluğunuz ve iş temponuz değişiyor. 
Sağlığınıza özen gösterin.  

There are implications for you, both managing 
the agenda and shaping future plans. There 
are many main topics  that you need to work 
on, take responsibility for and manage. You 
are entering a period where you have to 
work hard but have the patience to reap 
the benefits. Your daily routine and work 
pace is changing. Take care of your health.    

AQUARIUS

CANCER
VIRGO
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Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS’ “FLYING INTO THE FUTURE”  
PROJECT CONTINUES WITH DIGITAL WORKSHOPS
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PEGASUS’UN YARINLARA 
 

 

  

   

PE GASUS’  “FLYING INTO THE 
F U T U R E ”  P R O J E C T C O N T I N U E S  
WITH DIGITAL WORKSHOP S 

Gençlerin birbirinden öğrenerek güçlenmesine, kendilerini 
geliştirmesine ve dayanışmasını sürdürmesine olanak sağlamak 
adına hayata geçirdiğimiz Yarınlara Uçuyoruz projesinin atölyeleri 
online bir platform üzerinden gerçekleşecek.

The workshops of the Flying into the Future project we have realized 
to get young people to learn from, empower and develop one another 
while sustaining solidarity will be carried out over an online platform.  
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SANAL PEGASUS 
HAVA YOLLARI  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PEGASUS VIRTUAL AIRLINES  
CELEBRATES ITS 7TH ANNIVERSARY  

Dünyada gerçek bir hava 
yolu tarafından kurulan ve 
desteklenen tek sanal hava 
yolu olma özelliği taşıyan Sanal 
Pegasus Hava Yolları, yedinci yıl 
dönümünü kutladı.  

Pegasus Virtual Airlines, the 
sole virtual airline 
established and supported 
by a real airline company 
in the world, celebrated its 
7th anniversary.  
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ESAS SOSYAL

Şevket Sabancı ve ailesi tarafından sürdürülebilir 
sosyal yatırımlar yaparak ülkenin kalkınmasına katkıda 
bulunmak amacıyla kurulan Esas Sosyal, işverenler 
tarafından az bilinen devlet üniversitelerinden yeni 
mezun gençlerin, 12 ay tam zamanlı ve maaşlı olarak 
ilk iş deneyimlerini edinmelerini sağlayan “İlk Fırsat” 
Programı kapsamında yaptığı çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi. Esas Sosyal, Mart ayı ortasından 
bu yana tüm dünyayla beraber ülkemizde de etkileri 
görülen COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan 
sosyal mesafe döneminde, İlk Fırsat Programı 
kapsamında gerçekleştirdiği gibi, gençlere umut 
vermek ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak için 
#genclereumutverin kampanyasını başlattı.
  
#genclereumutverin kampanyası, sosyal mesafe 
nedeniyle yapılamayan pek çok eğitim ve seminerin 
yarattığı boşluğu online etkinliklerle doldurarak gençlere 
destek olmayı hedefliyor. Özellikle az bilinen devlet 
üniversitelerde okuyan ve bu üniversitelerden mezun 
olan gençlerin, online olarak kendilerini geliştirmelerini 
sağlamak, ilerleyen dönemlerde iş gücüne katılmalarına 
destek olmak ve işe geçişlerinde fırsat eşitliği yaratmak, 
kampanyanın ana amaçları arasında yer alıyor.  
  
Esas Sosyal’in Peryön, Enocta gibi kurumlar ve 
kurumsal destekçilerinin işbirliği ile hayata geçirdiği 
kampanya kapsamında, sosyal medya üzerinden 
söyleşiler, webinarlar, video paylaşımları, İlk Fırsat 
Kurumsal Destek Programı’nda yer alan kurum 
temsilcileri ve İlk Fırsat katılımcılarının yer aldığı 
kariyer panelleri ile özel eğitimler Nisan ayı boyunca 
kendini geliştirmek isteyen gençlerle buluştu. 
#genclereumutverin kampanyası başladığı ilk günden 
bu yana üniversitede okuyan ya da yeni mezun 500’ü 
aşkın gence ulaşarak kişisel gelişimlerine destek oldu. 
  
Gençlerin iş arama sürecinde ve iş hayatında 
yaşadıkları tecrübelerini, akranlarıyla paylaşmasının 
öneminden yola çıkan #genclereumutverin kampanyası 
kapsamında, İK profesyonellerinin yanı sıra İlk Fırsat 
Programı mezunu gençler de online etkinliklere katıldı. 
Esas Sosyal’in sosyal medya hesapları üzerinden 
duyurulan online etkinliklere Akkök GYO İK Direktörü 
Özlem Özbatır, Esas Sosyal Danışma Kurulu Temsilcisi 
Oğuzhan Gökçek, Yönetim ve İnsan Kaynakları 
Danışmanı Azer Erdem, Ünlü&Co Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Başkanı 
Atilla Köksal ve Esas Gayrimenkul İK Müdürü Aslı 
Kemal ve Volkswagen Doğuş Finans İK Müdürü Bilgen 
Yıldırım’ın da aralarında olduğu alanında profesyonel 
isimler katıldılar.   

İlk Fırsat 2019 Katılımcıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
You can obtain information on the 2019 participants of First Chance.

ESAS SOSYAL GIVES THE YOUTH HOPE  
Founded by Şevket Sabancı and his family with the aim to contribute to the development of the country 
with sustainable social investments, Esas Sosyal added a new project to its current ones within the 
“First Chance” Program, which provides the young graduates of lesser known state universities the 
chance for a year of paid full time work as their first work experience. During this time of social distance 
period due to the COVID-19 pandemic which influenced Turkey and all over the world since late March, 
Esas Sosyal initiated a campaign entitled #genclereumutverin (#givetheyouthhope) to help give youth 
hope and the chance to develop themselves, just like it does within the scope of the First Chance Program.
  
The #genclereumutverin campaign aims to fill in the void created by the training sessions and seminars 
that could not be held due to social distance, with online events to support the youth. Among the main 
aims of the campaign are to give especially the young students and graduates of lesser known state 
universities the chance to develop themselves online, to support their integration to the work force in the 
future and to create equality of opportunity during their to work life.  
  
Within the scope of the campaign that is brought about through Esas Sosyal’s collaboration with 
institutions and corporate supporters like Peryön and Enocta, talks over social media, webinars, video 
sharings, the career panels and special training sessions held with the attendance of the corporate 
representatives of the First Chance Corporate Support Program and First Chance participants 
were presented to the young people who would like to develop themselves throughout April. 
#genclereumutverin campaign has reached more than 500 young students or graduates and supported 
their personal developments by now.
  
Within the “#genclereumutverin” campaign which is totally aware how important it is for young people to  
share their job hunt and work life experiences with their peers, HR professionals and the First Change  
Program graduates attended the online events. The online events that were announced over the Esas  
Sosyal’s social media accounts hosted professionals such as Özlem Özbatır, Akkök REIT HR Director;  
Oğuzhan Gökçek, Esas Social Advisory Board Rep; Azer Erdem, Management and HR Consultant;  
Atilla Köksal, Ünlü&Co Board Member and Chairman of Financial Literacy and Inclusion Association; Aslı 
Kemal, Esas Gayrimenkul HR Manager, and Bilgen Yıldırım, Volkswagen Doğuş Finans HR Manager.   

esas-sosyal ilk_firsatilk.firsat ilkfirsat

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı  
Emine Sabancı Kamışlı
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Flypgs.com Magazine’de her ay girişimcilik ve inovasyon 
dünyasından haberleri okurla paylaşan Esas Holding 
Kurumsal İlişkiler Direktörü Berrak Kutsoy, tüm dünyayı 
etkisi altına alan salgın sürecinde ve sonrasında, veriye 
dayalı müşteri deneyim tasarımı yapan firmaların bir 
adım öne çıkacağını söylüyor.

WE ARE LITERALLY AT THE HEART OF THE 
DIGITAL REVOLUTION

Değerli Misafirler, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs 
salgını herkesin hayatını ciddi oranda etkilemekle kalmadı, aynı zamanda 
hayatlarımızın değişmesine de neden oldu. Küresel tehdit haline gelen 
salgın, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan 
eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerine kadar akla gelebilecek 
her alanda toplumsal yaşamı etkisi altına aldı. Dünyanın her yerinde 
uluslararası zirveler, kongreler, eğitim-öğretim faaliyetleri, büyük spor 
müsabakaları, kültür ve turizm ziyaretleri, festivaller, moda haftaları ve 
fuarlar ardı ardına iptal ediliyor veya sanal ortama aktarılıyor. 

Koronavirüs salgını hepimizi hiç alışık olmadığımız türde, zorunlu bir sosyal 
izolasyon sürecine soktu. Bu toplumsal değişimi kaldırabilmek için her 
türlü sınır ve engeli aşan, kapsamlı bir etkileşim ağı gerekiyor. Acaba bu bir 
“bilgi” ağı olabilir mi? 

Koronavirüs salgını sonrası “dijital” kelimesi hayatımızın vazgeçilmez 
bir parçası haline geldi. Şu anda dijital bir devrimin bizzat içindeyiz. 
Hatırlarsınız, birinci değişim dalgası “Tarım Devrimi” ile, ikinci değişim 
dalgası ise “Sanayi Devrimi” ile gerçekleşmişti. İçinde olduğumuz bu 
değişim dalgasına pekâlâ “Dijital Devrim” diyebiliriz. 

Salgın sonrası birçok sektörde çok köklü değişiklikler yaşanacak. Bu 
süreçten ancak parmakla sayılacak kadar sektör etkilenmemiş olsa da 
bildiğimiz tüm alanlardaki markalar bu durumdan ciddi yaralar almış 
görünüyor. Bu durumda salgın sonrası çeşitli alanların yükselişe geçeceğini 
ve daha çok önemseneceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bunlardan 
birkaçı nedir, derseniz: 

1. E-Ticaret,
2. Freelance çalışmak, 
3. Doğaya dönüş ve çevreye duyarlı fikirlerin yükselişi,
4. Spor ve sağlık sektörü,
5. Veri anlamlandırma ve müşteri deneyimi.

Bu konuyu çok fazla önemsiyorum. Çünkü salgın sonrası tüketici 
alışkanlıkları değişmiş olacak. Ve veri, tüm sektörlerin vazgeçilmezi 
haline gelecek. Özellikle hizmet verdiği müşterinin ihtiyaçlarını doğru 
tanımlayan ve bunun için veriyi kendisine kılavuz olarak seçen firmalar 
dikkat çekecek. Bu anlamda dijitalleşen dünyanın getirdiği, veriye dayalı 
müşteri deneyim tasarımı yapan ve bunu gerçek zamanlı uygulayan 
firmalar bir adım öne çıkacak. Müşterisinin ihtiyacı olduğu anda yanında 
olan markalar hem krizi fırsata çevirebilecek hem de uzun vadeli müşteri 
kazanımı sağlayabilecek. 

Bildiğiniz gibi, girişimcilik ve inovasyon konularında danışmanlık yapan 
biri olarak, yeni kurulmuş şirketleri buradan duyurmayı çok seviyorum. 
Krizi fırsata çevirmeyi başararak veri anlamlandırma şirketi kuran Partner 
Republic ekibini de bu nedenle kutluyorum. 

Herkese sağlık, sevgi ve huzur dolu günler diliyorum.

Dear Guests, the Coronavirus pandemic which has our country and the whole world in its 
grips did not only affect the life of everyone significantly but it has also led to a change in our 
lives. Turning out to be a global threat, the pandemic has taken hold of communal living in 
all areas, ranging from production to consumption, international relationships to education, 
transportation to environment, religious practices to sports events. International summits, 
congresses, academic studies, big sports events, cultural and touristic visits, festivals, 
fashion weeks and expos are either called off or are transferred into the virtual environment 
one after another all around the world. 
  
The coronavirus pandemic has introduced us to an obligatory social isolation that we are 
not familiar with at all. In order to cope with this communal change, you need an extensive 
network of interaction that goes beyond all boundaries and impediments. Can this be a 
network of “information”?   
  
Following the coronavirus pandemic the word “digital” has become an essential part of our 
lives. We are right at the heart of the digital revolution. You would recall that the first wave of 
change was the “Agricultural Revolution”, and the second was the “Industrial Revolution”. We 
can define this wave of change, we are experiencing as the “Digital Revolution”.   
  
There’ll be deep-seated changes in many industries following the pandemic. Even though, a 
handful of industries were not affected from this process, all big companies in all fields seem 
to have sustained deep wounds in this situation. Under these circumstances, it would not be 
wrong to presume that various sectors will be on the rise and considered important following 
the pandemic. They are as follows:   
  
1. E-Commerce,  
2. Working Freelance,   
3. Return to nature and the rise of eco-friendly ideas,  
4. Sports and healthcare sector,  
5. Data interpretation and customer experience.  
  
I give a lot of importance to the latter. For consumer habits will have changed following the 
pandemic. And data will become indispensable for all sectors. Especially, those companies 
that define the needs of customers correctly by taking data as their guideline will draw the 
attention. In that sense, companies which make customer experience designs based on 
data brought about by this digitalised world, and apply them in real time will get the upper-
hand. The brands who will stand by their customers when they need them, will not only be 
able to turn the crisis into an opportunity but will also yield long term customers.   
  
As you probably know, being someone who provides counselling on entrepreneurship and 
innovation, I’d really like to give a shout out to the newly incorporated companies here. And 
I would like to congratulate Partner Republic team, who established a data interpretation 
company by turning the crisis into an opportunity.   
  
I wish you all healthy days full of peace and love.  

Her türlü soru ve öneriniz için bana berrak.kutsoy@flypgs.com’dan ulaşabilirsiniz. 
You may reach me at berrak.kutsoy@flypgs.com for all your enquiries and suggestions.   

Berrak Kutsoy, Corporate Relations Director of Esas Holding, 
shares news from the world of entrepreneurship and 
innovation every month in Flypgs.com Magazine. This month she 
says that during the pandemic which has the whole world in the grips 
and in its aftermath, companies that make customer experience 
designs based on data will get the upper-hand.  
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aircraft may have to divert and make an unscheduled landing 

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

 

or any other tobacco 
products during 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 

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

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

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

 Tehdit

 kullanma

civil aircraft 

 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 

 of the flight

alcohol which was not provided by crew 

Removing or damaging safety or emergency 
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1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Pasaport 

Go through passport 

transfer counter before 

Go to the departure waiting 
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1 2 3

1 2 3 4

transfer counter before going 

Go to the departure 

Pasaport 

Go through passport Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Go through domestic 

DUTY
FREE
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... 

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

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