
 

 

JULY

2022



Kablo Bulut ile güvende!



Sizi bekliyor! 



4 PEGASUS _
 
Temmuz / July  2022

G üli z Ö Z T Ü R K
Pegasus Hava Yolları CEO

Pegasus Airlines CEO

Entry

GELECEK KANATLARIMIZIN ALTINDA
Değerli Misafirlerimiz,
Pegasus Hava Yolları olarak, iş modelimizin temel prensiplerinden 
ödün vermeden, operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürülebilir 
çevre anlayışıyla yönetiyoruz. Daha sürdürülebilir bir gelecek 
için IATA’nın “2050’ye Kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” hedefi 
doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalara, Dünya Çevre Günü’nde 
bir yenisini daha ekledik. “Gelecek kanatlarımızın altında” dedik ve o 
gün gerçekleştirdiğimiz uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonunu 
rüzgâr enerjisi santraline verdiğimiz destekle nötrledik. 

Bu proje bizim için çok kıymetli; çünkü gelecek kuşaklara aktarmak 
istediğimiz her şey için, hep birlikte mücadele vermek zorunda 
olduğumuzu biliyoruz. Daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre ve daha 
güzel bir gelecek için hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Yeter ki 
inanalım, gayret gösterelim ve vazgeçmeyelim. Biz üstümüze düşen 
görevi yerine getirmeye, sürdürülebilir havacılığı desteklemek adına 
var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

IATA’nın İlk Türk Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet T. Nane, Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 78. Genel 
Kurul’da JetBlue Airways CEO’su Robin Hayes’den devralarak göreve 
başladı. Mehmet Bey’in IATA’nın ilk Türk Yönetim Kurulu Başkanı olması, 
Türk havacılığının geldiği noktayı temsil etmesi nedeniyle çok önemli. 
 

Yaz Önerileri
Sıcak yaz günlerinde gezilip görülebilecek harika destinasyonlar 
var. Bunlardan birkaçını sizlere önermek istiyorum. Ülkemizden 
başlarsak ilk önerim, doğanın tüm güzelliklerini cömertçe bahşettiği 
Bodrum olacak. Bodrum, tarihi hazineleri, saklı koyları ve turkuvaz 
sularıyla yaz aylarının en tercih edilen destinasyonlarından biri… İster 
hareketli ister sakin bir seyahat planlıyor olun, Bodrum’un herkes için 
sunabileceği güzellikler var.

Yurt dışı seyahat tercih edenler içinse iki destinasyon önerim var. 
İlki görkemli şehir Prag… Dünyanın pek çok eski kentinden daha eski 
olan Prag, 17 ve 18. yüzyıl binalarının ihtişamıyla herkesi büyülüyor. 
1992 yılından bu yana UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde 
bulunan şehir, Barok ve Rönesans yapılar arasında bir seyahat yapmak 
isteyenler için ideal bir alternatif. İkincisiyse Fransız Rivierası… 
Fransız Rivierası, namıdiğer Côte d’Azur, taş evleri, dar sokakları, göz 
kamaştıran kumsalları, leziz yemekleri ve eşsiz Akdeniz manzarasıyla 
dikkat çekiyor. Marsilya’dan yola çıkıp St. Tropez, Cannes ve Nice’i 
aşabilir, Monaco’ya dek uzanan bu eşsiz rotayı keşfedebilirsiniz.

İyi Bayramlar
Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerle kutluyor, sevdiklerinizle bir 
arada, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. 

Pegasus Hava Yolları olarak, 15 Temmuz 2016’da yaşanan menfur 
darbe girişimi sonucu vatanı ve milleti için canını feda eden demokrasi 
şehitlerimizi ve gazilerimizi de saygıyla anıyoruz.

Hepinize emniyetli ve keyifli uçuşlar dilerim.

THE FUTURE IS UNDER OUR WINGS
Dear Guests,
As Pegasus Airlines, we manage our operations and activities under a 
sustainable environment approach without compromising the basic 
principles of our business model. On World Environment Day, we launched 
a new project in addition to our work to achieve the “Net Zero Carbon 
Emissions by 2050” target set by IATA for a more sustainable future. We 
said, “The future is under our wings” and neutralised the carbon emissions 
from our flights on that day with our support of a wind turbine. 

This project is very important to us because we know that we must fight 
together for everything that we would like to pass on to future generations. 
There are things we can all do for a cleaner, more liveable ecosystem 
and a better future; as long as we believe, try hard and don’t give up. We 
will continue to do our part and work with all our strength to support 
sustainable aviation.
 

First Turkish Chair of IATA Board of Governors
Our Vice-Chairperson of the Board (Managing Director), Mehmet T. 
Nane, has assumed his duties as Chair of the International Air Transport 
Association (IATA) Board of Governors, succeeding JetBlue Airways 
CEO Robin Hayes at the 78th General Assembly. The fact that Mehmet T. 
Nane is the first Turkish Chair of IATA’s Board of Governors is crucial as it 
represents how far Turkish aviation has come.

Summer Recommendations
There are some wonderful destinations to visit in the warm summer days. I 
would like to recommend a few of them to you. Let’s start from our country, 
Türkiye; my first suggestion would be Bodrum, where nature generously 
bestows all its splendours. Bodrum is one of the most popular destinations 
of the summer with its historical treasures, hidden bays, and turquoise 
waters... Whether you’re planning an active or a relaxing holiday, Bodrum 
has something to offer for everyone.

For those who prefer to travel abroad, I have two destinations to 
recommend. The first is the magnificent city of Prague... A city that’s older 
than many of the world’s oldest cities, Prague fascinates everyone with 
the splendour of its 17th and 18th century buildings. The city has been on 
UNESCO’s World Heritage List since 1992 and is an ideal choice for those 
who wish to journey through Baroque and Renaissance buildings. The 
second is the French Riviera... The French Riviera, known in French as 
the Côte d’Azur, stands out with its stone houses, narrow streets, dazzling 
beaches, delicious food, and outstanding Mediterranean views. You can set 
off from Marseille, pass through St. Tropez, Cannes and Nice, and explore 
this unique route extending all the way to Monaco.

Happy Eid
I sincerely wish our Muslim guests a happy Eid al-Adha and a joyful and 
peaceful holiday together with their loved ones. 

As Pegasus Airlines, we also respectfully commemorate our democracy 
veterans and martyrs who sacrificed their lives for their homeland and 
nation as a result of the abominable coup attempt on 15 July 2016. 

I wish you all a safe and pleasant flight.
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0850 250 02 24

 - GERMANY TICKET LINE  069120063505
 - UK TICKET LINE  03333003500   

 - UK  0170060140
 - ITALY  0645226934   

 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
- NETHERLANDS  0 202626924

NORVEÇ- NORWAY  21959265
- DENMARK  78774491

- SWEDEN  0 840308782
- UNITED ARAB EMIRATES 043578128

- LEBANON 01369869
- SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018

- UKRAINE TICKET LINE 0800505510
- GEORGIA TICKET LINE 0322400040

- ROMANIA TICKET LINE 0213079175
- IRAQ (ERBIL) TICKET LINE 07508955020
- KOSOVO TICKET LINE PBX  038225810
- KAZAKHISTAN TICKET LINE 07508955020

- AUSTRIA TICKET LINE 012675322
 - ISRAEL TICKET LINE  037208299  

- KUWAIT TICKET LINE  22447709  
- BAHRAIN TICKET LINE  17212033 

- QUATAR TICKET LINE  44421807 / 44420961
AZERBAIJAN  0125980598 / 0705980598 / 0555980598 /0505980598 

- EGYPT TICKET LINE  01006038901 / 01000068070
 - RUSSIA TICKET LINE  +74996092878

 - NORTH CYPRUS  0090 850 250 6777
 - OTHER COUNTRIES  0090 850 250 67 77

  OUR AGENTS  

 - GEORGIA  00 995 32 240 00 40
 - LEBANON  00 961 1 369 869

 - ITALY  0 645226934 (***)
 - UKRAINE  00 38 0800 505 510

ROMANYA - ROMANIA  00 40 21 307 91 75
 - KOSOVO  00 381 38 225 810

 - KAZAKHSTAN  007 727 2731717
 - KUWAIT  00 965 22447709

 - BAHRAIN  00973-38817488
 - QATAR  00 974 4421807

 - USA  00 90 850 250 67 77 
 - CANADA  00 90 850 250 67 77 

 - UAE  00 971 4 357 81 28 
- IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20

- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

A FANTASTIC EXHIBITION

Jonathan Monogan, ŞAŞAA’ Sergisi, Kalyon Kültür, 2022
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TREND / Hotwire

annalaudel.gallery

THE SE A INSIDE
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TREND / Hotwire

VE GETATIVE FANTASY

ifturquie.org/ankara/
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TREND / Hotwire

A FANTASTIC EXHIBITION

kalyonkultur.org
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TREND / Hotwire

OUTDOOR 
ACTIVITIES

biletix.com
passo.com.tr
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TREND / Hotwire

LEGENDARY VOCAL  
DIANNE REEVES

Dianne Reeves



Temmuz / July  2022 _
 
PEGASUS    19

TREND / Hotwire

THE CONCERT OF NICK CAVE 
& THE BAD SEEDS

ROBERTA GAMBARINI  
AT NARDIS JAZZ CLUB

FO
TO

ĞR
AF

/P
H

O
TO

GR
AP

H
S:

 M
U

H
Sİ

N
 A

KG
Ü

N

Hüsnü Şenlendirici ve Dianne Reeves

Nick Cave
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TREND / HotwireTREND / Hotwire

beykozkundura.com 

A MIDSUMMER’S 
NIGHT FESTIVAL

“Karanlıkta Bir Çığlık/A Shot in the Dark”

“Tiffany’de Kahvaltı/Breakfast at Tiffany’s”

“Pembe Panter/The Pink Panther”
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TREND / Hotwire

MA ZHAR AL ANSON SYMPHONY

Nükhet Duru’dan 
Yeni Cover 

Evdeki Saat’in “Uzunlar” şarkısını cover’layan 
Nükhet Duru, bu kez 2011 çıkışlı şarkısı 
“Değmesin Ellerimiz”i seslendirdi. Söz 
ve müziği Can Temiz’e ait olan şarkının 

düzenlemesi ise ünlü gitarist Cenk Erdoğan 
imzalı. Vokaldeyse solo kariyeriyle de 

adından söz ettiren Duygu Soylu bulunuyor. 
Şarkının klibi için iki boyutlu (2D) animasyon 

yapıldı. Klibin kreatif prodüktörlüğünü 
Evren Ercan üstlenirken Pembe Panda Film 
prodüksiyonluğunda ve Özge Burçin Akdeniz 

yönetmenliğinde hazırlandı. Gümüşlük’te 
geçen klip iki sevgilinin ayrılık sürecinde 

anıları anımsamasını gözler önüne seriyor. 
Klip, ilk kez Nükhet Duru’nun YouTube 

kanalında yayınlandı.

A New Cover by Nükhet Duru
Covering the song “Uzunlar” by Evdeki Saat, 

Nükhet Duru sang the song “Değmesin 
Ellerimiz” released in 2011 once again. 

The arrangement of the song, whose lyrics 
and music belongs to Can Temiz, is made 
by the famous guitarist Cenk Erdoğan. In 

vocals, featured is Duygu Soylu, who made a 
name for herself with her solo career. Two-
dimensional (2D) animation was made for 
the song’s clip. Evren Ercan is the creative 
producer of the clip, that was produced by 
Pembe Panda Film and directed by Özge 
Burçin Akdeniz. Set in Gümüşlük, the clip 
is about how two lovers reminisce their 
memories during their separation. The 

clip was first broadcast on Nükhet Duru’s 
YouTube channel.

TREND / Hotwire
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TREND / Hotwire

epsilonyayinevi.com

THE LESSONS OF HISTORY

Baykuş Kofi, başarılı bir yazar olmanın hayalini 
kuruyordu ancak artık gözleri iyi görmediği 
için bir gözlüğe ihtiyacı vardı. Onu rahatsız 

eden gürültücü kargadan kendisine bir gözlük 
bulmasını rica etse de karganın ona getirdiği 
gözlük pek işine yaramayınca iş başa düştü.

ithakicocuk.com

Ödüllü Amerikalı yazar Lynne Kelly, Türkçe’ye 
çevrilen ilk romanında, mesafelerin aşılabilir 

olduğunu, sevginin sınır tanımazlığını 
duyumsatıyor. 

gunisigikitapligi.com

The Story of the Owl That 
Dreamed of Becoming an Author
Kofi the Owl dreamed of becoming a successful 
writer, but needed glasses because he couldn’t 
see well anymore. He asked the noisy crow who 
was bothering him to find him a pair of glasses, 

but the glasses the crow brought him didn’t 
work very well, so he had to do his own bidding.

By Singing Your Own Song, You 
Can Overcome All Obstacles!

In her first novel translated into Turkish, award-
winning American author Lynne Kelly, makes you 

feel that distances are surmountable and love 
knows no bounds. 
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WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

“Şehrin her köşesi benim 
için çok özel. Pink Martini 
grubuyla turnelere çıkmaya 
başladığımızda Fransa’da bir 
ödüle aday gösterilmiştik ve 
Paris’e gelmiştik; çok güzel 
bir otelde kalmıştık. Bu ve 
bunun gibi, Paris’te her zaman 
unutulmaz anılarım oldu.”

“Every corner of the city is very 
special for me. When we started 
touring with the Pink Martini 
group, we were nominated for 
an award in France and we 
came to Paris, we stayed in a 
very nice hotel. I have always 
had unforgettable memories in 
Paris like this.”

“Paris bana çok yakın geliyor. Fransızca öğrenerek büyüdüm ve 
hep bir gün Paris’te yaşayacağımı hayal ettim ancak bu maalesef 
gerçekleşemedi. Ölmeden önce Fransızcayı akıcı bir şekilde konuşmayı 
umuyorum! Oğlum çift dilli bir okulda okuduğu için akıcı şekilde 
Fransızca konuşabiliyor, en azından ona bunu hediye edebildim.” 

“Paris is very close to my heart. I grew up learning French and always 
dreamed of living in Paris one day, but unfortunately that didn’t 
happen. I hope to speak French fluently before I die! My son can speak 
French fluently because he is studying at a bilingual school, at least I 
was able to gift  him with that.”

[ C H I N A  F O R B E S  –  PA R İ S ]

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndanPARİS’e, haftanın  
HER günü her şey dâhil 129,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to PARIS from İstanbul 
Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start 
at 129,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan PARİS’e, 
vergi ve ek ücretler hariç 
40000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to PARIS from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 40000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

40000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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



24 PEGASUS _
 
Temmuz / July  2022

[ AY Ş E  T U N A B OY L U ]

“The Actor’s Journey Never Ends”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN   FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHY: ECE OĞULTÜRK

Oyunculuğu nasıl tanımlarsınız? 

En son “İyilik” dizisiyle gündemdeydiniz. Buradaki rolünüzü kısaca 
anlatabilir misiniz?

“Kefaret” dizisindeki rolünüz de yine böyle mütevazı ve iyi niyetliydi 
sanırım…

Dizilerde canlandırdığınız karakterler içinde şimdiye kadar sizi en çok 
zorlayan hangisi oldu?

How would you define acting? 

Recently, you’ve made headlines with “İyilik” series. Could you briefly 
describe your role in it?

I think your role in the TV series “Kefaret” was also a modest and well-
intentioned character...

Which of the characters you have played in the series has been the 
most challenging for you so far?

PORTRE / Portrait
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“Biz oyuncular, 

karakterleri, 
kendi duygu ve 

karakterler için 

sorusunu sorarak 
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PORTRE / Portrait

What are your priorities in choosing the projects you will 
take part in? You make your decisions based on what?

Were there roles you accepted or rejected that you later 
regretted doing so?

Have you ever come across a character that you 
identified with, could not get out of the role, and whose 
ideas you adapted to your own life? Or can you leave the 
character there and continue with your own life as soon 
as you leave the set?

Yer alacağınız proje seçimlerinde öncelikleriniz neler? 
Neye göre karar veriyorsunuz?

Kabul edip veya reddedip sonrasında pişman olduğunuz 
roller oldu mu?

Kendinizle bağdaştırdığınız, rolden çıkamadığınız, 
kendi hayatınıza da fikirlerini uyarladığınız bir karaktere 
hiç denk geldiniz mi?  Yoksa dizi setinden çıktığınız 
anda karakteri orada bırakıp kendi hayatınıza devam 
edebiliyor musunuz?
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Bunca yıl dizi oyunculuğu yaptınız, Türkiye’de dizi 
sektörünün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

İmkânınız olsaydı dünya tiyatrolarından veya 
müzikallerinden en çok hangisinde rol almak isterdiniz? 
Ya da birlikte oynamayı hayal ettiğiniz bir idolünüz var 
mı?

You have been acting in TV series for all these years, how 
do you evaluate where we stand in TV series industry in 
Türkiye?

If you had the chance, which of the world’s theatres or 
musicals would you like to take part in the most? Or do 
you have an idol you dream of playing with?

What are your plans for the future? Are there any 
projects waiting in line that you plan to realise?

So, can you spare time for yourself in this intense pace? 
Can we learn about your special getaways?
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PORTRE / Portrait

İlerisi için planlarınız neler? Sırada bekleyen, 
gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeler var mı?

Peki bu yoğun tempo arasında kendinize zaman 
ayırabiliyor musunuz? Size özel kaçamaklarınızı 
öğrenebilir miyiz?

Sık sık seyahat eder misiniz?

Yurt içinde ve dışında gözde tatil lokasyonlarınız var mı? 

Okuyucularımıza tavsiye edeceğiniz, unutamadığınız bir 
tatilinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

Do you travel quite often?

Do you have favourite holiday locations in the country 
and abroad?

Could you share with us an unforgettable holiday that 
you would recommend to our readers?

“Joko’nun Doğum Günü”
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Seyahat travel

THE CITY OF KAFKA, KUNDERA, RILKE: PRAGUE
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As you walk the streets of Prague, which 
served as the muse of many famous writers, 
you can imagine that you will come across 
a scene from a novel you are reading when 

season to visit and explore this fairy-tale city 

The City of Kafka, 
Kundera, Rilke: 
PRAGUE

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan PRAG’a, 
haftanın HER GÜNÜ her şey dâhil 
79,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to PRAGUE from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 79,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

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

10000 
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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Prag, görkemli mimarisi kadar 
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is a must-see to understand 
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Çek mutfağı genel itibariyle domuz eti ve hamur işi üzerine 
kurulu. Bir çeşit yahni olan gulaş, haşlanmış et parçaları, 

kereviz, havuç ve kremayla yapılan svickova, lahana turşusu 
ve domuz etli hamurdan oluşan knedlo-zelo-vepro, bölgenin 

ünlü yemekleri arasında. Her köşe başında karşınıza 
çıkabilecek atıştırmalıkların başında ise sosisli sandviç párek 

v rohlíku ile garnitürlerle yapılan sandviç chlebíčky geliyor.  

Original Coffee: Kentin kahve ve kafe kültürünü şekillendiren 
mekânlardan biri olan Original Coffee, hızlı servisi ve 

uygun fiyatlarıyla üçüncü dalga kahvenin kentteki en iyi 
adreslerinden biri. www.originalcoffee.cz

Lokal: Ambiente Grubu’nun sahibi olduğu ve geleneksel 
yemekleriyle ünlenen Lokal’de güzel bir öğlen yemeği molası 

verebilirsiniz. www.lokal-dlouha.ambi.cz

What to Eat?
Czech cuisine is generally based on pork and pastries. 

Goulash, which is a kind of stew; svickova made with boiled 
meat pieces, celery, carrot and cream; knedlo-zelo-vepro, 

which consists of sauerkraut and dough with pork, are 
among the famous dishes of the region. Among the snacks 

that you can come across at every corner are hot dogs párek 
v rohlíku, and chlebíčky a sandwich made with garnishes.

Original Coffee: One of the places that shape the city’s coffee 
and cafe culture, Original Coffee is one of the best addresses 

in the city for third wave coffee with its fast service and 
affordable prices. www.originalcoffee.cz

Lokal: You can take a nice lunch break at Lokal, which 
is owned by the Ambiente Group and is famous for its 

traditional dishes. www.lokal-dlouha.ambi.cz
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BODRUM’a, haftanın HER GÜNÜ her şey dâhil 
689,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BODRUM from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-
inclusive prices start at 689,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan BODRUM’a,
vergi ve ek ücretler hariç 
15000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to BODRUM from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 15000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

15000 
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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HEKATE 
 

Hekate; yani Mısır mitolojisinin 
baskın tanrıçası İsis’in 
Anadolu’da büründüğü 

karakter. Hekate, anaerkil 
kültün antik mitolojide 
değişerek devam eden 
sürekliliğini yansıtıyor 
ve dönemin Anadolu 

mitolojisindeki yeri son derece 
ilginç. Hekate, karada, denizde 

ve gökyüzünde güçleri olan 
tek tanrıça. Mitolojide onun, 
yeraltının ve ölülerin efendisi 

olan Hades’in “ölüler diyarı”nın 
kapısının anahtarını elinde 

tuttuğuna inanılıyor. Hekate, 
sadece Hades’in yeraltı 

dünyasının kapısının değil, 
dünyadaki bütün kapıların da 
koruyucusu. Aynı zamanda 

iyiliği insanlar üzerine yayan, 
onlara başarı ve bereket 

bağışlayan güçlü Ay Tanrıçası. 
Dolunay zamanı onun 

dolaştığına inanıldığı için, yol 
kavşaklarına ekmek, yumurta, 
peynir bırakılırmış zamanında. 

The Legend of 
Hecate A.K.A. ISIS

Hecate, is the character 
Isis, the dominant goddess 

of Egyptian mythology, 
assumed in Anatolia. Hecate 
represents the changed but 
persevering matriarchal cult 

in ancient mythology, and 
its place in the Anatolian 

mythology of the period is 
extremely interesting. Hecate 

is the only goddess with 
powers ruling over land, sea 
and sky. In mythology, she 

is believed to hold the key to 
the “realm of the dead”, the 

door of Hades, the lord of the 
underworld and the dead. 
Hecate is the guardian not 
only of Hades’ gate to the 

underworld, but of all gates 
in the world. She is also the 

powerful Moon Goddess who 
spreads goodness on people, 
granting them success and 

fertility. Since it was believed 
that she wandered during the 

full moon, bread, eggs and 
cheese were left at the road 

junctions.
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Fr: canne

Dünya 
“jet-set”inin  

 
FRANSIZ  
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The holiday destination 
of the world’s jet-set
THE FRENCH RIVIERA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
MARSİLYA’ya, haftanın HER günü her şey dâhil 
109,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to MARSEILLE from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 109,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan MARSİLYA’ya,
vergi ve ek ücretler hariç 
25000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to MARSEILLE from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 25000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

25000 
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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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

WHAT DO WE WANT FROM OUR BODY?
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“You Shouldn’t Care That Much”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

[ B A R B A R O S  B Ü Y Ü K A K K A N ]

Yeni single’ınız “Takmamak Lazım”ın ardındaki fikirden bahsedebilir 
misiniz?

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Şimdiye kadar yaptıklarınızı, albümlerinizi, 
konserlerinizi bize sıralayabilir misiniz?

Üç kelimeyle tarzınızı nasıl özetlersiniz?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü 
mezunusunuz ancak Pop da söylüyorsunuz Caz da… En çok hangi müzik 
türünde performans yapmayı seviyorsunuz?

Can you talk about the idea behind your new single “Takmamak Lazım”?

Can we get to know you briefly? Could you tell us about what you’ve done 
so far, your albums and concerts?

How would you sum up your style in three words?

You are a graduate of Istanbul University State Conservatory Opera 
Singing Department, but you sing Pop as well as Jazz… Which type of 
music do you like to perform the most?
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“Müzik yaparken 
birçok stilden 

etkileniyorum. 
Yüksek enerjili, 

sade ve iyi 
müzik yapmaya 

üç kelimeyle 
özetleyebilirim.”
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Okurlarımız sizi nerelerden takip edebilirler?

barbarosb
Bu yaz sizi nerelerde göreceğiz? Planlarınız neler? 

Pek çok yabancı müzisyenle aynı sahneyi paylaştınız. 
Şimdiye kadar en aklınızda kalan ve tekrarlamak 
isteyeceğiniz konser hangisi olurdu? 

Pandemi döneminde Instagram canlı yayınlarıyla pek çok 
dünya yıldızını evlerimize konuk ettiniz. Sizce bu serinin 
devamı gelir mi? 

How can our readers follow you?

Where will we be seeing you this summer? What are your 
plans?

You shared the same stage with many foreign musicians. 
Which concert do you remember the most and would like 
to experience once again?

During the pandemic, you hosted many world stars and 
we watched them in our homes with your Instagram live 
broadcasts. Do you think this series will continue?
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Dünyanın dijitalleşmesi ve geçirdiğimiz sosyal mesafeli 
dönem sonrasında müzik dünyası nasıl bir yöne gidiyor 
dersiniz? Bu alanda hayatımızda bekleyebileceğimiz 
değişiklikler neler olabilir?

En son gördüğünüz/dinlediğiniz ve sizi etkileyen-ilham 
veren film/kitap/sergi neydi? 

Sık sık seyahat eder misiniz?

Seyahat alışkanlıklarınız veya tercihleriniz var mı?

Okuyucularımıza tavsiye edeceğiniz, unutamadığınız bir 
tatilinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

After the digitalization of the world and the era of social 
distancing, what direction do you think the music world 
is heading in? What changes can we expect in our lives in 
this area?

becoming increasingly digitalized and all the systems 

What was the last movie/book/exhibition that you saw/
read/visited and that impressed/inspired you?

Do you travel often?

Do you have travel habits or preferences?

Could you share with us an unforgettable holiday that you 
would recommend to our readers?



52 PEGASUS _
 
Temmuz / July  2022

Lifestyle

Bedenimizden  

WHAT DO WE WANT  
FROM OUR BODY?
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Nefes Kesen Tempoda Sporlar

S

Doing Sports in a Breathtaking Pace

Lifestyle
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“Mirror Mirror, Tell Me!”

The Basis of Aesthetic Concerns

Body Shaming

“Ayna Ayna, Söyle Bana!”

Bedenden Utanma
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Bodys That Create Personality

OKUMA 

“Bedenin Tarihi 3” 
Alain Corbin, Georges 

Vigarello, Jean-Jacques 
Cortine,  

Alfa Yayınları

“Egzersiz ve Spor Yapanlar 
İçin Beslenme” 

Gülgün Ersoy, 

Nobel Akademik Yayıncılık

“Tahıl Beyin” 

Dr. David Perlmutter ve 
Kristin Loberg, 

Pegasus Yayınları

Reading 
Recommendations:

“Bedenin Tarihi 3” (The 
History of the Body 3) 
Alain Corbin, Georges 

Vigarello, Jean-Jacques 
Cortine, 

Alfa Publications 

“Egzersiz ve Spor Yapanlar 
İçin Beslenme” 

(Nutrition for Those Who 
Exercise and Do Sports) 

Gülgün Ersoy, 

Nobel Akademic 
Publications

“Grain Brain” 

Dr. David Perlmutter and 
Kristin Loberg, 

Pegasus Publications
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TEMMUZ için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JULY says that...

13 Temmuz dolunayı iletişim trafiğinin artmasına 
ve zihinsel olarak yorulacağınız bir döneme işaret 
ediyor. Etrafınızdaki insan yoğunluğu ve bu yoğunluğu 
yönetmenin zorluğu dikkat çekecek. Yakın çevrenizi 
ilgilendiren meseleler de biraz baş ağrıtabilir. 28 
Temmuz yeni ayı işinize odaklanacağınız, yeni 
iş girişimlerine niyet edeceğiniz, yeni görevlerle 
buluşacağınız bir gündemi getirecek. Ay sonu itibarıyla 
Kasım sonuna kadar yeni girişimlere verdiğiniz emek 
kadar yarım kalmış işleri de toparlamanız ve günlük 
rutinlerinize çekidüzen vermeniz gerekecek.

The full moon on July 13th indicates an increase in 
communication traffic and a period when you will be 
mentally tired. The density of people around you and 
the difficulty of managing them will draw attention. 
Issues concerning your immediate environment can 
also cause some headaches. The new moon on July 
28th will bring on the agenda a focus 
on your business with the intention 
of embarking on new business 
ventures and tackling new tasks. 
As of the end of the month, you will 
need to tidy up the loose ends in 
business and and adjust the effort 
you put into new ventures and your 
daily routine as well until the end of 
November.

AKREP I SCORPIO
13 Temmuz dolunayı finansal 
açıdan krizli durumlarla baş 
etmenizi gerektirebilir. Daha 
önce gelir gider dengesini 
ayarlamayı başardıysanız her 
türlü maddi zorluğun içinden 
çıkabilirsiniz. Aksi durumda bu ay sizi biraz 
yoracak. Radikal kararlar almanız gerekebilir. 
28 Temmuz yeni ayıyla birlikte çıkacağınız bir 
seyahat ya da yaşayacağınız yeni bir deneyim 
size yeni ufuklar açacak. Ay sonu itibarıyla Kasım 
sonuna kadar keyif odaklı olarak yaptığınız 
şeylere biraz mola vermek ya da düzenlemeler 
yapmak gerekebilir. 

The full moon on July 13th may require you to 
deal with financial crises. If you have managed to 
strike the income and expense balance before, 
you can get out of all kinds of financial difficulties. 
Otherwise, this month will tire you out a bit. You 
may need to make radical decisions. With the new 
moon on July 28th, a trip or a new experience you 
will have will open new horizons for you. As of the 
end of the month, you may have to take a break 
from or make adjustments to the things you do for 
pleasure until the end of November.

YAY I SAGITTARIUS
13 Temmuz dolunayı 
döneminde ailevi meseleler, 
evinizi ilgilendiren konular sizin 
göstereceğiniz çabayı, alacağınız 
kararları ve inisiyatif gerektiren 
tavırları beraberinde getiriyor. 
Her şey yolunda diye düşündüğünüz şeyler ihmal 
edilmiş ve artık mecburen odaklanmanız gereken 
boyuta varmış problemler olabilir. 28 Temmuz yeni 
ayı çevre değişikliği sinyali veriyor. Daha kalabalık 
ortamlar, gruplarla bir arada yapacağınız işler, yeni 
ortak hedefleri gündeme gelecek. Ay sonu itibarıyla 
Kasım sonuna kadar evliliğinize her zamankinden daha 
fazla özen göstermeniz, yolunda gitmeyen şeyleri 
düzenlemeniz gerekecek.

During the full moon on July 13th, familial issues and 
matters concerning your home call for spending effort, 
decision making and attitudes that require taking 
initiative. The things that you thought were running 
all right, could have been neglected and there may be 
problems that require your attention. The new moon 
on July 28th signals a change of environment. More 
crowded environments, tasks you will do together with 
groups, new common goals will come to the agenda. 
From the end of the month until the end of November, 
you will need to take care of your marriage more than 
ever, and fix what went wrong.

LIBRA

13 Temmuz dolunayı ile birlikte 
işinizle alakalı önemli ve köklü 
değişimler gündeme gelecek. 
Kalıplarınızı kırmak, esnetmek 
adına tetikleyici olacak. Mesleki 
açıdan beklettiğiniz kararlar 
alınabilir. 28 Temmuz yeni 
ayında da çocuğunuz için taze başlangıçlar söz 
konusu olacak. Şans katan gelişmeler, umutlu 
adımlar var gündemde. Ay sonu itibarıyla Kasım 
sonuna kadar bireysel hedefleriniz üzerinde 
düşünmek, bazı konuları tekrar gözden geçirmek 
gerekebilir. 

With the full moon on July 13th, important and 
radical changes in relation to your business will be 
on the agenda. This will set the trigger to break your 
patterns and flex them. Professional decisions you 
have put on the back-burner can be made now. 
During the new moon on July 28th, there will be fresh 
starts for your children. New developments that will 
bring you luck and lead you to take hopeful steps are 
on the agenda. As of the end of the month until the 
end of November, it may be necessary to think about 
your individual goals and to reconsider some issues.

KOÇ I ARIES

TAURUS
13 Temmuz dolunayı fikir ayrılıklarını yoğun 
olarak yaşayacağınız bir süreci işaret ediyor. 
Aşina olmadığınız ortamlar ya da kendinizi yakın 
hissedemediğiniz, ortak payda bulamadığınız kişiler 
gerginlik sebebi olabilir. 28 Temmuz yeni ayı ev ve 
aile içi düzen değişikliklerine vesile olabilir. Yapılacak 
konuşmalar, alınacak kararlar sizi hem yoracak hem 
de daha işe yarar hissettirecek. Ay sonu itibarıyla 
Kasım sonuna kadar bu yoğun tempo içinde 
kaybolmayıp kendinize de biraz zaman ayırmanız 
gerekecek.

The full moon on July 13 marks a period in which 
you will experience disagreements in an intense 
way. Unfamiliar environments or people with whom 
you cannot feel close and cannot find a common 
denominator can cause tension. The new moon 
on July 28, may lead to changes 
in the order of your home and 
family. The conversations to 
be had and the decisions to be 
made will tire you out but make 
you feel more useful. By the end 
of the month, you will need to 
spare some time for yourself 
in order not to get lost in this 
intense pace until the end of 
November.

13 Temmuz dolunayı maddi açıdan 
hesap kitap yapmayı gerektiren bazı 
gelişmeleri tetikleyecek. Büyük borçlar 
ya da büyük kazancı hedefleyen riskler 
cazip ancak yorucu olabilir. 28 Temmuz yeni 
ayı ticari faaliyetler açısından harekete geçirici 
olabilir. Yakın çevrenizi ilgilendiren, daha mobilize 
ya da iletişim halinde olmanızı gerektiren yeni işler 
söz konusu olacak. Ay sonu itibarla Kasım sonuna 
kadar sosyal ortamlarda, ekip çalışmalarında, 
arkadaş ilişkilerinde çözüm gerektiren sorunlar 
patlak verebilir.

The full moon on July 13th will trigger 
developments that will require you to make some 
financial calculations. Large debts or risks aiming 
for big profits can be tempting but exhausting. 
The new moon on July 28th may be stimulating in 
terms of commercial activities. There will be new 
jobs that bear on your immediate environment, 
requiring you to be more mobile or in touch. As of 
the end of the month until the end of November, 
there can be an outbreak of problems that require 
solutions in social environments, teamwork, and 
friend relations.

GEMINI
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BURÇLAR
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TEMMUZ için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for JULY says that...

13 Temmuz dolunayı arkadaş ilişkilerinde bir sorunla 
mücadeleyi gerektirebilir. Bazı arkadaşlıklar bitme 
noktasına gelebilir. Güç katan ve gerçekten derinden 
bağlanabildiğiniz dostluklar dışında sadece kalabalık 
yaratan bir çevreyi artık tercih etmeyeceksiniz. 28 
Temmuz yeni ayı ile birlikte yeni bir görev ya da yeni 
bir düzen gündeme gelecek. Çevre ya da iş değişikliği 
sebebiyle rutinleri yeniden yazmanız gerekebilir. Ay 
sonu itibarıyla Kasım sonuna kadar maddi açıdan 
elinizde olanı verimli değerlendirmek adına çaba 
göstermeniz gerekecek. 

The full moon of July 13th 
may require dealing with 
a problem in friendships. 
Some friendships may come 
to an end. You will no longer 
prefer an environment 
that only creates crowds, 
except for friendships that 
add strength and that you 
can truly connect with. With the new moon on July 
28, a new task or a new order will come to the fore. 
You may need to rewrite routines due to environment 
or job change. From the end of the month until the 
end of November, you will have to make an effort to 
make efficient use of what you have when it comes 
to finances.

CAPRICORN PISCES
13 Temmuz dolunayı burcunuzda olacak ve 
planladığınız, hedeflediğiniz, üzerinde çalıştığınız 
konularda ne aşamaya geldiğinizi görme şansı 
verecek. Emeklerin karşılığını, yaptıklarınızın 
sonucunu elde edeceksiniz. Şartları zorlayarak 
çıktığınız bir yol son ve sıkı bir gayret gerektirebilir. 
28 Temmuz yeni ayı ile birlikte işleriniz ve maddi 
hedeflerinizle ilgili daha büyük oynamanın eğilimi, 
umudu ve hevesi artacak. Ay sonu itibarıyla Kasım 
sonuna kadar eve ve ailenize dair sorumluluklar göz 
ardı edilmemeli.

The full moon on July 13th will be in your sign and will 
give you the chance to see how far you have come in 
matters that you have planned, targeted and worked 
on. You will reap the rewards of your hard work. A 
road that you take by forcing the conditions may 
require a final and hardy effort. With the new moon 
on July 28th, the tendency, hope and enthusiasm to 
play bigger with your business and financial goals 
will increase. From the 
end of the month until 
the end of November, 
responsibilities in relation 
to your home and family 
should not be ignored.

13 Temmuz dolunayı 
döneminde kendinizi 
gereksiz mücadele ve 
dünyevi kavgalardan uzak 
tutabilmek iyi olacak. İçinize 
attıklarınız sizi yorabilir. Bu 
sebeple paylaşabileceğiniz 
kişilerle bir arada olmak iyi 
gelebilir. 28 Temmuz yeni 
ayı ile birlikte yeni iş birlikleri, 
ortaklıklar konusu tetiklenebilir. Bekar kovalar için yeni 
ilişki sinyali olabilir bu yeni ay. Ay sonu itibarıyla Kasım 
sonuna kadar iletişim ve bilgi alışverişleri açısından 
her zamankinden daha fazla çaba göstermeniz 
gereken bir süreç başlayacak. 

During the full moon on July 13th, it will be good to 
be able to keep yourself away from unnecessary 
struggles and worldly fights. What you hold inside 
can tire you out. For this reason, it may be good for 
you to get together with people you can share your 
heart with. With the new moon on July 28th, new 
collaborations and partnerships can be triggered. 
This new moon could be the new relationship signal 
for single Aquarius. As of the end of the month, 
until the end of November, a process in which you 
will need to make more effort than ever in terms of 
communication and information exchange will begin.

KOVA I AQUARIUS

13 Temmuz dolunayı özel hayatınızda, ikili 
ilişkilerinizde dengeleri değiştirecek gelişmeler 
yaşatabilir. Anne-babalar için, çocuklarıyla ilgili 
gündeme gelecek meseleler bazı radikal karaları da 
eşliğinde getirecek. Bugünler bir karara varmanın ya 
da varamamanın stresini barındırıyor. 28 Temmuz 
yeni ayı yaratıcılığınızı tetikleyebilir. Kendinizle baş 
başa kalıp yeni işler üretmek için ideal zaman olabilir. 
Ay sonu itibarıyla Kasım sonuna kadar bütçeyle ilgili 
meselelerde daha hesaplı davranmak gerekiyor.

The full moon on July 13th may bring developments 
that will change the balance in your private life and 
bilateral relations. For parents, the issues that will 
come up about their children will bring forth some 
radical decisions. In these days, you will suffer from  
the stress of having to reach a decision. The new 
moon on July 28th can trigger your 
creativity. It can be an ideal start 
to being alone with yourself and 
producing new works. As of the 
end of the month until the end 
of November, you will have to be 
more prudent in matters related 
to your budget.

VIRGO
13 Temmuz dolunayı ikili ilişkilerde yorucu bir 
süreçten geçeceğinizi işaret ediyor. Hayatı, görev ve 
sorumlulukları, işi ve ortak hedefleri paylaşmak adına 
seçtiğiniz kişilerle aranızda bir gerilim yaşanabilir. Böyle 
durumlarda esnek olabilmek şart. Revizyonlar eşliğinde 
dengenin yeniden sağlanması gerekiyor. 28 Temmuz 
yeni ayı yeni maddi kaynaklar ya da yatırım hedefleri 
açısından önemli olacak. Ay sonu itibarıyla Kasım 
sonuna kadar işleri düzene sokmak, iş bağlantılarını 
gözden geçirmek, kaçırılan fırsatları tekrar ele almak 
gerekecek.

The full moon on July 13th indicates that you will go 
through a tiring process in bilateral relations. There 
may be tension between you and the people you 
choose to share your life, duties, responsibilities, work 
and common goals with. In such cases, it is necessary 
to be flexible. The balance needs to be restored with 
revisions. The new moon on July 28th will be important 
in terms of new financial resources or investment 
targets. As of the end of 
the month until the end of 
November, you will have 
to put things in order, 
review business contacts, 
and revisit missed 
opportunities.

YENGEÇ I CANCER

13 Temmuz dolunayı döneminde iş ortamınız, 
üstlendiğiniz iş ve projeler, iş arkadaşlarıyla bağlantılı 
olaylar stres yaratabilir. Yetişmesi gereken işler, iş 
birliği yapmakta zorlandığınız kişiler, sorgulanan 
yetkinlikler sizi her zamankinden daha çok yorabilir. 
Tepkisel kararlardan kaçınmalısınız. 28 Temmuz 
yeni ayı burcunuzda olacak. Stres kaynağı olan her 
şey için alternatif yaratmak sizi rahatlatacak. Yeni 
başlangıçlara vesile olan ve sizi harekete geçirecek 
bir yeni ay bu. Ay sonu itibarıyla Kasım sonuna kadar 
yolculuklarda ve yabancı ortamlarda ve yabancı 
insanlarla aranızda bazı sorunlar yaşanabilir. 

During the full moon on July 13th, your work 
environment, the work and projects you undertake, 
events related to colleagues can create stress. 
Deadlines, people with whom you have difficulty in 
cooperating, the questioning of competencies can 
tire you more than ever. You should avoid reactive 
decisions. The new moon on July 28th will be in your 
sign. Creating an alternative for everything that is a 
source of stress will relax you. This is a new month that 
will lead to new beginnings and get you to take action. 
As of the end of the month until the end of November, 
there may be some problems between you and foreign 
people on journeys and in foreign environments. 

 LEO
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Pegasus’tan Haberler News

VICE-CHAIRPERSON OF THE BOARD (MANAGING DIRECTOR) OF PEGASUS AIRLINES
MEHMET T. NANE ASSUMES HIS DUTIES AS CHAIR OF THE IATA BOARD OF GOVERNORS (BOG)
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With respect and longing, we commemorate the 
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VICE-CHAIRPERSON OF THE BOARD (MANAGING 
DIRECTOR) OF PEGASUS AIRLINES

MEHMET T. NANE ASSUMES HIS 
DUTIES AS CHAIR OF THE IATA 
BOARD OF GOVERNORS (BOG)

PEGASUS HAVA YOLLARI 
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RECEIVES THE “INSPIRATIONAL ROLE 
MODEL” AWARD FROM IATA

Pegasus Pegasus 

PEGASUS HAVA 
YOLLARI CEO’SU 
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PEGASUS AIRLINES LAUNCHES 
THREE NEW ROUTES

PEGASUS HAVA 
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Merhum Şevket Sabancı’nın 2000 yılında kurduğu Esas Holding’in 
sosyal yatırım birimi Esas Sosyal, sürdürülebilir ve ölçülebilir toplumsal 
fayda yaratmayı amaçlıyor. Holding’in beş ana iş kolundan biri olarak 
faaliyete geçtiği 2015 yılından beri “gençlik ve istihdam” konusuna 
odaklanarak, sosyal etkisi yüksek iki yatırım programını sürdürüyor.  

Bunlardan ilki olan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, 
işverenlerce az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun 
gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştırmayı ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarına nitelikli iş gücü sunmayı amaçlıyor. Program kapsamında 
tam zamanlı ve maaşlı ilk iş deneyimi kazanma fırsatı yakalayan 
gençler, Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri olarak 
adlandırdığı alanlarda pek çok eğitime katılıyor, önemli kurumların 
yöneticilerinden mentorluk desteği alıyorlar. STK’larda deneyim 
kazanan gençler prova mülakatlar, söyleşiler vb. etkinliklerde alanında 
uzman kişilerin engin bilgilerinden yararlanıp geleceğe ve iş dünyasına 
hazır olarak programı tamamlıyor. 

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan edinilen tecrübe 
ve Esas Sosyal ekosisteminden alınan geri bildirimler ışığında, yabancı 
dil yetkinliğinin yeni mezun gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerinde 
karşılarına çıkan bir engel olduğu görüldü. Bu bakış açısıyla 2021 yılında 
hayata geçirilen Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı, 
işverenlerce az bilinen devlet üniversitelerinde öğrenim gören 3. sınıf 
öğrencilerine 12 ay süresince 3 kur online canlı sınıflarda İngilizce 
eğitimi alma fırsatı veriyor.

Sürdürülebilir sosyal fayda sağlayan iki programı başarıyla yürüten 
Esas Sosyal, Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan mezun 
olan gençlerin programa ve birbirlerine olan bağlılıklarını artırmak ve 
programın içerisinde “geri verme” olgusunu sağlamak amacıyla hayata 
geçirilen Mezunlar Programı’nı da bu buluşmada duyurdu. 

Sosyal fayda yaratma hedefiyle başlayan, merhum Şevket Sabancı 
ve ailesinin topluma geri verme vizyonu ışığında gelişerek büyümeye 
devam eden bu anlamlı sürecin ilk adımı olan Şevket Sabancı Vizyonuyla 
İlk Fırsat Programı’ndan mezun olan gençler, Temmuz 2021’de 
aramızdan ayrılan Şevket Sabancı’nın doğum günü vesilesiyle bir araya 
gelerek onu şükranla andılar.  

Şevket Sabancı vizyonuyla hayata geçirilen program kapsamında 
verilen fırsatın gençler tarafından nasıl değerlendirildiğini görmekten 
dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Esas Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Sevgili babam Şevket 
Sabancı’nın doğum gününde, vizyoner kişiliğiyle dokunduğu herkese 
yaydığı cesareti, umudu hatırlamak ve onu anmak amacıyla bir araya 
geldik. Babamın vefatının üzerinden neredeyse bir sene geçti. Bugün 
burada onun vizyonuyla hayata geçirdiğimiz İlk Fırsat Programı’ndan 
mezun gençlerle bir araya gelmek, bu genç nesille aynı atmosferi 
solumak benim için oldukça gurur verici… 22 sene önce Esas 
Holding’in kuruluşuna şahit olurken bugünlere geleceğimizi hayal 
dahi edemezdim. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki ekonomik 

150 FIR ST CHANCE GRADUATE S FROM 
5 COHORTS REUNITED!

Esas Sosyal, the social investment unit of Esas Holding, founded by the 
late Şevket Sabancı in 2000, aims to create sustainable and measurable 
social benefit. Since 2015, when it started its operations as one of the 5 
main business units of the Holding, it focuses on “youth and employment” 
and carries on 2 investment programs with high social impact.

The first of these, Şevket Sabancı First Chance Program, aims to facilitate 
the transition from school to work of young graduates from state 
universities which are less known to employers, and to offer a qualified 
workforce to Non-Governmental Organisations. Young people, who have 
the opportunity to gain full-time and paid first work experience within the 
scope of the program, attend many trainings towards 21st century skills 
by the World Economic Forum, and receive mentorship support from the 
managers of important institutions. Young people who gain experience 
in NGOs can participate in mock interviews, talks, etc. and complete the 
program by making use of the vast knowledge of experts in their field to 
get ready for the future and the business world. 

In light of the experience gained from Şevket Sabancı First Chance 
Program and the feedback received from the Esas Sosyal ecosystem, 
it was seen that foreign language proficiency was a barrier for new 
graduates during transition from school to work life. The Hayırlı Sabancı 
English Chance Program, launched in 2021 with the support of Hayırlı 
Sabancı, provides junior students studying at state universities which are 
less known by employers, with English education during 3 online courses 
for 12 months.

Esas Sosyal, which successfully executes 2 programs that provide 
sustainable social benefit, announced the Alumni Program at the event. 
The Alumni Program is implemented in order to increase Program alumni’s 
attachment to the program and each other, as well as provide a culture of 
“giving back”.

The young people who graduated from Şevket Sabancı First Chance 
Program came together on the occasion of Şevket Sabancı’s birthday, 
who passed away in July 2021, to commemorate him with gratitude. The 
Program is the first step of this meaningful process that set out with the 
aim to create social benefit and continues to grow in the light of the late 
Şevket Sabancı and his family’s vision of giving back to the society. 

Emine Sabancı Kamışlı, Vice Chairperson of Esas Holding, stated 
that she is extremely happy to see how young people make use of the 
chance given to them within the scope of the program that was brought 
to life with the vision of her late father, Şevket Sabancı. She said “On 
the birthday of my dear father, Şevket Sabancı, we came together 
to remember and commemorate the courage and hope he spread to 
everyone he touched with his visionary personality. It has been almost 
a year since my father passed away. Today, it makes me quite proud 
to come together with the young people who graduated from the First 
Chance Program, which we have implemented thanks to his vision, and 
to breathe the same atmosphere with this young generation here… 
While witnessing the establishment of Esas Holding 22 years ago, I 
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Program hakkında bilgi edinmek için okutabilirsiniz.
You scan this code to obtain information about the Program. esas-sosyal EsasSosyalesas.sosyal esassosyal

katkımıza ek olarak gençlere fırsat tanımak, gelişimlerine destek olmak 
hepimizin görevi... Esas Holding’in yatırım birimi Esas Sosyal ile bu 
görevimizi yerine getiriyor ve her yıl yeni iş birlikleriyle ekosistemimizi 
genişletiyoruz. Hedefimiz, giderek büyüyen bir aile olmak; gençlerin 
kendine güvenen bir nesil olarak geleceğe katkı sağlamasına destek 
olmak. Hayatına dokunduğumuz tüm gençleri kariyerleri boyunca 
desteklemeye, kurumsal destekçilerimiz başta olmak üzere tüm 
paydaşlarımızla el ele vererek ülkemizin geleceği olan eğitimli 
gençlerimize fırsat eşitliği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Mezunlar Komitesi Başkanı ve 
2016 Mezunu Gökçe Kutlu ise; “Ben bu programın katılımcısıyken 
çalıştığım STK’da aynı anda pek çok işi yürütmeyi öğrendim. Özel sektöre 
geçtiğimde, saatlerce süren mesailerle başa çıkmayı, sabretmeyi ve 
hata yaparak başarmayı öğrendim. Programın mezunu olduğumda, bu 
ekosistemin bana kattıklarının farkında olup programı dışarıda da doğru 
temsil etmemin önemli olduğunu düşünerek hareket ettim. 150 mezuna 
ulaştığımız bu dönemde, tüm mezunlarla birlikte programı ve ekosistemi 
daha da ileriye götüreceğimize inanıyorum” dedi.

Esas Holding üst yönetiminin de katıldığı İstanbul Marriott Hotel Asia’da 
düzenlenen büyük mezun buluşması; açılış konuşması, tanışma, ilişki 
geliştirme etkinliklerinin ardından, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı 
Kamışlı ve Esas Sosyal Direktörü Özlem Akgün Eşmeler’in konuşmalarıyla 
devam etti.  Anlamlı buluşmada, mezunlar onları bir araya getiren 
vizyonun sahibi merhum Şevket Sabancı’yı saygıyla andılar.

could not have imagined that these days would come. In addition to 
the economic contribution we make in the sectors in which we operate, 
it is our duty to provide a chance for young people and to support 
their development... We fulfil this duty with Esas Sosyal, the social 
investment unit of Esas Holding, and expand our ecosystem through 
new collaborations every year. Our goal is to become a growing family, 
to support young people so that they can contribute to the future as a 
self-confident generation. We will continue to support the young people, 
whose lives we have touched, throughout their careers and provide 
equality of opportunity to our educated youth who are the future of 
our country, by joining hands with all our stakeholders, especially our 
corporate sponsors.”

Gökçe Kutlu, Şevket Sabancı First Chance 2016 Graduate and President 
of Alumni Committee: “While I was a participant in this program, I 
learned to multitask in the NGO I worked for. When I was employed 
in the private sector, I learned to cope with long working hours, to be 
patient and to succeed by making mistakes. When I graduated from the 
program, I was aware of this ecosystem’s contribution to my life and 
I acted by thinking that it was important for me to properly represent 
the program. As the Program reached 150 graduates, I believe that 
together with all alumni, we will take the program and the ecosystem 
even further.” 

Following the opening speech, introduction and relationaship building 
activities, the grand alumni meeting held in Istanbul Marriott Hotel Asia 
went on with the speeches of the Esas Holding Chairperson of Board 
Ali Sabancı, Esas Holding Vice Chairperson of the Board Emine Sabancı 
Kamışlı and Esas Sosyal Director Özlem Akgün Eşmeler. At the meaningful 
meeting, the graduates respectfully commemorated late Şevket Sabancı, 
whose vision brought them together.
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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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Go Across

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

3 5 4 7 1 8 9 2 6

9 8 6 4 2 5 3 7 1

5 9 1 2 4 3 6 8 7

2 6 7 5 8 1 4 3 9

8 4 3 9 7 6 2 1 5

4 3 8 1 6 7 5 9 2

1 2 9 8 5 4 7 6 3

6 7 5 3 9 2 1 4 8

4 2 8 1 5 9 6 7 3

1 9 6 3 7 4 8 2 5

3 7 5 8 6 2 9 4 1

9 8 1 4 2 3 5 6 7

5 6 4 7 1 8 3 9 2

7 3 2 5 9 6 1 8 4

2 4 3 6 8 1 7 5 9

6 1 7 9 4 5 2 3 8

8 5 9 2 3 7 4 1 6






