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

Pegasus Airlines CEO

Entry

Değerli Misafirlerimiz,
Pegasus Hava Yolları olarak; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın katılımıyla 
gerçekleştirilen ve Çağrı Merkezi sektörünün en prestijli ödüllerinden 
biri olan Contact Center World 2022 yarışmasından, Çağrı Merkezi 
hizmeti aldığımız Webhelp Türkiye ile birlikte katıldığımız 6 kategorinin 
tamamında Altın Madalya alarak dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 
başarılı sonuçla birlikte, Malta’da düzenlenecek dünya finallerine kategori 
kaybetmeden katılım sağlamaya hak kazandık. Ayrıca, aynı dönemde 
gerçekleştirilen Turkey Customer Experience Awards 2022’de de “Çalışan 
Odaklı Müşteri Deneyimi” kategorisinde Gümüş ödülün sahibi olduk. 

Biz yolcularına “misafir” olarak hitap eden ve insana verdiği değeri her 
zaman odağına koyan bir şirketiz. Misafir odaklı hizmet anlayışımızla, 
sizler için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın sonunda 
aldığımız ödüller de bizim için büyük bir gurur kaynağı oluyor. Çünkü 
ödül almak, çalışmalarımızın, gayretlerimizin, ortaya koyduğumuz 
emeğin fark ediliyor olması anlamına geliyor. Bunun için mutlu ve 
gururluyuz. Siz değerli misafirlerimiz için durmadan, yorulmadan 
çalışmaya devam edeceğiz.

Yaz tatili rotaları
Yaz mevsimi, deniz-kum-güneş tatili yapmak isteyenlerden tarihi ve 
kültürel geziler yapmak isteyenlere, herkese hitap eden seçenekler 
sunuyor. Ben de sizlere iki keyifli tatil destinasyonu önermek istiyorum. 
İlk önerim, tarih meraklıları ve sualtı dalış sporlarıyla ilgilenenler 
için çok değerli bir bölge olan Kaş… Antalya’nın turistik bir ilçesi olan 
Kaş; yeşil ve maviyi doyasıya seyredebileceğiniz, Akdeniz’in güneşine 
doyacağınız eşsiz bir destinasyon. Üstelik dilerseniz her yerin yürüme 
mesafesinde olduğu bir diğer büyüleyici coğrafya olan Meis Adası da tam 
karşısında, deniz yoluyla sadece 20 dakika mesafede bulunuyor. 

Yurt dışı keşiflere meraklı olanlar için ise Avrupa’dan bir önerim 
var. İspanya’nın en önemli şehirlerinden biri olan Barselona, 
ülkenin en büyük limanına sahip ve en önemli ticaret merkezi olarak 
görülüyor. Gaudi’nin hayalleriyle şekillenen bu özel şehir, kendine has 
mimarisiyle ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. 
Barselona’nın etkileyici sokaklarında gezebilir, leziz İspanyol mutfağını 
deneyimleyebilirsiniz.

30 Ağustos Zafer Bayramı
Tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki kahraman 
askerlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

Hepinize emniyetli ve keyifli uçuşlar dilerim.

Dear Guests,
As Pegasus Airlines, we are delighted to have returned from the Contact 
Center World 2022 awards, one of the most prestigious awards programs 
for the Call Centre sector, with Gold Medals in all six categories that 
we entered together with Webhelp Türkiye, our Call Centre service 
provider, with participants from Europe, Middle East, and Africa. 
Thanks to this successful result, we are now through to the world 
finals to be held in Malta, across all the categories that we entered. We 
also won Silver in the “Employee-Driven CX” category at the Turkey 
Customer Experience Awards 2022, which was held at the same period. 

We are a company that addresses our passengers as “guests” and we 
always place our focus on the importance we give to people. With our 
guest-oriented service approach, we work with all our strength for you. 
The awards we receive after all the hard work are also a great source of 
pride for us. Because receiving an award means that all the hard work 
and effort that we put in are recognised. For this, we are happy and 
proud. We will continue to work tirelessly for you, our valued guests.

Summer holiday routes
The summer season offers options that appeal to everyone, from those 
who want a sun, sea, and sand holiday to those looking to do historical 
and cultural tours. I would therefore like to suggest two enjoyable 
holiday destinations for you. My first recommendation is Kaş, which 
is a treasured region for history buffs and those interested in scuba 
diving... Kaş, a touristic district in Antalya, is a unique destination where 
you can enjoy watching the greens and blues to the fullest and bask in 
the Mediterranean sunshine. Moreover, Meis Island, which is another 
fascinating landscape where everything is within walking distance, is 
situated just opposite, and only 20 minutes away by boat.

For those interested in new discoveries on our international network, 
I have a suggestion in Europe. Barcelona, one of the most prominent 
cities in Spain, has the country’s largest port and is regarded as the most 
important commercial centre. This special city, shaped by Gaudi’s vision, 
amazes visitors with its unique architecture and historical attractions. 
You can wander the impressive streets of Barcelona and try the delicious 
Spanish cuisine.

30 August Victory Day
Happy 30 August Victory Day, marking one of the most important 
victories in Türkiye’s history, and I would like to commemorate Mustafa 
Kemal Atatürk and our heroic soldiers with gratitude and respect.

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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Ahmet Elhan, “Geniş Zaman”
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

AN INTERDISCIPLINARY JOURNEY

Ada Şabanoğlu
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TREND / Hotwire

galerimiz.com

1- Ahmet Elhan, “Geniş Zaman”
2- Duygu Aydoğan, “İsimsiz”

1

AN IN T E RDIS CIPLINARY 
JOURN EY

2
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TREND / Hotwire
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Hotwire

youtube.com/watch?v=VFL1PoJzB78

MAN  WIT H  T H E  TORTOISE
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TREND / Hotwire

swissotel.com

OUTDOOR CINEMAS

swissotel.com
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TREND / Hotwire

mobilet.com mobilet.com

Dünyada Açık Hava Sinemaları
Dünyanın hâlâ faaliyet gösteren en eski açık 
hava sinemasının Batı Avustralya’nın Broome 
kentinde bulunan SunPictures olduğu 
biliniyor. 9 Aralık 1916’da açılan sinema 
mek nı, yüz yılı aşkın bir süredir yazları 
açık havada film gösterimi yapıyor. Hatta 
bu unvanla Guinness Rekorlar Kitabı’na bile 
girmiş. Paris’teki La Villette, Barselona’daki 
Sala Montjuic ve Yunanistan’daki Cine 
Thisio da açık hava sinemasının Avrupa’daki 
ünlü tarihi durakları arasında. Üstelik bu 
sinemalarda, klasiklerin yanı sıra, vizyona 
giren yeni filmler de gösteriliyor. Amerika’da 
ise “drive in theater” ya da “drive in cinema” 
kavramı oldukça yaygın. Yani kelimenin 
tam anlamıyla devasa bir beyaz perde 
ve önüne dizi dizi park etmiş araçlar ve 
araçlarının içinden ekrandaki filmi izleyen 
sinemaseverler… 1950’li yılların Amerikan 
gençlik filmlerinde karşımıza çıkan bu 
tarz açık hava sinemalarının geçmişi 
de otomobilin ve sinemanın icadı kadar 
eski. Öyle ki ilk “drive in cinema” 1915’te, 
Amerika’nın New Mexico eyaletinde hizmete 
başlamış. 

Outdoor Cinemas  
Across the World
The oldest outdoor cinema still in 
business is SunPictures, in the Western 
Australian town of Broome. The cinema, 
launched on December 9th, 1916, has 
put on outdoor screenings for over a 
century – even giving it a place in the 
Guinness Book of Records. Meanwhile, 
Paris’ La Villette, Barcelona’s Sala 
Montjuic, and Greece’s Cine Thisio are 
some of the longest-serving in Europe. 
Aside from classic works, these cinemas 
also continue to show new movies. In 
America, the concept of the “drive-in 
theaters” or “drive-in movies” is rather 
widespread. These allow film-goers to 
park their vehicles side by side to enjoy 
movies beamed onto a huge screen. The 
concept of open air cinemas, of the kind 
shown in movies on the 1950s American 
youth, has a history that dates back as 
far as automobiles and cinema itself. 
The first “drive-in cinema”, for instance, 
was established in the US state of New 
Mexico in 1915.
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TREND / Hotwire

B O ZCA A DA  JA Z Z  FE STIVAL

Bozcaada Caz Festivali Konser Programı
Bozcaada Jazz Festival Concert Program

26 Ağustos, Cuma / Friday, August 26th
• Almagest Quintet (Cenk Erdoğan, Eylem Pelit, Hamdi Akatay, Tuluğ 

Tırpan, Volkan Öktem)
• Shishani & Miss Catharsis (Erlinda R.S.S.P. Vranckx, Jaimie van Hek, 

Cecilia Moyano Adriaanse, Jasmine van der Waals)
• Yeni Türkü

27 Ağustos, Cumartesi / Saturday, August 27th
• Dilan Balkay
• Guillaume Perret (FR) & Volkan Öktem
• Max Plattner Trio (Lorenzo Sighel, Marco Stagni, Max Plattner) (NL)

28 Ağustos, Pazar / Sunday, August 28th
• Hüsnü Şenlendirici
• İKİ (Alp Ersönmez & Çağrı Sertel)
• NOUT (Delphine Joussein, Rafaëlle Rinaudo, Blanche Lafuente) (FR)
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TREND / HotwireHotwire

EVRIM KURAN’S YEARS OF RESEARCH

New York Times Çok Satanlar Listesi’nde 
bir numaraya yükselen ve Goodreads’te 

romantik kurgu kategorisinde en iyi kitap 
ödülünü alan “Tatilde Tanıştığımız İnsanlar”, 

insanın gerçek evini aramasına ve onu 
bulduğunda da iki kişilik muhteşem bir 

dünya yaratmasına dair samimi, eğlenceli 
bir aşk ve arkadaşlık hikâyesini konu alıyor.

epsilonyayinevi.com

People We Meet on Vacation
“People We Meet on Vacation”, which hit 

the number one New York Times Bestseller 
List and won the best book award in the 
romantic fiction category on Goodreads, 
is an intimate, fun and summery story,  

about finding one’s true home and creating 
a wonderful world for two once when you 

find it. It’s a love and friendship story.

RCH

Emily Henry

Evrim Kuran
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TREND / Hotwire

ROGUES OF HAMELIN

Boş bir yoğurt kabı, küçük 
yapboz parçası, bir ayakkabı 

bağcığı ve kavanoz kapağı, bir 
gün gereksiz şeyler toplantısı 

yapmaya karar verirler çünkü artık 
önemsenmemekten bıkmışlardır. 
Ama onların gerçekten gereksiz 
olduğuna kim karar vermiştir? 

Nihan Temiz bu sevimli hikâyesinde 
minik okurlara, gereksiz görünen 

en ufak eşyanın bile dönüştürülerek 
tekrar kullanılabileceğini anlatıyor. 

ithakicocuk.com

The Meeting of 
Useless Things

An empty yogurt container, a 
small puzzle piece, a shoelace, 

and a jar lid, they decide to have 
a junk meeting one day because 

they’re tired of being ignored. But 
who decided that they were really 
unnecessary? In this lovely story, 

Nihan Temiz tells little readers that 
even the smallest item that seems 
unnecessary can be recycled and 

reused.

Children’s Books 
for Summer Fun

Terry Pratchett
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“Oyunculuk, seyircinin nefesini 
[ Y E Ş İ M  A L I Ç ]

“Acting is creating that moment in which the audience holds their breath…”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

Oyunculuğu nasıl tanımlarsınız?

O halde oyuncunun kaynağı kendi yaşam arşividir diyebilir miyiz?

How would you define acting?

So, can we say that the source of the actor is his own life’s archive?

Portrait
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içerideki benlerden 
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Portrait

Lastly, you were on the agenda with the TV series “Yasak 
Elma”. Could you briefly describe your role here?

Son olarak “Yasak Elma” dizisiyle gündemdeydiniz. 
Buradaki rolünüzü kısaca anlatabilir misiniz?
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Canlandırdığınız karakterler içinde şimdiye kadar sizi en 
çok zorlayan hangisi oldu?

Yer aldığınız proje seçimlerinde öncelikleriniz neler?

Kendinizle bağdaştırdığınız, rolden çıkamadığınız, kendi 
hayatınıza da fikirlerini uyarladığınız bir karaktere hiç 
denk geldiniz mi?  

Which of the characters you have portrayed has been 
the most challenging for you so far?

What are your priorities in selecting projects?

Have you ever come across a character that you 
associate with yourself, can’t get out of the role, and 
whose ideas you adapt to your own life? 
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Portrait

İmkânınız olsaydı hangi yönetmenin hangi filminde 
oynamak isterdiniz? 

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

Feldenkrais workshop’ları düzenlediğinizi duyduk. Nedir 
bu Feldenkrais? 

If you had the opportunity, which film of which director 
would you like to act in? 

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

We heard that you organize Feldenkrais workshops. 
What is this Feldenkrais?
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Peki workshop fikri nasıl ortaya çıktı ve ne gibi geri 
dönüşler aldınız?

Yakın zamanda sizi en çok etkileyen kitap, film ya da dizi 
hangisi/hangileri oldu?

Sık sık seyahat eder misiniz?

Seyahat alışkanlıklarınız veya tercihleriniz var mı? 

Yurt içinde ve dışında gözde tatil lokasyonlarınız var mı? 

So how did the idea for the workshop come about and 
what kind of feedback did you get?
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Okuyucularımıza tavsiye edeceğiniz, unutamadığınız bir 
tatilinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

Portrait

Which book, movie or TV series has influenced you the 
most recently?

Do you travel often?

Do you have travel habits or preferences? 

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

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



32 PEGASUS _
 

Travel

Hazineleri 
 The Lost Underwater 

Treasures:  

32 PEGASUS _
 



_ PEGASUS    33

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
DALAMAN’a, haftanın HER GÜNÜ her şey dâhil 
688,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to DALAMAN from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; all-
inclusive prices start at 688,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

You can fly to DALAMAN 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.

_ PEGASUS    33
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Travel

E
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Travel
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Travel
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Travel
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Salzburg
For a Musical Feast

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
VİYANA’ya, haftanın HER GÜNÜ her şey dâhil 
160,99’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to VIENNA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 160,99 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.

_ PEGASUS    43
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Mozart ve klasik müzik, bugün Salzburg’un en 

salzburgerfestspiele.at

MODERN 
MERKEZ

Michelin Yıldızı’na sahip lüks 
gastronomi duraklarından 

Red Bull’un milyarder patronu 
Dietrich Mateschitz’in 
Salzburg Havaalanı’nın 

çatısına inşa ettirdiği cam 
kaplı Hangar 7 gibi pek çok 
mekân, Salzburg’un tarihi 
olduğu kadar modern bir 

merkez olmasını da sağlamış. 
3 bin 700 metrekarelik bir alan 

üzerine inşa edilen Hangar 
7, 1200 ton çelik ve 280 ton 
özel cam kullanılarak inşa 

edilmiş. Mekânda, 2. Dünya 
Savaşı’ndan kalma savaş ve 
gösteri uçağı gibi özel hava 

araçları sergileniyor. Müzedeki 
ünlü restoran Ikarus ise özel 

tatlarıyla bir gastronomi 
merkezi.       

Modern Centre
Many venues, from luxury 
gastronomic stops with a 
Michelin Star to the glass-
enclosed Hangar 7 built by 
Red Bull’s billionaire boss 

Dietrich Mateschitz on the 
roof of Salzburg Airport, have 

made Salzburg a modern 
centre as well as a historical 

one. Built on an area of 3,700 
square meters, Hangar 7 

was constructed using 1,200 
tons of steel and 280 tons 

of special glass. Special 
aircrafts such as fighter and 

demonstration aircrafts 
from WWII are exhibited 
in the venue. The famous 
restaurant Ikarus in the 

museum is a gastronomic 
centre with its specialities 

on offer. 
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Travel

Stirring Our Blood with Flamenco Melodies
BARCELONA
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BARSELONA’ya, haftanın HER günü her şey dâhil 
190,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BARCELONA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 190,99 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.

BARSELONA’NIN 

Joan Miró Vakfı 
Barselona’nın en ünlü yerlilerinden 
Miró’nun kübizmden sürrealizme 

uzanan yolculuğunun izini süren 250 
resim ve 150 heykeli incelerken hayal 
gücünüzü özgür bırakın. Sergilenen 
eserler arasında ünlü “Sabah Yıldızı” 
ve “Güneşin Önündeki Kadın” da var. 

fmirobcn.org
Sant Pau 

Katalan mimar Lluís Domènech 
i Montaner’in 1900’lerin başında 

yeni nesil hastanelere taslak olması 
amacıyla tasarladığı, art nouveau 
tarzındaki bu başyapıtı –ve Dünya 

Miras Alanı’nı– ziyaret edebilir-siniz. 
Ek binalarla hastalar için bir “bahçe 
kenti” oluşturması planlanan Sant 
Pau (günümüzde kültür merkezi) 
tünellerle birbirine bağlanıyor ve 

sanat eserleri, vitraylar ve bahçelerle 
süsleniyor. 

santpaubarcelona.org
Katalan Ulusal Sanat Müzesi

Romanesk fresk, madeni para ve 
mobilyalardan oluşan sayısız Katalan 

sanat eseri, bu kubbeli ma-bedin
galerilerinde. 

museunacional.cat

“The Best” of Barcelona
Fundacio Joan Miró 

Let your imagination run wild, as 
you examine the 250 paintings 

and 150 sculptures that trace the 
journey of Miró, one of Barcelona’s 
most famous natives, from cubism 
to surrealism. Among the works on 

display are the famous “Constellation 
Morning Star” and “Woman in Front 

of the Sun”.
Sant Pau 

You can visit this Art Nouveau 
masterpiece – and the World 

Heritage Site – designed by the 
Catalan architect Lluís Domènech 
i Montaner in the early 1900s to 

serve as a blueprint for a new 
generation of hospitals. Planned to 
create a “garden city” for pa-tients 

with additional buildings, Sant 
Pau (today’s cultural centre) is 

connected by tunnels and adorned 
with works of art, stained glass and 

gardens. 
National Art Museum of Catalonia

Countless works of Catalan art, 
consisting of Rom-anesque frescoes, 

coins and furniture, are in the 
galleries of this domed sanctuary.
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Konusu: “Biohacking”

A NEW TOPIC FOR DISCUSSION: 
“BIOHACKING”
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Your horoscope for AUGUST says that...
Astrolog Özlem Recep
astrologozlemrecep@gmail.com

Sevgili Akrep burçları, Ağustos ayının başında 
kariyerinizde yükselmek isteyeceğiniz her türlü 
kısmetin ayağınıza kadar geleceğini şimdiden 
söylemeliyim. Yükseliş vadeden ve uzunca süredir 
sıkıntı yaşayıp bir türlü ilerleyemediğiniz fırsatlar 
sizinle olacak. Tüm bu olumlu süreçlerden geçerken 
size düşmanlık besleyen kişilere karşı temkinli olmak 
önemli. Bazı restleşmeler ve ben-sen kavgalarında 
hakkınızı savunurken dikkatli olmalısınız. Ayın son 
döngüsüne doğru ailenizin içerisinde sizin desteğinizi 
bekleyen yakınlarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. 
Ev değiştirmek isterseniz, yeni yerleşim alanları 
keşfetmek için fırsatlar sizinle birlikte.

Dear Scorpio natives, I must say in advance that at 
the beginning of August, all kinds of fortunes that 
would get you to advance in your career will come 
to your feet. After struggling for a long time and 
not being able to move forward, opportunities that 
promise advancement will present themselves. As 
you go through all these positive developments, it is 
important to be cautious about people who are hostile 
towards you. You have to be careful when defending 
your rights if you find yourself in a confrontation or 
me-you fight. Towards the end of the 
month, you may want to take care of 
your relatives who are waiting for your 
support. If you want to change houses, 
opportunities to explore new residential 
areas will present themselves.

AKREP I
Sevgili Yay burçları, Ağustos ayının 
başında yurt dışı ve yabancılarla 
ilgili giriştiğiniz projelerde başarı 
sizinle birlikte olacak. Devlet ve mahkemeleri 
ilgilendiren önemli başvuru ya da avukatlarınızla 
görüşmeleriniz bulunuyorsa gelişmeler yüzünüzü 
güldürebilir. Evliliğinizle ilgili problemleriniz varsa, 
akışta kalmak ve evlilik danışmanlarından yardım 
almak iyi gelebilir. Yakın arkadaşlarınızla aranızda 
oluşabilecek gerginliklere karşı bu kişilerin 
size zarar verebileceğini unutmayın. Yanınızda 
çalıştırdığınız kişilere ve takım arkadaşlarınıza 
verdiğiniz sırlara, daha sonradan başkalarından 
duymamak adına dikkat etmelisiniz.

Dear Sagittarius natives; At the beginning 
of August, you will succeed in your projects 
related to abroad and foreigners. Developments 
regarding matters related to the state and 
courts, or meetings you may have with your 
lawyers can put a smile on your face. If you have 
problems with your marriage, it may be good to 
keep with the flow and seek help from marriage 
counselors. It is very important to take action in 
relation to the tensions that may arise between 
you and your close friends, without forgetting 
that these people may harm you. You should pay 
attention to the secrets you give to the people 
you work with and to your teammates, so that 
you do not hear them from others later.

YAY I 
Sevgili Terazi burçları, Ağustos 
ayının başında kalabalık 
ortamlarda davet, organizasyon 
ve etkinlikler içerisinde 
bulunabilirsiniz. Gökyüzü ayın 
ortalarına doğru aşk konusunda 
aradığınızı bulacağınızı gösterirken kader bağları, 
devam eden aşklar adına bir kez daha karşılaşma ve 
haberleşmeleri vadediyor. Çocuklarınızı ilgilendiren 
etkinlik ve faaliyetlerin içerisinde bulunabilirsiniz. Kısa 
tatil planı niyetiniz varsa bu ay gökyüzünden destek 
alabilirsiniz. Ancak parasal konularla ilgili önünüzü 
görerek hareket etmek akıllıca olabilir. Borçlanmalara 
dikkat!

Dear Libra natives, at the beginning of August, you 
can respond to invitations, by attending organizations 
and events in crowded environments. While the sky 
shows that you will find what you are looking for in love 
towards the middle of the month, it promises once 
again encounters and communications in the name 
of ties of fate and ongoing love. You can participate 
in activities and events that interest your children. If 
you intend to plan a short vacation, you can get the 
support of the sky this month. However, it may be wise 
to act by seeing ahead in financial matters. Beware of 
borrowing!

Sevgili Koç burçları, aşk hayatınız 
hakkında sürpriz gelişecek 
konulara zemin hazırlayan bir 
aya giriş yapıyorsunuz. Olası 
haberler, tesadüfi karşılaşmalar ve 
tanışmalar gündeminizde olabilir. 
Eskilerden yarım kalmış bir beraberlik bulunuyorsa 
ayın ortalarına doğru haberler alabilirsiniz. Evli ve 
mutluysanız birbirinize kenetleneceğiniz özel bir 
dönemi yaşayabilir, ailecek tatil planı yapabilirsiniz. 
Ayın sonuna doğru özellikle iş yerinizdeki değişiklikler 
gündeminizdeyken yeni iş teklifi ve yer değişiklikleri 
açısından görüşmeler yapabilirsiniz. Yeni fırsatlar, 
uzunca süredir beklediğiniz projeler için şans 
niteliğinde olabilir. 

Dear Aries natives, you are entering a month that 
holds surprises for your love life. Probable news, 
random encounters and introductions may be on 
your radar. If there is an unfinished love affair from 
the past, you can get some news towards the middle 
of the month. If you are married and happy, you can 
experience a special period where you will bond 
with each other, and you can plan a family vacation. 
Towards the end of the month, especially when 
changes in your workplace are on your agenda, you 
can have meetings related to a new job offer and 
location changes. New opportunities can present the 
chance to realize the projects that you have kept on 
the backburner for a long time.

KOÇ I 

Sevgili Boğa burçları, Ağustos ayının başında kendi 
içinize gizlenip pek çok kişiden kendinizi soyutlamak 
isterken eviniz, evinizin dekoru, yeni eşyalar ve 
kendi kabuğunuzdaki yeniliklere kalbinizi açmak için 
ilk 10 günü değerlendirebilirsiniz. Ayın ortalarına 
doğru kariyerinizde gerçekleşecek atılımlar 
bulunuyor. Ayın sonuna doğru yöneticilerinizle 
olabilecek gerginliklere karşı biraz daha temkinli 
olun. Kariyer hayatınızda çıkış yapmak için 
fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayın son günlerinde aşk 
hayatınızda olabilecek gelişmeler ruhunuzu mutlu 
edecek gibi görünüyor. 

Dear Taurus natives, at the beginning of August, 
while you want to hide away and isolate yourself 
from many people, you can make use of the first 
10 days by opening your heart to your home, home 
decor, new items and innovations in your own shell. 
There are breakthroughs in your career towards 
the middle of the month. Be a little more cautious 
of any tensions that may arise 
between you and your managers 
towards the end of the month. 
You can seize opportunities 
to make a breakthrough in 
your career. It seems that the 
developments in your love life in 
the last days of the month will 
make your soul content.

Sevgili İkizler burçları, Ağustos ayının 
başında ünlenmek istediğiniz pek çok 
projede isminizden söz ettirebilirsiniz. 
Sosyal medya ve çeşitli platformlarda 
ses getireceksiniz. Ayın ortalarına doğru 
seyahatler, çeşitli davet ve organizasyonların 
içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu ay, yeni 
bir otomobil almak isterseniz kârlı fırsatlar 
ve yeni sözleşmeler yapmak adına gökyüzü 
arkanızda. Ayın son döngüsüne doğru aileniz ve 
yakın akrabalarınızla birlikte olacağınız çeşitli 
organizasyonlar size mutluluk verebilir. Evinizi 
taşıma planlarınız bulunuyorsa bu ay içerisinde 
gelişmeler sizi mutlu edebilir. 

Dear Gemini natives, at the beginning of 
August, your name can be mentioned with 
the projects you want to become famous for. 
You can be a howling success on social media 
and various platforms. Towards the middle 
of the month, you can find yourself travelling, 
attending various invitations and organizations. 
This month, if you want to buy a new car, the 
sky is backing you up to make profitable deals 
and sign new contracts. Towards the end of the 
month, various organizations in which you can 
enjoy being with your family and close relatives 
may give you happiness. If you have plans to 
move your house, developments may make you 
feel pleased this month.
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Sevgili Balık burçları, Ağustos ayının ortalarında, 
önemli tedavi ve operasyonlar, hem sizin hem de 
yakınlarınızın hastane süreçleri yorucu olabilir. Kilo 
vermek istiyorsanız bu ay diyete başlamak için 
şahane bir zaman. Ev değiştirmek, satın almak ve ülke 
değiştirmek istiyorsanız ayın sonuna doğru fırsatlar 
karşınıza çıkabilir. Eşinizle birbirinize kenetleneceğiniz 
özel bir süreçten geçerken aşk hayatınız açısından 
şanslısınız. Bu ay, arkanızdan konuşup yüzünüze gülen 
insanları fark edeceksiniz. Özellikle iş yaptığınız kişilerin 
bu gibi tutumları karşısında daha temkinli adımlar 
atmalısınız.

Dear Pisces, in mid-August, 
important treatments and 
operations, and the hospital 
related issues of both you 
and your relatives may 
tire you out. If you want to 
lose weight, this month is 
a great time to start a diet. 
If you want to change houses, buy one and change 
countries, opportunities may come your way towards 
the end of the month. You are lucky in terms of your 
love life as you go through a special process where 
you and your spouse will bond with each other. This 
month, you will notice people talking behind your 
back and smiling in your face. You should take more 
cautious steps especially in the face of such attitudes 
coming from the people you do business with.

BALIK I 
Sevgili Oğlak burçları, Ağustos ayının başında 
borçlanmamaya dikkat etmelisiniz. Ayın sonuna 
doğru elinize geçecek olan kazançlı paralarınızın 
borçlara gitmemesi için ayın başındaki harcamalara 
dikkat etmelisiniz. Bu ay bel fıtığı, dişler ve 
saçlarınızla ilgili bazı rahatsızlıklara açıksınız, 
bazı operasyonlar geçirmeniz muhtemel gibi 
görünüyor. Yeni iş ve kariyer fırsatlarıyla birlikte 
gelecek tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Yeni ortaklık 
ve girişimler oluşursa hukuksal konularla haklarınızı 
garanti altına almalısınız. Aşk hayatınızdaki 
hareketlilikle birlikte sevdiğiniz kişiyle birbirinize 
kenetleneceksiniz. Çocuklarınızın sağlık sıkıntılarına 
karşı dikkatli olunuz.

Dear Capricorns, you should be careful not to get 
into debt at the beginning of August. You should pay 
attention to the expenses at the beginning of the 
month so that the lucrative gains that you will get 
towards the end of the month does not go to debts. 
You may suffer from herniated disc, teeth and hair 
related ailments this month, it seems likely that you 
will have some operations. You should be prepared 
for new job and career opportunities and offers. If 
new partnerships and initiatives 
are formed, you should guarantee 
your rights legally. As your love life 
will be stirred, you will bond with 
the person you love. Be mindful of 
your children’s health problems.

Sevgili Kova burçları, Ağustos 
ayının başında çevreniz 
genişleyecek; kalabalıklaşan 
arkadaş ortamlarınız 
arasında ayın ortalarına doğru 
kıskanılmaya başlayacaksınız. 
Bazı eleştiriler karşısında 
düşmanlarınızla restleşme 
döngüsü içerisine girebilirsiniz. 
Rakiplerinizin ve size zarar 
vermek isteyenlerin çoğaldığı bu döngü içerisinde esas 
sebep, sizin kariyer yolculuğunuzdaki hız kazanacak 
fırsatların ayağınıza kadar gelmesi olacak. Evliliğiniz 
içerisinde bazı dengesizliklerin oturması için güzel 
fırsatlar bulunurken eşinizle birbirinize kenetlenmek 
isteyeceksiniz. 

Dear Aquarius natives, your circle will expand at the 
beginning of August. You will start to be envied towards 
the middle of the month among your crowded friend 
circles. In the face of some criticism, you can enter a 
showdown cycle with your enemies. In this cycle, in which 
the number of your competitors and those who want 
to harm you increase, they’ll mainly be envious because 
opportunities that will accelerate your career will come 
to your feet. While your marriage stands a good chance 
when it comes to resolving imbalances, you and your 
spouse will want to bond with each other.

KOVA I 

Sevgili Başak burçları, Ağustos ayında yalnız 
kalmaktan mutlu olabilir, sanatla ilgilenmek, kitap 
yazmak ve ruha iyi gelecek olan yoga, pilates 
ve meditasyon çalışmaları içerisinde bulunmak 
isteyebilirsiniz. Kronikleşmiş bazı rahatsızlıklarınız 
bulunuyorsa temkinli ve dikkatli olmalısınız. Kalabalık 
ortamlardaki virütik hastalıklara karşı tedbiri 
elden bırakmayınız. Ayın ortalarına doğru çalışma 
arkadaşlarınızın değişmesi ya da ayrılma konuları 
gündeminizde olabilir. Evcil hayvanınız bulunuyorsa 
bu ay biraz daha fazla onlarla ilgilenmek durumunda 
olabilirsiniz. Uzak akrabalarınızdan birinin rahatsızlığı 
bulunuyorsa onu ziyaret etmek ruhunuza iyi gelebilir.

Dear Virgos, you may be happy to be left to your own 
devices in August, and you may want to be involved 
in the arts, write a book and engage in yoga, pilates 
and meditation practices that 
will be good for your soul. If you 
have some chronic diseases, 
you should be cautious and 
careful. Take precautions 
against viral diseases in crowded 
environments. Towards the 
middle of the month, you may have 
a change of colleagues or you may leave your 
job. If you have pets, you may have to take care of 
them a little more this month. If one of your distant 
relatives is ill, visiting them can be good for your soul.

Sevgili Yengeç burçları, Ağustos ayında parasal 
konularla ilgili gelişmelere kanat açacağınız 
şahane fırsatlar sizinle birlikte olabilir. Çeşitli davet, 
organizasyon ve yolculuklar sırasında gelişen şanslı 
fırsatlarınız bulunuyor. Parasal konularda size 
destek vermek isteyecek nitelikte kişiler, gelecekteki 
hayallerinize kavuşmanız için size destek verebilir. Ayın 
ortalarına doğru sevdiğiniz kişiyle birlikte biraz daha 
birbirinize vakit ayırmak isteyecek ve kenetleneceksiniz. 
Beraberliğinizde hayallerinize kavuşmak için birlikte 
yol almak isteyeceksiniz. Aile büyüklerinizden bir 
yakınınızın rahatsızlığı ve ameliyat süreci biraz yorucu 
olsa da şifa sizlerle birlikte olacak. 

Dear Cancer natives, you may have wonderful 
opportunities in August, thanks to which you may 
experience developments in financial matters. You 
may strike it lucky when it comes to various invitations, 
organizations and journeys. People who want to 
support you financially can provide that support so 
that you may achieve your dreams. Towards the middle 
of the month, you will want to spend a little more time 
with the person you love and you will be bonding. In 
your relationship, you will 
want to forge ahead together 
to achieve your dreams. Even 
if a relative of yours is sick 
and the operation process 
is a bit tiring, they will soon 
recover.

YENGEÇ I 

Sevgili Aslan burçları, Ağustos ayında kendinizi 
göstermek için şahane fırsatlar karşınıza çıkacak. 
Özellikle iş hayatınızda beklediğiniz projeleri 
tamamlamak ve parlatmak adına fırsatlarınız oluşacak. 
Tüm bu süreçler para kapılarının size açılmasına olanak 
sağlayacak şekilde ay sonuna doğru anlam kazanmaya 
başlayacak. Bu ay, estetik bakım yaptırabilir, imaj 
değiştirmek isteyebilirsiniz. Pek çok kişiyi kendinize 
hayran bırakırken gönülleri fethedeceksiniz. Bu ayın 
ortalarına doğru sadece evliliğiniz içerisinde ben-sen 
kavgaları bulunabilir, biraz bu konuya dikkat ederken 
aile büyüklerinizin beraberliğinize karışması ilişkinizi 
bazı çıkmazlara götürebilir, aman dikkat! 

Dear Leo natives, in August there will be great 
opportunities to show yourself. You will have the 
chances to complete and promote the projects you 
had in the backburner, especially in your business life. 
All these will begin to make sense towards the end of 
the month, allowing the cash to flow to you. You may 
want to have aesthetic interventions, do self-care and 
change your image this month. You will conquer hearts 
while impressing many people. Towards the middle 
of this month, you may have me-you fights in your 
marriage, and your family elders’ interference in your 
marriage may lead your relationship to a dead end, be 
careful!

ASLAN I
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Esas Sosyal; 2016 yılından bu yana başarıyla devam eden Şevket 
Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan elde ettiği geri bildirimler ve 
ekosistemden aldığı görüşlerin ışığında, gençlerin işe alım süreçlerinde 
karşılaştıkları en büyük engellerden biri olan yabancı dil yetkinliğine çözüm 
modeli sunmak amacıyla 2021 yılında “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce 
Fırsatım Programı”nı başlattı.  İşverenlerce daha az tercih edilen devlet 
üniversitelerinde eğitim gören 150 genç, 12 ay süresince Berlitz’den üç kur 
online canlı sınıflarda 144 saat İngilizce eğitiminin yanında, İngilizce CV 
hazırlama, bire bir İngilizce mülakat koçluğu gibi eğitimleri de alarak en az orta 
seviye yabancı dil bilgisiyle programdan mezun oldu. 

Program katılımcılarının %83’ü henüz program bitmeden iş, staj veya Erasmus 
programlarına kabul edilmesi, programın ne kadar doğru bir soruna parmak 
basarak hayata geçirilmiş kapsamlı bir çözüm modeli olduğunu gösteriyor. 
Berlitz’in Türkiye’de iş ortakları ile gerçekleştirdiği programlar arasında en 
yüksek devamlılık oranına sahip olmasıyla örnek uygulama olarak gösterilen 
Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nın mezunları, programın 
kendilerine kattıklarını anlatıyor.

“EŞİTSİZLİKLERİ DENEYİMLEMİŞ BİRİ OLARAK BÖYLE BİR PROGRAMIN 
KURGULANMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”
ALİ GEÇGEL
Gaziantep Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nın hayatınızdaki 
yerinden ve size kattıklarından bahseder misiniz?
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; Programı ilk duyduğumda, seçilirim veya 
seçilmem diye bir kaygıyı kenara bırakıp böyle bir program hayata geçtiği için 
çok sevinmiştim. Eşitsizlikleri deneyimlemiş biri olarak böyle bir programın 
kurgulanması beni çok mutlu etti. Bu yüzden Esas Sosyal’e bir kez daha 
teşekkür ederim. Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı, tam 
lisan eşitsizliğini nasıl çözebilirim diye düşünürken karşıma çıktı. Bu 
açıdan hayatımda çok önemli bir noktaya sahip. Program; İngilizce 
eğitiminin yanında “soft skills” olarak adlandırılan becerilerimi 
de geliştirdi. Program ile birlikte “Demek ki fırsat verildiğinde 
yapabiliyorum” özgüvenini de içimde hissetmeye başladım. 
Program öncesini ve sonrasını değerlendirdiğinizde 
kendinizde nasıl değişimler görüyorsunuz?
Programdan önce “başaramayacağım” güvensizliği 
ve umutsuzluğu vardı. Ayrıca bu düşüncelerin üstüne 
İngilizcemin yetersiz olmasını da eklediğimde geleceğime 
aydınlık şekilde bakmam elbette mümkün olmuyordu.  
Program kapsamında; İngilizce yetkinliğimi geliştirmek, 
kişisel ağımı genişletmek, CV hazırlama gibi eğitimlere 
katılmak ve mülakat koçluğu desteği almak benim geleceğime 
bir gölge gibi çöken umutsuzluğumu ortadan kaldırdı. 
Kendimden daha emin şekilde ilerlememi sağladı.

THE FIR ST GRADUATE S OF THE HAYIRLI 
SA BA NCI ENGLISH CHANCE PRO GRAM 
SHARE THEIR EXPERIENCE S

In light of feedback received from the ecosystem and the Şevket Sabancı 
First Chance Program, which has been ongoing successfully since 2016, 
Esas Sosyal launched the “Hayırlı Sabancı English Chance Program” 
in 2021 to provide a solution model for foreign language proficiency, 
which is one of the biggest obstacles young people face in recruitment 
processes. 150 young people studying at state universities, which are 
less preferred by employers, have completed the program with at least 
intermediate level English proficiency thanks to training sessions such as 
English CV preparation, one-on-one English interview coaching, as well as 
144 hours of English online live classes in three courses from Berlitz for 
12 months. 

The fact that 83% of the program participants are recruited, admitted to 
internships or to Erasmus programs before the end of program shows what a 
comprehensive solution model the program presents, as it has been carried 
into effect by putting a finger on such an important problem. Hayırlı Sabancı 
English Chance Program is deemed to be exemplary due to highest rate of 
attendance among similar programs implemented by Berlitz and its business 
partners. Program participants tell us about what the program has added to 
their lives.

“AS SOMEONE WHO HAS EXPERIENCED INEQUALITIES, I AM VERY HAPPY THAT 
SUCH A A PROGRAM HAS BEEN DESIGNED”
ALİ GEÇGEL
Gaziantep University, Guidance and Psychological Counselling
Can you tell us about the contribution of Hayırlı Sabancı English Chance 
Program to your life?
First of all, I would like to point out that when I first heard about the 
program, I was very happy that such a program was implemented, 
regardless of the fact that I would be selected for it or not. Because, for 
someone who has experienced inequalities, such as I, the establishment of 
such a program is very gratifying. For this reason, I would like to thank Esas 
Sosyal once again. I came across Hayırlı Sabancı English Chance Program 
just when I was thinking on how I can overcome the inequality in foreign 

language education. In this respect, it was a very important turning 
point in my life. Besides English education, the program improved 

my “soft skills” as well. Thanks to the program, I started to feel 
confident thinking, “Given the chance, I can do it.”

What kind of changes do you observe when you consider 
your post-program experiences?
Before the program, I was insecure and hopeless and 
was thinking that “I won’t make it”. Also, when I added 
my lack of English skills on top of these thoughts, of 
course, it was not possible for me to see a bright future 
ahead. Within the scope of the program, improving my 
English proficiency, expanding my personal network, 

participating in training sessions such as CV preparation 
and getting interview coaching support, saved me from 

the despair that cast a shadow over my future. It made me 
advance more confidently.
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“PROGRAMIN, PROFESYONEL YAŞAMA GEÇİŞ YOLCULUĞUMDA 
BANA EŞLİK ETMESİ HARİKA VE GURUR VERİCİ”
FATMA YEŞİM BAYRAKÇI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım 
Programı’nın hayatınızdaki yerinden ve size 
kattıklarından bahseder misiniz?
Pandemi sürecinde nasıl daha verimli olabilirim 
sorusunu kendime sorduğumda yolculuğumun 
başladığını gördüm. Özellikle küreselleşen 
dünyada İngilizce bilmenin önemi daha da 
artıyor. Bu noktada bizlere fırsat eşitliği sunan 
Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım 
Programı’na katılmam, yurt dışına çıkmadan nasıl 
daha kolay İngilizce öğrenirim sorusuna cevap verirken; 
gelecek kaygısı yaşayan bir genç olarak özel sektördeki bir 
kurumda staj yapmama da katkı sağladı. Program boyunca her 
kur sonunda sertifika almamızın yanı sıra farklı eğitimlerle de kişisel 
gelişimimize destek oldu. Eğitim hayatından profesyonel yaşama geçiş 
yolculuğumda Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım’ın bana eşlik 
etmesi harika ve gurur verici.  
Program öncesini ve sonrasını değerlendirdiğinizde kendinizde nasıl 
değişimler görüyorsunuz?
Eğitim hayatımız boyunca aldığımız İngilizce eğitimlerde bir eksiklik 
olduğunu hissetmem, yarım kalan parçamı tamamlama konusunda 
huzursuzluk veriyordu. Lakin program kapsamında verimli bir şekilde 
eğitim süreçlerine dâhil olmak; çeşitlilik ve kapsayıcılıkla bütünleştiği 
zaman eksik yönümü tamamladığımı hissettirdi bana. Potansiyelimi 
keşfettiğim bu yolculukta fırsat kelimesinin ne olduğunu anladım. 
Program; nasıl yeni fırsatlar oluşturabilirim sorusu ile birlikte daha fazla 
aksiyon almam konusunda da cesaretimin artmasına yardımcı oldu. Ve 
en önemlisi sürdürülebilir bir dünyada değişimin parçası olma hissiyatı 
bambaşka bakış açıları oluşturdu. 

“İNGİLİZCE FIRSATIM PROGRAMI BİR FIRSATTI VE HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ”
İLAYDA YILDIRIM
Kocaeli Üniversitesi, İşletme
Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nın hayatınızdaki 
yerinden ve size kattıklarından bahseder misiniz?
Ülkemizde maalesef eğitimde fırsat eşitsizliği gibi bir gerçek var. Ben de bu 
eşitsizliğe maruz kalan taraftaydım. Eskiden o taraftaydım diyebiliyorsam 
bu Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı sayesindedir.
Pandemi sürecinde tam kendimi dil konusunda geliştirmeye başladığım 
sene, okulların ve kursların kapanması beni olumsuz etkiledi. Program 
öncesinde defalarca staj başvurularında bulundum ama maalesef firmalar 
daha bilinen üniversitelerin öğrencilerini tercih etti. Daha sonra bu 
program ile tanıştım. Bir program düşünün; hem İngilizce dil eğitimleri 
veriyor hem de okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştıracak eğitim ve 
etkinliklerle sizi destekliyor. Yani bu program bizi tam anlamıyla 
iş hayatına hazırladı. Gerçekten bu benim için bulunmaz bir 
fırsattı ve hayatımı değiştirdi.
Ülkemizdeki eğitim eşitsizliği benim için sorun olmaktan 
çıktı ve uluslararası bir otomotiv firmasının staj 
görüşmesine davet edilerek staja kabul edildim. 
Program öncesini ve sonrasını değerlendirdiğinizde 
kendinizde nasıl değişimler görüyorsunuz?
Bu programdan önce İngilizce konuşmadaki en büyük 
sıkıntım, utanmak ve ana dili İngilizce olan eğitimcilerle 
konuşamamaktı. Program ile bu sorunlarımın 
üstesinden gelmiş oldum. Eğitimcilerin ana dilinin 
İngilizce olması ve sabırlı bir tutum sergilemeleri bu kurs 
süresince beni çok rahatlattı ve İngilizce konuşamama 
konusundaki en büyük sorunum olan utangaçlığımı da 
aşmama yardımcı oldu.

“I FEEL WONDERFUL AND PROUD BECAUSE THIS PROGRAM 
ACCOMPANIED ME ON MY JOURNEY OF TRANSITIONING TO 

PROFESSIONAL LIFE”
FATMA YEŞİM BAYRAKÇI

Eskişehir Osmangazi University, International Relations
Can you tell us about the contribution of Hayırlı Sabancı 
English Chance Program to your life?
When I asked myself how I can be more efficient 
during the pandemic process, I understood that my 
journey had begun. In a globalising world, the importance 

of English knowledge is increasing. At this point, my 
participation in Hayırlı Sabancı English Chance Program, 

which offers us equal opportunities, answered the question 
of how I can learn English more easily without going abroad. 

As I was a young person who was worried about the future, the 
program also contributed to my acceptance to a private sector 

internship. Besides presenting us with a certificate at the end of each 
course, the program also supported our personal development with different 
training sessions. It is a wonderful thing that the program accompanied me 
on my journey to professional life and this also makes me proud.
What kind of changes do you observe when you consider your post-
program experiences?
The feeling that there was something missing with the English education 
we received throughout our education life made me feel uneasy about 
completing what was left unfinished. However, as being efficiently involved in 
the training process within the scope of the program which is integrated with 
diversity and inclusion, this made me feel like I completed what was missing. 
On this journey, in which I discovered my potential, I understood the meaning 
of ‘chances’. The program not only helped me to find out how I can create new 
opportunities; it also boosted my self-confidence to take more action. And 
most importantly, the feeling of being a part of change in a sustainable world 
produced completely different perspectives.

“ENGLISH CHANCE WAS A CHANCE THAT CHANGED MY LIFE”
İLAYDA YILDIRIM
Kocaeli University, Business Administration
Can you tell us about the place of Hayırlı Sabancı English Chance Program 
in your life and in what ways it contributed to it?
Unfortunately, inequality of opportunity in education is a reality in our country. 
I used to suffer from this inequality. If I can say now that “I used to suffer” 
from it, this is thanks to the Hayırlı Sabancı English Chance Program.
The year in which I started to improve my knowledge of a foreign language, 
the pandemic happened and the closing of schools and courses had a 
negative impact on my learning. I applied for internships many times before 
the program, but unfortunately, companies preferred students from better-
known universities. Then I came across this program. Imagine a program that 
provides both English language training and supports you with trainings and 
activities that will facilitate the transition from school to work. In other words, 

this program fully prepared us for the business life. It was truly a unique 
opportunity for me and it changed my life.

Education inequality in our country has ceased to be a problem 
for me, and I was invited to an internship interview with 

an international automotive company and accepted for 
internship.

What kind of changes do you observe when you 
consider your post-program experiences?
Before this program, my biggest problem was being 
embarrassed while speaking English and not being able 
to speak with native English speakers. I overcame these 

problems with the program. The fact that our teachers 
were native speakers who had a patient attitude made me 

feel very comfortable during the courses and helped me 
overcome my shyness, which was my biggest problem when 

it came to speaking English.
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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 
















