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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

ULUSLARARASI SEYAHAT KOLAYLAŞACAK
Değerli Misafirlerimiz,
Bildiğiniz gibi, Pegasus Hava Yolları olarak bizim amacımız; misafirlerimize en 
sağlıklı ve güvenli seyahat deneyimini yaşatabilmek... Bu kapsamda Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) geliştirdiği yeni bir uygulamayı biz de ülkemizde 
başlatıyoruz. Ülkemizde bu örnek uygulama için sözleşme imzalayarak pilot 
uygulamaya geçen ilk hava yolu olmaktan gurur duyuyoruz. COVID-19 testi gibi yurt 
dışı seyahatlerde gerekli olan sağlık belgelerinin saklanmasına ve yönetilmesine olanak 
tanıyan IATA Travel Pass uygulamasının, ülkeler arası uçuşun önündeki sağlık şartı 
bariyerini kolaylaştırarak seyahati ve turizmi mümkün hale getireceğine inanıyoruz. 
IATA Travel Pass uygulaması hakkında detaylı bilgiye dergimizin içerisinde yer alan 
haberimizden ulaşabilirsiniz.

BolBol İş Birlikleri
Sadece cep telefonu numarası ve e-posta ile kayıt olunabilen ve her uçuştan yüzlerce 
BolPuan kazandıran uçuş programımız BolBol kapsamında; birbirinden değerli iş 
ortaklarımızla birlikte, üyelerimize konaklamadan araç kiralamaya, marketten sağlık 
harcamasına kadar geniş bir yelpazede BolPuan faydası sağlıyoruz. İş ortaklarımız; 
kredi kartı kategorisinde ING Pegasus BolBol Kart, ön ödemeli kartta PeP Pegasus 
BolBol Kart, araç kiralamada Alamo, Avis, Budget, Central, Enterprise, MOOV ve Rent 
Go, konaklamada Airbnb, Hotels.com, Radisson Reward, Rocketmiles ve Touristica, 
bireysel emeklilikte Fibaemeklilik, sağlıkta Memorial ve online süpermarkette 
istegelsin. Ayrıca bildiğiniz gibi, kısa bir süre önce Pegasus BolBol üyelerine onlarca 
markadan BolPuan kazanma fırsatı sunan yeni platformumuz Pegasus BolBol Shop’u da 
açtık. Pegasus BolBol Shop’ta yer alan markalardan alışveriş yaparak BolPuan kazanan 
Pegasus BolBol üyeleri; kazandıkları bu puanları uçuşlarında veya koltuk, yemek, fazla 
bagaj hakkı gibi ek hizmet alımlarında kullanabiliyor. Henüz deneyimlemediyseniz, 
muhakkak denemenizi öneririm. Tüm iş ortaklarımıza ve 6 milyona yaklaşan BolBol 
üyelerimize BolBol dünyamızın bir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz. İş 
ortağı ağımızı genişleterek, misafirlerimizin ihtiyaçlarına özel faydalar üretmeye ve 
memnuniyetleri için çalışmaya devam edeceğiz.

Mutlu Bayramlar...
Hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor; bu bayramın öncelikle milletimize, İslam 
alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yürekten diliyorum. Mutlu, huzurlu ve 
keyifli bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum.

Bu ay önemli bir başka bayramımız da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı... Bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki en önemli dönüm 
noktalarından birini temsil ediyor. Tüm gençlerimizin bayramını; ayrıca gençlerimizi 
yetiştiren kıymetli annelerimizin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum. Ebediyete 
intikal etmiş annelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.

Havacılık sektöründe de Mayıs ayında kutlanan iki önemli günümüz var. 24 Mayıs Hava 
Aracı Bakım Teknisyenleri Günü ve 31 Mayıs Kabin Memurları Günü… Bu vesileyle, 
koşullar ne kadar zorlu olursa olsun görevlerini büyük bir titizlik ve özveriyle sürdüren 
tüm teknisyen ve kabin memuru arkadaşlarımın bu özel günlerini kutluyorum. 

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

INTERNATIONAL TRAVEL WILL GET EASIER 
Dear Guests,
As you may be aware, our purpose as Pegasus Airlines is to provide our guests with the 
healthiest and safest travel experience... In this context, we are launching a new application in 
Turkey: The IATA Travel Pass, which has been developed by the International Air Transport 
Association (IATA). We are proud to be the first airline in Turkey to pilot this application by 
signing an agreement with IATA. We believe that the IATA Travel Pass, a mobile application 
which allows for the digital storage and management of health-related certifications required 
for international travel, such as COVID-19 test results, will simplify the health-related barriers 
for international flights to make travel and tourism possible again.  You can find out more 
about the IATA Travel Pass application in the news in this magazine.

BolBol Partnerships 
As part of BolBol, our flight reward programme, for which it’s possible to register with just 
a mobile phone number and an email address, and where hundreds of BolPoints can be 
earned on every flight; we also provide our members with a wide range of BolPoint benefits, 
together with our valued corporate partners, from accommodation and car rental to grocery 
shopping and healthcare expenditure. Our corporate partners are: the ING Pegasus BolBol 
Card in the credit card category, the PeP Pegasus BolBol Card for pre-paid cards; Alamo, Avis, 
Budget, Central, Enterprise, MOOV and Rent Go for car rentals; Airbnb, Hotels.com, Radisson 
Reward, Rocketmiles and Touristica for accommodation; Fibaemeklilik for individual 
pensions; Memorial for healthcare; and istegelsin for online grocery shopping.  Also, as you 
may be aware, we recently launched our new platform, the Pegasus BolBol Shop, which offers 
Pegasus BolBol members the opportunity to earn BolPoints from dozens of brands in Turkey. 
Pegasus BolBol members who earn BolPoints by shopping from brands in the Pegasus BolBol 
Shop can then use these points to book flights or to purchase additional services such as seats, 
meals and excess baggage allowance. If you haven’t experienced it yet, I recommend you try 
it. We thank all our corporate partners and the nearly 6 million BolBol members for being a 
part of our BolBol world. By expanding our corporate partnership network, we will continue to 
create special benefits for our guests’ needs to make their experience a happy one.  

Happy Celebrations 
I would like to wish you all a happy Eid al-Fitr. I sincerely hope that this festival brings 
goodness to our nation, the Islamic world and all of humanity. I wish you a happy, peaceful and 
enjoyable holiday.  

This month, we also have another important day to celebrate: The Commemoration of 
Atatürk, Youth and Sports Day on 19 May... This special day represents one of the most 
important turning points in the history of the Republic of Turkey. This is a day bestowed to 
all our youth; and I would also like to sincerely wish a Happy Mother’s Day to our precious 
mothers who raise our youth. May all the mothers that we have lost rest in peace and may God 
bless them all. 

There are two other important days in the aviation industry which are celebrated in May. 
Aircraft Maintenance Technicians Day on 24 May and International Flight Attendant day on 
31 May.  I would like to congratulate all of my technician and cabin crew colleagues who carry 
out their duties with such great care and dedication, no matter how difficult the conditions are.

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.
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Rahmi M. Koç Müzesi’nin en yeni objesi 

rmk-museum.org.tr 

RAHMI M. KOÇ MUSEUM WINS AN AWARD IN THE U.K.

Rezan Has Müzesi, yoğun ilgi gören “Gündelik Yaşamın 
Arkeolojisi” sergisinin ziyaret tarihini 1 Eylül 2021’e kadar 
uzattı. Gündelik hayatımızı şekillendiren araç gereçler 
aracılığıyla tarih boyunca gelişen ve değişen Anadolu 
kültüründen izler barındıran sergi, neolitik dönemden 
Selçuklu’ya uzanan zengin koleksiyondan özenle seçilen 
400’e yakın eserle ziyaretçilerinin “Antik dönemde bir gün 
geçirmiş gibi” hissetmesini sağlıyor.

Rezan Has Müzesi, kaybolmuş ya 
da kaybolmak üzere olan dilleri 
ve yazıları merkeze alarak kültürel 
etkileşimlerden dini inanışlara, ticari 
ilişkilerden günlük hayata kadar antik dünyayı 
biçimlendirmiş birçok konuya değinen “Kayıp 
Dillerin Fısıldadıkları” sergisini de  
www.kayipdiller.com adresinden 7 gün  
24 saat ziyaretçileriyle buluşturuyor. 
rhm.org.tr

The Archaeology of 
Daily Life
Rezan Has Museum extended 
the visitation time of “The 
Archaeology of Daily Life” 
exhibition, which attracted a 
great deal of attention, until 1 
September 2021. The exhibition, 
which features traces of Anatolian 
culture that has developed and 
changed throughout history through 
objects that shape our daily life, leads 
visitors to feel they are ‘spending a day in 
antiquity’ with approximately 400 
artefacts from the rich collection that 
covers a timeline which ranges from the 
Neolithic age to the Seljuks.

Rezan Has Museum presents the “Whispers of Extinct 
Languages” exhibition, which touches upon many areas 
that shaped the World in Antiquity ranging from cultural 
interaction to religious belief, commercial relations to daily 
life based on extinct or about to become extinct languages 
and scripts, to its visitors 24/7 on www.kayipdiller.com. 

or.
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Kandil, Bronz,  
Erken Bizans Dönemi,  

5-7. yy.

Alabaston  
(Koku Şişesi),  

Pişmiş Toprak,  
Arkaik Dönem,  

M.Ö. 7-6. yy
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merdivenartspace.com

A NEW EXHIBITION FROM  
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Macar Kültür Merkezi, 1. Dünya Savaşı sırasında 
kadınların yaptığı kahramanlıkları, “Kadınlar da 
Kahraman” isimli bir sergide bir araya getiriyor. 

Kadınların Macaristan’da hayata geçirdiği faaliyetlerin 
yanında Türkiye’deki çalışmalarına da yer veren sergi, 

Kâğıthane’deki Macar Kültür Merkezi’nde 28 Mayıs 
2021’e kadar gezilebilecek.

Kadınların bir yandan sevdikleri için endişelenirken 
bir yandan da yaralılara bakmak, cephe gerisindeki 
ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi fedakârlıkları, 

ülkeleri için kanlarını döken erkeklerden farklıydı 
fakat savaşın özelliklerine bakılırsa bunun kadar da 

gerekliydi. Sergi, kadınların bu çabalarını çoğu daha önce 
sergilenmemiş arşiv fotoğrafları ve objeler üzerinden 
anlatıyor. Serginin küratörleri ise Viyana Macar Tarih 
Enstitüsü Başkanı Iván Bertényi, Paris Macar Kültür 
Merkezi Direktörü Zita Bodnár, fotoğraf sanatçısı ve 

tarihçi Károly Kincses.
macarkulturmerkezi.com

The Women Heroes of WWI 
Hungarian Cultural Centre brings together the heroism 
of women in WWI with the exhibition entitled “Women 
Are Heroes Too”. The exhibition which features not only 
the initiatives taken by women in Hungary but also in 

Turkey can be seen until 28 May 2021 at the Hungarian 
Cultural Centre in Kağıthane.

The sacrifices of women, such as taking care of the 
wounded and meeting the needs of their own families 
behind the front lines, while worrying about their loved 
ones, were different from those of men who shed their 

blood for their country, but it was just as necessary, 
given the nature of war. The exhibition depicts the 
women’s efforts through archival photographs and 

objects, many of which have not been exhibited before. 
The curators of the exhibition are Vienna Hungarian 

History Institute President Iván Bertényi, Paris Hungarian 
Cultural Centre Director Zita Bodnár, and photographer 

and historian Károly Kincses.

Metin Alper Kurt, 
“İsimsiz”

 

INTERSECTION VI
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CHILDREN WITH ADMIRING EYES

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat 
Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan ve şairle ilgili 
yazılı, görsel ve işitsel belge, inceleme ve bilgilendirme 

metinlerini içeren “Nâzım’ın Hikâyesi” isimli site açıldı. Sitede 
Nâzım Hikmet’in hayatı ve eserleri geniş bir arşivle sunuluyor.    

naziminhikayesi.com

The Story of Nâzim
“Nâzım’ın Hikâyesi” (The Story of Nâzım) web site featuring 

written, audiovisual materials, documents, studies and 
informative texts about the poet is published by Boğaziçi 
University Nâzım Hikmet Research Center for Culture and 

Arts. On the site, Nazım Hikmet’s life and works are presented 
in an extensive archive.      

Fotoğraflar/Photographs: Murat Germen & Cafer Türkmen Arşivi

_ 
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T H E  C O L L E C T E D  S T O R I E S  O F  J E A N  S TA F F O R D 

delidolu.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nden 
mezun olan ve gerek İngilizceden gerekse 
Fransızcadan yaptığı tercümelerle bilinen 

Hatice Oluk, James Joyce’un yaşamını 
ve eserlerini titizlikle inceliyor ve herkesin 

“çevrilemez” dediği Finnegans Wake yapıtının 
Türkçedeki iki tercümesini karşılaştırarak 

çeviribiliminin inceliklerini tartışıyor.

Çevrilmesi en zor metinlerden biri olan 
Finnegans Wake’in Türkçedeki serüvenini 

aktaran Hatice Oluk, çevirinin mümkün 
olup olmadığını sorgularken metodolojik 

karşılaştırmalar yapıyor, Joyce’un yaşamına 
ve metinlerine değinerek Finnegans Wake’e 
varan edebi yolculuğu mercek altına alıyor. 
Fuat Sevimay ve Umur Çelikyay’ın iki çeviri 

girişimini incelerken ele aldığı farklar, semantik 
yaklaşımları da ortaya koyuyor. 

Translating Finnegans Wake  
A graduate of the Boğaziçi University 

Translation and Interpretation Studies who is 
known for her translations from English and 

French, Hatice Oluk, rigorously studied the life 
of James Joyce and his works to discuss the 

intricacies of translation studies by comparing 
the two translations of Finnegans Wake, 
a novel deemed to be “untranslatable” by 

everyone.

While relating the adventure of the Turkish 
translation of Finnegans Wake, one of the 

most difficult texts to be translated, Hatice 
Oluk undertakes methodological comparisons 

as she questions whether or not the text is 
translatable. She takes a closer look at Joyce’s 
literary journey that lead to Finnegans Wake by 
referring to his life and texts. The differences 

she discusses between the translations of Fuat 
Sevimay and Umur Çelikyay, also set forth their 

approach to semantics. 

TREND / Hotwire
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SEPHARDIC TRA JECTORIES
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press.ku.edu.tr

Kerem Tınaz

Oscar Aguirre-Mandujano
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THE T RIP TO ÇANAKKAL E 

, 

doganegmont.com.tr

 

Okumaya isteksiz ve disleksik çocukları klasik 
eserlerle buluşturan “Sen de Oku Klasikler” 

koleksiyonunun yeni kitabı Oz Büyücüsü 
raflardaki yerini aldı. Mavisel Yener, Amerikalı 

yazar L. Frank Baum’un görsel sanatların 
hemen her dalına esin kaynağı olan eşsiz 
klasiği Oz Büyücüsü’nü duru bir yorumla, 

Doroti’nin dilinden yeniden anlatıyor.

Gül Sarı’nın resimleri eşliğinde ‘’Sen de Oku 
Klasikler’’ koleksiyonundaki yerini alan bu 
hiç eskimeyen fantazya, masalsı kurgusu 
ve karakterleriyle okurları göz kamaştırıcı 

“Zümrüt Şehir”e götürüyor. Bireysel 
farklılıkları esas alarak mutluluğun kaynağını 
sorgulatan roman, kendimizi gerçekleştirme 
ve hayallerimize ulaşma yolunda eksikliğini 
duyduğumuz güdülenmenin çoğu zaman 
içimizde saklı olduğunu ve onu ancak yine 
kendimizin keşfedebileceğini gösteriyor.

tudem.com

A Touchy of “You Should Read 
Too” to the Wizard of Oz 

Wizard of Oz, the new book of the “You Should 
Read Too” series, which introduces reluctant 

readers and children with dyslexia to the 
classics, has taken its place on the shelves. 
Mavisel Yener retells the story of the Wizard 

of Oz, which is written by the American author 
L. Frank Baum and has been a source of 

inspiration for almost all the visual art forms 
ever since, with a limpid narrative through the 

eyes of Dorothy.

This timeless fantasy, which takes its place 
among the “You Should Read Too” Classics 
with the illustrations of Gül Sarı, takes the 
readers to the dazzling “Emerald City” with 

its fairytalish plot and characters. The novel, 
which gets you to question the source 
of happiness by focusing on individual 

differences, shows that the motivation for 
self-actualisation and making our dreams 

come true is almost always hidden within us 
and that only we can discover it.
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cazdernegi.org 

25TH INTERNATIONAL ANKARA  
JAZZ FESTIVAL STARTS 

Ayhan Sicimoğlu
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WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

 

“…Teşekkür edip elimi pardösümün cebine sokup yürüyüp 
gidecektim. Kendimi kolumda hasır bir sepetle semtin 
pazarlarında dolaşırken hayal ediyordum. İçinden pırasa, 
kereviz sapı çıksın. Tepesi yeşil saplı havuçlar renk katsın. 
Peynirciyle sohbet edeyim. Bana biraz tafra yapsın, 
peynirlerin isimlerini bilmiyorum diye ama nihayetinde en 
güzellerini versin. Tezgâhtaki balıklar öyle canlı görünsün ki 
üstüme atlarlar mı diye korkayım. Bütün pazar kahkahalarla 
gülsün bana. Rue Monge’un başlangıcındaki meydanda 
pazar günleri tango yapanları seyredeyim, tango yapayım. 
Sonra Rue Mouffetard’daki fıçıların üstünde şampanya 
içeyim. Gün gelsin, kızarmış tavuğumu, taze patateslerimi 
alayım, Madame Paulette’in yerine gidip kare tahta 
masalardan birinin üzerine gazete kâğıdı sereyim ve oturup 
bir güzel yiyeyim. Boynuna atkısını dolamış bir erkek yan 
masamda kitabını okuyor olsun. Bütün o karmaşanın 
içinde… Sonra bir gün... Bir gün, orada geçen bir roman 
yazayım. Hayat önce hayallerde başlar. Siz de Paris’i hayal 
etmelisiniz bence. Hayal edilmeyecek bir yanı var mı?”

“…I was just about to say thanks and be on my way having 
put my hand in the pocket of my topcoat. I was dreaming 
of going round the markets of the neighbourhood with a 
wicker basket on my arm. Let leek, celery stalks come out of 
it. Let carrots with green tops add colour to it. Let me have 
small talk with the cheese seller. Let him talk swaggeringly a 
bit because I do not know the names of the cheese but then 
again let him eventually give me the best he has to offer. Let 
the fish look so fresh that I feel afraid they would jump over 
me. Let all the folks in the market place laugh their heads 
off at me. Let me watch those who dance the tango in the 
square at the entrance of Rue Monge on Sundays. Then 
let me sip champagne on the barrels at Rue Mouffetard. 
One day, let me take my fried chicken and fresh potatoes 
and head for Chez Madame Paulette and sit down at one 
of those square shaped wooden tables, let me spread a 
newspaper on them and then sit down and eat my lot with 
real pleasure. Let a man who wears a scarf on his neck 
be sitting at the next table reading his book. Right in the 
midst of all that kerfuffle… One day... One day, let me write a 
novel that has this place as its background. Life starts with 
dreaming. I think that you must also dream of Paris. Isn’t it 
dreamable?”

[ A S L I  P E R K E R   –  PA R İ S ]
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TREND / Hotwire

Pirincin üzerine bir tatlı kaşığı tuz 
ve üstünü iki parmak geçecek kadar 
kaynamış su dökerek yarım saat 
kabartın. 

Patlıcanları kızartın. Tencerede 
önce kuru soğanı zeytinyağıyla 
kavurun sonra pirinci ilave 
ederek pilavınızı pişirin. 

Pilav suyunu tamamen çekerken 
tencerenin içine maydanozu, naneyi, 
kuru kayısıyı, kuru üzümü, 
dolmalık fıstığı, tarçını, 
kızarttığınız patlıcanları, 
karabiberi ve tuzu ekleyin. 
Hafifçe karıştırın ve pilavınızı 
demlenmeye bırakın. 
Soğuyunca kuru köfteyle servis 
edebilirsiniz.  

Sprinkle ½ tbsp of salt over the rice and 
pour boiled water on top, so it covers it 

by an inch and let it sit for about half 
an hour and then rinse. 

Fry the eggplant and place 
them aside. First, sauté the 
onion in the pot and then add 
the rice and cook by adding two 

cups of boiled water on top. 

As the pilaf soaks up the water add the 
thinly chopped parsley and fresh 

mint, dried apricot, sultanas, pine 
nuts, ground cinnamon, the 
eggplant you have fried, and 
salt and black pepper. Stir once 
and then let it steep. When its 

cools down you can serve it with 
some dry meatballs.  

Malzemeler
2 bardak pilavlık pirinç, 4 uzun patlıcan (küp küp doğranmış),
1 orta boy kuru soğan (rendelenmiş), zeytinyağı, yarım demet 
maydanoz (ince kıyılmış), yarım demet taze nane (ince kıyılmış) 
ya da 1 tatlı kaşığı kuru nane, 8 kuru kayısı (doğranmış),
1 kahve fincanı sultaniye kuru üzüm, 2 yemek kaşığı dolmalık 
fıstık ya da badem (kavrulmuş), 1 tatlı kaşığı tarçın, karabiber, tuz

Ingredients
2 cups of rice,  
4 eggplants (chopped 
into cubes), 1 medium 
sized onion (grated), 
Olive oil, ½ bunch of 
parsley (thinly chopped),
½ fresh mint (thinly 
chopped) or ½ tbsp dried 
mint, 8 dried apricots 
(chopped), 1/3 cup 
of sultanas, 2 tbsp of 
pine nuts or almonds 
(roasted), ½ tbsp of 
ground cinnamon,  
black pepper, salt 

TREND / Hotwire

the 1900s to Our Day The Delicious Tastes in My Mouth 
from Thessaloniki to Izmir

1900’lerden Günümüze Selanik’ten 
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[ R E H A  Ö Z C A N ]

“I’M A LUCKY ACTOR”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

Hangi mecrada olursa olsun, canlandırdığınız karakterler seyircide 
karşılığını buluyor, kolayca benimseniyor. Bu bir meslek sırrı mı, yetenek 
ve eğitimle geliştirilebilir bir özellik mi?  

Deneyimli bir oyuncu olarak genç kuşak meslektaşlarınızda gördüğünüz 
avantajlar ve hatalar neler? 

Sinema filmi ve dizilerde proje seçerken hangi kriterleri 
önceliklendiriyorsunuz? 

Hayal projeniz olan bir oyun/film ya da canlandırmayı hep isteyip de 
gerçekleşmeyen bir karakter var mı? 

Be it in any media outlet, all the characters you portray resonate with the 
audience and are embraced. Is this a trick of the trade or a talent that you 
can develop through training?  

As an experienced actor, what are  the advantages and faults of the 
younger generations?  

While choosing projects in the cinema and TV series, which criteria do you 
prioritise? 

Is there a dream play/movie that you wanted to act in but was not able to? 

PORTRE / Portrait
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PORTRE / Portrait

The play “The Full Monty” was one of the most courageous 
productions that I have ever watched in the recent past. 
But it did not have a lasting stage lifespan. Was this a 
disappointment for you? 

You established Reha Özcan Company and presented the 
solo act “A Strange Orhan Veli” to the audience. When 
portraying Orhan Veli, you make one feel that you really 
become Orhan Veli. Does grasping and interpreting that 
text require a certain level of maturity and life experience? 

Orhan Veli was also portrayed by your master Müşfik 
Kenter. What did being trained by Müşfik Kenter add to you 
both in a personal and professional sense?

“Çıplak Vatandaşlar” oyunu, yakın dönemde izlediğim 
en cesur prodüksiyonların başında geliyordu. Ancak 
seyirciyle buluşması uzun soluklu olamadı. Bu durum sizde 
hayal kırıklığı yarattı mı?

Reha Özcan Kumpanyası’nı kurdunuz ve “Bir Garip Orhan 
Veli” adlı tek kişilik oyunu seyirciyle buluşturdunuz. Orhan 
Veli’yi canlandırırken onunla gerçekten de bütünleştiğinizi 
hissettiriyorsunuz. Onu anlamak ve yorumlamak için belli 
bir olgunluk ve yaşanmışlık mı gerekiyor? 

Bir Garip Orhan 
Veli

Orhan Veli’ye hocanız Müşfik Kenter de hayat vermişti. 
Müşfik Kenter’in tedrisatından geçmek, hem kişisel hem 
de mesleki açıdan size neler kazandırdı?

“Sinema filmi ve dizilerde 

adaptasyonsa, Can Yücel’in 

series role, when the text is 
an adaptation, I accept the 
role if, as Can Yücel says, 
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Tek kişilik oyun, geniş ekipli oyunlara göre daha fazla 
sorumluluk ve aynı zamanda daha fazla özgürlük mü 
demek? 

“Ruki” adlı tek kişilik oyununuzu yurt dışında İngilizce 
oynadınız. Bir eserin farklı coğrafyaların seyircisinde etkisi 
ve etkileşimi de farklı mı oluyor? 

Pandemide online gösterimler öne çıktı. İnternet 
üzerinden tiyatro izlemek, tiyatronun ruhuna zarar veriyor 
mu sizce? Yoksa koşullara uyum sağlamak ve sanatı 
devam ettirmek mi esas olmalı?

Does a one man play mean more responsibility and 
consequently more freedom when compared to a play 
staged with a crowded cast?  

You staged the solo act “Rookie” abroad in English. Does 
a play have a different impact on the audience and vary 
interaction wise in different geographies?

Online performances came to the fore during the 
pandemic. Do you think watching an online performance, 
has its toll on the spirit of theatre? Or do you think that 
the main aim should be to adapt to the circumstances and 
sustain art?

How do you think the pandemic will affect and change the 
future of theatre and artists in a broader sense?

How did the pandemic change your artistic point of view? 

Bir Garip Orhan Veli’yi oynamak 

A Strange Orhan Veli was one of 
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PORTRE / Portrait

Sizce pandemi süreci, tiyatronun ve genel anlamda 
sanatçıların geleceğini nasıl etkileyecek ve değiştirecek?

Pandemi sizin sanatsal bakış açınızı nasıl değiştirdi? 

Koyu bir Beşiktaşlısınız. YouTube’da “Beleştepe” adlı bir 
programınız var. Futbol ve spor hayatınızda nasıl bir yer 
tutuyor?

Şu sıralar üzerinde çalıştığınız yeni dizi ya da sinema filmi 
projesi var mı? 

You are a fan of Beşiktaş. You have a program called 
“Beleştepe” on YouTube. What sort of a place does 
football and sports have in your life?

Is there a new TV series or a movie project you have been 
working on nowadays? 

polarisation, economic 

interaction that makes people 
familiar with one another is 
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

THE COASTAL TOWN OF THE NORTH: BATUMI
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Dinamik  
MANCHESTER

 YAZI / TEXT:  HANDE ÇETİN ONGUN

ALWAYS LIVELY AND 
DYNAMIC: MANCHESTER
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
MANCHESTER’a, haftanın HER günü her şey dâhil 
99,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan MANCHESTER’a, 
vergi ve ek ücretler hariç 
12500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to MANCHESTER  
from İstanbul Sabiha Gökçen  
Airport by using 12500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

12.500 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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

**Manchester’dan trenle Londra’ya 2 saatte, Edinburgh’a 3 saatte, Liverpool’a ise 30 dakikada ulaşabilirsiniz. / By taking 
the train from Manchester, you can commute to London in 2 hrs, to Edinburgh in 3 hrs and Liverpool in 30 minutes.
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Bir sanayi merkezi olan ngiltere’nin kuzeyindeki en büyük kentlerden 

bir pazar kentinden pamuk ticaretinin en önemli 
O

ne of the biggest cities to the north of 

fore in the world stage thanks to the 

th

into one of the most important centres of cotton 
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Görkemli Kütüphane

Another architectural masterpiece close to the 

NE ZAMAN, 
NEREYE 

İngiltere’de günlük hayatın 
önemli bir parçası olan pub 

kültürü, Manchester’da 
irili ufaklı pek çok mekânla 

yaşatılıyor. Diğer İngiliz 
kentlerinde olduğu gibi 
burada da en revaçtaki 

öğün fish & chips. Et 
yemeklerini seviyorsanız bir 
çeşit yahni olan Lancashire 

hotpot’ı deneyebilir, 
ardından da meyveli ve 
kremalı triffle’ın tadına 

bakabilirsiniz. Tercihinizi 
farklı mutfaklardan yana 

kullanmak isterseniz rotanızı 
Chinatown’a çevirmelisiniz. 

Beş çayını içmek için en 
uygun yer ise Edward 

dönemi Barok mimarisiyle 
daha içine adım atmadan 

sizi etkisi altına alan Midland 
Hotel. Kentin gece hayatının 

kalbiyse Deansgate, 
Piccadilly ve Printworks’teki 

sayısız kulüpte atıyor. 

WHERE TO GO  
AND WHEN?

An important part of the 
daily life in England, the pub 

culture is kept alive with 
big and small hangouts in 
Manchester. As is the case 
in other British towns, the 
most famous meal here 
is fish & chips. If you like 

meat dishes, you can try the 
Lancashire hotpot, a sort of 
a casserole, and then trifle 
with fruit and cream. If you 

would like to opt for different 
cuisines, then you should 

head to Chinatown. The best 
place to have the five o’clock 

tea is the Midland Hotel 
which fascinates with its 

Baroque architecture of the 
Edwardian era even before 
you set foot into it. And the 
heart of the nightlife beats 
in the myriads of clubs at 
Deansgate, Piccadilly and 

Printworks. 
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yeni nesil sanayi merkezlerinin ilk örneklerinden 

Paine’in 

Manchester used to be the biggest industrial town 

with red bricks built by the wealthy cotton traders 

in England thanks to the trade that was backed by 

industry it was referred to as 

museum features tens of thousands of items ranging 
from elections and political campaign posters to lapel 

One other cultural centre on the banks is the 

penning the  in this same 

Otomatik Portakal’ın 
Manchester doğumlu 

yazarı Anthony Burgess, 
İkinci Dünya Savaşı 

öncesindeki Londra ziyaretini, 
otobiyografisinde şöyle 
anlatır: “Londra, güzel 

sanatlar, kıvrak ticari zekâ ve 
iktisadi felsefe anlamında, 

Manchester’ın bir gün 
gerisinden geliyordu.”

LONDON VS 
MANCHESTER

The Manchester-born 
Anthony Burgess, the author 

of “A Clockwork Orange”, 
relates his pre-WWII visit to 

London in his biography with 
these words: “London was 
a day behind Manchester 
in the arts, in commercial 

cunning, in economic 
philosophy.”
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Neither the momentum gathered with the Industrial 

Quarter is the place best featuring the musical 

which went beyond the borders of England with the 

and world football is represented by two teams 
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 YAZI / TEXT:  FATİH AÇA

THE PEARL OF 
MESOPOTAMIA: 

34 PEGASUS _
 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
MARDİN’e, haftanın HER günü her şey dâhil 
259,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to MARDİN from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-
inclusive prices start at 259,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan MARDİN’e, 
vergi ve ek ücretler hariç 
6500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to MARDİN from 
İstanbul Sabiha Gökçen  
Airport by using 6500 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

6.500 
BOLPOINTS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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P
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Mardin’in en özel mimari 
yapılarından birini görmek 
içinse kentin dışına doğru 

bir yolculuk yapmanız 
gerekiyor. Süryani Kadim 

Cemaati’nin ünlü ve 
büyük yapıtlarından Mor 

Gabriel Manastırı 
(Deyrulumur Manastırı),  
meşe ağaçlarıyla kaplı 
yüksekçe bir tepede 
yer alıyor. Manastırın 

temelleri Mor Şmuel ile 
Mor Şemun tarafından 

397 yılında atılmış ve farklı 
tarihlerde yapının içine ve 

dışına çeşitli ekler yapılmış. 
Manastır, 15 asırlık Bizans 

mozaikleri, büyüleyici 
Theodora Kubbesi ve 

sahip olduğu nice mimari 
güzelliğiyle göz kamaştırıcı.  

ELEGANT AND 
FASCINATING

To be able to see one of the 
most special architectural  

buildings of Mardin, you need 
to get out of the town. One 

of the famous and great 
buildings of Syriac Ancient  

Community Mor Gabriel 
(Deyrulumur) Monastery, is 
situated on a high hill top 

covered with oak trees. The 
foundations of the monastery 
were laid by Mor Samuel and  

Mor Simon in 397 and 
additions were made 

to both the interior and 
exterior of the monastery 

at various dates. The 
monastery is striking 

with 15 century old Byzantine 
mosaics, fascinating 

 Theodora dome and many 
other architectural elements.  
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İmparator Anastasius’un (491-518) girişimleriyle 505 
yılında, Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırını 

Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon 
kenti olarak kurulan kent, kaya içine oyulan yapılarıyla 

bir insanlık mirası. 30 yıldan uzun süren arkeolojik 
çalışmalar bu önemli kentin günyüzüne çıkmasını 

sağlamış. Beş kilometre uzunluğundaki şehir surları, su 
sarnıçları, kaya mezarları, kiliseler, agora ve köprüler ile 
mağara evler, Dara’nın güzelliğini gözler önüne seriyor.    

THE APPLE OF  
MARDIN’S EYE: DARA

Setup under the aegis of Emperor Anastasius I Dicorus 
(491-518) in 505 as a garrison town serving the military 
to protect the eastern border of the East Roman Empire 

from the Sassanids, it is a heritage for humanity with 
its structures carved into rocks. The archaeological 

excavations that have been going on for more than 30 
years have brought an important part of this city to the 
light of day. The five kilometres long city walls, cisterns, 

rock tombs, churches, agora, bridges and cave houses, lay 
the beauty of Dara before the eyes.    
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Nurigeli Gölü/Nurigeli Lake40 PEGASUS _
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BATUM
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Batum’un bilinen tarihi MÖ 
2. binyıla kadar dayanıyor. 

Sivastopol’dan sonra  
Karadeniz’in en derin ve  
elverişli limanına sahip.  

İsmini de Yunancada “derin” 
anlamına gelen  

“batusi”den alıyor. 

The known history of Batumi dates 
back to 2nd century BC. Following 

Sevastapol, the city has the deepest 
port of the Black Sea that is most 
eligible for trade. It gets its name 

from batusi which means  
“deep” in Greek.

1912’de Rus botanikçi Andrey 
Nikolayeviç Krasnov tarafından kurulan 
Botanik Bahçesi, altı kıtadan getirilen 
bitkilere ev sahipliği yapıyor. Botanik 
Bahçesi, bazıları tropik ormanlardan 

getirilmiş beş binden fazla bitki 
çeşidiyle ziyaretçilerine yılın her 

mevsiminde ayrı bir güzellik sunuyor.  

Put into service in 1912 by the Russian 
botanist Andrey Nikolayevich Krasnov, 

the Botanical Garden hosts plants 
brought over from six continents. The 
Botanical Garden presents its visitors 
with a different enticement in every 

season with more than five thousand 
plant species.  

Batum’un en önemli tarihi yapılarından 
biri olan görkemli Gonio Kalesi, Roma 

döneminde, MÖ 2. yüzyılda inşa 
edilmiş. Kalede İsa Peygamber’in 12 
havarisinden biri olan Aziz Mathias’ın 

mezarının olduğuna inanılıyor. Bu 
nedenle kale etrafında herhangi bir 

kazı yapılması yasaklamış. 

One of the most important 
structures of Batumi, the 

magnificent Gonio Castle was built 
in the 2nd century BC in the Roman 

times. It is believed to house the 
tomb of St. Mathias, one of the 

12 Apostles of Jesus. That’s why 
excavations are prohibited around it. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BATUM’a, haftanın İKİ günü her şey 
dâhil 59,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to BATUMI from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ TWO days a week 
flights; all-inclusive prices start at 59,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BATUM’a, vergi ve ek ücretler hariç  
10000 BOLPUAN kullanarak uçabilirsiniz.

You can fly to BATUMI from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport by using 10000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

10000 
BOLPUAN BOLPOINTS
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Batum’un manzarasına kuşbakışı 
hâkim olmak için Argo Teleferiği 

ideal. Anuria Dağı’na çıkan iki 
buçuk kilometrelik teleferik 

yolculuğunuzun sonunda tüm kenti 
ve Karadeniz kıyılarını izleyebilir, 

tepedeki kafe ve lokantalarda 
yorgunluğunuzu atabilirsiniz. 

The Argo cable car is the best way to 
have a bird’s eye-view of Batumi. At the 

end of the 2.5 hour cable car journey that 
takes you to the top of Mount Anuria, you 
can watch the whole city and the Black 
Sea coast and shed your exhaustion at 
the cafes and restaurants on the hill. 

Çok acı veya baharatlı olmayan Gürcistan 
yemeklerinde et, hamur işi, köfte ve 

sebzeler ağırlığı oluşturuyor. Bildiğimiz 
mantıdan daha büyük hazırlanan 

et dolgulu hınkal (khinkali) mutlaka 
denenmeli. Harço (kharcho) çorbası ve 
peynirli pide haçapuri (khachapuri) de 

öne çıkan lezzetler arasında... 

Neither too hot nor spicy, Georgian 
cuisine is predominated by meat, pastry, 
meatballs and vegetables. Prepared like 
a ravioli  hınkal (khinkali) is a must taste. 

Harço (kharcho) soup and haçapuri 
(khachapuri), the cheese pita are also 
among the delicacies that come to the 

forefront... 

Tamara Kvesitadze’nin yaptığı, 7 
metre yüksekliğindeki, hareket 
eden ve geceleri ışıklandırılan 

“Kadın ve Erkek” heykeli şehrin 
simgelerinden. Heykel, Azeri 

Ali ile Gürcü Prenses Nino’nun 
imkânsız aşkına ithafen “Ali & 

Nino” adıyla da biliniyor.

7 metres in height, the moving statue 
designed by Tamara Kvesitadze, called 
“Woman and Man” which is lit by night, 
is one of the landmarks of the city. The 
statue, is also known as “Ali & Nino” in 

reference to the impossible love between 
an Azerbaijani boy called Ali and the 

Georgian Princess Nino.

25 metre yüksekliğindeki Chacha 
Saat Kulesi, İzmir’in simgesi olan saat 
kulesine benziyor. Kulenin çevresinde 
bulunan dört çeşmeden, haftanın bir 
günü, 10-15 dakikalığına su yerine 

Gürcü votkası olan chacha akıyor. Kule 
de ismini bundan alıyor.  

The 25 metres high Chacha Clock 
Tower looks like Izmir’s landmark 

Clock Tower. Once a week, the 
Georgian vodka chacha flows from 
the fountains around the tower for 

10-15 minutes and the tower is 
hence named after it.  
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17 kilometres to the North of Denizli, Pamukkale-Hierapolis 
Ancient City was established by the Pergamon Kingdom in 2nd 
Century BC and named after the founder of Pergamon, Telephos’s 
wife Hiera. The city had continued to be an important centre in 
Roman and Byzantine times. Once both a sacred city and a hot 
spring waters health centre, Hierapolis has made it to this day in a 
well preserved state.  
  
Frontinus Street, which can be deemed as the heart of the city; the 
Agora, setup between this street and the slopes of the hill to the 
east; the Fountain of the Tritons, Gymnasium, ancient theatre, the 
house with the Ionian column heads, Apollon Smitheion Sacred 
Court, North and South Byzantine gates and the great Bathhouse 
Complex which features the typical Roman Bathhouse are among 
the structures that draw the attention in the city.  

FASCINATING
PAMUKKALE - HIERAPOLIS   Denizli’nin 17 kilometre kuzeyindeki Pamukkale-

bilinen kent, Roma ve Bizans dönemde de önemli 

  
Kentin kalbi denebilecek Frontinus Caddesi, bu 

Görkemli 
PAMUKKALE  
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 İnsanı ilk görüşte büyüleyen Pamukkale 
travertenleri ile hemen yakınındaki Hierapolis 

Antik Kenti, 1988’den beri UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yer alıyor.    

Pamukkale travertines which fascinate 
those who behold them upon first sight, and 

the Hierapolis Ancient City right beside 
it have been admitted to the UNESCO World 

Heritage List since 1988.  

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
DENİZLİ’ye, haftanın HER günü her şey dâhil 
184,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to DENİZLİ from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-
inclusive prices start at 184,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

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

3.000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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

“VEGANISM WILL BE HUMANITY’S SALVATION”

Pandemi Günlerinde Mindfulness

 FOTOĞRAF/PHOTOGRAPH:   AFGAN KARAHAN
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VEGAN BESLENME

 

Vegan Diet

“Veganism will be humanity’s salvation”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

Vegan beslenme üzerine en güvenilir uzmanların başında geliyorsunuz. 
Sizin vegan beslenmeye başlamanız nasıl oldu?

Vegan beslenmeye geçişle birlikte hayat tarzınızda neler değişti?

Vegan Beslenme kitabınız beşinci baskısını yaptı. Vegan beslenmeyi 
benimseyenlerin eskiye göre hızla artmasının sebebini neye 
bağlıyorsunuz?

You are one of the most trustworthy experts on vegan diet. How did you 
become a vegan?

What changed in your life in transitioning to a vegan diet?

The fifth edition of your book Vegan Diet is published. Why would you say 
the number of those embracing a vegan diet is on the increase compared 
to the past?
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“Vegan beslenme, kesinlikle 
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Vegan beslenme, sağlık konusunda hangi riskleri azaltıyor 
ya da önlüyor?

Vegan Beslenme ve  

Vegan beslenmede yapılan başlıca hatalar neler?

Vegan diet minimises or prevents which risks regarding 
our health?

Vegan Diet Health, 

What major mistakes are made in a vegan diet?
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Hayvansal gıdalarla beslenmek, bedenimizi yıpratıyor mu, 
hangi hastalıklara yol açıyor?

Ne yerseniz osunuz, sözü doğru ise vegan beslenmenin 
ruhsal açıdan faydaları nelerdir?

Vegan yaşam tarzının, gelecekte COVID-19 gibi 
pandemilerin tekrar etmemesinde, etse bile insanlığa 
zarar verme düzeyinin yüksek olmamasında olumlu etkisi 
olacak mı sizce?

Does feeding on foods of animal origin take its toll on our 
body, which diseases may it lead to?

If the adage, ‘You are what you eat’ is true what good does a 
vegan diet offer in spiritual terms?

Can vegan life style have a positive impact on us not going 
through a pandemic like Covid-19 once again, and even if 
we do, can it have a positive impact on limiting the damage 
it does to humanity?

Vegan Beslenme 

Vegan Diet
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Pandemi Günlerinde  
Mindfulness

MINDFULNESS

Mindfulness

MINDFULNESS IN THE DAYS  
OF THE PANDEMIC

 YAZI / TEXT: DR. PSİKOLOG/ PSYCHOLOGIST ŞEYMA ÇAVUŞOĞLU

52 PEGASUS _
 



_ 
PEGASUS    53_ 
PEGASUS    53



54 PEGASUS _
 

air Amanda Gorman der ki 
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Dr. Psikolog/ Psychologist 
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Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness

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

Özel hayatınızda yeni bir başlangıç fırsatı 
yakalamak için 11 Mayıs yeniayı size yeni 
kapılar açabilir. Önemli konuşmalar, uzun 
vadeli değişim kararlarının adımlarını gündeme 
getirebilir. Olayın ucu bir şekilde para ile ilgili 
bir düzen değişikliğine de çıkabilir. 26 Mayıs 
Ay tutulması ile birlikte bir bütçe ayarlaması 
yapmanız gerekebilir. 

The new moon on 11 May can open new doors 
for you to get a chance for a new start in your 
private life. Key conversations can highlight the 
steps to be taken regarding decisions related 
to long term changes. This may also be related 
to a change in financial arrangements. With 
the lunar eclipse on 26 May, you may need to 
reorganise your budget. 

AKREP I SCORPIO

Kendinize zaman ayırma ihtiyacınız 11 Mayıs 
yeniayı ile birlikte artacak. Bunun için planlar 
yapmanız ve isteklerinize kulak vermenizi 
sağlayacak aktivitelere yönelmeniz size iyi 
gelebilir. Ara sıra durmak veya belki de bir 
adım geriye dönmek, bu mola sonrasında 
daha hızlı yol alma şansı yaratabilir. 26 Mayıs 
Ay tutulması evliliğiniz, eşiniz ve ortak hedef 
ve kararlarınız ile ilgili konuları gündeme 
getirebilir. Bir teklif ya da başlangıç-bitiş kararı 
gündeminiz haline gelebilir.

With the new moon on 11 May, you will get 
the urge to spare some time for yourself. It 
might feel good to plan accordingly and get 
channelized into activities which will help you 
lend an ear to your desires. Taking your time to 
stop and take a step backwards can lead you 
to make headway faster after that respite. The 
lunar eclipse on 26 May can bring forth issues 
related to your marriage, spouse and your joint 
goals and decisions. An offer or a start-end 
can be high on the agenda. 

GEMINI

Günlük yaşamınız, 
alışkanlıklarınız, 
iş temponuz ve 
masanızdaki görevler 
açısından 11 Mayıs 
yeniayı, sizin için 
yeni bir dönemin işaretçisi olabilir. Garanti 
olan hamlelere ihtiyacınız var. Ayaklarınızın 
yere basması bu dönemdeki en önemli 
beklentiniz. 26 Mayıs Ay tutulması burcunuzda 
gerçekleşecek. Sizdeki değişim ya da değişim 
isteği, ikili ilişkilerinizde sıkıntılara sebep olabilir.

The new moon on 11 May, can signal a new era 
in relation to your daily life, habits, work tempo 
and tasks at hand. You need moves that are 
guaranteed. It is important for you to have your 
feet on the ground. The lunar eclipse on 26 May 
will be in your sign. The changes in you or the 
desire to change can lead to problems in your 
one-to-one relationships.

YAY I SAGITTARIUS
Yeni para kaynakları 
yaratmak ve de 
yatırım fikirleri için 
11 Mayıs yeniayı size 
şans getirebilir. Daha 
önce kullanmadığınız 
bir yol seçmek 
yerine bildiğiniz ve 
size kendinizi güvende hissettirecek finansal 
adımlar atmanız çok daha iyi olabilir. 26 Mayıs 
Ay tutulması döneminde bu fikir alışverişlerinin 
neye vesile olduğunu göreceksiniz. Önemli 
kararlarınızı ayın son haftasına bırakmamak iyi 
olabilir. 

The new moon on 11 May can bring you luck in 
creating new financial resources or investment 
ideas. It can be better for you to take financial 
steps which will make you feel secure rather 
than opting for a road you have never tread. 
During the lunar eclipse on 26 May, you will see 
what an exchange of ideas conduces towards. It 
might be best not to leave important decisions 
to the last week of the month.

LIBRA

Doğrudan ya da dolaylı olarak yapacağınız girişimler, 
11 Mayıs’taki yeniay ile birlikte finansal hedeflerinizi 
besleyecek. Size fikir veren, kararlarınızda etkili 
olan kişiler, bu dönemde sizin için daha da kıymetli 
olacak. 26 Mayıs Ay tutulması ile birlikte uzaklardan 
bir haber alabilirsiniz. Ya da farklı bir ortama girebilir, 
yeni bir yere seyahat edebilirsiniz. Tüm bunlar 
üzerinizde bir gerginlik yaratabilir. 

The direct and indirect ventures you will make will 
feed into your financial goals with the new moon 
on 11 May. The people who give you ideas and 
have an impact on your decisions, will be more 
important for you in this period. With the lunar 
eclipse on 26 May, you can get news from afar. Or 
else you can enter into a different environment 
and travel into a new place. This may all make you 
feel tense. 

KOÇ I ARIES

TAURUS
11 Mayıs yeniayı burcunuzda gerçekleşecek. 
Hedefleriniz, kararlarınız, yol haritanız adına 
artık bir şeyleri netleştirmeniz gerekiyor. 
Durmak ve her şeyin kendiliğinden yoluna 
girmesini beklemek yerine kendi adımlarınızı 
planlamak size iyi gelebilir. Harekete geçme 
ihtiyacınız artacak. Sizi motive eden her ne ise 
harekete geçmek için onu kullanabilirsiniz. 26 
Mayıs’taki Ay tutulması döneminde bütçenizi 
dengede tutmanız şart. Bir vesile ile harcamalar 
kontrolden çıkabilir ya da eşinizin yaşayacağı 
maddi problemler sizi kaygılandırabilir.

The new moon on 11 May will be in your sign. 
You need to clarify things for the sake of your 
goals, decisions, and road map. Planning the 
steps you will take instead of stopping and 
waiting for everything to fall into its place may 
make you feel good. You will get the urge to take 
action. You can make use of 
whatever motivates you to 
take that action. You need 
to balance out your budget 
during the lunar eclipse on 
26 May. Your expenses can 
get out of hand on occasion 
or else the financial problems 
your spouse encounters can 
worry you.
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BURÇLAR
H o r o s c o p e

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

Yakın çevreniz ve iletişim halinde olduğunuz 
kişilerle iş birliği yapmak ya da ticari 
girişimlerde bulunmak için 11 Mayıs yeniayı 
belirleyici olabilir. Bir eğitim programı ya da 
buna yönelik bir adım da söz konusu olabilir. 
26 Mayıs dolunayı da iş ortamında, özellikle de 
yönetim kademesinde olan kişilerle gerginlik 
yaşamanıza neden olabilir.

The new moon on 11 May, can be significant 
for  collaborating with your close circle and 
the people you are in contact with or to make 
commercial ventures. A training program or a 
step towards that can be on the agenda. The 
full moon on 26 May can lead you to experience 
tensity with especially those in the executive 
floor in your work environment.

CAPRICORN PISCES
Bekâr oğlaklar için kalıcı bir ilişkinin tohumları 11 
Mayıs yeniayı ile birlikte atılabilir. Anne babalar 
için de çocuklarının geleceği adına alınacak 
kararlar gündeme gelebilir. Bu ay aynı zamanda 
hayatınızı biraz daha keyifli hale getirme ihtiyacı 
duyabilirsiniz. 26 Mayıs Ay tutulması döneminde 
hesap etmediğiniz değişkenler ve detaylar 
devreye girebilir ve bu da çeşitli karışıklıklara yol 
açabilir. Tedbirli olmanız şart. 

For single natives the seeds of a lasting 
relationship can be sown with the new moon 
on 11 May. For parents, decisions regarding the 
future of their children might be at hand. This 
month, you might also feel the urge to make 
your life more pleasant. With the lunar eclipse on 
26 May, unaccounted for variables and details 
might come into play and this may lead to 
disarray. You must be precautious. 

Ev ve aile yaşamınız, 11 Mayıs’taki 
yeniaydan etkilenebilir. Size keyif 
veren, kendinizi güvende ve konforlu 
hissettirecek düzenlemeler gündeme 
gelebilir. Daha üretici olmak ve attığınız 
adımlardan iyi sonuçlar almak için özel 
hayatınızı dengede tutmalısınız. 26 Mayıs Ay 
tutulması, sosyal çevrenizi değiştirmenizi 
ya da ortaklaşa hareket edeceğiniz kişilerle 
yeni deneyimler yaşamanızı sağlayabilir. 

Your home and family life might be 
impacted with the new moon on 11 May. 
Arrangements that may please you and 
make you feel safe and in your comfort 
zone can be on the agenda. You have to  
keep the balance in your private life to be 
more creative and yield better results from 
steps you have taken. The lunar eclipse on 
26 May may lead you to change your social 
circle or have new experiences with the 
people you act in unison with. 

KOVA I AQUARIUS

Yeni ufuklar belirleme ve rutinden uzaklaşma 
planları yapma zamanı. 11 Mayıs yeniayı, 
yenilikler için tetikleyici olabilir. Bakış açınıza 
katkı sağlayacak ve size bir şeyler katacak bir 
eğitim ya da seyahat planı söz konusu olabilir. 
26 Mayıs Ay tutulması ile birlikte ev ve aile 
yaşamınızdaki düzen değişebilir. Bu hareketlilik 
bir taşınma işareti olabilir.

It is time to set new horizons and stray from 
the routine. The new moon on 11 May, can be 
triggering for that which is new. 
An education or travel plan that 
will add something new to your 
outlook on life or yourself can be 
on the agenda. With the lunar 
eclipse on 26 May, the order 
of your home and family might 
change. This may signal a move.

VIRGO

Gelecek planlarınız için 11 Mayıs yeniayı size 
fırsatlar sunabilir. Arkadaş çevreniz ya da ortak 
hareket ettiğiniz kişilerle ilgili bir değişiklik, 
hayatınıza hareketlilik getirebilir. 26 Mayıs Ay 
tutulması ise iş temponuz, ortamınız veya iş 
arkadaşlarınızla ile ilgili yaşanabilecek sorunlar 
açısından risk yaratabilir. Sağlığınızı ihmal 
etmemeniz iyi olabilir. 

The new moon on 11 May, can present you 
with opportunities for your future plans. A 
change in your circle of friends or the people 
you act in unison with can lend dynamism 
to your life. However, the lunar eclipse on 26 
May can create problems regarding your work 
tempo, environment or colleagues. You’d 
better not neglect your health. 

YENGEÇ I CANCER

Yeni bir iş ya da yeni bir görev… 11 Mayıs yeniayı, 
yeniliklere vesile olabilir. Bir arkadaşınızın desteği 
ya da sosyal çevreniz aracılığıyla ulaşacağınız 
bir fırsat, bu ay sizi harekete geçirebilir. 26 
Mayıs Ay tutulması da ikili ilişkilerinizi ve sosyal 
ortamlardaki dengelerinizi etkileyebilir. Çocuklara 
yönelik planlarınızda karışıklık yaşamanız söz 
konusu olabilir. 

A new job or a new task… The new moon on 11 
May can bring novelties. An opportunity you will 
come by thanks to the support of a friend or your 
social circle can set you into motion. The lunar 
eclipse on 26 May can affect the balance in your 
one-to-one relationships or social surroundings. 
You may experience disarray regarding your plans 
related to children. 

 LEO
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Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS LAUNCHES A FIRST FOR TURKEY: EASING INTERNATIONAL  
TRAVEL WITH THE IATA TRAVEL PASS
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Pegasus Airlines has signed an agreement with The International 
Air Transport Association (IATA) for the IATA Travel Pass, a mobile 
application which allows guests to digitally store and manage 
their health-related certifications required for international travel, 
such as their COVID-19 test results.

PEGASUS LAUNCHES A FIRST FOR TURKEY:
EASING INTERNATIONAL TRAVEL WITH 
THE IATA TRAVEL PASS

Pegasus Airlines, Turkey’s digital airline, has signed an agreement for the IATA 
Travel Pass, a mobile application, which is developed by The International Air 
Transport Association (IATA) and which allows guests to digitally store and 
manage their health-related certifications required for international travel, 
such as their COVID-19 test results. Pegasus Airlines is the first carrier in 
Turkey to pilot the IATA Travel Pass. Pegasus aims to help guests to have a 
faster and secure travel experience in terms of the country entry requirements 
for international travel that have been frequently changing during the 
pandemic. Information on test centres, test results and flight information can 
be managed digitally through the app. 

The IATA Travel pass combines the verification of health information in a single 
digital app, whilst allowing guests to securely and easily verify that they meet 
the COVID-19 related country entry requirements that have been changing 
throughout the pandemic. Within the scope of the application, that has been 
designed to protect the privacy of its users due to the sensitive nature of 
health-related data, the data is stored on the mobile phones of the guests 
instead of any central database. Thus, guests have full control over the sharing 
of their personal information. 

How Does the System Work?
The IATA Travel Pass app enables guests to create a secure digital version of 
their passport on their mobile phones and then enter their flight information 
to find the health requirements of the country they are travelling to. Guests 
who are required to take a test before they travel can access information 
on authorised test centres, and securely receive their results via the app. 
When guests upload their COVID-19 test results to the app and match this 
information with the digital passport they have created, the app verifies that 
the result meets the regulations of the destination country.  If the necessary 
criteria are met, a digital verification certificate is sent to the guest’s phone. 
Thus, guests can securely continue their travels by presenting this verification 
certificate at the airport or by sharing it with the airline digitally prior to 
travelling.

The Next Implementations Are on the Way 
As the first implementer of the IATA Travel Pass in Turkey, Pegasus Airlines 
is working with Hitit, one of the world’s leading global providers of airline 
applications, to realise the integration. Pegasus Airlines is aiming to enable 
guests to travel in the most safe and healthy way possible by simplifying the 
health-related barriers for international flights with new implementations that 
are being planned for the upcoming period.

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, Uluslararası Hava Taşımacılığı 
Birliği’nin (IATA) geliştirdiği ve misafirlerin COVID-19 testi gibi yurt 
dışı seyahatlerde gerekli sağlık belgelerini dijital olarak saklamasına 
ve yönetmesine olanak tanıyan IATA Travel Pass uygulaması için 
sözleşme imzaladı. IATA Travel Pass uygulamasını Türkiye’de 
pilot olarak başlatan ilk hava yolu olan Pegasus, misafirlerinin 
pandemi döneminde değişkenlik gösteren yurt dışı ülke giriş 
koşulları konusunda daha hızlı ve daha güvenli bir seyahat süreci 
deneyimlemesini hedefliyor. Test yapılacak merkezlerin bilgileri, 
test sonuçları ve uçuş bilgileri dijital ortamda uygulama üzerinde 
yönetilebiliyor.

Sağlık bilgilerinin doğrulanmasını tek bir uygulamada birleştiren 
IATA Travel Pass uygulaması, misafirlerin COVID-19 pandemisine 
bağlı olarak değişkenlik gösteren ülke giriş koşullarını karşıladıklarını 
güvenli ve kolay bir şekilde doğrulamalarını sağlıyor. Sağlık verilerinin 
hassas doğası göz önünde bulundurularak tasarlanan uygulama 
kapsamında, veriler herhangi bir merkezi veri tabanı yerine misafirlerin 
kendi cep telefonlarında saklanıyor. Böylece misafirler, kişisel 
bilgilerinin paylaşımı üzerinde tam kontrole sahip oluyor.

Sistem Nasıl İşliyor?
IATA Travel Pass kullanan misafirler, uygulama kapsamında 
öncelikle kendi cep telefonlarında pasaportlarının güvenli bir 
dijital versiyonunu oluşturuyor ve ardından uçuş bilgilerini sisteme 
girerek gidecekleri ülkenin giriş için belirlediği sağlık koşullarını 
öğrenebiliyor. Test yaptırması gereken misafirler, uygulama üzerinden 
onaylı tıp merkezlerinin kaydına erişebiliyor, uygulama aracılığıyla 
sonuçları güvenli bir şekilde alabiliyor. Misafirler, COVID-19 testlerini 
uygulamaya yükleyip bu bilgileri oluşturdukları dijital pasaportla 
eşleştirdiklerinde, uygulama gidilecek ülkeye göre sonuçları kontrol 
ediyor ve aksi bir durum olmadığı takdirde misafirin telefonuna 
seyahate uygunluk sertifikası gönderiyor. Böylece misafirler 
havaalanında bu uygunluk sertifikasını göstererek veya öncesinde 
hava yoluyla dijital ortamda paylaşarak güvenle seyahatlerine devam 
edebiliyor.

Yeni Uygulamalar Yolda
IATA Travel Pass’in Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Pegasus Hava 
Yolları, bu entegrasyonun hayata geçirilmesinde, dünyanın en büyük 
hava yolu yazılım teknoloji sağlayıcılarından olan Hitit ile birlikte 
çalışıyor. Pegasus Hava Yolları önümüzdeki dönem hayata geçirmeyi 
planladığı farklı uygulamalarla da ülkeler arası uçuşun önündeki sağlık 
şartı bariyerini kolaylaştırarak, misafirlerinin seyahatlerini en sağlıklı 
ve güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamayı hedefliyor.  

Pegasus Hava Yolları, misafirlerin COVID-19 testi gibi yurt 
dışı seyahatlerde gerekli sağlık belgelerini dijital olarak 
saklamasına ve yönetmesine olanak tanıyan IATA Travel Pass 
uygulaması için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile 
sözleşme imzaladı.

PEGASUS’TAN  
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Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, her geçen gün uçuş noktalarının 
sayısını artırmaya devam ediyor; İstanbul Sabiha Gökçen-Batum ve 
Antalya-Manchester direkt uçuşlarına başlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan Batum Uluslararası Havalimanı’na haftanın iki günü 
düzenlenecek seferlerin ilki 7 Mayıs 2021, Antalya Havalimanı’ndan 
Manchester Havalimanı’na haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki ise 
29 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. 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 düzenlenecek. 
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 düzenlenecek. 

Her geçen gün uçuş noktalarının sayısını artırmaya devam 
eden Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen-Batum ve 
Antalya-Manchester uçuşlarına başlıyor.

Pegasus Airlines continues to increase the number of 
destinations on its network with the launch of flights between 
Istanbul Sabiha Gökçen and Batumi, and between Antalya and 
Manchester.

PEGASUS LAUNCHES NEW 
INTERNATIONAL ROUTES

Turkey’s digital airline, Pegasus, is continuing to increase the number of 
destinations on its network; with direct flights launching between Istanbul 
Sabiha Gökçen and Batumi, and between Antalya and Manchester. Twice 
a week flights between Istanbul Sabiha Gökçen Airport and Batumi 
International Airport will commence on 7 May 2021, and twice a week 
flights between Antalya Airport and Manchester Airport will begin on 29 
May 2021. Fares for the new Istanbul Sabiha Gökçen-Batumi route are 
now on sale from $89.99, whilst Antalya-Manchester flights are on sale 
from $99.99.

Pegasus’ Istanbul Sabiha Gökçen-Batumi flights will depart from Istanbul 
Sabiha Gökçen to Batumi International Airport on Fridays at 16.00, and 
on Mondays at 10:25; whilst flights from Batumi International Airport 
to Istanbul Sabiha Gökçen will depart on Fridays at 19:40 and Mondays 
at 14:05. Pegasus’ Antalya-Manchester flights will depart from Antalya 
Airport to Manchester Airport at 11:00 on Wednesdays and Saturdays; 
whilst flights will depart at 14:40 on the same days from Manchester 
Airport to Antalya Airport (local times apply). 

PEGASUS’TAN  

Manchester

Batum/Batumi
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SosyalBen Vakfı, kurulduğu günden bu yana 
gerçekleştirdiği çalışmalarla çocukların yeteneklerini 
keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlıyor. 

Since the first day it was founded SosyalBen Foundation endeavours to 
help children discover and develop their abilities. 

Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği saha 
çalışmalarıyla bugüne kadar 7-13 yaş aralığındaki 45.000’i aşkın 
çocuğun hayatına dokunan SosyalBen Vakfı, taşımalı eğitimin 
bulunduğu köy okullarında eğitim gören çocukların yeteneklerini 
keşfetmelerini ve kendilerini geliştirmelerini hedefliyor. Vakıf, 11 
ülkede on binlerce çocuğa ulaşarak yarattığı toplumsal fayda odaklı 
çalışmalarına pandemi sürecinde online olarak devam ediyor.

İyiliğin paylaşıldıkça artacağına ve toplumsal fayda yaratacağına 
inanan SosyalBen Vakfı’nın, 842’si dijital ortamda çalışmalara 
destek olan e-Gönüllüleri ve saha çalışmalarını gerçekleştiren 
Türkiye’nin 11 ilinde konumlanan topluluk gönüllüleri ile birlikte 
toplam 1.285 aktif gönüllüsü buluyor. şeklinde olmasını rica 
ediyoruz. Başarılı rol modellerin, çocukların geleceğe yönelik 
hayaller kurmalarını sağlayacağını düşünen Vakfın gönüllüleri 
ve destekçileri arasında ünlü isimler de bulunuyor. Ülkemizde 
ve dünyada başarılarıyla öne çıkan bu kişilerle tanışan, 
onlardan ilham alan çocuklar, yeteneklerine daha da şevkle 
sarılıyor, hayallerinin peşinden koşmaya başlıyorlar. Fotoğraf 
çekmeye ilgisi olan bir çocuğun Ara Güler kadar güzel kareler 
yakalayabilmesinin, spora yatkın olan bir çocuğun Cedi Osman 
gibi başarılı bir basketbolcu olmasının ya da tiyatroya yeteneği 
olan bir çocuğun Haluk Bilginer gibi dünyaca ünlü bir sanatçı 
olmasının sadece bir hayal olmadığına inanan SosyalBen Vakfı, 
alanında uzman ünlü isimlerin yer aldığı “Ben de olabilirim” 
mottolu görseller ile çocukların yeteneklerine dikkat çekiyor. 

Çocuklarla bir araya geldiği her anın bir macera olduğuna 
değinen SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, “14 yaşında 
başladığım SosyalBen yolculuğunda çocuklar için hayata 
geçirdiğimiz çalışmalar sayesinde hayallerinin peşinden 
giderken onların ellerinden tutmak benim için çok kıymetli. 
Onların hayallerine giden yol, hayattaki başarıları için önemli 
bir anahtar. SosyalBen’in bu yolda bir pusula gibi çocukların 
anahtara ulaşmalarına aracı olması tarif edilemeyecek kadar 
özel. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara ulaşmak için 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda; yeteneklerinin farkında 
olan, özgüvenli ve güçlü nesillerden oluşan bir topluma 
kavuşmayı hayal ediyoruz. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek 
için daha çok çocuğun yeteneğini keşfettiğimiz, geliştirdiğimiz 
ve yönlendirdiğimiz SosyalBen Çocuklarını rol modellerle 
buluşturarak alanında başarılı kişilerin çocuklarla deneyimlerini 
paylaşmalarını sağlıyoruz. SosyalBen Çocukları kendi 
hayallerinin kahramanı olmak için geleceğe emin adımlarla 
yürüyorlar. İşte tam bu noktada ulaşılmadık çocuk kalmayıncaya 
dek, “Ben de olabilirim” mesajını içeren anlamlı görsellerle 
dikkat çekmek istiyoruz. İmkân verildiği takdirde yeteneklerini 
keşfeden çocukların kendi hikâyesinin kahramanı olarak 
gelecekte neler başarabileceğini hayal edebiliyor ve gerçekliğine 
sonuna kadar inanıyoruz” diyor.
www.sosyalben.org . www.sosyalbenstore.com 
www.sosyalbenakademi.com

SOSYALBEN FOUNDATION BROADENS  
THE HORIZONS OF CHILDREN

Sosyal Ben Foundation, which touched the lives of more than 45 thousand children 
aged 7-13 in Turkey and around the world, with the field activities it carries out, aims 
to get children studying in the village schools with mobile teaching to explore and 
develop their abilities. During the pandemic, the foundation continues to reach out 
to thousands of children in 11 countries online to spread its social benefit focused 
activities.

Believing that goodness will aggrandise as you share it and create social benefits, 
SosyalBen Foundation has 1.285 active volunteers with 842 e-volunteers lending their 
support in the digital environment. There are famous names among the volunteers 
and supporters of the foundation which believes that successful role models will lead 
children to dream for their future. Meeting with and getting inspired by these people, 
who have come to the fore with their success stories in our country and around the 
world, the children embrace their abilities more ardently, and start to chase their 
dreams. Believing that it is not just a dream for a child interested in taking photographs 
to take beautiful photos like that of Ara Güler, for another who is athletically inclined to 
become a successful basketball player like Cedi Osman or a child who has the knack for 
theatre to become a famous actor like Haluk Bilginer, the SosyalBen Foundation draws 
attention to the abilities of the children with the visuals featuring the motto “I can be a 
star” and experts in their fields. 

Saying that each moment she comes together with children turns into an adventure, 
the founder of SosyalBen Foundation Ece Çiftçi said, “Throughout the SosyalBen 
journey, I set out on at the age of 14, it is invaluable for me to hold the hands of the 
children as they chase their dreams thanks to the initiative we have started. The road 
that leads to their dreams, is the key to their success in life. As SosyalBen, acting as 
a compass to let them get hold of that key is an indescribably special process. With 
the activities we organise to reach out to the children in the disadvantageous areas, 
we dream of having a society made up of self-confident and powerful generations 
who are aware of their talents. To make this dream come true, we are paving the 
way for SosyalBen children -whose abilities we explore, develop and channelise in 
rising numbers- to come together with role models, successful people who share 
their experiences with them. The children of SosyalBen forge ahead with firm steps 
to become the heroes of their own dreams. Right at this juncture, we want to draw 
people’s attention with meaningful visuals featuring the message “I can be one” until 
there is no child out of our reach. We can imagine what the children, who discover their 
talents when given a chance, can achieve as the heroes of their own stories in the future 
and we wholeheartedly believe in this dream coming true.”
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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, altıncı yılında 50 gence daha sivil toplum 
kuruluşlarında ilk iş fırsatı sunacak.

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal, Esas Holding’in 
sorumlu vatandaşlık değerini, Şevket Sabancı ve ailesinin topluma 
yatırım vizyonu ile birleştirmiştir. Günümüzde mevcut sosyal etki yatırımı 
anlayışının Türkiye’deki örneği olan Esas Sosyal, toplumsal sorunlar için 
ortak çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Gençlik ve istihdam alanında 
odağına ortak çalışmaları ve araştırmaları alarak, İlk Fırsat ve İngilizce 
Fırsatım Programlarını geliştiren Esas Sosyal, bu programların çevresinde 
aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, 
STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenlerin de yer aldığı 2000 kişiyi 
aşan büyük bir ekosistem geliştirmiştir.

Gençlere yapılan yatırımın hem bugüne hem de geleceğe yapılan yatırım 
olduğu inancıyla, az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençlerin 
okuldan işe geçiş sürecini desteklemek üzere, 2016 yılında hayata 
geçirilen İlk Fırsat Programı’nın 2021 dönemi için başvurular başladı.

İlk Fırsat Programı, özelikle daha az bilinen devlet üniversitelerinden 
yeni mezun gençlere, sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal iletişim, 
finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi 
teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi özel sektörde de 
karşılığı olan birimlerinde iş deneyimi sunuyor. Program kapsamında 
sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı olarak 
çalışarak ilk iş deneyimlerini kazanan program katılımcılarının maaşları, 
Esas Holding ile İlk Fırsat Programı’nın vizyonunu paylaşan kurumsal 
destekçiler tarafından karşılanıyor. Ayrıca katılımcılar İlk Fırsat Akademisi 
kapsamında 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği de alıyorlar. 
Office Programları’nın ve İngilizce eğitimin yanı sıra Dünya Ekonomik 
Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığı pek çok eğitime 
katılırken aynı zamanda önemli kurumların yöneticilerinden mentorluk 
ve mülakat becerilerini geliştirecek destekler de alıyorlar. STK’larda iş 
deneyimi kazanan bu gençler, ek olarak prova mülakatlar, söyleşiler 
vb. etkinliklerde alanında uzman kişilerin engin bilgilerinden yararlanıp 
geleceğe ve iş dünyasına hazır olarak programı tamamlıyor. 

İlk Fırsat Programı, programdan mezun olan 95 genç ve programa devam 
eden 55 katılımcıyla birlikte bugüne kadar 150 gencin Türkiye’nin önde 
gelen sivil toplum kuruluşlarında iş deneyimi kazanmalarını sağladı. 
İlk Fırsat katılımcılarının program bitmeden iş teklifi alma oranı %82 
olurken, program bitiminden sonraki 3 ay içinde işe girme oranı %93, 6 ay 
sonundaki istihdam oranı ise %100 oldu.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, 
“Esas Sosyal olarak Şevket Sabancı vizyonuyla hayata geçirdiğimiz İlk 
Fırsat Programı 5 yıldır başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar elinden 
tuttuğumuz 150 genç, her geçen gün daha donanımlı hale gelerek 
başarıya giden basamakları birer birer tırmanıyor. Gençlerin gözlerinde 
gördüğümüz ışık geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İlk Fırsat Programı 
6. yılına girerken, biz de gençlere daha fazla fayda sağlamak için 
durmadan çalışıyoruz. Bu amaçla 2021 yılında programlarımız arasına 

APPLICATIONS FOR THE FIRST CHANCE 
PRO GRAM WHICH PROVIDE S EMPL OYMENT 
FOR YOUNG GRADUATE S STARTED ON 3 MAY

Esas Sosyal’s First Chance Program, offering new graduates 
from lesser known state universities equality of opportunity 
in transition from school to work, will provide 50 more young 
people the chance to work in non-governmental organisations 
in its sixth year.

Esas Sosyal, the social investment unit of Esas Holding, has combined the 
responsible citizenship value of Esas Holding with the social investment 
vision of Şevket Sabancı and his family. As a pivotal representative of 
the current social impact investment approach in Turkey, Esas Sosyal 
aims to produce joint solutions to social problems. Esas Sosyal, which 
has launched “First Chance” and “English Chance” programs through 
joint projects focused on youth and employment, has developed a large 
ecosystem comprising 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. 

Applications for the 2021 First Chance Program, which was launched in 
2016 with the belief that investing in the youth is investing in both today 
and the future, aiming to support school to work transition of youth 
graduating from lesser known state universities, have started.

First Chance Program provides work experience for young graduates of 
lesser known state universities in departments which are also available in 
the private sector, such as corporate relations, finance and accounting, 
human resources, administrative affairs, procurement, IT and resource/

Emine Sabancı Kamışlı
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Esas Holding Vice Chair Person

HABER / News
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business development. The wages of the program participants who 
will be working full time with wages for a whole year in NGOs within 
the scope of the program, will be paid by the corporate sponsors 
who share the vision of Esas Holding and First Chance Program. 
Within the scope of the Program, participants will receive training 
and development support for more than 250 hours with the First 
Chance Academy. Besides English and Office Programs, young 
people will be taking part in many training sessions referred to by 
the World Economic Forum as 21st century skills. Also, the executives 
of the prominent institutions will provide support to the students as 
mentors and in development of their interview skills. These young 
people who gain work experience in NGOs, will make use of the 
profound knowledge of experts in their field with additional mock 
interviews, talks etc., completing the program as individuals ready 
for the future and the business world. 

First Chance Program, gave the chance to gain work experience in 
prominent NGOs in Turkey to 150 young people including the 95 young 
people who graduated from the program and 55 participants who 
are currently a part of it. While 82% of the participants get a job offer 
before the end of the program, 93% land in a job within the 3 months 
that ensue the end of the program and the rate of employment within 
the 6 months following the end of the program is %100.

Esas Holding Vice Chair Person Emine Sabancı Kamışlı said, “As 
Esas Sosyal, the First Chance Program we have been running with 
the vision of Şevket Sabancı has been forging ahead with success 
for 5 years now. 150 young people we lent a hand to until this day 
are climbing up the ladder of success one by one, becoming more 
and more equipped every day. The sparkle we see in the eyes of the 
young people leads us to be hopeful about the future. As First Chance 
Program enters its 6th year, we are working non-stop to provide more 
benefits for the young people. To this end, we have added English 
Chance Program among our programs in 2021 realised with the 
support of Hayırlı Sabancı. I believe that our new program, which aims 
to increase the competency in English, which poses an important 
barrier for the youth in employment, is very important to make the 
young people’s dreams come true. I believe that investing in the youth 
is investing in the future and I wish the new term of First Chance to be 
auspicious for everyone.” 

2021 applications will be made between 3 May - 4 June!

The applications to the program will be submitted between 3 May - 4 
June 2021. Professional interviews that are specifically designed for 
new graduates and assess the potentials of the young people, will be 
held online on 21 June - 9 July. 50 new graduates will be admitted to 
the program this year.

The participants of the program will be announced in the 3rd week of 
August. The young people admitted to the program will work in the 
designated NGOs for a whole year full time and on wages and will also 
take part in the First Chance Academy training sessions.

The candidates that will apply to the First Chance Program are 
required to have graduated from state universities in 2020 June or 
later, have a diploma grade of 2.5 over 4 points or 65 points over 
100 point grading system and not have worked full time in a job 
before. During application assessment process, those students that 
have performed volunteer work in NGOs or university clubs, had an 
internship and/or obtained a scholarship will be prioritised.

For detailed information on the First Chance Program and terms of 
application you may visit www.ilkfirsat.org

Hayırlı Sabancı’nın desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı ekledik. 
Gençlik ve istihdam alanında önemli engellerden biri olan İngilizce 
yetkinliğini artırmayı hedefleyen yeni programımızın gençlerin hayalleri 
için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlere yapılan yatırımın 
geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyor, İlk Fırsat’ın yeni döneminin 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2021 başvuruları 3 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek!

Programa başvurular 3 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 
21 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında ise yeni mezunlara özel olarak 
kurgulanan ve gençlerin potansiyellerinin değerlendirildiği profesyonel 
mülakatlar online olarak gerçekleşecek. Programa bu yıl 50 yeni mezun 
genç kabul edilecek.

Program katılımcıları Ağustos ayının 3. haftasında açıklanacak. Programa 
kabul edilen gençler, belirlenen STK’larda 12 ay boyunca tam zamanlı 
ve maaşlı olarak çalışacak ve aynı zamanda İlk Fırsat Akademisi’nin 
eğitimlerine katılacak.

İlk Fırsat Programı’na başvuracak adayların; 2020 Haziran ayı ve 
sonrasında devlet üniversitesinden mezun olması, diploma notunun 4’lük 
sisteme göre en az 2,5/ 100’lük sistemde en az 65 puan olması ve daha 
önce tam zamanlı çalışmamış olması gerekiyor. Başvuru değerlendirme 
sürecinde, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında ya da kulüp 
çalışmalarında görev almış, staj yapmış ve/veya burs almış öğrenciler 
öncelikli olarak değerlendirilecek.

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



_ 
PEGASUS    77

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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