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

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

PEGASUS’TAN YENİ İŞ BİRLİĞİ
Değerli Misafirlerimiz,
İş ortağı ağımızı genişletmek ve sizlere fayda yaratacak iş birlikleri yapmak bizim 
için çok önemli. Bu sebeple Türkiye’nin dijital hava yolu olarak, Türkiye’nin dijital 
cüzdanı PeP ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdik. Misafir sadakat programımız 
BolBol’da üyelerimize yaptıkları günlük alışverişlerinden ve seyahatlerindeki 
harcamalardan puan kazanabilecekleri farklı bir seçenek daha sunabilme hedefiyle, 
BolBol ile PeP Visa Kart’ın avantajlarını birleştirerek ortaya yeni bir ürün çıkardık. 
PeP Pegasus BolBol Kart ile kullanıcılar, PeP Visa Kart’ın tüm avantajlarına ek olarak 
yurt içi ve yurt dışı harcamalarından puan kazanabiliyor ve bu puanları uçak biletine 
çevirebiliyor. Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak bu kartla ilk defa bir ön ödemeli 
kart, harcadıkça BolPuan kazandırıyor. PeP Pegasus BolBol Kart ile ilgili daha detaylı 
bilgiye, dergimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz. Türkiye’nin dijital hava 
yolu olarak, misafirlerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler ve faydalar üretmeye devam 
edeceğiz.

Baharda Yeni Keşifler
Dergimizin bu ayki sayısında İzmir, Sivas ve Odessa’yı daha yakından tanıyacak ve 
bu güzel şehirlerin birbirinden eşsiz özelliklerini inceleme fırsatı bulacaksınız. İzmir 
için söylenecek çok şey var; çünkü lezzetli mutfağından eşsiz Ege havasına ve sıcacık 
insanlarına kadar birçok özelliğiyle öne çıkan bir şehir. Eğer henüz gitmediyseniz, en 
kısa sürede bu güzel şehri görmenizi tavsiye ederim. Geçmişten beri Anadolu’nun en 
önemli ticaret kavşağı olan medreseler kenti Sivas da bir diğer ideal seyahat rotası. 
Cumhuriyet tarihimizde büyük öneme sahip Sivas Kongresi’ne de ismini veren 
Sivas, aynı zamanda gelmiş geçmiş en önemli halk ozanlarımızdan Aşık Veysel’in de 
memleketi. Bu güzel şehir, ülkemizde mutlaka görülmesi gereken özel yerler arasında... 
Bu vesileyle, “Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın” diyen Aşık Veysel’i 
vefatının 48. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

Mart sonu itibarıyla Sabiha Gökçen’den seferlerimize başladığımız Odessa ise 
“Karadeniz’in incisi” olarak biliniyor. Ukrayna’nın en önemli liman şehri olan Odessa, 
eşsiz mimarisi ve zengin kültürel geçmişiyle hafta sonu için ideal bir sayfiye kenti olarak 
dikkat çekiyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyor, 
coşkularını paylaşıyorum. Bu vesileyle, dünyada benzeri görülmemiş asil bir davranış 
örneği göstererek bu özel günü bütün dünya çocuklarına armağan eden Atamızı da saygı 
ve minnetle anıyorum.

Nisan ayının bir diğer önemli günü de 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü... Tüm dünyayı 
etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, bu mesleğin ne kadar büyük bir özveri 
gerektirdiğini bir kez daha hepimize hatırlattı. En zorlu koşullarda bile dünyanın dört 
bir yanına ulaşmamıza vesile olan fedakâr kaptanlarımızın bu özel gününü en içten 
dileklerimle kutluyorum.

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

NEW PEGASUS PARTNERSHIP
Dear Guests,
We place great importance on expanding our corporate partnership network and forming 
new joint programmes that will benefit you. That’s why, as Turkey’s digital airline, we have 
formed a new partnership with Turkey’s digital wallet, PeP. We have developed a brand-new 
product by combining the benefits of BolBol, our guest loyalty programme, and those of the 
PeP Visa Card, with the aim of offering our BolBol members another way to earn points when 
they shop and make travel purchases. In addition to all the benefits of the PeP Visa Card, the 
card holders can also earn points from domestic and international travel purchases with the 
new PeP Pegasus BolBol Card; and these points can then be used to book flights. This card will 
be offered free of charge to customers, and it will be the first time that BolPoints will be earned 
from spending using a prepaid card. You can find more details about the PeP Pegasus BolBol 
Card in the following pages of our magazine. As Turkey’s digital airline, we will continue to 
develop solutions and benefits which are tailor-made to our guests’ needs.  

New Discoveries in Spring
In this month’s issue of our magazine, you will get to know Izmir, Sivas and Odessa better and 
you will have the chance to explore these beautiful cities’ unique attractions. There is a lot to 
say about Izmir, as it is a city that stands out with its many qualities, from its delicious cuisine 
and special Aegean atmosphere to the warmth of its people. If you haven’t been there yet, I 
highly recommend that you visit this beautiful city at your first opportunity. Sivas, the city 
of madrasas, and one of Anatolia’s most important trading crossroads since ancient times, 
is another ideal travel destination. Sivas, which gave its name to the Sivas Congress that has 
a great importance in the history of the Republic, is also the hometown of one of our most 
important folk poets Aşık Veysel. This beautiful city is among Turkey’s most special must-see 
places... On this occasion, we also commemorate Aşık Veysel on the 48th anniversary of his 
death, with respect and longing; it is he who said “I depart, my name remains, may friends 
remember me”. 

We started flying to Odessa from Istanbul Sabiha Gökçen at the end of March, and the city 
is known as “the pearl of the Black Sea”.  As Ukraine’s most important port city, Odessa is 
popular for being a perfect destination for a weekend city break with its unique architecture 
and rich cultural history. 

Happy National Sovereignty and Children’s Day!
I sincerely wish all children a very happy National Sovereignty and Children’s Day on 23 
April, and I share their enthusiasm. On this occasion, I would also like to remember Mustafa 
Kemal Atatürk with respect and gratitude, who dedicated this special day to the children of 
the world, a noble gesture unprecedented in the world.

Another important day in April is World Pilots’ Day on 26 April... The COVID-19 pandemic, 
which has affected the whole world, has reminded us all how much dedication this profession 
requires. I would like to take this opportunity to sincerely congratulate all our devoted 
captains on this special day, who make it possible for us to travel all across the world, even 
under the most challenging conditions. 

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.

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

THE MEDITERRANEAN SHOULD BE EFFECTIVELY PROTECTED

Pera Müzesi’nde Bahar

Fotoğraf/Photograp: WWF
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peramuzesi.org.tr

SPRING AT THE PERA MUSEUM

1- Etel Adnan-Kaliforniya 
Etel Adnan-California 

2- Etel Adnan-Ayın Ağırlığı 
Etel Adnan-Weight of the Moon

İmkansız Eve Dönüş 
Impossible Home-coming

1

2
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galeridiani.com

“ROOT” BY SEVEN WOMEN ARTISTS

Sözcüklerin çok yönlülüğü ve çeviri çalışmaları üzerine 
araştırmalar yapan sanatçı Deniz Gül’ün SALT Galata’nın üç 

katına yayılan “Kazı ve Yüzey” sergisi, dilin araçsallaştırılması 
ve sözcüklerin katıksız anlamlar barındırması fikrine karşı 
önermeler geliştiriyor. Ekonomik, ekolojik ve toplumsal kriz 

zamanlarında dili daha etkin hâle getirmenin yollarını arayan 
sanatçı, işlerini kâğıt, dijital ekran, web sayfası ve zemin gibi 
insanın sürekli temasta olduğu bir dizi yüzeye dağıtıyor. Bu 
bakımdan “Kazı ve Yüzey”, doğrudan ve eksiksiz bir iletişim 

ortamı yerine, çok boyutlu ve etkileşimli bir ifade ortamı 
meydana getiriyor. Gül’ün bir kayıt stüdyosunda seslendirdiği 

Tavlamalar (2021) performansını, çeşitli ülkelerde çektiği 
kısa videolardan kesitler içeren Kartpostal (2017-2020) adlı 
görsel çalışmasını ve “söylemek yapmaktır” önermesinden 

hareketle gerçekleştirdiği Daire Düz (2021) işini sergide 
görmek mümkün. Sergi 13 Nisan – 13 Haziran tarihleri 

arasında Salt Galata’da gezilebilir. 
saltonline.org

EXCAVATION AND SURFACE
Conducting research on translation studies and the 

versatility of the words, the artist Deniz Gül’s “Excavation and 
Surface”, which covers three stories at SALT Galata, develops 

propositions against the idea of instrumentalisation of 
language and words holding unmitigated meanings. The 
artist, who seeks ways to make language more efficient 

during the times of economic, ecological and social crises, 
distributes her work on a series of surfaces with which 
people are in contact the whole time like paper, digital 

screen, web page or ground. In that regard, “Excavation and 
Surface” gives rise to a multi-dimensional and interactive 
expression environment rather than a direct and through 

communication media. You can see Tavlamalar (2021) 
performance recorded in a studio by Gül; her visual work 

entitled Kartpostal (2017-2020) consisting of clips of the 
videos she has taken in various countries and Daire Düz 

(2021) she performed setting out from the “saying is doing” 
proposition in this exhibition. The exhibition can be visited 

between 13 April – 13 June at Salt Galata. 
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Hülya Düzenli

Gülseren Südor
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“[ELEC TROISOL ATION]”  
BY EMRE HÜNER

Emre Hüner, [ELEKTROİZOLASYON], 2021, Film karesi/Film still
Oyuncular/Cast: Vahram Agakay, Hatice Bozdağlı, Esme Madra, Cem Özeren

arter.org.tr
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ISTANBUL FILM FESTIVAL  
CELEBRATES 40 YEARS

Arkadaşlar Arasında / Le Bonheur des uns…
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COMPOSTING IN ISTANBUL BIENNIAL 
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THE MEDITERRANEAN SHOULD BE 
EFFECTIVELY PROTECTED

Fotoğraf/Photograph: Jorge Bartolome, WWF

Fotoğraf/Photograph: Frédéric Bassemayousse, WWF
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NEW DISCOVERIES IN METROPOLIS

1990 yılından bu yana sürdürülen kazılarla gün yüzüne çıkarılmaya çalışılan Metropolis 
Antik Kenti, İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında yer alıyor.

Metropolis Ancient City, which is being unearthed with the excavations carried out since 
1990, is located between Yeniköy and Özbey neighborhoods of Torbalı district of Izmir.
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THE TRANSLATION BOOK OF THE YEAR AWARD 
GOES TO GENERAL SONG

Pablo Neruda

Attilâ İlhan’ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak; gençleri, 
kadın şair ve romancıları teşvik etmek amacıyla düzenlenen 
Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’ne başvurular başladı. Yarışma 
kapsamında 2020 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir 

romana Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü verilecek. 30 yaş altı erkek 
ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara da ilk roman 
ve ilk şiir kitabı için Vakıf Özel Teşvik Ödülü takdim edilecek. 
Yarışmaya başvurular 19 Haziran’a kadar devam edecek.

Yarışmaya katılacak şair/yazar ya da yayınevlerinin, hangi 
kategoriden aday olunduğunu belirten (Attilâ İlhan Edebiyat 

Ödülü ya da Vakıf Özel Teşvik Ödülü) imzalı bir yazı ve kısa 
özgeçmiş ile kitaplarının 10 nüshasını, 19 Haziran Cumartesi 

günü akşamına kadar, Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür 
Vakfı’nın Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak, No: 26, Kat: 2, 

Taksim, Beyoğlu-34433 İstanbul adresine teslim etmesi 
gerekiyor. Yarışmada, Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü’ne hak 

kazanan şiir kitabı ve roman sahibi 7.500 TL; Vakıf Özel Teşvik 
Ödülü’ne hak kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibi ise 

2.500 TL para ödülünün sahibi olacak. Ödül kazanan eserler 
Kasım’da açıklanacak.

tilahan.org

Applications for 6th  
Literary Awards Starte

The applications for Attilâ İlhan Literary Awards, held in 
order to keep the ideas and memory of the poet alive and 
to encourage women poets and novelists, have started. 
Within the scope of the competition, Atilla İlhan Literary 

Award will be given to a poetry book and a novel published in 
2020. The Foundation Special Encouragement Award will be 
presented to men below the age of 30 and women without 

age restriction for a first novel and poetry book award. 
Applications to the competition will continue until 19 June.

The poets-writers or publishing houses need to submit 
their applications consisting of a signed writing and a 

short resume, and 10 copy of their books, indicating for 
which category they are applying for (Attilâ İlhan Literary 

Award or Foundation Special Encouragement Award), until 
Saturday, 19 June to Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı 
at Sıraselviler Caddesi, Billurcu sokak, No 26 kat 2 Taksim, 
Beyoğlu-34433 İstanbul. The winner of Attilâ İlhan Literary 
Award for the book of poetry and novel will get 7500 TRY; 

whereas the winner of Foundation Special Encouragement 
Award for the book of poetry and novel will get a prize of 2500 

TRY. The results will be announced in November.
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NIGHTS OF PLAGUE
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TIMEKEEPER S– HOW THE WORLD 
BE CAME OB SE S SED WITH TIME? 

Simon Garfield
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IN THE NAME OF HONOUR 

Kiran Millwood Hargrave’in, tarihte 
yaşanan Vardø fırtınası ve 1620 yılındaki 

cadı avlarından yola çıkarak kaleme 
aldığı Kadınlar Adası, aşk, kötülük, takıntı, 

ataerkil şiddet ve kadınların kudretini 
konu alıyor. Romanı Türkçeye Anıl Ceren 

Altunkanat çevirdi. 
ithaki.com.tr

The Mercies  
Written by Kiran Millwood Hargrave and 

based on the Vardø storm and witch hunts 
in 1620, The Mercies is about love, malice, 

obsession, patriarchial violence and the 
power of women. The novel is translated 

into Turkish by Anıl Ceren Altunkanat. 
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İlk albümünüz “Bitsin Bu 
Delilik” 2016’da, ikinci 
albümünüz “Deli Zaman” ise 
2018’de yayınlandıktan sonra 
teklilerle devam ediyorsunuz. 
Dilerseniz son on yıldaki 
müzikal yolculuğunuzu sizden 
dinleyelim...
Şarkı yazma meselesinin, 
insan varlığının aksetmesi 
gibi bir sürece dönüştüğünü ilk albümü yayınladıktan sonra 
epeyce hissetmiştim. Bu kavrayıştan sonra şarkı yazımının 
kurgusallığına dair düşünür oldum. Ardından ilk albüme göre 
farklı bir stili olan “Deli Zaman” albümünü yaptım. Yazdığım 
şarkılar vasıtasıyla kendime dair ipuçları toplar oldum ve bu 
ipuçlarını bir araya getirerek tekliler şeklinde şarkı yayınlamayı 
sürdürdüm. Çok yakın zaman önce de “Belli Olmaz” adında 
beş şarkılık bir EP yayınladım. İlk albümden bu yana geçtiğimiz 
beş senede şarkı yazma sürecinin kendimi tanıma sürecine 
dönüştüğünü söyleyebilirim. 
Perdesiz gitar dendiğinde akla gelen isimlerden birisiniz. 
Aynı zamanda aranjör ve besteci kimliğiniz de var. Kendinize 
has anlatım şekliniz ve sakin tarzınız dikkat çekiyor. Siz 
müziğinizi ve şarkılarınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
Sanırım müziğim, bazı pastel ve kadifemsi duyguların, 
günümüz şarkı yazarlığı tavrı ile “hafif pop müziği”nden 
esinlenen bir üslup ve biçimle ifade edilmeye çalışılan bir şarkı 
dili arayışını çağrıştırıyor bana. Perdesiz gitar ve düzenleme 
yapmak gibi müzik unsurlarını da başkalarını mümkün mertebe 
taklit etmeden, kendi müziğimin içinde bir anlam bulacak 
şekilde kullanmaya çalışıyorum. Perdesiz gitarda Erkan Oğur’un 
derin ve kuvvetli üslubundan etkilendiğimi, bu enstrümanda 
kendime ait bir ses ve tavır bulamadığımı anladıktan sonra 
kendimi şarkı yazarken buldum. Perdesiz gitara müziğimin 
içinde anlam bulacak şekilde; minimal bir ölçüde yer vermeye 
çalışıyorum.
Pandemi ve son aylar sizin için nasıl geçiyor? 
Mart ayında “Belli Olmaz”ı yayınladım. Öncesinde Ağustos 
ayında yine beş şarkılık “Hafif Masal” isimli bir EP 
yayınlamıştım. Yine pandeminin başındaki Nisan ayında 
“Zulmün Buysa” isimli bir tekli yayınladım. Bu şarkıların çoğu 
pandemi sürecinde yazıldı ve kaydedildi. Genellikle evde vakit 
geçiren biri olarak bu süreci, hayatın çoğu uyaranlarından 
arınmış bir hale döndüğü bir şekilde deneyimliyorum. Sosyalliği 
en aza indirdiğim, kendi kendime kalıp, elde avuçta yaşama 
tutunmaya dair ne varsa onlara sarılarak geçirdiğim bir dönem 
olduğunu söyleyebilirim. 

Following your first album “Bitsin Bu Delilik” (Let This Madness End) released in 
2016 and second album “Deli Zaman” (Crazy Time) released in 2018, you continue 
to release your work as singles. Can you tell us about your musical journey of the 
last decade?
After releasing the first album, I considerably felt that song writing was a process in 
which human existence found its reflection. Comprehending this, I started thinking 
on the fictionality of song writing. Then I made the “Deli Zaman” album which had 
a significantly different style than my first album. I started picking up clues about 
myself looking at the songs I have written, and by bringing these clues together, I 
continued to release songs as singles. Quite recently, I released an EP of five songs 
entitled “Belli Olmaz”. I can say that since the releasing of my first album, in the last 
five years, song writing has become a process of self-discovery. 
You are one of the first names to come to mind when we say fretless guitar. You 
also are an arranger and composer. Your unique narrative style and calm attitude 
draws attention. How do you define your music and songs?
I think that my music brings to mind a search for a language of song in which some 
pastel and velvety feelings are expressed in a style and form inspired by “light 
pop music” blended with the song writing attitude of our day. I try to use musical 
instruments like the fretless guitar and arrangements without resorting to imitate 
others, in such a way that the sound of this instrument finds meaning in my own 
music. After understanding that I was heavily influenced by Erkan Oğur’s deep and 
intense style when I play the fretless guitar, seeing that I cannot find a sound or 
attitude I can call my own when playing this instrument, I found myself writing songs. I 
try to use the fretless guitar in a minimal way so that it finds meaning in my music.
How did the pandemic and these last months go for you? 
I released “Belli Olmaz” in March. Before that, I had released a five song EP in August 
entitled “Hafif Masal” (Light Fairytale). Right at the beginning of the pandemic, in April, 
I released a single called “Zulmün Buysa”(If This is Your Atrocity). Most of these songs 
were written and recorded during the pandemic. As someone who generally spends 
time at home, I experience this process in a way where my life is freed from stimuli. 
I can say that this is a period in which I minimised socialising; and remaining on my 
own, I try to hold onto life with whatever I can muster to do so. 

  RÖPORTAJ / INTERVIEW: ASYA DOĞAN

Türkiye müzik sahnesinin yükselen isimlerinden Cihan 
Mürtezaoğlu, geçtiğimiz ay yayınladığı “Belli Olmaz” 
isimli beş şarkılık EP’si ve online canlı performanslarıyla 
ses getirmeye devam ediyor. Mürtezaoğlu ile müzik 
yolculuğunu ve yeni şarkılarını konuştuk. 

One of the rising stars of the Turkish music scene, Cihan Mürtezaoğlu is 
continuing to go over with a bang with his EP entitled “Belli Olmaz” (You 
Can Never Know) released last month, which consists of five songs. With 
Mürtezaoğlu, we talked about his musical journey and his new songs. 

“PASTEL AND VELVET Y S ONGS”
mü yayınladıktan sonra
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WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

Eski ile yeninin, doğal olanla yapılmış olanın anlamlı 
birlikteliği, kentin ayırıcı özelliğidir. Aydınlatma elemanından
yapılara, yapılardan kent planlarına kadar her ölçekteki 
konuyu tasarım meselesi haline getirmesi kentin ayırıcı 
özelliklerini görünür hale getirir. Barselona bütün bunlarla, 
kendine özgü, zamanların ruhunu taşıyan bir “Akdeniz 
Moderni”ne dönüşür. Şarapları ve yemekleri de cabası...

The meaningful collocation of the old and the new, that 
which is natural and man -made - becomes the distinctive 
feature of a city . When all issues ranging from the lighting 
elements to the buildings, from the buildings to the city 
plan, become a matter of design in all scales, then the 
distinctive feature of the city becomes visible. With all that
Barcelona turns into a one of a kind “Contemporary 
Mediterranean” that features the zeitgeist. And there is the 
wine and food...

Her yeri görmeye değer olan bir şehirdir Barselona. Rastgele 
yürümek, balık pazarına gitmek, limana inmek, dünyanın 
mimarlık gündemine girmiş yapıları görmek, müzelerine 
uğramak büyük keyiftir. Çok bilinenlerin dışında benim 
sevdiğim yerlerden biri Santa Maria Del Mar Katedrali ve 
çevresindeki şarap barları ile Montjuic Mezarlığı’dır.

Everywhere in Barcelona is worth seeing. It is a great 
pleasure to walk randomly, to go to the fish market, to go 
down to the harbour, to see the buildings that are on the 
world’s architectural agenda, to visit their museums. Apart 
from the well known ones, one of my favourite places is the 
Santa Maria Del Mar Cathedral and the surrounding wine 
bars, and the other is the Montjuic Cemetery. 

[ N E V Z AT  S AY I N  –  B A R S E L O N A ]
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Kavunu ortadan ikiye kesip çekirdeklerini 
çıkarın. Çekirdekleri ertesi sene dikmek ya 
da en azından çerez olarak tüketmek 
üzere kurutmak için ayırabilirsiniz. 

Küçük parçalar halinde doğrayacağınız 
kuru incir ve bademi, iki yarım kavunun 
içini hafif kazıyarak çıkardığınız 
suyunda 15 dakika kadar ıslatın. 

Daha sonra doğrayacağınız üç elma-armut 
türü taze meyveyi de kavunun iki yarısına 
paylaştırın. Kavundan kaşık yardımıyla 
parçalar çıkararak hepsini gene kavunun 
kabukları içinde karıştırın. 

Bu karışımın üzerine tahin gezdirin ve 
üzerine birkaç anason, bir tutam toz 
tarçın ekip servis edin. Bu tarife kuru 
incir ve bademlerle birlikte birkaç kaşık 
yulaf ezmesi yahut kavrulmuş mısır unu 
da ekleyebilirsiniz.

Cut the melon into two halves and remove the 
seeds. You can set the seeds aside to plant them 

next year or to dry them to be consumed as 
snacks later on. 

Cut the 250 g dried fig and 100 g dried 
almond into small pieces, and wet them 
inside the two half melons you have 

dewatered by scratching their top layer 
lightly. 

Then apportion the fresh fruit like three apples or 
pears you have chopped into the two halves of 

the melon. With the help of a spoon, take out 
pieces from the melon and then mix all that 
is in the melon halves. 

Drizzle tahini on top of this mixture and 
add a pinch of anise and a pinch of ground 

cinnamon and then serve. In this recipe, you 
can also add a tablespoonful of oatmeal or 

roasted cornmeal to dried figs and almonds.

Malzemeler
Orta boy kavun, 100 gr Kuru, tuzsuz 
badem, 250 gr Kuru incir, Yulaf veya 
kavrulmuş mısır unu, Tahin, 1 tutam 
Anason, 1 tutam Toz tarçın

Ingredients
Medium-sized melon, 100 g Dried, 
saltless almonds, 250 g Dried figs,  
1 tbsp oatmeal or roasted cornmeal, 
Tahini, a pinch of anise, a pinch of 
ground cinnamon

MAGIC MELON  
Arife Tarif (A Word to the Wise), 
a book prepared for the 10th death 
anniversary of VictorAnanias, one 
of the leaders of ecological living, 
consists of the writings and recipes 
of Ananias. We have selected the 
“Magic Melon”, one of the healthy 
and delicious recipes in this book 
for you. 

öncülerinden 

Arife 
Tarif
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[ A LTA N  E R K E K L İ ]

Altan Erkekli is a senior actor who is enshrined in the hearts of viewers thanks to the candid and natural 
 

“THE ACTOR PLAYS WHATEVER THERE IS IN LIFE”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

“Yeşilçam” dizisine nasıl dahil oldunuz? Bu diziyi sizin için cazip kılan 
neydi? 

How did you get involved in the “Yeşilçam” series? What made this series 
appealing for you? 

PORTRE / Portrait
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PORTRE / Portrait

Which character do you portray in the series?

How do you define the classical Yeşilçam period in our 
cinema? What magic did those movies, which we still 
lovingly watch today, have?

You worked with Çağan Irmak on “Bizi Hatırla”. How would 
you define the balance between the director-actor in the 
set of Irmak?  

You worked with many directors in cinema, on TV and on 
stage. With whom did you easily work with?

You took a step to cinema with Atıf Yılmaz’s “Dolap 
Beygiri” movie. What do you have to say about the change 
our cinema underwent after almost 40 years?

Dizide nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz?

Semih 

Sinemamızdaki klasik Yeşilçam dönemini siz nasıl 
tanımlıyorsunuz? Bugün hâlâ sevgiyle seyredilen o 
dönemin filmlerindeki sihir neydi?
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Çağan Irmak’la “Bizi Hatırla” filminde de birlikte çalıştınız. 
Irmak’ın setindeki yönetmen-oyuncu dengesini nasıl 
tanımlarsınız? 

Sinemada, televizyonda ve sahnede çok yönetmenle 
birlikte çalıştınız. En rahat çalıştığınız ya da çalıştıklarınız 
kimler?

Sinemaya Atıf Yılmaz’ın “Dolap Beygiri” filmiyle adım 
attınız. Aradan geçen yaklaşık 40 seneden sonra 
sinemamızdaki değişimi nasıl yorumluyorsunuz?

Uzun süre Ankara Sanat Tiyatrosu’nda sahne aldınız ama 
geniş kesimlerce tanınmanız “Vizontele” filmiyle oldu. 
Şimdilerde ise dizilerde tanınan oyuncular tiyatroda da 
kendini göstermeye gayret ediyor. Tiyatro, bir oyuncunun 
kariyerindeki bir durak mıdır, zirve noktası mıdır?

You acted in Ankara Sanat Theatre Company for long 
years but you were renowned with the “Vizontele” movie. 
Nowadays, the actors in TV series put in the effort to come 
into their own on stage too. Is theatre a stop on the career 
path of an actor or the capstone? 

Is there a character or a genre you’d never want to act?

You generally portray good hearted, paternal characters. 
Is it your personal choice or is it because people love 
seeing you in these sorts of characters that you get such 
offers?  

Is it more difficult to portray a good or a bad character? 

Your son, Efe is an actor in State Theaters. Are you happy 
that he took up his father’s profession?

The pandemic took its toll on the world of culture and 
arts. Do you think that cinema and theatre will be able to 
recover easily? 
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Asla oynamam dediğiniz bir karakter ya da tür var mı? 

Genellikle iyi kalpli, babacan karakterlere hayat 
veriyorsunuz. Bu özel tercihiniz mi, yoksa halk sizi iyi 
karakterlerde görmeyi sevdiği için mi bu tarz roller size 
daha çok geliyor? 

İyiyi mi oynamak daha zor, kötücül karaktere hayat 
vermek mi?

Oğlunuz Efe Devlet Tiyatroları’nda oyuncu. Baba 
mesleğini seçmesinden memnun musunuz? 

Salgın kültür-sanat dünyasına büyük zarar verdi. Sinema 
ve tiyatroların toparlanması kolay olacak mı sizce? 

Sanat iyileştirir diyoruz ama kötülük ve şiddet azalmıyor, 
tam tersine artıyor. Sanatın insanlığı iyiye götürme gücü 
olduğuna inanıyor musunuz? 

We say that art heals but malevolence and violence does 
not cease, to the contrary they escalate. Do you believe 
that art has the power to steer humanity towards good? 

Seyahat etmek hayatınızda 
nasıl bir yer tutuyor?  

Hayatımda çok az tatil yapabildim. 
Son yıllarda bu şansı yakaladım 
ve çocuklarımı deniz kültürüyle 
buluşturdum. Sağlıklı yaşamak 

adına insanın tatil yapması da çok 
önemli ama ülkemizde herkes 
için bu olanaklar yok. Herkesin 
bu olanaklara sahip olmasını 

sağlamamız lazım. İnsanın mutlu 
olduğu, sevdikleriyle birlikte olduğu 
kara, deniz, orman hiç fark etmez, 
kafasını boşaltacağı anlar tatildir. 

Okurlarımıza mutlaka görmesini 
önereceğiniz ülkeler ya da 

şehirler var mı? 
İnsanın önce yaşadığı şehri, ülkeyi 

keşfetmesi gerekiyor. Ondan 
sonra da dünyanın neresinde 

güzellik varsa kendilerine 
bırakırım ben. Herkesin farklı 

değerleri ve merakları vardır ama 
kendi yaşadığı ülkeyi, coğrafyayı 

tanımak için önce bulunduğu 
çevreden başlaması çok daha 

uygun olur. 

“FIRST, YOU HAVE TO 
EXPLORE THE CITY, THE 

COUNTRY YOU LIVE 
IN”  

What sort of a place traveling 
have in your life?  

In my whole life, I wasn’t able to 
go on vacation much. I got the 
chance to do so recently and I 
introduced my children to the 

sea culture. It is very important 
to go on a vacation so that you 
can live a healthy life but in our 

country everybody does not have 
the means to do so. We should try 
and avail these opportunities for 
everyone. The moments in which 
one is happy, can clear their head 

surrounded by their loved ones 
is a holiday, regardless of being 

inland, by the sea or in the forest.  
Which countries or cities would 
you recommend our readers to 

certainly visit? 
First, you have to explore the city, 

the country you live in. Then I 
would leave it up to them to visit 

the country of their heart’s desire. 
Everyone has different values and 
enthusiasms but it would be best 
to start from their environment 

to get to know the country, 
geography they live in. 

Semih 

by 
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

THE HEART OF UKRAINE: ODESSA

Odessa Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu 
Odessa National Academic Theater of Opera and Ballet
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ODESSA

 YAZI / TEXT:  HANDE ÇETİN ONGUN

THE HEART OF 
UKRAINE: ODESSA
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
ODESSA’ya, haftanın İKİ günü her şey dâhil 
39,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to ODESSA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ TWO days a week 
flights; all-inclusive prices start at 39,99 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.
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Odessa, Kiev, Lviv ve Harkov 
gibi turizm merkezleriyle 

sanat, tarih ve kültürle dolu 
seyahatler sunan Ukrayna, 

bir destinasyon!

Ukraine which presents its 
visitors a trip at the heart of 
nature, art, history and culture 
with touristic centres such as 
Odessa, Kiev, Lviv and Harkov 
is a destination that does not 
request a visa for Turkish 
citizens!

Ç
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More Than Just a Stairs

Karadeniz’in en büyük 

Odessa, kültürel hazineleri, 

yaz mevsiminin gözde turizm 
merkezlerinden biri.

One of the biggest ports of 
the Black Sea, Odessa is one 
of the most popular touristic 
centres for the summer with its 
cultural treasures, impressive 
beaches, local savoury delights 
and entertainment.
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KATAKOMB   
Kentin 18. yüzyıl itibarıyla yeniden inşası esnasında ortaya 

çıkan malzeme ihtiyacı, yerin altındaki kalkerli kayaların 
kullanılması ile sonuçlanmış. Bu kayaları çıkarırken oluşan 
“katakomb” isimli tüneller, günümüzde tüm kentin altında, 
mağaraları ve koridorları ile labirent benzeri bir başka kent 

oluşturuyor ve uzunluğu da neredeyse 2 bin 500 kilometreyi 
buluyor. II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde kent 

halkı ve askerlerinin sığınak olarak da kullandığı tünellerin bir 
kısmı, artık mahzen olarak kullanılıyor. Tünellerin ziyarete açık 

kısmını turlar ile gezebilirsiniz. 

A MUST SEE: CATACOMB 
The requirements for the construction materials for the 

rebuilding of the city as of the 18th century has resulted in 
the use of the limestone buried underground. Today, the 
tunnels called “catacomb” formed whilst the limestone 

was unearthed, form a labyrinth-like underground city right 
underneath Odessa, with its caves and corridors that are 

almost 2500 kilometres long. Used as shelters by the people 
of the town and soldiers during WWII and Cold War, part of 
the tunnels now serve as cellars. You can visit some of the 

tunnels open to the public with guided tours. 
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Deniz kıyısında bir kent olması sayesinde mutfağına kırmızı ve beyaz et kadar taze deniz 
ürünlerini de dâhil eden Odessa’da her damak tadına göre bir lezzet mutlaka bulunuyor. 

Yerlilerin olduğu kadar ziyaretçilerinin de ilk durağı, turşulardan kuruyemişlere, taze 
meyve-sebzelerden tatlılara kadar pek çok lezzeti deneyebileceğiniz Privoz (Pryviz) Pazarı.

Farklı soslarla servis edilen deniz ürünlerinin tadına bakmak için Bar Mushlya ya da 
Kotelok’a, borş çorbası ve kotlety denen köfteler için Maman’a, basit lezzetleri meyve 

kompostolarıyla (kompoty) eşleştiren Kotlet’e, mantıyı andıran varenyky için Grechka’ya, 
klasik Odessa atıştırmalıkları içinse 1970’lerin otantik havasını yansıtan Tyulka’ya 

uğrayabilirsiniz. Brunch için Atelier, bir fincan kahve içinse Gogol Mogol doğru tercih. Güzel 
bir akşam yemeği içinse Filarmoni Orkestrası’nın binasında hizmet veren Bernardazzi’de 

yerinizi ayırtabilirsiniz.

RICH CUISINE 
Adding seafood to its cuisine alongside red meat and poultry thanks to being a seaside 

town, Odessa caters to all tastes. The first stop of not only locals but also visitors is 
Privoz Market where you can try many delights from pickles to dried nuts, fresh fruits and 

vegetables to desserts.

To taste the seafood served with various sauces you can drop by Bar Mushlya or Kotelok, 
or else to have the borsch soup and the meatballs called kotlety you can go to Maman, or 

Kotlet that combines simple delights with fruit compotes (kompoty), for varenyky something 
similar to dumplings to Grechka and for the traditional Odessa snacks you can go to Tyulka 
which reflects the authentic atmosphere of the 1970s. You can go to the Atelier for brunch, 
and drop by Gogol Mogol to have a coffee. And for a sumptuous dinner, you can book a place 

in Bernardazzi that serves in the building of the Philharmonic Orchestra.
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 YAZI / TEXT:  MELİS SAATÇİ

IZMIR IN APRIL 

İstabul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İZMİR’e, 
haftanın HER günü her şey dâhil 144,99 TL’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to İZMİR from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 144,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

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

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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One of the most important commercial, cultural 

the Roman Era, Sivas strikes the eye with the 

Seljuks era, especially with religious complexes and 
hospitals. The Sahibiye Madrasah a.k.a. Gök (Sky) 
Madrasah due to its turquoise colored glazed 

its exquisite stone masonry and Çifte Minareli 
Madrasah only the front facade of which is 
extant today, all turn the city into an outdoor 
museum. The apple of this heritage’s eye is the 

built in the 13th century… This monument, with 
its construction technique and the delicate 
stone workmanship on its crown gates, is one of the 
most important examples of Islamic architecture.   

THE HERITAGE OF THE 
CENTURIES: SIVAS

Gök Medrese olarak da bilinen Sahibiye 

en önemli örneklerinden.   
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 Divriği Ulu Cami ve 
Darüşşifası, 1985 yılından 
beri UNESCO Dünya Mirası 

Listesi’nde yer alıyor.    

The Great Mosque and 
Hospital of Divriği was 

admitted to UNESCO World 
Heritage List in 1985.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
SİVAS’a, haftanın HER günü her şey dâhil 174,99 
TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to SİVAS from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive 
prices start at 174,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

You can fly to SİVAS 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

PHOTOS OF THE “DECISIVE MOMENT” 
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Photos of the “Decisive Moment”  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: MÜJDE IŞIL

İstanbul doğumlusunuz ve eserlerinizde İstanbul’u merkeze alıyorsunuz. 
İstanbul üzerine çalışma fikri, hangi motivasyon ya da ilgiyle başladı? 

Kitabınızın ismi Orhan Veli’yi hatırlatıyor. Kitabınıza bu ismi verirken 
nelerden esinlendiniz? 

Fotoğrafları siyah beyaz çekmenizin sebebi nedir? 

You were born in Istanbul and you put Istanbul at the centre stage in your 
work. What motivated you to work on Istanbul?

The name of your book reminds us of the poet Orhan Veli. What inspired 
you to entitle your book so? 
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Kitaba aldığınız fotoğrafları seçerken öncelikleriniz neler 
oldu?  Kitapta, sizin için daha farklı bir anlam ifade eden 
ya da daha özel bir yerde konumladığınız fotoğraf ya da 
fotoğraflar hangileri?

Why do you take black and white photographs? 

What did you prioritise in selecting photos for the book? 
Which photograph or photographs  are more dear to you 
or have a special place for you?
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Fotoğraflarınızda ayrıntılar, özneden daha ön plana 
çıkabiliyor. Bu bazen bir kedi oluyor, bazen de bir dinozorun 
yanında oturan bir insan... Ön plandaki ile arka plandaki 
arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsunuz?

Fotoğraf ile gerçeklik ilişkisini nasıl tarif edersiniz?

İnsan gözünün algıladığı ile kameranın çektiği arasındaki 
benzerlik ve farklılıkları nasıl tanımlarsınız?

In your photographs details come to the fore more than 
their subjects. These can at times be a cat or a person 
sitting next to a dinosaur... How do you strike the balance 
between what is in the background and what is in the 
foreground?

Can you delineate the relationship between photography 
and reality?
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Sizin için bir görüntünün fotoğrafla kalıcı hale gelmesi için 
nasıl bir hikâye anlatması gerekiyor? 

How do you define the similarities and differences between 
what the human eye perceives and the camera shoots? 

Lifestyle
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Sosyal medya platformlarının da etkisiyle herkes içindeki 
fotoğrafçıyı keşfetti sanki. Amatör fotoğrafçılık ile 
profesyonel fotoğrafçılık arasındaki mesafe azalıyor mu 
sizce? Aradaki farkı belirleyen kriterler neler?

What sort of a story does an image have to tell for you to 
give it permanence by capturing it in a frame?

It seems like thanks to the impact of social media 
platforms, everyone discovered the photographer in 
them. Do you think the gap between amateur photography 
and professional photography is closing? What criteria 
defines the differences between the two? 
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Lifestyle

Bir Fincan Kahve: Sosyal  

A CUP OF COFFEE: RIGHT AT THE  
HEART OF SOCIAL LIFE

Y

Türk Kültürünün Tam Merkezinde

F

Right at the Heart of Turkish Culture
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 YAZI / TEXT: CENK GİRGİNOL
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Kahve Her Yerde

 
Changing World

Lifestyle

Cenk Girginol
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Yeni Normalde Kahvesever Olmak  



Your horoscope for APRIL says that...

Yeni bir iş düzeni yaratmak adına 12 
Nisan yeniayı sizi motive edebilir. Çalışma 
arkadaşlarınızla ilişkileriniz, iş ortamınız ve iş 
temponuz hareketlenebilir.  Ev ve aileniz ile 
ilgili sorumluluklar sizi biraz yavaşlatabilir ama 
hedefe odaklandığınız ve kararlı olduğunuz 
sürece çözüme yakınsınız. 27 Nisan dolunayı 
burcunuzda olacak. Dikkatleri üzerinize 
çekeceksiniz. Bir süredir üzerinde çalıştığınız 
konuların sonuçlarıyla yüzleşebilirsiniz. 

The new moon on 12 April can motivate 
you to create a new working order. Your 
relationship with your colleagues, your working 
environment and working tempo can liven up. 
Responsibilities regarding home and family 
can slow you down a bit but as long as you are 
focused on your goals and are decisive you 
can find a solution to your problems. The full 
moon on 27 April will be in your sign drawing 
all eyes on you. You may have to face the 
consequences of the issues 
you’ve been working on. 

AKREP I SCORPIO

12 Nisan yeniayı ile birlikte yeni bir hedefe 
dair harekete geçtiğiniz bir dönem sizi 
bekliyor. Sizi bu açıdan motive eden insanlarla 
buluşabilirsiniz. Ancak finansal açıdan kendinizi 
zora sokacak hamlelerden kaçınmanızda 
fayda var. 27 Nisan dolunayında iş konusunda 
alacağınız bir sonuç gündeme gelebilir. Nisan 
ayı ile birlikte değişen günlük düzene uyum 
sağlamak durumunda kalabilirsiniz.  

With the new moon on 12 April a new era in 
which you may take action towards new goals 
awaits you. You can come together with people 
who motivate you in that regard. But it would 
be best for you to avoid moves that would 
financially burden you. With the full moon on 27 
April, you may get a business related result. You 
may have to adapt to the change in your daily 
routine as of April.  

GEMINI

Keyif aldığınız bir konuda, 
hayatınıza renk katan bir kişi 
ile ilgili uzun vadeli adımlar 
atabilirsiniz. 12 Nisan yeniayı 
ile birlikte meseleleri her zamankinden daha 
fazla ciddiye almanız gerekebilir. Çocuk sahibi 
olan Yaylar, yeni adımlarını onlarla birlikte 
atabilir. Bu dönemde alacağınız köklü kararlar 
ve yapacağınız icraatlar size her zamankinden 
daha çok sorumluluk almış hissettirebilir. 
Ayın son günlerinde dinlenmeye ve iç sesinizi 
dinlemeye daha fazla zaman ayırmalısınız. 

You can take long-term steps with someone who 
enriches your life when it comes to a subject you 
enjoy. With the new moon on 12 April, you may 
have to take things more seriously than ever. The 
natives of the sign that have children can take 
these new steps with them. The radical decisions 
and actions you will take in this period will make 
you feel more responsible than ever. You should 
allot more time to rest and lend an ear to your 
inner voice in the last days of the month. 

YAY I SAGITTARIUS
12 Nisan yeniayında 
bekâr Terazilerin yolu, 
hayatını paylaşacağı 
biriyle kesişebilir. Evli 
Terazilerin hayatında 
ise eşlerinin yaşadığı 
bir gelişme ön plana 
çıkabilir. Sorumluluk 
alan tavırlar, güçlü ve destek veren, esneklik 
gösteren yaklaşımlar Terazilerin evliliğini 
güçlendirebilir. 27 Nisan dolunayı döneminde 
finansal iş birliği teklifleri, ortaklık ile alakalı 
değişimler gündeme gelebilir. Bu dönemde 
çocuğunuzla ilgili harcamalar da söz konusu 
olabilir.

On the day of the new moon, 12 April, the single 
natives’ paths might cross with someone 
they can share their life with. In the lives of 
the married natives a development regarding 
their spouse may come to the fore. Taking 
responsibility, a strong but supportive attitude 
with a flexible approach can strengthen the 
marital bonds of Libras. With the full moon on 
27 April, offers of financial collaboration and 
changes regarding partnership might be on the 
agenda. In this period, expenses related to your 
children might be an issue.

LIBRA

12 Nisan yeniayı ile birlikte yeni kararlar alma ve 
hayatınıza hız kazandırma ihtiyacınız artabilir. 
Üzerinizdeki baskı sebebiyle bulunduğunuz 
durumdan hızlıca çıkma isteğinizin büyüdüğünü 
hissedebilirsiniz. Kontrolsüz hareketlerden 
kaçınmalısınız. 27 Nisan dolunayı döneminde 
gündeminize finansal çözümler ve sonuçlar konusu 
girebilir. Söz konusu çözümler için çareyi dışarıda 
aramak yerine kendinize dönmelisiniz.   

With the new moon on 12 April you may feel 
the need to take new decisions and accelerate 
your life. You may feel that you need to muddle 
through your current situation due to pressure 
placed upon you. You must avoid uncontrolled 
actions. During the full moon on 27 April financial 
solutions and results might be on your agenda. 
You should resort to your inner resources instead 
of seeking the solution outside. 

KOÇ I ARIES

TAURUS
Hayatınızda bazı konularda sadeleşmeye gitme 
kararı alabilirsiniz ve bunun için 12 Nisan yeniayı 
size yeni kapılar açabilir. Sizi besleyen, enerjinizi 
yükselten, önemsediğiniz her ne varsa onları 
ortaya çıkarmaya başlamak, bu sürecin ilk adımı 
olabilir. Nisan ayı önceliklerinizi değiştirdiğiniz 
ay olabilir. 27 Nisan dolunayı döneminde 
gündeminizde, eşinizle ilişkiniz ve ortak 
hedefleriniz olabilir. 

You may decide to simplify your life and the new 
moon on 12 April might open new doors for you 
in that regard. The first step of this process can 
be to bring out whatever nourishes you, boosts 
your energy, all those things 
you care about. April can 
be the month in which you 
change your priorities. On the 
full moon on 27 April, your 
relationship with your spouse 
and your joint goals can be on 
your agenda. 
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BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for APRIL says that...

12 Nisan yeniayında maddi açıdan yeni 
bir hamle yapmaya karar verebilirsiniz. 
Kaynaklarınızı değiştirme ya da elinizde 
olanı daha işlevsel değerlendirme gerekliliği 
hissedebilirsiniz. Para ve arkadaş ilişkisinde 
tedbirli olmanız gerekebilir.  27 Nisan 
dolunayı döneminde tanımadığınız ya da 
sempati duymadığınız kişilerle bir arada 
olmak üzerinizde stres yaratabilir. Çevrenizle 
yaşayacağınız küçük fikir ayrılıkları sonradan 
büyüyebilir.

On the 12 April new moon, you can decide to 
make a new financial move. You may feel the 
need to change your resources or make use 
of what you have in a more functional manner. 
You may need to be cautious in matters of 
money and friendships. You may be stressed out 
because of having to deal with people you don’t 
know or sympathise with. Small disagreements 
with your close circle can be exacerbated.

CAPRICORN PISCES
12 Nisan yeniayı özel hayatınız, aile düzeniniz, 
eviniz ile ilgili konularda düzen değişikliklerini 
gündeme getirebilir. Sevdikleriniz ve 
sorumluluğunu aldığınız kişiler sizden daha 
fazla sahiplenici olmanızı bekliyor olabilir. 
Yuvanızdaki sorunlar sizin çözümlerinizle 
azalabilir. Köklü değişiklikler için de daha fazla 
cesaret göstermelisiniz. 27 Nisan dolunayı, 
arkadaşlarınızla kalabalık bir ortamda dikkatleri 
üzerinize çekmenize vesile olabilir.

The new moon on 12 April can bring about 
changes in your private life, order of your house 
and family. The people you love and have taken 
the responsibility of may be waiting for you to 
act more possessively. The problems at home 
can ease off with your solutions. You must 
display more of a courageous attitude to make 
radical changes. The full moon on 27 April can 
lead to all eyes turning on you in a crowded 
environment when you are with your friends.

Eğitim ya da seyahat planı için 12 Nisan 
yeniayı tetikleyici olabilir. Kardeşiniz, yakın 
çevreniz ve akrabalarınız ile ilgili ortaya 
çıkacak yeni gelişmeler, sizin de sorumluluk 
almanızı gerektirebilir. Her zaman çok 
rahat iletişim kurduğunuz kişilere yönelik 
yeni bir dil geliştirmeniz gerekebilir. 27 
Nisan dolunayı mesleki açıdan sizi bir 
karar aşamasına getirebilir. Emeklerinizin 
karşılığını almak konusunda bir hesaplaşma 
yaşayabilirsiniz. 

The new moon on 12 April can trigger 
a training or travel plan. The new 
developments that will come about 
regarding your siblings, close circle and 
relatives can lead you to take responsibility. 
You may have to come up with a new 
language in dealing with people you 
normally communicate with ease. The full 
moon on 27 April can bring work related 
decisions to a head. You can experience 
a face-off when it comes to receiving a 
recompense for your work. 

KOVA I AQUARIUS

Mesleki açıdan yeni sayfalar açmanız için 12 
Nisan yeniayı vesile olabilir. Bu dönemde bir 
ödeme güçlüğü yaşayabilirsiniz. Maddi açıdan 
risk alma ihtimaliniz söz konusu olabilir ve 
bu konuda biraz sorun yaşayabilirsiniz. Bu ay 
kendinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aynı 
zamanda çocuklarınızla ilgili de yeni adımlar 
atabilirsiniz. 27 Nisan dolunayı döneminde 
özel hayatınız ile ilgili stres yaşama ihtimaliniz 
olabilir. 

The April 12 new moon may be the 
occasion for you to open a new page in your 
professional life. You may experience a 
difficulty in paying a sum. You may have to 
take financial risks and you may experience 
trouble in relation to that. This month, you 
can take new decisions about yourself. You 
may also take new steps regarding your 
children. With the full moon on 27 April, you 
may experience 
stress in your 
private life. 

YENGEÇ I CANCER

Riskli denebilecek ve normal şartlarda 
çekineceğiniz adımları atmak konusunda 12 
Nisan yeniayı size cesaret verebilir. Bir varlığın 
paylaşılması, krediler, yatırımlar ya da kaynak 
yaratma konusu gündeminize gelebilir. 27 
Nisan dolunayı yeni başlayacağınız ticari 
faaliyetlerin habercisi olabilir. Beklediğiniz 
bir sorunun cevabını, bir kararın ilanını, bir 
anlaşmanın sonucunu bu ay alabilirsiniz.

The new moon on 12 April can give you courage 
to take new steps in matters you 
would consider risky and avoid 
under normal circumstances. 
The sharing of an asset, loans, 
investments or creating 
resources can be on your agenda. 
The full moon on 27 April can be 
the harbinger of new commercial 
activity. You may get a long sought for 
answer, see the declaration of a decision or the 
result of an agreement within this month.

VIRGO

12 Nisan yeniayı size yeni ufuklara yelken açma, 
hayatınızda değişim yaratma ve kısıtlandığınızı 
düşündüğünüz her alanda özgürleşme isteği 
verebilir. Bunları hayata geçirmek için yeni adımlar 
atmaya cesaret edeceksiniz. Ancak üzerinizdeki 
eş/sevgili baskısı, stres seviyenizi artırabilir. Evlilik 
ve aile yaşamınızdaki bazı problemlere çözüm 
üretmek için 27 Nisan dolunayı vesile olabilir.

The April 12 new moon may give you the desire 
to set sail to new horizons, to make changes in 
your life and to be liberated in every area you think 
you feel restricted. You will have the courage to 
take steps to actualise all of these. However, the 
pressure coming from your spouse/partner can 
increase your level of stress. The full moon on 27 
April can conduce towards solving some of your 
marital or family problems.

 LEO
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Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS LAUNCHES NEW INTERNATIONAL ROUTES
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HABER / News

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



Nisan / April 2021 _ PEGASUS 63 

HABER / News

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen ile Ukrayna’nın 
Odessa şehrini birbirine bağlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen’den Odessa’ya 
haftanın iki günü sefer düzenleniyor. 

Pegasus’un Kharkiv, Kiev, Lviv ve Zaporijya’dan sonra Ukrayna’daki 
beşinci uçuş noktası olan Odessa’ya uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan Odessa Uluslararası Havalimanı’na Perşembe ve Pazar 
günleri saat 16:20’de; Odessa Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler saat 18:45’te düzenleniyor. Yeni 
hattın biletleri 39,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, İstanbul Sabiha 
Gökçen’den Ukrayna’daki beşinci uçuş noktası olan 
Odessa’ya uçuşlarını başlattı. Turkey’s digital airline, Pegasus, launched flights from Istanbul 

Sabiha Gökçen to Odessa, its fifth destination in Ukraine. 

PEGASUS’ NEW ROUTE: ISTANBUL 
SABIHA GÖKÇEN - ODESSA

Turkeys’ digital airline, Pegasus, is connecting Istanbul Sabiha Gökçen 
with Odessa in Ukraine. Twice a week flights from Istanbul Sabiha Gökçen 
to Odessa. 

Odessa, Pegasus’ fifth destination in Ukraine, added to its existing flights 
to Kharkiv, Kyiv, Lviv and Zaporizhzhia. Scheduled flights from Istanbul  
Sabiha Gökçen Airport to Odessa International Airport are operating on 
Thursdays and Sundays at 16:20, whilst flights from Odessa International  
Airport to Istanbul Sabiha Gökçen Airport are operating on the same days 
at 18:45 (local times apply). Flights for the new route are on sale now 
from $39.99. 
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Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen ile Iğdır’ı 
birbirine bağlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen’den Iğdır’a haftanın üç günü 
düzenlenecek seferlerin ilki 7 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. 
Pegasus’un Iğdır uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Iğdır 
Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na Salı, Cuma ve Pazar günleri 14:40’ta; Iğdır 
Şehit Bülent Aydın Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
ise yine aynı günler 17:20’de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 306,99 
TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Pegasus Hava Yolları, 7 Mayıs’tan itibaren İstanbul Sabiha 
Gökçen ile Iğdır arasında haftanın üç günü karşılıklı seferler 
başlatıyor.

Pegasus Airlines is launching three times a week flights 
between Istanbul Sabiha Gökçen and Iğdır on 7 May 2021. 

PEGASUS LAUNCHES ISTANBUL  

Turkey’s digital airline, Pegasus, is connecting Istanbul Sabiha Gökçen 
to Iğdır. Three times a week flights from Istanbul Sabiha Gökçen to 
Iğdır will commence on 7 May 2021. 
 
Pegasus’ scheduled flights to Iğdır will depart from Istanbul Sabiha 
Gökçen Airport to Iğdır Şehit Bülent Aydın Airport on Tuesdays, Fridays 
and Sundays at 14:40, whilst flights from Iğdır Şehit Bülent Aydın Airport 
to Istanbul Sabiha Gökçen Airport will operate on the same days at 
17:20 (local times apply). Flights for the new route are on sale now from 
306.99 TL. 
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Pegasus Hava Yolları ve Türkiye’nin dijital cüzdanı PeP iş birliği yaparak PeP 
Pegasus BolBol Kart’ı seyahatseverlerin kullanımına sundu. PeP Pegasus 
BolBol Kart ile kullanıcılar, PeP Visa Kart’ın tüm avantajlarına ek olarak yurt 
içi ve yurt dışı harcamalarından puan kazanabiliyor ve bu puanları uçak 
biletine çevirebiliyor.

Pegasus Hava Yolları’nın misafir sadakat programı BolBol ile PeP Visa 
Kart’ın avantajlarını birleştirerek ortaya çıkardığı yeni ürünü PeP Pegasus 
BolBol Kart ile ilk defa bir ön ödemeli kart, harcadıkça BolPuan kazandırıyor.

Kullanıcılar, tüm dünyada milyonlarca Visa anlaşmalı iş yerinde geçerli 
olan PeP Pegasus BolBol Kart ile yurt içi ve yurt dışı alışverişlerinden, 
yurt içinde kredi kartı ile para yüklemelerinden ve yurt dışında ise ATM ile 
para çekme işlemlerinden BolPuan kazanabiliyor. Kazandıkları puanlar ile 
Pegasus’tan uçak bileti ve ek hizmet satın alabilen kullanıcılar böylece hem 
PeP’in sunduğu avantajlı döviz kuru ile alışveriş, tüm dünyada komisyonsuz 
ATM kullanımı, düşük maliyetle uluslararası para transferi, ödeme 
alabilme olanaklarından faydalanıyor hem de kazandıkları BolPuanları 
uçak bileti alırken kullanabiliyor. PeP Pegasus BolBol Kartlılar, tüm bu 
faydalara ek olarak PeP’in birçok sektörde sunduğu indirim, nakit iade gibi 
kampanyalardan da yararlanabiliyor. 

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak PeP Pegasus BolBol Kart’ın 
başvuruları PeP’in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılıyor.
www.peple.com.tr

PEP VE PEGASUS’TAN  PEP AND PEGASUS LAUNCH 
PARTNERSHIP: THE PEP PEGASUS  
BOLBOL CARD
Pegasus Airlines and Turkey’s digital wallet PeP have joined forces to 
launch The PeP Pegasus BolBol Card for travel enthusiasts. PeP Pegasus 
BolBol Card holders will have all the advantages of the PeP Visa Card, 
as well as being able to earn points from international and domestic 
purchases; then these points can be converted into flights.

The PeP Pegasus BolBol Card is a new product that combines the benefits 
of Pegasus Airlines’ guest loyalty programme, BolBol, with those of PeP’s 
Visa Card; and it will mean that for the first time, BolPoints can be earned 
by spending using a prepaid card. 

The Pep Pegasus BolBol Card is valid at millions of businesses around the 
world that partner with Visa and card holders can earn BolPoints from 
domestic or international purchases, as well when they top up pre-paid 
credit cards in Turkey and withdraw cash abroad. Customers can then 
spend the points they’ve earned on booking Pegasus Airlines flights and 
additional travel services.  In this way, PeP Pegasus BolBol Card holders 
can benefit from the favourable exchange rates offered by PeP when 
shopping, withdraw money from ATMs all over the world without paying 
commission fees, make low-cost international money transfers, and 
receive payments; as well as being able to use their BolPoints towards 
booking flight tickets. In addition to all these advantages, Pep Pegasus 
BolBol Card holders will also benefit from discounts and cashback offers 
that PeP provides across a wide variety of sectors.

Applications for the PeP Pegasus BolBol Card, which will be offered free 
of charge to customers, can be made through PeP’s website and mobile 
application.
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Esas Sosyal tarafından üniversiteli gençlere fırsat eşitliği 
sağlamak amacıyla geliştirilen ve yoğun ilgi gören “İngilizce 
Fırsatım” Programı 15 Mart’ta başladı. Katılımcıların 3 kur 
boyunca toplam 144 saat İngilizce eğitim alacağı programın 
dersleri canlı sınıflarda online olarak gerçekleştiriliyor.

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 programlar 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.

2016 yılında İlk Fırsat Programı ile gençlerin istihdamında yüksek bir sosyal 
etki yarattıktan sonra, İlk Fırsat Programı’ndan elde edilen deneyimler ve alınan 
geri bildirimler ışığında “İngilizce Fırsatım” Programı hayata geçirildi. Esas 
Sosyal’in “Gençlere Fırsat Eşitliği” yaratma misyonundan yola çıkarak geliştirilen 
program, işverenler tarafından daha az bilinen devlet üniversitelerinde okuyan 
gençlerin işe geçişlerinde en çok eksikliğini hissettikleri konulardan biri olan 
İngilizce eğitimine destek olmayı hedefliyor. Program kapsamında gençlerin, 
12 ay süresince 3 kur online canlı sınıflarda İngilizce eğitimi alarak en az orta 
seviyede yabancı dil bilgisi ile mezun olmaları amaçlanıyor. İngilizce Fırsatım, 
bir dil programı olmanın ötesinde öğrencilere okuldan işe geçiş süreçlerini 
kolaylaştıracak eğitimler ve İngilizce CV hazırlama, bire bir İngilizce, mülakat 
koçluğu gibi deneyimler sunan kompakt bir kişisel gelişim programı olma 
özelliğini de taşıyor. 

150 YOUNG PE OPLE STARTED TRAINING  
WITH “ENGLISH CHANCE” PRO GRAM   

Developed by Esas Sosyal to provide equality of opportunity 
for young university graduates, “English Chance” Program, 
which attracted a great deal of attention, commenced on 15 
March. The program, throughout which participants will receive 
144 hours of English training in 3 courses, is held online.    

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 comprised of more 
than 2000 people including corporate sponsors and those contributing in 
kind, participants, mentors, graduates, NGO executives, HR professionals and 
trainers within the framework of these programs.  
  
After creating great social impact on youth employment with the First Chance  
Program in 2016, “English Chance” Program was launched in light of the 
experiences gained and feedback received through “First Chance” Program.  
This program, which was developed in line with the “Equality of Opportunity 
for the Youth” mission of Esas Sosyal, aims to support English education for 
young students at state universities lesser known by employers, an issue they 
feel the lack of while joining the workforce. Within the scope of the program, 
the aim is to provide 3 online English courses throughout the year and to 
get young people graduate with at least an intermediate level of English. Beyond 
being an English course, English Chance is a compact personal development 
program which provides training courses for students to facilitate their transition 
to work after graduation, and experiences like English CV Preparation, and one-
on-one interview coaching in English.  
  
Brought to life with the support of Hayırlı Sabancı, “English  Chance” Program  
received great interest in its initial year. 6500 young people from 124 state  
universities in 81 provinces applied to the program. As a result of telephone 
interviews held with young people after a meticulous pre-assessment, young 
people highly motivated to learn English were admitted to the program. 85% of  
the participants study in universities outside of Istanbul. Coming from 54  
different universities, the participants predominantly study at Bursa Uludağ  
University, Sakarya University, Gaziantep University, Kocaeli University 
and Eskişehir Osmangazi University. The assessments were made regardless 
of the department they study at, and 75% of the 150 participants are female 
and 25% are male.   
  
Program participants started their first classes on 15 March, following the 
orientation event held on 11 March and meeting with the Esas Holding 
executives. Hayırlı Sabancı, supporter of the program, said that she believed 
the English Chance Program will be very beneficial for the young people and 
added; “The steps young people have taken to improve themselves have always 
thrilled me. When we decided to move to Germany as a family due to business 
matters, I had my first acquaintance with foreign languages. In the 80s when 
going abroad was difficult enough even for touristic purposes, settling in a 
country you didn’t know much about, not even the language spoken in it, was 
very difficult. To make it easier, I immediately enrolled in a language course. 
That language course was Berlitz Language School. I pursued the language 
learning adventure I started in Germany also in England where we had moved for 
business purposes. When learning a foreign language, besides working diligently 
with self-discipline, you also need to practice a lot. As you know, “foreign 
languages are immemorable”, you should pursue learning them. I speak of 
my personal experience when I say languages can be learned regardless of 

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

HABER / News
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age, living conditions and the place you are living in. Especially when you 
are at the beginning of your life, the first thing you should do is to learn a 
foreign language. Learning English does not only increase the number of 
job opportunities you’ll get, but also eases your life by boosting your self-
confidence. I would like to advise young people never to let go of a language 
after they learn it. We should not forget, knowing a foreign language makes 
you all the more worldly-wise. Life is a journey and one of the most beautiful 
and worthy things you can take along with you is the knowledge of a foreign 
language. I’m so happy to be able to give this chance to young people with 
the English Chance Program. I wish this door, we cooperated in opening, is 
able to generate prosperity and abundance for the youth.”  
  
Esas Holding Vice Chair Person Emine Sabancı Kamışlı said “The youth 
is our future… We emphasise, at every chance, how important it is to 
support the youth and educate young people in their transition to work 
life. As Esas Sosyal, thanks to the First Chance Program we have been running 
with the vision of Şevket Sabancı, we observed that especially the new 
graduates of state universities in Anatolia are not able to get a quality English 
education during their studies in the university. This comes up as a 
hindrance as they transition from school to work. We aimed to get down 
to the root of this problem and with the support of Hayırlı Sabancı, we 
developed the English Chance Program. When setting out on this path, our 
aim was to set forth a solution model for the problems young people 
encountered. In preparing the English Chance Program besides foreign 
language learning, we have incorporated career management training, MS 
Office programs, English CV preparation and English interview coaching into 
the program. When young people graduate from this program, they will have 
a Berlitz certificate that has worldwide validity. Moreover, within the scope 
of English Chance Program, they will be able to come together with their 
peers studying in various universities and professionals of the business world 
and network with them. They will be able to improve themselves and after 
completing the program, they can become a part of the workforce as equipped 
individuals. The most important investment we can make for our future 
is investing in education. We will continue to produce solutions to meet 
this need by focusing on the right area, and contribute to the development of 
young people by creating equality of opportunity.”   
  
You may access detailed information on the program at  
www.ingilizcefirsatim.org.

Hayırlı Sabancı’nın desteğiyle hayata geçen İngilizce Fırsatım Programı  
ilk yılında yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 124 farklı devlet 
üniversitesinden 6.500 gencin başvurduğu programa titizlikle gerçekleştirilen 
ön değerlendirme sonrasında yapılan telefon mülakatlarında İngilizce öğrenme 
isteği yüksek olan gençler kabul edildi. %85’i İstanbul dışındaki şehirlerde 
yaşayan ve 54 farklı üniversitede okuyan katılımcıların en çok öğrenim gördüğü 
üniversiteler; Bursa Uludağ Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Gaziantep 
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olurken 
bölüm farkı gözetmeksizin yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen 150 
katılımcının %75’i kadınlardan, %25’i ise erkeklerden oluşuyor. 

Programa dahil olan gençler, 11 Mart’ta gerçekleştirilen oryantasyon 
etkinliğinde birbirleriyle tanışıp Esas Holding üst yönetimiyle bir araya 
gelmelerinin ardından 15 Mart haftasında ilk derslerine başladı.
Programa destek veren Hayırlı Sabancı, İngilizce Fırsatım Programı’nın gençler 
için çok faydalı olduğuna inandığını dile getirirken, “Gençlerin kendilerini 
geliştirmek için attığı adımlar beni her zaman çok heyecanlandırmıştır. İş 
nedeniyle ailece Almanya’ya yerleşme kararı aldığımız yıllarda yabancı dille 
tanıştım. Yurt dışına yerleşmeyi bırakın, seyahat için dahi gitmenin zor olduğu 
80’li yıllarda tanımadığınız bir ülkede, lisan bilmeden yaşamak çok zorlu bir 
süreçti. Bu süreci kolaylaştırmak adına hemen bir lisan kursuna yazıldım. 
İşte o lisan kursu da Berlitz Dil Okulu idi. O gün Almanya’da başladığım lisan 
öğrenme serüvenime iş için yerleştiğimiz İngiltere’de de devam ettim. Yabancı 
dil öğrenirken ciddi ve disiplinli çalışmanın yanında çokça pratik yapmak da 
gereklidir. Bilirsiniz ki ‘yabancı dil nankördür’, lisanı öğrendikten sonra peşini 
bırakmamak gerekir. Lisan öğrenmenin yaş, yaşam şartı ve yaşadığınız yerden 
bağımsız olduğunu yaşayarak tecrübe etmiş biriyim. Özellikle hayatınızın daha 
başlarındaysanız, yapacağınız ilk şey yabancı dil öğrenmek olmalıdır. İngilizce’yi 
öğrenmek iş imkânlarını çoğaltırken aynı zamanda özgüven sağlayarak hayatı 
kolaylaştırıyor. Benim gençlere önerim lisan öğrendikten sonra da asla peşini 
bırakmamaları. Unutmamalıdır ki bir lisan, bir insan demektir. Hayat bir yolculuk 
ve bu yolculukta yanınıza alabileceğiniz en güzel, en değerli şeylerden biri lisan 
öğrenmektir. ‘İngilizce Fırsatım’ Programı  ile gençlere bu fırsatı verdiğim için 
çok mutluyum. El birliğiyle açtığımız bu kapının gençlere bolluk ve bereket 
getirmesini diliyorum” dedi.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı ise 
“Gençler bizim geleceğimiz… Gençleri desteklemenin ve eğitimli gençlere işe 
geçişlerinde destek olmanın önemini her fırsatta vurguluyoruz. Esas Sosyal 
olarak, Sayın Şevket Sabancı’nın vizyonu ile sürdürdüğümüz İlk Fırsat Programı 
ile özellikle Anadolu’daki devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin, okul 
sürecinde iyi bir İngilizce eğitimi alamamalarının işe girişlerinde bir engel olarak 
karşılarına çıktığını gözlemledik. Bu sorunun damarlarına inmeyi hedefledik ve 
Sayın Hayırlı Sabancı’nın desteği ile İngilizce Fırsatım Programı’nı geliştirdik. 
Bu yola çıkarken amacımız gençlerin yaşadıkları sorunlara bir çözüm modeli 
oluşturmaktı. ‘İngilizce Fırsatım’ Programı’nı hazırlarken yabancı dil eğitiminin 
yanı sıra kariyer yönetimi eğitimi, MS Office programları, İngilizce CV hazırlama 
ve İngilizce mülakat koçluğu gibi destekleri de program içerisine dâhil ettik. 
Gençler bu programdan mezun olduklarında Berlitz tarafından verilen dil 
yeterliliğini gösteren, dünya çapında geçerliliği olan bir sertifikaya sahip 
olacaklar. Ayrıca ‘İngilizce Fırsatım’ Programı kapsamında eğitmenlerle, farklı 
üniversitelerdeki akranlarıyla ve iş dünyasından profesyoneller ile bir araya 
gelerek network yapabilecek, kendilerini geliştirerek yetkinliklerini arttırabilecek 
ve program sonrasında iş dünyasına donanımlı birer genç olarak dâhil 
olabilecekler. Geleceğimize yapacağımız en önemli yatırımın eğitim yatırımı 
olduğuna inanıyorum. Doğru alana odaklanarak ihtiyaca yönelik çözümler 
oluşturmaya, gençlere fırsat eşitliği yaratarak gelişimlerine katkı sağlamaya 
devam edeceğiz” dedi.

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

Hayırlı Sabancı
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

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

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

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

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

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

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

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

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

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

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

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

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

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

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

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

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

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

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

ürünleri bulundurabilir.

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

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

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

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

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

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

sağlayacaktır.

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

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

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

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

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

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

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

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aircraft may have to divert and make an unscheduled landing 

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

 

or any other tobacco 
products during 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 

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

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

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

 Tehdit

 kullanma

civil aircraft 

 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 

 of the flight

alcohol which was not provided by crew 

Removing or damaging safety or emergency 
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1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Pasaport 

Go through passport 

transfer counter before 

Go to the departure waiting 
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1 2 3

1 2 3 4

transfer counter before going 

Go to the departure 

Pasaport 

Go through passport Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Go through domestic 

DUTY
FREE
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... 

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

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