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G üli z Ö Z T Ü R K
Pegasus Hava Yolları CEO’su

Pegasus Airlines CEO

Entry

MERHABA!
Değerli Misafirlerimiz,

Öncelikle hepinize merhaba! Bu yazı, Flypgs.com Magazine’den sizlere 
ilk seslenişim… Şirketimize altı yıl boyunca başarıyla liderlik eden 
Sayın Mehmet T. Nane, 1 Mayıs 2022 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilimiz oldu. Ben de CEO’luk görevini kendisinden gururla devraldım. 
Tüm ekibimizle birlikte, şirketimizi daha da ileriye taşımak ve siz değerli 
misafirlerimizin memnuniyetini artırmak için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.

Teknoloji ve İnsan
İki önemli alana yatırım, başarımızın mimarı olmaya devam 
edecek: Teknoloji ve insan. Türkiye’nin dijital hava yolu olarak, 
misafir deneyimini odak alan yaklaşımımızla seyahat deneyimlerini 
kolaylaştıracak dijital teknolojiler ve benzersiz yenilikler sunmayı 
sürdüreceğiz. İş modelimizin temel prensiplerinden ödün vermeden, 
operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürülebilir çevre anlayışıyla 
yöneteceğiz.

En çok odaklanacağımız konulardan biri de toplumsal cinsiyet eşitliği 
olacak. Kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit 
katılımına ve kadınların potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine katkı 
sağlamak için kurumsal ve bireysel olarak her türlü çabayı göstereceğiz. 
Biz şirket olarak yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği için elimizi taşın 
altına koyduk, mücadelenin tam ortasında yer aldık. Bu liderlik değişimi, 
aynı zamanda şirketimizin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemin 
de bir göstergesi…

Mutlu Bayramlar!
Bu ay iki bayramı birden yaşıyoruz. Öncelikle Ramazan Bayramı’nızı 
kutluyor; sevdiklerinizle birlikte keyifli, huzurlu ve mutlu bir bayram 
geçirmenizi diliyorum. Atamızın yolunda daha nice bayramlara ulaşmak 
dileğiyle, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı da kutluyorum. Bu ayın bir diğer önemli günü de şüphesiz 
Anneler Günü… Koşulsuz sevgi, sonsuz şefkat, sınırsız özveri, sabır, 
emek, fedâkarlık deyince akla gelen “anne”lere, bir canlıya annelik eden, 
anaç ruhuyla dünyaya sevgi ve şefkat saçan tüm kadınlara sesleniyorum: 
Anneler Gününüz kutlu olsun!

Ve son olarak, Mayıs ayında kutlanan havacılıkla ilgili iki önemli günden 
bahsederek sözlerime son vermek istiyorum: 24 Mayıs Hava Aracı Bakım 
Teknisyenleri Günü ve 31 Mayıs Kabin Memurları Günü… Sivil havacılık 
sektörüne emek veren tüm teknisyen ve kabin memuru arkadaşlarımın 
bu özel günlerini kutluyor, kendilerine emekleri ve sektörümüze olan 
katkılarından ötürü teşekkürlerimi iletiyorum.

Hepinize emniyetli ve keyifli uçuşlar dilerim.

HELLO!
Dear Guests,

First, hello to you all! This is my first time addressing you in the Flypgs.com 
Magazine… Mr. Mehmet T. Nane, who has successfully led our company 
for the past six years, has been appointed Vice-Chairperson of the Board 
(Managing Director) of Pegasus Airlines as of 1 May 2022. I am honoured 
to receive the CEO baton from him. Together with our entire team, 
we will work tirelessly to progress our company further and increase 
satisfaction for you, our valued guests.

Technology and People
Investing in two important areas will continue to be the architecture 
for our success: Technology and people. As Türkiye’s digital airline, we 
will continue to offer digital technologies and unique innovations that 
will enhance travel experiences, with our approach that focuses on guest 
experience. We will continue to manage our operations and activities 
with a sustainable environment approach, without compromising the 
basic principles of our business model. 

Gender equality is another issue we will be concentrating on. We will 
make every effort, both as a company and as individuals, to contribute to 
the equal participation of women and men in all areas of social life and to 
enable women to realise their full potential. As a company, we have been 
committed to gender equality and have been at the centre of the struggle 
for many years. This leadership change is also proof of the importance 
our company attaches to gender equality.

Happy Celebrations! 
We are celebrating two festivals this month. First, I would like to wish you 
all a happy Eid al-Fitr; I hope that you spend an enjoyable, peaceful, and 
happy time with your loved ones. I also wish our youth a happy 19 May, 
for Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day, with the hope 
we celebrate many more festivals following in the footsteps of Atatürk. 
Undoubtedly, another important date this month is Mother’s Day… I 
address all the “mothers” who bring to mind unconditional love, endless 
compassion, boundless devotion, patience, effort, and sacrifice, all those 
who care for someone, and all women who spread love and compassion to 
the world through their motherly spirit: Happy Mother’s Day! 

Finally, I would like to finish by highlighting two important aviation-
related dates celebrated in May: Aviation Maintenance Technician 
Day on 24 May and International Flight Attendant Day on 31 May… I 
congratulate all our technician and cabin crew colleagues, who work in 
the civil aviation industry, on their special days, and I would like to thank 
them for their efforts and contribution to our sector.

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   
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 - 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 
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- EGYPT TICKET LINE  01006038901 / 01000068070
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 - 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...

MASALSI HEYKELLER

FAIRY TALISH SCULPTURES
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facebook.com/YapiKrediKulturSanat  
instagram.com/yapikredikultursanat/
twitter.com/YapiKrediKultur  

L ANDS CAPE S FROM ISTANBUL

1- 1930’larda İstanbul gezileri.
2- Peter Dimiter Hristoff ve ailesi.
3, 4- Peter Hristoff’un fotoğraf arşivinden 
İstanbul ve İstanbullular.
5- Aliye Berger ile yolculuk, 1963 baharı. 
Fotoğraf/Photography: Dimiter Hristoff

1

2

3

5

4
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FAIRY TALISH SCULP TURES

galeriselvin.com
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A DOCUMENTARY ON CARPETS
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FOR THOSE WHO MISS THEATRE …

dasdas.com.tr
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queenscycling.com 

A CHALLENGING CYCLING  
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“ YOU ARE THE UNIVERSE – DISCOVERY OF 
THE COSMIC SELF ”

epsilonyayinevi.com

Burcu Pelvanoğlu’nun kaleme aldığı 
“Bir Üretim Mekânı Olarak: Beyoğlu 

Düşerse” adlı kitabı, Taksim Bahçesi’nden 
Gardenbar’a, Narmanlı Han’dan Lebon’a, 

Cumhuriyet Meyhanesi’nden Mısır 
Apartmanı’na, Maya Sanat Galerisi’nden 

AKM’ye ve nihayet Sefahathane’den 
Kemancı’ya, sayısız mekânın, anının 

ve tanıklığın ışığında bir kentsel hafıza 
temrini, karşılaştırmalı bir Beyoğlu 

kroniği.
selyayincilik.com

Burcu Pelvanoğlu’s book entitled “Bir 
Üretim Mekanı Olarak: Beyoğlu Düşerse” 

(If Beyoğlu Falls from Grace As a 
Production Space), from Taksim Garden 

to Gardenbar, from Narmanlı Han to 
Lebon, from Cumhuriyet Meyhanesi to 
Mısır Apartment, from Maya Art Gallery 
to AKM, from Sefahathane to Kemancı, 
an urban memory practice in the light 

of countless places, memories and 
testimonies, a comparative Beyoğlu 

chronicle.

Deepak Chopra Menas Kafatos

Yazar: Burcu Pelvanoğlu
Genel Yayın Yönetmeni: Bilge Sancı

Editör: Mısra Gökyıldız
Kapak Tasarımı: Aslı Sezer

Sayfa Tasarımı: İklime Yılmaz
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canyayinlari.com

Ödüllü İngiliz yazar Frank Cottrell-Boyce’un 
insanın evrendeki yerine ve ‘’yuva’’ olarak 

adlandırdığı yere dair fantastik yeni romanı 
“Dünya’yı Kurtarmanın 10 yolu”, yarım milyon 

ışıkyılı uzaktan gelen bir köpek ile neredeyse hiç 
konuşmayan bir oğlan çocuğunu fizik yasalarını 

altüst edecek çılgınlıktaki bir serüvende 
buluşturuyor. 
tudem.com

İngiltere’de hayatlarını sürdüren Defne ile Can’ın 
annesiyle babası, çevre bilim uzmanıdır ve bir 
yıllığına Kuzey Kutbu’na araştırma yapmaya 

gideceklerdir. Bu süreçte çocuklar, Türkiye’de 
yaşayan eski film yıldızı anneannelerinin yanına 

taşınmak zorunda kalırlar. Defne ve Can, bir sahil 
kasabasında taş evde yaşayan anneannelerinin 

yanında türlü türlü maceralar yaşarlar.
İthaki.com.tr

Award-winning British author Frank Cottrell-
Boyce’s fantastic new novel about man’s place 

in the universe and what he calls “home”, 
“Sputnik’s Guide to Life on Earth“, brings 

together a dog coming from half a million 
light-years away and a boy who hardly speaks in 
a crazy adventure that defies the law of physics.

Defne and Can’s mother and father, who are living 
in England, are environmental scientists and are 
to go to the North Pole to do research for a year. 

During this time, the children have to move in 
with their former movie star grandmother who 
lives in Türkiye. Defne and Can have all kinds of 

adventures with their grandmother, who lives in a 
stone house in a seaside town.
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instagram.com/redhousekidz/
facebook.com/RedhouseKidz/
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TREND / Hotwire



_ 
PEGASUS    21

TREND / Hotwire

1 diş sarımsak, 1 adet haşlanmış ve blenderden geçirilmiş pancar,
5-6 yemek kaşığı zeytinyağı, Yarım kilo çalı fasulye, Tuz, Karabiber,
400 gr süzme yoğurt, 3-4 kaşık pesto sos

1 clove of garlic, 1 boiled and processed beetroot, 5-6 tbsps of olive oil,
½ kg string beans, Salt, Black pepper, 400 g strained yoghurt,  
3-4 tbsps pesto sauce

We received a recipe for baked beans with yogurt, beetroot and pesto sauce 
from the Chef of Tutti Bebek, a restaurant known for its crowded long tables 
where everyone eats together and that aims to create a cuisine based on 
sustainability and zero waste principles with the concept of “from farm to table”.

TREND / Hotwire

Preparation
Tüm fasulyeleri kenarları 
ayıklandıktan sonra ortadan ikiye 
bölüyoruz. Yıkayıp kuruttuktan 
sonra tuz, karabiber ve 
zeytinyağı dökerek 
karıştırıyoruz. Fırın 
tepsisine yağlı kâğıt 
koyup tüm fasulyeleri 
tepsiye diziyoruz. 
Önceden ısıtılmış 
200 derecelik fırında 
yaklaşık 15-20 dakika 
arasında pişiriyoruz. 
Biraz yanık ve kıtır olmaları 
gerekiyor. Fırınınıza göre belki 
süresini 5 dakika daha uzatabilirsiniz. 

Ardından, ayrı bir kap içine süzme 
yoğurt, zeytinyağı, tuz ve blenderden 
geçirilmiş pancarları ekleyip bir 
çırpma teli yardımıyla karıştırıyoruz. 
Taze sarımsağımızdan bir diş alıp 
yoğurtlu karışımın içine rendeliyoruz 
ve karıştırmaya devam 
ediyoruz. Karışımı servis 
tabağına yuvarlak 
şekilde, daireler çizerek 
döküyoruz.

Fırından çıkardığımız 
fasulyeleri, soğuduktan 
sonra pancarlı yoğurt 
karışımımızın üzerine 
koyuyoruz. En üzerine 
biraz zeytinyağı ve pesto sos 
dökerek servis ediyoruz.

Cut all the beans in half after 
removing the edges. After washing 

and drying, add salt, pepper 
and olive oil on them and 

mix. Put baking paper 
on the baking tray and 
place all the beans on 
the tray. Bake them 
in an oven preheated 
to 200 degrees for 

about 15-20 minutes. 
They should be slightly 

grilled and crunchy. 
Depending on your oven, 

you can extend the time by 5 
more minutes.

Then, add the strained yoghurt, olive 
oil, salt and beets processed in a 
blender into a separate bowl and mix 
them with the help of a whisk. Take 
a clove of your fresh garlic and grate 

it into the yogurt mixture and 
continue mixing. Pour the 

mixture on the serving 
plate in a round shape 

by drawing circles.

After taking the 
beans out of the 
oven and cooling 

them, place them on 
the beetroot yoghurt 

mixture. Serve with a 
little olive oil and pesto 

sauce on top.
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WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

“Barselona’yla olan bağımın hikâyesi 9-10 yaşlarıma dayanıyor. Bir gün 
uyanıp heyecanla anneme rüyamda çok değişik bir bina gördüğümü 
anlatmış ve kâğıda kaleme sarılıp çizmiştim. Gözlerimi kapattığımda 
o görüntü halen gözümün önüne gelir. Annem çizimime bakıp ‘Bu 
Gaudi’nin La Sagrada Familia’sına benziyor. Kim bilir, belki bir gün 
İspanya’ya gideceksin’ demişti. Yıllar sonra, o rüya aklıma geldi ve bir 
dürtü ile La Sagrada Familia’nın olduğu kente, Barselona’ya gitmeye 
karar verdim. O binayı çocukken gördüğüm açıyı bulup oturdum ve 
uzunca izledim. Unutulmaz bir andı benim için.” 

“The story of my connection to Barcelona goes back to when I was 
9-10 years old. One day, I woke up and excitedly told my mother that I 
had seen a very different building in my dream, and I drew it with pen 
on paper. When I close my eyes, that image still comes to my mind. My 
mom looked at my drawing and said, ‘It looks like Gaudi’s La Sagrada 
Familia. Who knows, maybe one day you will go to Spain’. Years later, 
that dream came to my mind and I decided to go to Barcelona, the 
city where La Sagrada Familia is located. Finding the angle, I saw that 
building as a kid, I sat down and watched it for a long time. It was an 
unforgettable moment for me.” [ G AY E  A M U S  –  B A R S E L O N A ]

“Barselona’ya neden bu kadar çok gelmek istiyorumun cevabını da 
daha sonra öğrenecektim. Bostanları gezerken tanıştığım bir kişi 
vasıtasıyla bugün ortak yazarı olduğum ‘Eğitimde Yeryüzünü Gözetim, 
İnsani Gözetim ve Adil Paylaşım’ adlı kitabın ilk tohumları o geziyle 
atıldı.”

“I would later learn the answer to why I wanted to come to Barcelona 
so much. The first seeds of the book called ‘Earth Care, People Care 
and Fair Share in Education’, which I am the co-author of today, were 
planted through a person I met while visiting the orchards.

“Barselona deyince aklıma hemen renk gelir, gerek bahçeleri ve 
bostanlarıyla gerekse Gaudi’nin mimari eserleriyle… Barselona, 
Avrupa’da en çok bostanı olan illerden biri. Bostanları, orada insanlar 
arasında gerçekleşen paylaşımı, üretilenleri görmeyi severim.”

“When I think of Barcelona, colour immediately comes to mind, both 
with its gardens and orchards, and with the architectural works of 
Gaudi… Barcelona is one of the cities with the most vegetable gardens 
in Europe. I like to see the vegetable gardens, the sharing that takes 
place among the people, and the things that are produced there.”
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[ M İ N E  Ç AY I R O Ğ L U ]

 

“ALL BRANCHES OF ART INTERACT WITH ONE ANOTHER” 

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

En son Kanal D’de yayınlanan “Kırık Hayatlar” dizisinde sizi izledik. 
Buradaki rolünüzden bahsedebilir misiniz? 

Bu karakterin sizinle özdeşleştirdiğiniz ya da kendinize yabancı 
hissettiğiniz huyları var mı?

Lately, we watched you in the TV series “Kırık Hayatlar” broadcast on 
Kanal D. Can you talk about your role in it? 

Does this character have traits that you identify with or that you feel 
alien to?

PORTRE / Portrait
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You both studied acting at the Guildford School of Acting 
in the UK, and continued your music education by taking 
singing lessons at the same time, and then you released 
your first album. Do you think acting and music should 
go hand in hand? Can you say that these two branches 
of art contribute to each other?

What can you say about musicals from Türkiye and the 
world? If you had to choose one of them, which would it be? 

Hem İngiltere’deki Guildford School of Acting’te 
oyunculuk eğitimi aldınız, aynı zamanda da şan dersleri 
alarak müzik eğitiminize devam ettiniz ve ardından ilk 
albümünüzü çıkardınız. Oyunculuk ve müzik sizce el 
ele gitmesi gereken eğitimler mi? Birbirlerine katkısı 
olduğunu söyleyebilir misiniz?

Türkiye’den ve dünyadan müzikaller için ne 
söyleyebilirsiniz? İçlerinden birer tane seçmeniz 
istenseydi, bunlar hangileri olurdu? 

“Akif”
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Proje seçerken hangi kriterleri göz ününde 
bulunduruyorsunuz, olmazsa olmazlarınız var mı?

Mesleki anlamda nelerden ve kimlerden 
besleniyorsunuz? 

İmkânınız olsaydı hangi yönetmenin hangi filminde 
oynamak isterdiniz? 

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

What criteria do you consider when choosing a project, 
do you have any prerequisites?

Who and what nourishes you in the professional sense?

If you had the chance, 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 realise?

You have a busy work schedule… Can you spare time for 
yourself in this hustle and bustle?

Do you have travel habits or preferences?

“Kırık Hayatlar”
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Yoğun bir iş temponuz var… Bu koşturma sırasında 
kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?

Ne tür seyahatleri tercih ediyorsunuz, alışkanlıklarınız 
neler?

Sizi şimdiye kadar en çok etkileyen yer neresiydi? 

Okuyucularımıza tavsiye edeceğiniz, unutamadığınız bir 
tatilinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

What place has impressed you the most so far?

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

“Kırık Hayatlar”

“Söz”
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A CITY RESEMBLING A MOVIE SET: LONDON
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
LONDRA’ya, haftanın HER GÜNÜ her şey dâhil 
84,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to LONDON from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 84,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

You can fly to LONDON 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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Film Setini 

LONDRA

A City Resembling a 
Movie Set: LONDON
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A PLEASANT MAY ADVENTURE IN 
TRIANGLE
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İZMİR’e, 
haftanın HER GÜNÜ her şey dâhil 
489,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to İZMİR from İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 489,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan İZMİR’e,
vergi ve ek ücretler hariç 
12000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to İZMİR from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 12000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

12000 
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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Eskiden bir Rum köyü olan 
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TOY TOWN: BILLUND

Oyuncak Kent
BILLUND
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

“OUR PRIORITY IS TO MAKE ROOM FOR THE CREATIVITY AND VISION  
OF YOUNG PEOPLE ON THE STAGE”
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Lifestyle

“Our priority is to make room for the creativity and vision  
of young people on the stage”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

[ AY Ş E G Ü L  İ Ş S E V E R ]

36. Genç Günler Festivali’ne sayılı günler kaldı. Festivalin amacını ve 
sizin beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?

Gençleri nasıl bir organizasyon bekliyor?

There are only a few days left until the 36th Youth Festival. Can we learn 
about the purpose of this festival and your expectations?

th th th this year, is 

What kind of an organisation awaits the youth?
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Lifestyle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda bu 
sezon hangi oyunlar sergilendi? 

Which plays were performed at Istanbul Metropolitan 
Municipality City Theatres this season?
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Türkiye’deki tiyatro izleyicisi hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Tiyatro alanında neler değiştirilebilir? 

What do you think about the theatre audience in Türkiye?

What can be changed in theatre?
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Peki imkânlar nasıl zorlanabilir? Dünyadan örnek 
gösterebileceğiniz projeler var mı?

Yeniden sahneleme şansınız olsa hangi oyunu 
tekrarlamak isterdiniz?

Sizi en çok etkileyen, son gördüğünüz film, tiyatro veya 
sergiyi bizimle paylaşabilir misiniz? 

Tiyatro alanında kariyer yapmayı hedefleyen tiyatro 
öğrencileri için önerileriniz olur mu? 

So what can be done? Are there any projects in the world 
that you can set as an example?

If you had the chance to re-enact which play would you 
like to restage?

Could you share with us the last movie, theatre or 
exhibition you saw that impressed you the most?

Do you have any suggestions for theatre students who 
aim to pursue a career in theatre?

Lifestyle
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Sizce neye yatırım yapmalılar?

İlerisi için projeleriniz neler? Önümüzdeki yıl bizleri neler 
bekliyor olacak?

What do you think they should invest in?

What are your projects for the future? What will await us 
next year?
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 YAZI / TEXT: DR. CENK TEZCAN
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“LIFESPAN”

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

Ayın ikinci yarısı itibarıyla alacak verecek meseleleri, 
borçlar ve ödemeler konusu sizi bir miktar yoracak. 
Gecikmeler ve taahhütlerin yerine getirilmemesi 
açısından sorunlar yaşanabilir. Ay sonunda beklenti 
halinde olduğunuz şeyler için yeni bir yol ya da kanal 
açmayı deneyeceksiniz. Jüpiter’in Koç burcu geçişi 
iş ortamı ve günlük düzeniniz, sağlık ve alışkanlıklar 
konusunu çalıştıracak. Yeni ve daha işlevsel, faydayı 
artıran düzenlemeler yapılabilir. Bu ay gerçekleşecek 
olan Ay tutulması burcunuzda olacak. Mücadele 
edeceğinizi baştan bildiğiniz, zor ve meşakkatli olduğu 
çok net anlaşılan bireysel bir hedef çok ön plana 
çıkabilir. Merkezinde sizin olduğunuz yüzleşmeler 
yaşanacak. 

As of the second half of the month, the issues of 
receivables, debts and payments will tire you out a little. 
There may be problems in terms of delays and failure 
to fulfil commitments. At the end of the month, you 
will try to open a new path or channel for the things 
you expect. Jupiter’s transit in Aries will affect the 
work environment and your daily routine, health and 
habits. New and more functional, benefit generating 
arrangements can be made. The lunar eclipse that will 
take place this month will be in your sign. An individual 
goal for which you knew right from the 
start you will struggle for, one that will 
be difficult and gruelling to achieve 
may come to the fore. There can be 
confrontations centring on you.

AKREP I SCORPIO
Ayın ikinci yarısı itibarıyla ikili ilişkilerde doğru iletişim şeklini 
bulmak kolay olmayacak. Sözler karşınızdakine ulaşırken 
anlam değiştirecek. En anlaşılır olmayı beklediğiniz kişilerle 
yanlış anlaşmalı ve kazalara açık bir işletişim trafiğinin 
içinde bulacaksınız kendinizi. Ay sonunda yeni anlaşma ve 
ortaklık ihtimalleri ortaya çıkabilir. Jüpiter’in Koç burcuna 
geçişi ile birlikte özel hayatınızda tatlı bir hareketlenme 
başlayacak. Aşk ve ilişkiler açısından canlılık artacak. 
Hayatınızda bu açıdan zaten bir düzen varsa belki de keyif 
veren yeni hobiler, eğlence ortamları, çocuk isteyenler için 
şartların artık oluştuğunu görmek söz konusu olabilir. Bu 
ay gerçekleşecek olan Ay tutulması günlük iş ve uğraşlar 
arasında biraz da kendinize vakit ayırmak gerekliliğini 
vurgulayacak. 

As of the second half of the month, it will not be easy to 
find the right form of communication in bilateral relations. 
Words will change their meaning as they reach the other 
party. You will find yourself in a miscommunication traffic 
with those people you’d normally feel understood by, and 
will be prone to communication mishaps. At the end of the 
month, new agreements and partnership possibilities may 
arise. With the transition of Jupiter into Aries, your private 
life will be stirred up in a sweet way. Love and relationships 
will be enlivened. If there is already an order in this respect 
in your life, perhaps you will see that the right conditions 
form for new hobbies, entertainment environments, and 
for those who want children. The lunar eclipse that will take 
place this month will emphasise the need to spare some 
time for yourself between daily work and pursuits. 

YAY I SAGITTARIUS
Ayın ikinci yarısı ile birlikte eğitim, 
öğretim, seyahatler, yabancılar, 
anlaşmayı gerektiren konular 
sizin için üzerine yoğunlaşmanız 
gereken konular haline gelecek. 
Ay sonunda yeni bir sayfa açma ihtiyacınız yüksek 
olacak. Tebdili mekân isteğindesiniz. Bu açıdan 
kararlarınızı aceleye getirmeyin. Jüpiter’in Koç burcu 
geçişi ile birlikte ikili ilişkileri yönetmek konusunda 
istekli olacaksınız. Yalnız teraziler için hayatı birileriyle 
paylaşmak, ilişki açısından alternatiflerle karşılaşmakla 
ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Bu ay gerçekleşecek 
olan Ay tutulması, maddi atılımlar ve sonuçları ile ilgili 
olacak. Zor yoldan öğrenme ve değerini sorgulama 
konusunun odağında para olacak. 

With the second half of the month, education, training, 
travels, foreigners, issues that require agreement 
will become the issues you need to focus on. At the 
end of the month, you will need to open a new page. 
You will find your self saying a change is as good 
as a rest. Do not rush your decisions in this regard. 
With Jupiter transiting in Aries, you will be eager to 
manage bilateral relationships. For Libras alone, a new 
era can begin about sharing life with someone and 
encountering alternatives in terms of relationships. 
The lunar eclipse that will take place this month 
will be about material breakthroughs and their 
consequences. Money will be the focus of learning the 
hard way and questioning the value of something.

LIBRA

Ayın ikinci yarısı itibarıyla iletişim 
aksaklıkları konusunda tedbirli 
olmanız gerekiyor. Jüpiter’in 
burcunuza geçişi hayatınıza 
fırsatların gelişini tetikleyecek. Var 
olanı geliştirmek adına da destekleyici olabilir. Bu 
ay gerçekleşecek olan Ay tutulması finansal açıdan 
dengelenmenizi gerektiriyor. Cazip görünen ancak 
kayıp riski taşıyan hamleler ve maddi girişimler 
söz konusu. Ay sonunda yeni bir anlaşma ve daha 
hareketli, mobilize ve iletişim halinde olmanızı 
gerektiren bir başlangıç sizi bekliyor olabilir. 

As of the second half of the month, you need to 
be cautious about communication problems. 
Jupiter’s transit in your sign will trigger the arrival of 
opportunities in your life. It can also provide support 
to improve what you already have. The Lunar Eclipse 
that will take place this month requires you to be 
financially balanced. Some moves and financial 
initiatives may seem tempting but can be risk prone. 
At the end of the month, a new agreement and a 
start that requires you to be more active, mobilised 
and in touch may be waiting for you.

KOÇ I ARIES

TAURUS
Ayın ikinci yarısı itibarıyla finansal açıdan aceleye 
getirilmiş kararlardan kaçınmak şart. Ay sonunda bu 
açıdan yeni bir dönem başlayabilir sizin için. Bütçe 
ve gelir gider dengesi hesapları önemli hale gelebilir. 
Jüpiter, Koç burcu geçişi ile birlikte kendinize 
odaklanacağınız, daha önce üzerini örttüğünüz 
ve belki de kimseyle paylaşmadığınız meselelerle 
yüzleşme cesareti getirecek. Bu ay gerçekleşecek 
Ay tutulması, ilişkiler ve dengeler açısından dikkat 
çekiyor. Eşiniz, evliliğiniz ve birlikte kurduğunuz 
düzen açısından değişiklikler söz konusu olabilir. 

As of the second half of the month, it is essential 
to avoid hasty decisions regarding finances. At 
the end of the month, a new era may begin for you 
in this respect. Budget and the balance between 
income and expenditure can become important. 
Jupiter in Aries transit will give you the courage 
to focus on yourself, face the issues that you 
have pushed under the carpet 
and perhaps have not shared with 
anyone. The lunar eclipse that 
will take place this month draws 
attention to relationships and the 
balance you need to strike. There 
may be changes in relation to your 
spouse, your marriage and the order 
you have established together.

Ayın ikinci yarısı itibarıyla Merkür, 
burcunuzda geri hareketine 
başlayacak. Niyet ve hedeflerinizi 
doğru ifade etmek konusunda bazı 
sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sabırlı olmak şart. 
Ay sonunda beklettiğiniz bazı adımlar adına 
cesaretleneceksiniz. Jüpiter, Koç burcu geçişi 
ile birlikte sosyal çevrenizde bir hareketlenme 
başlayacak. Kalabalıklar her zamankinden cazip 
gelecek ve buralardan gelecek fırsatlara da açık 
olacaksınız. Bu ay gerçekleşecek olan Ay tutulması 
zor yoldan öğreneceğiniz, mücadele gerektiren bir 
görev ya da sorumlulukla buluşmanızı sağlayabilir. 

As of the second half of the month, Mercury will 
start retrograding in your sign. You may have 
some difficulties in expressing yourself, your 
intentions and goals correctly. Patience is a must. 
At the end of the month, you will be encouraged 
to take some steps you have put on hold. With 
the transit of Jupiter in Aries, your social circle 
will get stirred up. Crowds will be more attractive 
than ever and you will be open to opportunities. 
The lunar eclipse that will take place this month 
may introduce into your life a challenging task or 
responsibility that will lead you to learn the hard 
way.

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

Ayın ikinci yarısı itibariyle ev ve aile ilgili karar vermeniz, 
müdahale etmeniz, düzenlemeler yapmanız gereken 
aksaklıklar baş gösterebilir. Aile içi iletişimde de kendinizi 
yanlış anlaşılmadan ifade etmek adına dikkatli olmak şart. 
Ay sonunda evde bir değişiklik yaşanacak. Öncesinde 
bu değişikliği iyi yapılandırmak gerekiyor. Jüpiter’in 
Koç burcu geçişi ile birlikte maddi konularda 
şansınızı artırmak, hak ettiğinizi almak konusunda 
daha büyük düşünmek eğilimi söz konusu olacak. 
Bu ay gerçekleşecek olan Ay tutulması düşünce 
yapınızı, hayata dair hedeflerinizi, fikirleri hayata geçirmek 
adına yaptıklarınızı gözden geçirme şansı verecek. Eğer 
siz uzlaşmacı bir ifade tarzını tercih etmemişseniz, ince 
detaylarda anlaşamamaktan kaynaklı büyük fikir ayrılıkları ve 
bunların vereceği stres giderek artacak. 

As of the second half of the month, problems may arise 
that you need to make decisions about home and family, 
intervene and make arrangements. In family communication, 
it is necessary to be careful in order to express yourself 
without being misunderstood. At the end of the month, there 
will be a change in the house. It is necessary to configure this 
change well beforehand. With the transit of Jupiter in Aries, 
there will be a tendency to think bigger about increasing your 
luck in financial matters and getting what you deserve. The 
lunar eclipse that will take place this month will give you a 
chance to review your mindset, your goals in life, and what 
you have done to bring ideas to life. If you do not prefer a 
conciliatory style of expression, the big differences of opinion 
and the stress they will cause will increase due to the inability 
to agree on fine details.

CAPRICORN PISCES
Ayın ikinci yarısı itibarıyla iş ortamı ve iş arkadaşlarıyla 
ilişkiler her zamankinden daha çok dikkat gerektirecek. 
İletişim ve bilgi akışı süreçleri zorlayıcı olacak. Hızlıca 
halletmek istediğiniz her şey için kendinizi en doğru 
şekilde ifade etmek gerekecek. Aksi takdirde süreçler 
sabır gerektirebilir. Ay sonunda yeni bir düzen ve görev 
başlatan gelişmeler var. Jüpiter’in Koç burcu geçişi 
ile birlikte evde ve aile yaşamında ferahlatan, keyfi 
ve mutluluğu artıran, genişleten, geliştiren bir süreç 
başlayacak. Bu ay gerçekleşecek olan Ay tutulması, 
sosyal alanda, organizasyonların içinde, kalabalıklarla 
bir aradayken daha fazla mücadele vermek zorunda 
kalacağınız bazı gelişmeleri, elde ettiğiniz sonuçları işaret 
ediyor.

As of the second half of the month, the work environment 
and relations with colleagues will require more attention 
than ever before. Communication and information flow 
processes will be challenging. For everything you want 
to get done quickly, you will need to express yourself 
in the most accurate way. Otherwise, processes may 
require patience. At the end of the month, there’ll be 
developments that start a new order and task. With 
the transit of Jupiter in Aries, a refreshing, expanding 
and developing process will begin in home and family 
life, increasing enjoyment and happiness. The lunar 
eclipse that will take place this month points to some 
developments and results that you will 
have to struggle more with in the social 
field, in organisations, and when you 
are together with the crowds.

Ayın ikinci yarısı itibarıyla çocuğunuzla ilgili 
konularda daha önce alınmış bazı kararları 
ya da uyguladığınız ebeveynlik modelini 
tekrar gözden geçirmek gerekecek.  Yarım 
kalmış bir hobiye tekrar dönme ihtiyacı 
olabilir. Eski bir aşk da tekrar karşınıza çıkabilir. Tekrar eden, 
yeniden başlayan her şey iki kez düşünmeyi gerektiriyor. 
Jüpiter’in Koç burcu geçişi ile birlikte yakın çevrenizdeki 
kalabalık artacak. Aynı dilden konuşma, bilgi alıp verme 
süreçlerinden beslenme, gelişim ve fırsat alanı olarak 
bunları kullanma eğilimi artacak. Bu ay gerçekleşecek 
olan Ay tutulması, işinizi, mesleki hedeflerinizi ve bu yolda 
iş birliği yaptığınız insanlarla olan ilişkilerinizi hedefe alıyor. 
Önemli ve sonradan süreçleri yönetmekte zorlanacağınız 
radikal gelişmeler yaşanabilir. 

As of the second half of the month, it will be necessary to 
reconsider some of the previous decisions about your child 
or the parenting model you have implemented. There may 
be a need to return to an interrupted hobby. An old love 
can also come back to you. Everything that repeats, starts 
over, requires thinking twice. With the transit of Jupiter in 
Aries, the crowd around you will increase. The tendency to 
speak the same language and to use them as an area of 
nourishment, development and opportunity will increase 
from the processes of information exchange. The Lunar 
Eclipse, which will take place this month, targets your work, 
professional goals, and your relationships with the people 
you collaborate with on this path. There may be radical 
developments that are important and that you will have 
difficulty in managing the processes afterwards.

KOVA I AQUARIUS

Ayın ikinci yarısı itibariyle işinizde doğru iletişimi 
kurmak, kendinizi ve mesleki karar ve hedeflerinizi, 
birlikte iş yaptığınız ya da onayını beklediğiniz 
kişilere net ve sade şekilde ifade etmek kıymetli 
olacak. Ay sonunda yeni iş hedefleri şekillenebilir. 
Yeni başlangıçlar bu alandan gelecek. Jüpiter’in Koç 
burcuna geçişi ile birlikte hem dış kaynaklar açısından 
bir hareketlenme hem de harcamalar açısından bir 
kontrolsüzlük dönemi başlayabilir. Artıya geçmenin 
planını baştan yapmak gerekiyor. Bu ay gerçekleşecek 
olan Ay tutulması, fikir ayrılıklarını yönetmekte ve 
kendi görüşlerinizi sorgulayıp gerekirse değiştirmekte 
zorlanacağınız durumları işaret ediyor.

As of the second half of the month, it will be valuable 
to establish the right communication in your 
business, to express yourself and your professional 
decisions and goals clearly and simply to the 
people with whom you do business or whose 
approval you expect. At the end of the month, 
new business goals can be formed. New 
beginnings will come from this area. With the 
transition of Jupiter in Aries, external resources 
may get stirred up and a period of uncontrollability 
may begin when it comes to expenditures. It is 
necessary to plan ahead in order to have the 
upper-hand. The Lunar Eclipse that will take place 
this month points to situations where you will have 
difficulty in managing differences of opinion, and 
questioning your own views and changing them if 
necessary.

VIRGO

Ayın ikinci yarısı itibarıyla biraz yalnız kalma, olayları 
kendi içinizde halletme, dış seslere kendinizi kapama 
ihtiyacınız artacak. Daha önce göremediğiniz 
ayrıntıları yakalamaya çalışıyorsanız bu izolasyon için 
uygun zaman olabilir. Jüpiter’in Koç burcu geçişi ile 
birlikte mesleki açıdan yeni ve hız katacak hedefler 
şekillenmeye başlayacak. Bu ay gerçekleşecek olan Ay 
tutulması özel hayatınızda yaşanacak bazı gelişmeleri 
tetikleyecek. Bir ilişkide tamam mı devam mı noktasına 
gelebilirsiniz. Köklü kararlar ve karar değişiklikleri aşk 
kadar çocukla ilgili konularda da yaşanabilir. 

As of the second half of the month, your need to be 
alone, to deal with events within yourself, to shut 
yourself off to the outside world will increase. If you’re 
trying to capture details you couldn’t see before, this 
might be the time for isolation. With the transit of 
Jupiter in Aries, new goals that will accelerate your 
professional life will begin to take shape. The lunar 
eclipse that will take place this month will trigger some 
developments in your private life. In a relationship, you 
can come to the point of calling it quits. Fundamental 
decisions and changes of opinion can be experienced 
in matters related to children as well as love.

YENGEÇ I CANCER

Ayın ikinci yarısı itibarıyla kalabalıklar, ekip işleri 
ve organizasyonlar sizi biraz yoracak. Aksaklıklar 
açısından her zamankinden tedbirli olmak 
gerekiyor. Ay sonunda yeni bir projenin sinyali sizi 
heyecanlandıracak. Jüpiter, Koç burcu geçişi ile birlikte 
seyahat ve deneyim fırsatlarına açık olacağınız bir 
dönem başlayacak. Heyecan verici bilgiler ve daha 
önce aşina olmadığınız her şey, her zamankinden 
daha cazip görünecek. Bu ay gerçekleşecek olan Ay 
tutulması, aile yaşamınızda bazı yeni yapılanmaları 
getirecek. Taşınma, tadilat, ev alım satımları, aile 
büyüklerini ilgilendiren gelişmeler söz konusu olabilir.

As of the second half of the month, crowds, teamwork 
and organisations will tire you out a bit. It is necessary 
to be more cautious than ever in terms of disruptions. 
At the end of the month, the signal of a new project 
will excite you. With Jupiter transiting Aries, a period 
will begin in which you will be open to travelling and 
experiencing opportunities. Exciting information and 
anything you weren’t familiar with will seem more 
enticing than ever before. The Lunar Eclipse that 
will take place during this month will bring some 
restructuring in your family life. Moving, renovation, 
home buying and selling, developments that concern 
family elders may be in question.

 LEO
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Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS LAUNCHES NEW ROUTE TO ZAFER AIRPORT
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HABER / News

PEGASUS LAUNCHES NEW 
ROUTE TO ZAFER AIRPORT

PEGASUS, ZAFER 
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HABER / News

FIR ST CHANCE YOU TH COME 
TO GETHER AF TER T WO YE AR S! 

Esas Sosyal, the social investment unit of Esas Holding, combines the values 
of the Holding with the vision of the late Şevket Sabancı and his family to give 
back to society by implementing social investment programs to create equal 
opportunities for young people. The 2020 graduates and 2021 participants of 
the Şevket Sabancı First Chance Program, the first of these programs, had the 
chance to get together for the first time since the pandemic to met their peers 
and chat with senior executives of Esas Holding.

Young people had the chance to meet and chat with Esas Holding Managers; 
Chairman of the Board Ali Sabancı, Vice Chairperson Emine Sabancı Kamışlı, 
Board Member Kazım Köseoğlu and CEO Çağatay Özdoğru and spent good 
time together.

Expressing her happiness about meeting face to face with the young people 
whose lives they touched, Emine Sabancı Kamışlı, Vice Chairperson of the 
Board of Esas Holding said, “During the last two years in which we were 
globally put through a test as we struggled with the pandemic, we held our 
orientations and graduations online in order to protect young people. We 
wanted to spend time with them by keeping up with the times in the slowly 
normalizing world. As someone who believes in the energy of face-to-face 
meetings and the constructive power of mutuality, being together with young 
people was very pleasing for me and all Esas Holding executives. I’m assured 
that the young people, who pay attention to every word that comes out of our 
mouths with excitement, will get to very good places and that they all have 
hidden gems. We provide them with their first chance, but it is up to them to 
take advantage of this opportunity and turn it into a new threshold.”

Ali Sabancı, Chairman of the Board of Esas Holding, who emphasized that the 
focus of all activities sustained in order to provide equal opportunities within 
the roof of Esas Sosyal is “youth and employment” went on to add, “I am very 
happy with the value generated by the Şevket Sabancı First Chance Program 
which is named after my late father and a lot of success has been achieved in 
the last six years. Besides, Hayırlı Sabancı The English Chance Program which 
was launched in 2021 and named after my esteemed mother Hayırlı Sabancı, 
is working to abate inequality of opportunities in our country. Both of these 
programs open new doors for young people by providing them with their first 
chances. One of the key elements in this, is a large eco-system comprised of 
2,500 people. It is of utmost importance that the participants become a part 
of this ecosystem to contribute to it and shed light on the path of the next 
generation of participants with their experiences.” 

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal; Holding’in değerlerini, 
merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma geri verme vizyonu ile 
birleştirerek gençlere fırsat eşitliği yaratma amacıyla sosyal yatırım 
programlarını hayata geçiriyor. Bu programlardan ilki olan Şevket Sabancı 
Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın 2020 mezunları ve 2021 katılımcıları 
pandemi sonrası ilk kez bir araya gelerek akranlarıyla tanışırken Esas 
Holding’in üst düzey yöneticileriyle de sohbet etme şansını yakaladı. 

Gençler, 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleşen ve Esas Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Sabancı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, 
Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Köseoğlu ve CEO Çağatay Özdoğru’nun katıldığı 
etkinliklerde Esas Holding yöneticileriyle tanıştılar ve eğlenceli vakit geçirdiler.

Hayatına dokundukları gençlerle yüz yüze gelmenin mutluluğunu dile getiren 
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı; “Küresel 
olarak büyük bir sınavdan geçtiğimiz, salgınla mücadele ettiğimiz iki yıl 
boyunca gençleri korumak adına oryantasyonlarımızı ve mezuniyetlerimizi 
online ortamlarda gerçekleştirdik. Yavaş yavaş normalleşen düzende biraz 
da zamana ayak uydurarak gençlerle vakit geçirmek istedik. Yüz yüze 
gelmenin enerjisine, karşılıklı paylaşımın geliştirici gücüne inanan biri olarak 
gençlerle bir arada olmak benim ve tüm Esas Holding yöneticileri için oldukça 
mutluluk vericiydi. Heyecanla ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat kesilen 
gençlerimizin çok iyi yerlere geleceğine ve içlerinde bir cevher olduğuna 
inancım sonsuz. İlk fırsatlarını biz veriyoruz ama bu fırsatı değerlendirmek ve 
yeni bir kapıya çevirmek onların elinde” dedi.

Esas Sosyal bünyesinde fırsat eşitliği sağlama amacıyla sürdürülen her 
türlü faaliyetin odak noktasının “gençlik ve istihdam” olduğunu vurgulayan 
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı; “Merhum babamın adını 
taşıyan ve altı yıldır başarıyla devam eden Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 
Programı’nda ortaya konulan değer beni çok mutlu ediyor. Bunun yanı sıra 
Esas Sosyal, 2021 yılında hayata geçirilen ve kıymetli annemin adı verilen 
Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı ile ülkemizdeki fırsat 
eşitsizliğini gidermek için çalışıyor. Her iki Program gençlere ilk fırsatlarını 
sunarak yeni kapılar açıyor. Bu konudaki en önemli unsurlardan biri 2.500 
kişilik geniş ekosistem. Program katılımcılarının bu ekosistemin bir parçası 
olarak çalışmalara katkı sağlaması ve sonraki katılımcılara deneyimleriyle ışık 
olması çok kıymetli” dedi. 
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ŞEVKET SABANCI VİZYONUYLA İLK FIRSAT PROGRAMI’NIN 
GENÇ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Esas Sosyal tarafından az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun 
gençlere fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Şevket Sabancı 
Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın yeni dönem başvuruları 9 Mayıs’ta başlıyor.

Esas Holding’in beş iş kolundan biri olarak, sürdürülebilir ve ölçülebilir 
sosyal fayda yaratmayı amaçlayan Esas Sosyal, işverenlerce az bilinen 
devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere fırsat eşitliği sağlamak için 
çözüm modelleri geliştiriyor. İlk sosyal yatırım alanını eğitimli genç işsizliği 
olarak belirleyen Esas Sosyal, 2016 yılında hayata geçirdiği Şevket Sabancı 
Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile altı yılda 34 Sivil Toplum Kuruluşu’nun (STK) 
özel sektörde de karşılığı olan birimlerinde 200 yeni mezuna ilk iş deneyimi 
sundu. 

Program kapsamında STK’larda 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı 
olarak çalışarak ilk iş deneyimlerini kazanan katılımcıların maaşları, Esas 
Holding ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın vizyonunu 
paylaşan kurumsal destekçiler tarafından karşılanıyor. Ayrıca katılımcılar, 
İlk Fırsat Akademisi kapsamında 21. yüzyıl yetkinlikleri kapsamında 250 
saatten fazla eğitim ve gelişim desteğinin yanında önemli kurumların 
yöneticilerinden mentorluk ve mülakat becerilerini geliştirecek destekler 
de alıyorlar. 

Başvurular 9 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek!
2022 yılında 50 gencin destekleneceği programa kabul edilen adaylar Ağustos 
ayının son haftasında açıklanacak. 

Programa başvuracak adayların;
• Haziran 2021 ve sonrasında devlet üniversitesinden mezun olması,
• Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5 ve 100’lük sistemde en az 

65 puan olması,  
• Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
• Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip 

olması gerekiyor. 

Gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında ya da kulüp çalışmalarında görev 
almış veya burs almış gençlerin öncelikli olarak değerlendirileceği başvurular 
sadece tek pozisyon için yapılabilecek. www.ilkfirsat.org

APPLICATIONS TO ŞEVKET SABANCI FIRST CHANCE  
PROGRAM START!
The applications for the new term of the Şevket Sabancı First Chance 
Program, implemented by Esas Sosyal to provide equal opportunities for 
young people who have just graduated from lesser-known state universities, 
starts on May 9.

As one of the five main units of Esas Holding, Esas Sosyal which aims to create 
sustainable and measurable social impact, develops solution models in order 
to provide equal opportunities for young graduates from state universities 
which are less known by employers. Determining the first social investment 
area to tackle as the unemployment of educated youth, Esas Sosyal offered 
first job experience to 200 new graduates in 34 NGOs with Şevket Sabancı 
First Chance Program in the last six years within departments that have 
counterparts in the private sector.

Within the scope of the program, the salaries of the participants, who gain their 
first full-time, paid job experience for 12 months in NGOs, are paid by Esas 
Holding and corporate sponsors who share the vision of Şevket Sabancı First 
Chance Program. Additionally, with the First Chance Academy, participants 
receive more than 250 hours of training and developmental support within 
the scope of 21st century skills, as well as mentorship and mock interview 
opportunities with the managers of important institutions. 

Applications will be made between May 9th and June 10th!
Candidates admitted to the program, which will support 50 young people in 
2022, will be announced in the last week of August.

Candidates who apply to the program should;
• Have graduated from a state university in June 2021 or afterwards,
• Have a diploma score of at least 2.5 according to the 4-point system and 

at least 65 points in the 100-point system,
• Have not worked in a full-time job before,
• Be a citizen of the Republic of Türkiye,
• Have the qualifications to contribute to and benefit from the program. 

The applications of young people who have volunteering experience in NGOs or 
student clubs, or who have received scholarships will be prioritized. Please be 
kindly reminded that an application can be made for just one position.
www.ilkfirsat.org
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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



DİJİTAL KÂŞİFLERİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ nationalgeographic.com.tr’yi ziyaret edin
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