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Kablo Bulut ile güvende!

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

CEO’su
Pegasus Airlines CEO

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK YAKITI
Değerli Misafirlerimiz,
Türkiye’nin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması gereği, 2030 yılına 
kadar karbon emisyonunun %50 azaltılması öngörülüyor. Bunu mümkün 
kılabilecek önemli etkenlerden biri de Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı 
(Sustainable Aviation Fuel-SAF) kullanımının artırılması. Pegasus 
Hava Yolları olarak, 2019 yılından bu yana belirli yurt dışı uçuşlarımızı 
karbon salımı düşük, çevreci ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilen 
SAF ile gerçekleştiriyoruz. Şimdi de bu uygulamamızı Petrol Ofisi ile iş 
birliği yaparak yurt içi uçuşlarımıza taşıdık. SAF kullanımıyla ilk yurt içi 
uçuşumuzu 1 Mart 2022 Salı günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında gerçekleştirmenin 
mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.  

Orta vadede filo dönüşümü ve offsetleme projeleri, uzun vadede ise 
yeni teknoloji uçaklar ve karbon yakalama teknolojileri alanlarında 
çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Desteklediğimiz IATA “2050’ye 
kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” kararı doğrultusunda sürdürülebilir 
havacılığı desteklemek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İlkbahar keşifleri
Havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı Nisan ayı, yeni yerler keşfetmek 
için ideal bir dönemdir. Bu çerçevede size birkaç önerim olacak. İlki 
Türkiye’nin doğa harikalarından biri olan Balıkesir… Balıkesir; doğal ve 
tarihi zenginlikleri, tertemiz havası, sakin sahilleri, kaplıcaları ve tadına 
doyulmaz lezzetleriyle ilkbahar aylarında keşfedilmeyi bekliyor. İkinci 
önerim, yavru vatan Kuzey Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa… Kuzey Kıbrıs; 
denizi, doğası, tarihi mirası ve kendine has kültürüyle Akdeniz’in en güzel 
rotaları arasında yer alıyor. Lefkoşa ise Kıbrıs’ın en önemli kültür, sanayi, 
ticaret ve ulaşım merkezi olarak dikkat çekiyor. Tam merkezde yer alan 
Lefkoşa’da gezip görülebilecek pek çok yer var. İlkbaharın içimizi ısıtmaya 
başladığı bu günlerde ziyaret etmenizi öneririm. Son önerim ise ferah 
meydanları ve asırlık müzeleriyle hayatın sakin aktığı bir kültürel merkez 
olan Madrid… İspanya’nın başkenti, dinamik atmosferiyle insanı kendisine 
çekiyor. Nisan ayının keyifli günlerinde bu güzel şehri keşfe çıkabilir, ara 
sokaklarında kaybolabilir ya da şehrin uçsuz bucaksız parklarında doğayla 
baş başa kalabilirsiniz. 

23 Nisan kutlu olsun!
Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten 
kutluyorum. Çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin bir nişanesi olarak bu özel 
günü bütün dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü de saygı, minnet ve özlemle anıyorum.

Nisan ayının bir diğer önemli günü de 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü... 
Görevlerini büyük bir özveriyle icra eden kıymetli kaptanlarımızın bu özel 
gününü de en içten dileklerimle kutluyorum.

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

SUSTAINABLE AVIATION FUEL
Dear Guests,
In accordance with the Paris Climate Agreement, to which Türkiye is also a 
signatory, a 50% reduction in carbon emissions is projected by 2030. One of 
the most important factors which will make this possible is to increase the 
use of Sustainable Aviation Fuel (SAF). As Pegasus Airlines, we have been 
operating some of our international flights since 2019 with SAF, which has 
lower carbon emissions, and is produced from environmentally friendly 
and sustainable sources. We have now implemented this on a number of our 
domestic flights in Türkiye through our cooperation with Petrol Ofisi. We 
are happy and proud to operate our first domestic flight using SAF between 
Izmir Adnan Menderes Airport and Istanbul Sabiha Gökçen Airport on 
Tuesday, 1 March 2022. 

Our medium-term plans focus on our fleet transformation and offsetting 
projects, while our long-term projects involve new technology aircraft and 
carbon capture technologies. In line with our commitment to IATA’s “Net 
Zero Carbon Emissions by 2050” resolution, we will continue to work 
tirelessly in support of sustainable aviation.

Spring discoveries 
The month of April, when the weather starts to warm up, is an ideal time 
to explore new places. As such, I have a few recommendations for you. The 
first is Balıkesir, one of Türkiye’s natural wonders… With its natural and 
historical riches, clean air, serene beaches, hot springs, and delicious cuisine, 
Balıkesir is awaiting to be discovered in the spring. My second suggestion is 
Lefkoşa, the capital of Northern Cyprus. Its seas, nature, historical heritage, 
and unique culture makes Northern Cyprus one of the most beautiful 
destinations in the Mediterranean. Lefkoşa, meanwhile, stands out as 
Northern Cyprus’ most prominent centre for culture, industry, trade, and 
transport. Located right in the centre, Lefkoşa boasts many places to see and 
explore. I recommend that you visit soon, when spring is beginning to warm 
us up. My final suggestion is Madrid, a cultural hub with its vast squares 
and centuries-old museums, where life flows calmly. The capital of Spain 
attracts visitors with its vibrant atmosphere. In the pleasant days of April, 
you can explore this picturesque city, get lost in its side streets or be alone 
with nature in the city’s vast parks.

Happy 23rd April!
I wish all children a Happy April 23rd National Sovereignty and Children’s 
Day. I commemorate, with deep respect, gratitude, and longing, the Great 
Leader Mustafa Kemal Atatürk, who bestowed this special day to all the 
children of the world, as a testament to his love and faith in children.

Another day of significance in April is World Pilots’ Day on 26 April... On this 
special day, I sincerely commend our esteemed captains who perform their 
duties with such great dedication.

Wishing you a safe, healthy, and pleasant flight.

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

TRACES OF EXISTENCE

Paperworks
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TREND / Hotwire

NF T EXHIBITIONS ARE ALL  
THE RAGE!
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TREND / Hotwire

A CELEBRATION OF DANCE

beykozkundura.com
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TRACES OF EXISTENCE

ciacef.org
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TREND / Hotwire

“BOTH EXISTENT AND NON-EXISTENT” 

annalaudel.gallery

Halil Vurucuoğlu, Dipsiz Göl IV
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TREND / Hotwire

galeri77.com

PAPERWORKS

Kozmik Festivali
Kozmik Spiritual Festival, hem iç dünyanızı 
hem de etkileşimde olduğunuz dış dünyayı 
dönüştürmek adına içinizde mevcut olan 

ışık ve ateşi tekrar hatırlamanızı sağlayacak 
bir seçenek. Bu sene 2-5 Mayıs tarihleri 

arasında Antik Likya’nın 23 şehrinden biri olan 
Adrasan’da ilk kez gerçekleşecek olan Kozmik 
Spiritual Festival’i, bir yanında Toroslar, diğer 
yanında ise masmavi Akdeniz manzarasıyla 

misafirlerini kucaklayacak. 
Bireylerin bilincinin yükselmesine katkı 

sağlamak, aynı bilinçteki kişileri bir araya 
getirerek maneviyatı güçlendirmek, kendimiz 

ve ilahi olanla evren arasında bağımızı 
derinleştirmek, bütüncül bir inziva deneyimi ile 

önce özü sonra doğa ve evreni paylaştığımız 
diğer canlılarla bağ kurmak için düzenlenen 
Kozmik Spiritual Festival’de; “nefes” “yoga” 
“sesle şifa” ve “sufizm, Şamanizim atölye 

çalışmaları” ve “spiritüel dans”lar yer alacak. Üç 
gün sürecek festival, Türkçe ve İngilizce olarak 
gerçekleşecek ve alanında uzman şifacıların 
katılacağı, bir kamp alanında gerçekleşecek, 

kendiyle içsel bir yolculuğa çıkmak ve yeni ben 
ile buluşmak isteyenleri ağırlayacak.

kozmikfestival.com 

Cosmic Festival
The Cosmic Spiritual Festival is an option 

that will make you remember the light and 
fire present within you in order to transform 

both your inner world and the outer world you 
interact with. The Cosmic Spiritual Festival, 

which will take place for the first time in 
Adrasan, one of the 23 cities of Ancient Lycia, 
between May 2nd-5th this year, will embrace its 
guests with the Taurus Mountains on one side 
and the deep blue Mediterranean on the other.

In the Cosmic Spiritual Festival, which is 
organised to contribute to the raising of the 
consciousness of individuals, to strengthen 
spirituality by bringing together people with 

the same consciousness, to deepen the bond 
between ourselves and the divine and the 

universe, to connect with other living things 
with whom we share first the same essence, 

then nature and the universe through a holistic 
retreat experience, “breathing” “yoga” “healing 
with sound”, “sufism, shamanism workshops” 

and “spiritual dances” will take place. The 
festival, which will last for three days, will take 

place in Turkish and English and will be held at a 
campsite with the participation of healers who 

are experts in their fields.

K ik F ti li
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THEATRE, CONCERT, STAND-UP,  
ALL ON THE SAME STAGE!

dasdas.com.tr

“Zengin Mutfağı”

“Yalnızlar İçin Çok Önemli Bir Hizmet” “Bir Barda Bir Gece”

“Westend-Batının Sonu”

“Joseph K.”
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TREND / Hotwire

MINED ZONE FILMS

Performans Konsepti:
• Zalava / Arsalan Amiri
• Tumbbad / Rahi Anil Barve, Adesh Prasad
• Post Mortem / Péter Bergendy
• Başka Yer / Thyland / Elsewhere / Vibeke Bryld
• Kandisha / Alexandre Bustillo, Julien Maury
• Kurt İni / La Casa Lobo / The Wolf House / Joaquín Cociña, Cristóbal León
• Leák / Mystics in Bali / H. Tjut Djalil
• Ziyafet / The Feast / Lee Haven Jones

• Hagazussa: Kafirin Laneti / Hagazussa: Der Hexenfluch / Hagazussa: A Heathen’s Curse / 
Lukas Feigelfeld

• Saloum / Jean Luc Herbulot
• İo Adası / Iodo / Io Island / Kim Ki-young
• Büyü Öyküleri / Juju Stories / Abba Makama, C.J. ‘Fiery’ Obasi, Michael Omonua
• Ich-Chi / Kostas Marsan
• Sirke Banyosu / Vinegar Baths / Amanda Nell Eu
• Sığır Yetiştirmek Daha Kolay / Lagi Senang Jaga Sekandang Lembu / It’s Easier to Raise 

Cattle / Amanda Nell Eu
• Bizim Gibi Hayalet / Ghost Like Us / Riar Rizaldi
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A LATE-LIFE RECKONING 

ithaki.com.tr

Amerikalı botanik bilimci Robin Wall 
Kimmerer, “Bitkilerin Ruhu” adlı 

kitabında kadim bilgilerle bilimin sesini 
birleştiriyor; bize yeniden doğanın sesini 
duymayı öğretiyor. Amerikalı yerlilerden 

Potawatomi halkının bir üyesi ve bir 
botanikçi olarak doğayla birden fazla 

dilde konuşabilen araştırmacı Kimmerer, 
çocukluğundan beri dinlediği yerli 

öğretileri, bilimin sesiyle birleştiriyor ve 
canlıların dünyasıyla kurduğumuz ilişkinin 

karşılıklı olması gerektiğini hatırlatıyor. 
Kimmerer’e göre; ancak diğer canlıların 

dillerini anlayabildiğimiz zaman dünyanın 
cömertliğini anlayabilir, bu cömertliğe 
karşılık kendi hediyelerimizi vermeyi 

öğrenebiliriz.
mundikitap.com

We Forgot the Earth is  
Our Home!

American botanist Robin Wall Kimmerer 
combines ancient knowledge with the voice 

of science in his book titled “The Spirit 
of Plants”, which teaches us to hear the 
voice of nature again. A member of the 

Native American Potawatomi people and a 
botanist who can speak to nature in more 
than one language, researcher Kimmerer 

combines the indigenous teachings he has 
been listening to since childhood with the 
voice of science and reminds us that our 

relationship with the world of living things 
should be reciprocal. According to Kimmerer, 
only when we can understand the languages 
of other living things can we understand the 
generosity of the world and learn to give our 

own gifts in return for this generosity.
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WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

“Londra, en çok hareketliliği ve kendine özgü oluşuyla beni 
cezbediyor. Tabii en yakın arkadaşımın orada yaşıyor olmasının da 
etkisi vardır mutlaka. Londra’da geçen günlerimizden bir klip bile 
hazırlamıştım ‘Uzaktan’ adlı parçam için! Orada kendimi çok özgür 
hissediyorum; zaten gezmek başlı başına bende bu hissi yaratıyor. 
Oradayken giydiklerim, yiyip içtiklerim bile başkalaşabiliyor, kendimi 
tamamen şehrin ritmine bırakabiliyorum.” 

“London appeals to me the most with its liveliness and uniqueness. 
Of course, the fact that my best friend lives there definitely plays a 
role in it being my city. I even prepared a videoclip from our days in 
London for my song ‘Uzaktan’! I feel very free there -traveling alone 
creates this feeling for me- even what I wear, eat and drink can 
change while I am there, I can completely immerse myself in the 
rhythm of the city.”

[ D E N İ Z  TA Ş A R  –  L O N D R A  ]

“Köşeden iyi bir lokal kahve alarak başlayan ve parkta uzanarak 
devam eden bir günün akşamında harika yemek ve müzik bana her 
zaman ilham verir! Benim için Londra böyle özetlenebilir. Harika 
yerel biralar, keşfedilmeyi bekleyen butikler, ikinci el dükkânlar ve 
sokaklara kurulan pazarlar da cabası!”

“On the evening of a day that starts out with a good local coffee 
I get from around the corner and continues with me lounging in 
the park, great food and music always inspire me! That’s how 
London can be summed up for me. Not to mention great local 
beers, boutiques waiting to be discovered, thrift shops and street 
markets!”

“Bir kere çok güneşli, bir kere de çok yağmurlu deneyimleme şansı 
bulduğum ve her defasında inanılmaz eğlendiğim bir festival 
önereyim müzikseverlere. Field Day, birçok sahnesiyle harika isimler 
ağırlıyor ve tüm hafta sonunu açık havada keyifli yemek ve nefis 
müzikle geçirmenize alan sağlıyor. Yemek ve müzik benim için 
önemli demiş miydim?”

“Let me recommend a festival for music lovers, which was once 
very sunny and once very rainy, but a lot of fun every time I was 
there. Field Day hosts great names with its many stages and 
provides a space for you to spend the whole weekend with savoury 
food and superb music outdoors. Have I mentioned that food and 
music are important for me?”

 

• April 1 - Nardis, İstanbul
• April 6,  - Soho House, İstanbul
• April 20 - Minoa Village, Istanbul
• April 30,  - Bova, İstanbul / Garanti 

BBVA International Jazz Day Concerts: 
Deniz Taşar feat Cenk Erdoğan

• May 25,  - The Badau, İstanbul
• July 15-16, - 251Soul, Antalya

• 1 Nisan - Nardis, İstanbul
• 6 Nisan - Soho House, İstanbul
• 20 Nisan - Minoa Village, Istanbul
• 30 Nisan - Bova, İstanbul / Garanti BBVA 

Uluslararası Caz Günü Konserleri: Deniz 
Taşar feat Cenk Erdoğan

• 25 Mayıs - The Badau, İstanbul
• 15-16 Temmuz - 251Soul, Antalya
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[ E M R E  Ö Z M E N ]

“EVERY CHARACTER I PORTRAY LEAVES ITS MARK ON ME”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

Son rol aldığınız “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinden ve buradaki 
rolünüzden kısaca bahsedebilir misiniz?

Bugüne kadar canlandırdığınız karakterler içinde sizi en çok zorlayan 
hangisi oldu?

Can you briefly talk about the TV series “Once Upon a Time in Cyprus” 
and your role in it?

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

PORTRE / Portrait
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PORTRE / Portrait

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

“Nuh’un Gemisi Cudi 2” will be released at the end of 
April and “Mixed Jobs” at the end of June. Can you 
provide us with brief information on these movies?

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

Nisan sonunda “Nuh’un Gemisi Cudi 2”, Haziran 
sonundaysa “Karışık İşler” adlı filmlerin vizyona girmesi 
planlanıyor. Bu filmlerle ilgili biraz ön bilgi alabilir miyiz?
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Yer alacağınız proje seçimlerinde öncelikleriniz neler? 

İyi karaktere hayat vermek mi daha zor, kötüye mi? 

“Tiyatro Şart” oluşumu için neler söylemek istersiniz? 

Türkiye’de tiyatronun geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Yeniden sahneleme imkânı verilseydi hangi tiyatro 
oyununu yinelemek isterdiniz?

What are your priorities in choosing the projects you will 
take part in? 

Is it harder to portray a good character or a villain? 

What would you like to say about “Tiyatro Şart”? 

What do you think of the point theatre reached in 
Türkiye?
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PORTRE / Portrait

Sırada bekleyen, gerçekleştirmeyi düşündüğünüz 
projeler var mı?

Yakın zamanda sizi en çok etkileyen kitap/film hangisi 
oldu?

Which theatre performance would you like to restage if 
you were given the chance ?

Are there any projects waiting in line that you plan to 
realize?

What book/movie had the most impact on you recently?

So, can we learn about your special getaways in this 
busy pace?
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PORTRE / Portrait

Peki bu yoğun tempo arasında size özel kaçamaklarınızı 
öğrenebilir miyiz?

Sık sık seyahat eder misiniz?

Bunun gibi farklı yörelerimizden sizi şaşırtan başka 
anılarınız var mı?

Yurt içinde ve dışında gözde tatil lokasyonlarınız var mı?

Okuyucularımıza tavsiye edeceğiniz, unutamadığınız bir 
tatilinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

Do you travel often?

Do you have any other memories from different regions 
like this that surprised you?

Do you have favorite holiday destinations 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

MADRID IS CALLING!
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
MADRİD’e, haftanın HER günü her şey dâhil 
109,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

MADRID is Calling!
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Plaza de Cibeles
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“S
anço dostum” dedi  
gözleri parlayarak, “Talih 

Sanço 
Panza

hikâyeleri okuyarak geçirip bir anda kendisinin 

“AAhead – on the horizon. Thirty… 

replies 

Sancho Panza. Staring up at 

that springs to mind. As you wander the streets 

, who 
spends all his time reading stories about knights 

, we are going to explore 
Madrid on a sunny spring day.

Plaza de Espana yani 

 
Sanço Panza 

Plaza de Espanayani Spain 

 and 
Sancho Panza
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right next to the pond, is designed as an ostentatious 
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th
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also turned into a museum.

 to 

.

warm streets in the spring months awaits new Don 
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Ege’nin Lezzet 
THE AEGEAN’S 
FLAVOURFUL SPOT 
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BALIKESİR’e, haftanın HER günü her şey dâhil 
359,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BALIKESİR from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 359,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan BALIKESİR’e,
vergi ve ek ücretler hariç 
5000 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to BALIKESİR from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 5000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

5000 
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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T B
Safari Routes

Sports Lovers
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Healing Waters

 



42 PEGASUS _
 
Nisan / April  2022

SEYAHAT /  Travel



Nisan / April  2022 _
 
PEGASUS    43

Notes on Gastronomy
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SEYAHAT /  Travel

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
LEFKOŞA’ya, haftanın HER günü her şey dâhil 
49,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to NICOSIA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 49,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan LEFKOŞA’ya, 
vergi ve ek ücretler hariç 
7500 BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to NICOSIA from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 7500 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

7500 
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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SUN SOAKED BLUE: NORTHERN CYPRUS

Kıbrıs’ın mutfağı eşsiz. Hellim peyniri, 
ceviz macunu, şeftali kebabı da dahil 

buraya has pek çok lezzet sizi bekliyor.

Kıbrıs’ın geleneksel lezzetlerini 
tadabileceğiniz Girne’deki Archway’de 

gabbari (kapari turşusu), zeytin 
kızartması, humus, çakızdes (Kıbrıs’a 
özgü bir zeytin) ve şeftali kebabının 

tadına bakabilirsiniz.

Lefkoşa’daki Rıfat Ağa’nın Yeri, humus 
çorbası ve şeftali kebabında oldukça 

iddialı.

Magusa’nın en iyi restoranlarından 
The Palm’da Magarina Bulli (tavuklu 
makarna), pirohu (mantının peynirli 
versiyonu), kleftiko (küp kebabında 
olduğu gibi etler en az beş-altı saat 

boyunca fırında pişiriliyor), ballı hellim 
böreği ve kabak çiçeği dolmasını 

tadabilirsiniz.

What to eat?
Cypriot cuisine is unmatched. Haloumi 

cheese, walnut paste, peach kebab 
and many other treats await your 

palette.

Archway is the best venue in Girne to 
sample traditional Cypriot foods such 

as gabbari (pickled capers), fried olive, 
humus, çakızdes (Cypriot olives), and 

peach kebab.

Rıfat Ağa’s Place in Nicosia is the best 
place to have humus soup and peach 

kebab.

The Palm is one of the best 
restaurants in Mağusa, and serves 
meat dishes such as matarina bulli 

(chicken pasta), pirohu (a mantı with 
cheese), and kleftiko (meats such as 
diced kebab cooked in the oven for at 
least five-six hours), as well as honey 
haloumi börek and zucchini blossom 

dolma.
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

“WITH LOVE FROM LONDON”

Güney Kore’de Çiçek Festivalleri
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“With Love From London”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

[ S A R A H  J I O ]

Son kitabınız “Londra’dan Sevgilerle” hakkında bizlere neler 
söylemek istersiniz? (Kitabın konusu, içeriği, karakterleri vb. 
hakkında bilgi verebilir misiniz?)

Romandaki karakterlerle aranızda bir bağ olduğunu hissediyor 
musunuz? Bu doğruysa, nasıl bir bağ var?

Hikâyeleriniz için ilhamınızı genelde nereden alıyorsunuz? Son 
kitabınızda da aynı şey mi geçerli oldu?

What would you like to tell us about your latest book “With Love from 
London”? (What’s the subject and the theme, what are the characters 
etc.)

Do you feel any connection with the characters that you have in the 
book? If yes, how?

Where do you usually get your inspiration for your stories? Was it the 
same for this latest book to?
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Londra ve Londralıları nasıl tanımlarsınız? How would you describe London and Londoners?

“Londra’dan Sevgilerle” 

“With 
Love From London”
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Dünyada en sevdiğiniz kitapçılar hangileri?

Kitaplarınızın çoğu New York Times’ın en çok satanlar 
listesinde yer aldı. Genç yazarlara tavsiyeleriniz var mı? 
Başarının anahtarı nedir?

Sizin favori yazarlarınız kimler? 

2022 Yaz ayları için okuma listenizde neler var?

What are your favorite bookstores in the World?

Most of your book was listed in the New York Times 
bestseller. Do you have any advices for young 
debutant writers? What’s the key of success?

Which authors do you personally look up to? 

Your reading list for the summer 2022?

What’s your favorite place to read?

If you had the chance to live in a book? Which book 
would you choose, why?
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Okumayı en sevdiğiniz yer neresi?

Bir kitabın içinde yaşama şansınız olsaydı bu hangisi 
olurdu ve neden?

Dinlenmek için favori yeriniz neresi? Tatil anlayışınız 
nedir?

Yaşadığınız Seattle şehri hakkında neler söylemek 
istersiniz? Gezginlere tavsiyeleriniz neler olur?

What’s your favorite place to relax? What’s your 
vacation understanding?

You are living in Seattle, how would you describe the 
city? What would be your advices for travelers?

Have you ever been to Türkiye? What do you know 
about Türkiye and Turks?

Lifestyle
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Türkiye’ye hiç geldiniz mi? Türkiye ve Türkler hakkında 
ne biliyorsunuz?
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Güney Kore’de  
Çiçek Festivalleri

FLOWER FESTIVALS  
IN SOUTH KOREA
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S A

Lifestyle
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https://www.ktoturkey.com/



Your horoscope for APRIL says that...

Bu ay rekabet içeren işler, işinize hız kazandırma isteği, 
az zamanda çok iş üretme beklentisi adına kıymetli 
olacak. Günlük rutinlerinizi gözden geçirip nasıl daha 
fazla iş üretebilirim diye bakabilirsiniz. Çok bekledim 
artık durmaya tahammülüm kalmadı diyerek kendinizi 
ihmal etmemek şart. Evin düzeni zaten olması gereken 
ancak sizin bir sebepten geciktirdiğiniz yapılanmayı 
gerektiriyor. Aile düzeniniz, ev içi düzenlemeler hedefte 
olacak. Daha fazla üretken ve akış hissedeceğiniz yeni 
uğraşlar girebilir hayatınıza. Sahnede hissedeceğiniz 
aktiviteler dikkatinizi çekebilir. Çocuk adına yapılacak 
fedakârlıklar geliştirici sonuçlara götürecek. 

This month, will be valuable in terms of competition, 
the desire to speed up work and the expectation to 
produce more in a shorter period of time. You can 
examine your daily routines to see how you can be 
more efficient. It’s imperative that you don’t neglect 
yourself by saying I’ve waited for too long, I can’t stand 
sitting here anymore. Your household requires an 
order, something you have been putting off for so long 
due to one reason or another. The order within the 
family, domestic arrangements will be on the agenda. 
New pursuits may enter into your 
life that will make you feel more 
productive and a flow. Activities 
that will put you centre stage may 
attract your attention. Sacrifices 
to be made on behalf of children 
will lead to constructive results.

AKREP I SCORPIO
Bu ay aşk hayatınızda 
bir hareketlenme olabilir. 
Keyif veren uğraşlar, yeni 
bir hobi ya da hayatınıza 
renk ve hareketlilik katacak 
yeni bir başlangıç fırsatı 
bulabilirsiniz. Özel ilişkinizi sosyal alanda yaşamak 
durumunda kalmanın ya da yaşayamamanın 
gerginliği olabilir ilerleyen günlerde. Yapacağınız 
anlaşmalar, atacağınız imzalar, alacağınız 
kararlar her zamankinden daha çok ciddiye 
almayı gerektiriyor. Aksi durumda sonradan 
fazlasıyla uğraşmak gerekecek. Evinizde ve 
ailenizle geçireceğiniz zaman tüm sorunları 
unutturacak bir şifa olabilir.

Your love life may be stirred up this month. You 
can find enjoyable pursuits, a new hobby or a 
new start may add zest to your life and jazz it up. 
In the coming days, you may have to deal with 
the tension of having to keep company with your 
social circle despite wanting to have privacy with 
someone. The agreements you will make, the 
signatures you’ll append, the decisions you will 
make require you to be more serious than ever 
before. Otherwise, you will have to deal with a lot 
later. The time you spend at home and with your 
family can be a healing source that will make you 
forget all your problems.

YAY I SAGITTARIUS
Bu ay bekâr Teraziler için bir 
partner figürü ile buluşma 
söz konusu olabilir. 
Evlilik kararları, evliliği 
ilgilendiren konularda yeni 
düzenlemeler söz konusu 
olabilir. Aynı zamanda son zamanlarda en çok çaba 
gösterdiğiniz konularda bir sonuçla buluşma ve 
ne noktaya geldiğinizi fark etme de söz konusu 
olabilir.  Çocukla ilgili bir mücadele, alınacak kalıcı bir 
karar, ilişkilerinizi ilgilendiren ciddiyetle ele alınması 
gereken meseleler gündeme gelebilir. İşinize 
katacağınız yaratıcılık, doğaçlamalar, sezgi ve ilham 
adına verimli bir ay olabilir.

For single Libras this month, there may be a meeting 
with a potential partner. New arrangements can 
be made about marriage decisions and matters 
concerning marriage. At the same time, you may get 
the results of your efforts of late or come to realise 
where you are at in regards to them. A challenge 
related to children, a lasting decision, issues that 
you need to give serious consideration to may be 
on the front burner. It can be a productive month 
in which you can take advantage of your creativity, 
ability to improvise, intuition and inspiration.

LIBRA

Bu ay bir şeylere başlamak, 
beklettiğiniz hedefleri harekete 
geçirmek için elverişli ancak 
hedefleri ortaklaştırmak, 
organizasyonlarla bir arada 
hareket edebilmek yoğun bir çaba gerektirecek. 
Her şeyi hızlıca halletmek istiyorsunuz. Ancak sizin 
beklentiniz ve mücadeleci tavrınız hatayı paylaştığınız 
kişilere fazla gelebilir. İlişkilerde dengeyi korumak 
şart. Biraz da kendi iç dünyanıza odaklanmak, 
ruhunuzun sesine kulak vermek adına gayret 
etmelisiniz.

This month is the right time to give a start to 
somethings, to take action about the goals you 
had shelved; however, it will take a lot of effort 
to communise goals and act in unison with 
organisations. You want to get everything done 
quickly. However, your expectations and challenging 
attitude may be too much for the people you 
share the mistake with. Maintaining balance in 
relationships is essential. You should make an effort 
to focus on your inner world and to listen to the voice 
of your soul.

KOÇ I ARIES

TAURUS
Bu ay sizin için ay sonunda yapacağınız girişimler 
adına enerjinizi toplama zamanı. Mesleki açıdan, 
statünüzü ilgilendiren girişimlere, uzun vadeli 
ve mücadele isteyen hedeflere yönelme eğilimi 
söz konusu. Gayret ve istikrarlı bir çaba ile sabırla 
ilerlemek zaman içinde başarıyı getirecek. 
Yeter ki verimliliğinizi düşüren detaylara bakıp 
güzel bir temizlik yapın. Karmaşa ve kaos içinde 
hissettiğinizde arkadaşlarınız, dostlarınız sizi 
iyi hissettirebilir. Kalabalıkların enerjisi size şifa 
niyetine gelebilir.

This month is the time for you to gather your energy 
for the initiatives you will need to take at the end 
of the month. Professionally, there is a tendency 
to gravitate towards initiatives that concern your 
status, long-term and challenging goals. Proceed 
patiently with diligence, and steady 
effort will yield success over time. 
So long as you look at the details 
that reduce your productivity and do 
a nice cleaning out. When you feel 
confused and things look chaotic, 
your friends and associates can 
make you feel good. The energy of 
the crowds can be healing for you.

Bu ay ikili ve sosyal ilişkilerin dengede 
kalması gerekiyor. Girdiğiniz çevre özel 
hayatınızda dalgalanmalara vesile olabilir. Ayın ilk 
günlerinde girişeceğiniz işler, yapacağınız seyahat, 
tanışacağınız insanlar sizi biraz zorlayacak. Yeni 
bir eğitime başlamak da öyle.  Yurtdışı, yabancılar 
ve yeni mekânlar uzun vadeli çalışmalar ile yol 
alabileceğiniz temalar olacak. İşinize ve mesleki 
hedeflerinize dair yeni gelişmeler yaşanacak. 
Daha fazla mana arayışınız olacak. Gerçek bir 
tatmin için sadece maddi faydayı değil karşı 
tarafa da fayda sağlamayı ve gelişim kaydetmeyi 
hedeflemek gerekiyor.

Bilateral and social relations need to stay in 
balance this month. The circles you enter into 
may cause fluctuations in your private life. In the 
first days of the month, you can find the tasks 
you will undertake, the trip you will take, and 
the people you will meet a bit compelling. The 
same applies for a new educational endeavour. 
Long term effort spent on matters related to 
overseas, foreigners and new places can lead you 
to make headway in these matters. There will be 
new developments regarding your business and 
professional goals. You will often be questioning 
the meaning of life. To be really satisfied, aim not 
only for financial benefit, but also to benefit the 
other party and to make progress.

GEMINI

60 PEGASUS _
 
Nisan / April  2022



BURÇLAR
H o r o s c o p e Your horoscope for APRIL says that...

Bu ay sizin için oldukça önemli değişimlere gebe. 
Hep kendinizi kontrol ettiğiniz ve direndiğiniz 
konularda her zamankinden daha akışta ve 
teslimiyetçi yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. 
Sezgisel tarafınız daha çok devrede olacak. 
İlham ve yaratıcılık gerektiren işlerde daha akıcı 
ilerleyebilirsiniz. Şükür ve olana olmayana rıza 
gösterebilme adına sizi geliştiren durumlarla 
karşılaşabilirsiniz. Kendinize bakmak, 
yaşayabileceğiniz yüzleşmeler sayesinde 
farkındalığınızı artırmak da iyi gelebilir. Maddi 
konulara dair çıkar ve yeni fırsatları da aceleye 
getirmemek şart.

This month may bring forth very important 
changes for you. You can display a more in the 
flow and submissive approach than ever before 
when it comes to matters you used to stand 
against and for which you showed restraint. Your 
intuitive side will be more active. You can make 
unhating progress in jobs that require inspiration 
and creativity. You may encounter situations that 
will lead you to evolve, by feeling more grateful 
as you assent to what is and what is not. It can 

also be good to take care of yourself 
and increase your awareness 
thanks to the confrontations you 
may experience. It is essential not 
to rush into new opportunities 
regarding financial matters.

CAPRICORN PISCES
Bu ay özel yaşamınıza her zamankinden fazla özen 
göstermek gerekiyor. Aileniz, aile büyükleriniz ve 
ev yaşamınız ile ilgili kararlar alınabilir. Bir taşınma, 
tadilat ya da ev alım satımı gündeme gelebilir. Ay 
ortalarında işe odaklanmak gerekiyor. Bu nedenle 
özel hayatın sorumlulukları ayın ilk zamanlarında 
yerine getirilmeli. Finansal açıdan açılmamak, 
sonradan zorlanacağınız adımlar atmamak, bir 
şeyleri aceleye getirmemek önemli. Yazmak, 
konuşmak, zihinsel olarak kendinizi ifade edeceğiniz 
bir kanal oluşturmak her türlü sorunun çözümü 
adına iyi gelebilir.

This month, you may have to concern yourself 
with your private life more than usual. Decisions 
can be made about your family, family elders and 
home life. A move, renovation or home purchase 
may be on the agenda. It is necessary to focus on 
work in the middle of the month. Therefore, the 
responsibilities of private life should be fulfilled 
at the beginning of the month. It is important not 
to venture out financially, not to take steps that 
will lead to difficulties 
later on, and not to rush 
things. Writing, speaking 
and creating a channel 
where you can express 
yourself mentally can be 
good for solving all kinds of 
problems.

Bu ay önemli başlangıçlar 
adına hareketli. Biriktirdiğiniz 
bilgi, tecrübe ve donanım 
için gereken başlama vuruşu 
bu ay gelebilir. Ciddiyetle 
ele alınacak, sorumlu bir 
davranış sergilenmesi ve sonuç almak adına 
da sabır gösterilmesi gereken meşakkatli bir 
şeylere girişebilirsiniz. İletişim kurup ortak karar 
aldığınız kişilerle anlaşma, uzlaşma ve fikir birliği 
yaratma konusu önemli. Maddi konularda önünüzü 
görmekte zorlanıyorsunuz. Hedef belirlemek ve 
ona yönelik plan program yapmak kısmı tamam 
ancak ayakların yere basmaya devam etmesi için 
maddenin de farkında olmalısınız.

This month important new beginnings go into 
high gear. The kickoff required for the knowledge, 
experience and accoutrement you’ve accumulated 
may come this month. You may venture do 
something laborious that should be taken 
seriously, that requires undertaking responsibility 
and being patient to yield results. It is important to 
compromise, be in agreement and consensus with 
those you communicate and take joint decisions 
with. You may find it difficult to see ahead in 
financial matters. Setting a goal and making a 
plan for it is okay, but you have to be aware of the 
matter at hand in order to keep your feet on the 
ground.

KOVA I AQUARIUS

Bu ay para ve bütçeyi dengeleme konusu sizi 
en çok zorlayacak başlıklar arasında. Hem yeni 
kaynak üretmek hem de mevcut kaynakları 
çoğaltıp daha fazla verim almak isteğindesiniz. 
Girişimci ve talepkâr tarafınız daha çok devrede 
olacak. Temkinli olmayı gerektiren noktaları 
kaçırmamak gerekiyor. İş ortamında alacağınız bir 
görev, ortam ya da iş değişikliği biraz uğraştırıcı 
bir sürecin başlangıcını işaret ediyor. İş birliği 
yaptığınız kişilerden ve hayatı paylaştıklarınızdan 
göreceğiniz destek kıymetli.

Balancing money and budget are one of the 
most challenging topics of this month. You 
want to both generate new resources and 
increase your yield from existing resources. 
Your entrepreneurial and demanding attitude 
will come into play. You should not miss out on 
the cues that warn you to be cautious. 
At work, task, environment or job 
changes mark the beginning of a 
somewhat challenging process. The 
support you will get from the people 
you collaborate with and those you 
share life with is invaluable.

VIRGO

Bu ay sevdikleriniz tarafından eve ayırdığınız zaman 
ve emek sorgulanabilir. İşe yoğunlaşmak, orada bir 
şeylerin mücadelesini vermek, hırs yaptığınız projelere 
yoğunlaşmak hoş karşılanmayabilir. Sizden beklentisi 
olan kişiler daha çok dikkat çekmek isteyecek. Bu ay 
finansal açıdan dışarıya bağımlı olarak yapacağınız 
bir girişim, sonrasında biraz başınızı ağrıtabilir. Bunun 
uzun soluklu bir şeyi tetikleyeceğini, yatırım kararınız 
olursa hedeflerin uzun vadede sonuç vereceğini göz 
önünde bulundurmak şart.  Bu ay çıkılacak bir seyahat 
ya da alacağınız rehberlikler, başlayacağınız bir eğitim, 
öğreneceğiniz uygulamalar sizi çok geliştirebilir. Yeter 
ki dağılmadan, verimi hedefleyerek yol alın.

The time and effort you spend on your home may be 
questioned by your loved ones this month. Focusing on 
work, struggling to achieve something, concentrating 
on projects that you are passionate about may not be 
welcome. People who expect something from you will 
want to attract more attention. This month, venturing 
out by relying too much on outside financial resources 
may give you a bit of a headache later on. You must 
bear in mind that this can trigger something for the 
long-haul, and if this is an investment decision that it 
would yield results in the long run. This month, a trip 
you’ll take, the guidance you will get, a training you 
will start, and the apps you will learn 
can improve you a lot. As long as you 
move forward by targeting efficiency, 
without getting distracted.

YENGEÇ I CANCER

Bu ay fikir alışverişleri ve tartışma ortamları sizi 
epey meşgul edecek. Farklı bakış açılarına kendini 
kolaylıkla açan bir tabiatınız varsa her şey çok güzel 
olacak. Ancak yeni düşünce modellerine direnç 
gösteren bir tutuculuk söz konusu ise haklı haksız 
mücadeleleri ve özelikle de ısrarcı empoze etmeye 
çalışan tavırlar sizi yorabilir. Eşiniz ve evliliğiniz ile ilgili 
konularda üretilmemiş çözümler, varsa sorunların 
her zamankinden daha büyük boyuta varmasına 
vesile olabilir. Finansal yatırımlar, borç, alacak verecek 
meseleleri netlik ile yol almayı gerektiriyor. 

Exchange of ideas and platforms for discussion 
will keep you busy this month. If you are the kind 
of person who can adopt different perspectives 
easily, everything will be good. However, if you are a 
conservative person that resists new ways of thinking, 
you can get exhausted with the attitude of people who 
try to impose upon you, especially persistently, their 
just or unjust causes. If there are unresolved matters 
between you and your spouse or in relation to your 
marriage, these may snowball into huge problems. 
Financial investments, issues of receivables and 
payables require proceeding with clarity.

 LEO
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PEGASUS AIRLINES OPERATED 
ITS FIRST SAF DOMESTIC 

  

HAVACIL IK YAKIT I  (SAF) 
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SEVKET SABANCI FIRST CHANCE 
PROGRAM ECOSYSTEM – MENTORSHIP 
EXPERIENCE

Setting out with the mission of equality of opportunity in transitioning from school to work, Esas 
Sosyal implements the Mentorship Program within the scope of Şevket Sabancı First Chance 
Program to relay the experiences of esteemed professionals to participating youth. Esas Sosyal, 
the investment unit of Esas Holding, makes sustainable and measurable social investments 
in the areas of youth and employment by combining its responsible citizenship value with the 
philanthropic vision of the late Şevket Sabancı and his family. The programs devised by Esas Sosyal 
for new graduates and students of state universities lesser known by employers, provides equality 
of opportunity in transitioning from school to work. 

Since Sevket Sabancı First Chance Program launched as the first program of Esas Sosyal in 
2016, 200 new graduates gained their first work experience in 34 NGOs’ departments that have 
counterparts in the private sector. Participants working full-time for 12 months within the scope 
of the program, develop professional competency with the First Chance Academy and expand 
their vision through opportunities such as mentorship, mock interviews and talks.

Esas Sosyal, led by Esas Holding’s Vice Chairperson Emine Sabancı Kamışlı, believes in the 
importance of diversity and inclusion youth employment and that social problems can be resolved 
when all concerned parties work hand in hand. The organizations and people who believe in the 
youth come together in Esas Sosyal’s ecosystem of 2500 people.  

First Chance mentors, one of the most pivotal and valuable members of this ecosystem, support 
young people who have their first work experience in adapting to the business world. Volunteer 
executives working in the private sector and NGOs guide young people as mentors; hold a mirror 
to them on their journey to discover themselves and understand the business world better. 
Mentors make a big difference in the lives of young people on this development journey by 
voluntarily sharing their most valuable gems; their time and experience. The existence of nearly 
250 mentors in the pool of Esas Sosyal adds strength to the efforts of Esas Sosyal, reinforcing the 
belief that the business world should work hand in hand.

Şevket Sabancı First Chance Program Mentor Özge Barutçu who works as Senior HR Manager 
for ÜNLÜ & Co, one of Esas Sosyal’s 31 corporate supporters, says that she is happy to support 
this program which provides equality of opportunity for educated young people in transitioning 
from school to work and shares her mentorship experience. 

“TOUCHING THE LIFE OF A YOUNG PERSON IS ONE  “TOUCHING THE LIFE OF A YOUNG PERSON IS ONE 
OF THE GREATEST ACHOF THE GREATEST ACHIEVEMENTS IN MY LIFE”IEVEMENTS IN MY LIFE”

Özge Barutçu
As a First Chance mentor, how does it feel to accompany a young person who 

just started his/her career journey?
Touching a young person’s life, helping them realize their potential and enhance 
it, supporting their career journey and personal development is a very satisfying 
experience. I can say that being able to understand the other person, conveying 
your teachings and experiences, seeing that you can contribute to their life, and 
feeling that you are useful is one of the most important achievements in my life.
What do you think young people who have just joined the work force need the 

most?
Usually they are all bright, brave young people with dreams and hopes. They may 

only need support in matters such as discovering their potential and determining 
the direction they will go. They naturally experience indecision in the face of a constantly 

changing world, and dynamic conditions we encounter in today’s world. As a matter of fact, 
their generation nurtures on diversity. Their areas of interest are growing and developing day 
by day. They want to learn through experience. They want to listen to your story, and apply the 
lessons they will learn from you to their lives.
What would be your advice to young people who are taking or about to take their first steps 
in professional life?
They should first discover themselves and realize their potential. Thus, they can turn towards 
the path they want to move forward in. We are in a process of significant change and 
transformation, where digitalization and technological developments are experienced at the 
highest level. The concepts of continuous learning, self-improvement, being experience-
oriented, dynamism, flexibility and agility are now the competencies of this age. It is important 
to focus on them. Taking time to enjoy life while doing your job is another critical issue. Not 
being afraid of making mistakes, but not getting intimidated of using the experience you gain 
in shaping future plans will add a lot to your life. Being multi-faceted, not losing the vision of 
being a person of the world, questioning and steeping yourself in your areas of interest are the 
elements that nourish people. I think they should always keep in mind that they’d better make 
a difference in order to become visible without giving up on looking for meaning.

Okuldan istihdama geçişte fırsat eşitliği misyonuyla hareket eden Esas Sosyal, yürüttüğü 
Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamındaki mentor- mentee görüşmeleri 
ile değerli profesyonellerin birikimlerini gençlerle buluşturuyor. Esas Holding’in sosyal yatırım 
birimi Esas Sosyal; sorumlu vatandaşlık değerini merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma 
geri verme vizyonuyla birleştirerek gençlik ve istihdam alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir 
sosyal yatırımlar yapıyor. Esas Sosyal’in işverenlerce daha az bilinen devlet üniversitelerinden 
yeni mezun gençler ve öğrencilere yönelik programları okuldan işe geçişte fırsat eşitliği için 
çözüm modelleri sunuyor. 

Esas Sosyal’in ilk programı Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat ile 2016’dan beri 200 yeni 
mezun, 34 Sivil Toplum Kuruluşu’nun özel sektörde de karşılığı olan birimlerinde ilk iş deneyimi 
edindi. Program kapsamında 12 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışan katılımcılar, İlk 
Fırsat Akademisi ile profesyonel yetkinliklerini; mentorluk, prova mülakatlar ve söyleşiler gibi 
imkânlarla da vizyonlarını genişletiyor.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı’nın önderlik ettiği Esas Sosyal, 
genç istihdamında çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemine ve toplumsal sorunların ancak tüm ilgili 
kişilerin el ele vermesiyle çözülebileceğine inanıyor. Gençlere inanan kurumlar ve kişiler 2500 
kişilik Esas Sosyal ekosisteminde bir araya geliyor.  

Bu ekosistemin en merkezi ve değerli parçalarından biri olan İlk Fırsat mentorları, ilk iş deneyimi 
edinen gençlerin iş dünyasına uyum sağlamalarına destek oluyor.  Özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarında çalışan gönüllü yöneticiler mentor olarak gençlere rehberlik ediyor; kendilerini 
ve iş dünyasını tanıma yolculuğunda onlara ayna tutuyor.  Mentorlar, en değerli cevherleri 
olan zamanlarını ve birikimlerini gönüllü olarak paylaşarak bu gelişim yolculuğunda gençlerin 
hayatında büyük fark yaratıyorlar. Esas Sosyal’in havuzunda yer alan 250’ye yakın mentor, iş 
dünyasının el ele vermesi gerektiği inancını pekiştirerek Esas Sosyal’in çabalarına güç katıyor.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın 31 Kurumsal Destekçisi arasında yer alan 
ÜNLÜ & Co’da Kıdemli İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Program Mentoru Özge 
Barutçu; eğitimli gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde karşılaştıkları fırsat eşitsizliğine 
çözümler sunan bu programa destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, mentorluk 
deneyimini paylaşıyor. 

Özge Barutçu
İlk Fırsat mentoru olarak iş hayatına yeni atılan bir gence bu yolculuğunda 
eşlik etmek size nasıl hissettiriyor?
Bir gencin hayatına dokunmak, potansiyelinin farkında olmasına 
yardımcı olarak bunu artırmak, kariyer yolculuğunu ve kişisel gelişimini 
desteklemek gerçekten çok tatmin edici bir deneyim. Karşı tarafı 
anlayabilmek, öğreti ve tecrübelerinizi aktarmak ve ona katkı sağladığınızı 
görebilmek, yararlı olduğunuzu hissetmek benim için hayattaki önemli 
başarılardan biri diyebilirim. 
Sizce çalışma hayatına yeni başlayan gençler en çok nelere ihtiyaç 
duyuyorlar?
Genellikle hepsi parlak, cesur, hayalleri ve umutları olan gençler. Sadece 
potansiyellerini keşfetmek, gidecekleri yönü belirlemek gibi konularda desteğe 
ihtiyaç duyabiliyorlar. Sürekli değişen dünya, dinamik koşullar ve günümüzdeki çok farklı 
alternatifler karşısında doğal olarak kararsızlık yaşayabiliyorlar. Zaten jenerasyonları gereği 
de çeşitlilikten besleniyorlar. İlgi alanları her geçen gün çoğalıyor ve gelişiyor. Deneyim 
yaşayarak öğrenmek istiyorlar. Sizin hikâyenizi de dinlemek, bundan çıkarabilecekleri 
dersleri hayatlarında uygulamak isteyebiliyorlar. 
Profesyonel hayata ilk adımlarını atan veya atmak üzere olan gençlere önerileriniz neler 
olur?
Kendilerini keşfetmeleri ve potansiyellerini fark etmeleri ilk sırada olur. Böylece ilerlemek 
istedikleri yola doğru yönelebilirler. Dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin yüksek 
seviyede yaşandığı, önemli bir değişim, dönüşüm sürecindeyiz. Sürekli öğrenmek, kendini 
geliştirmek, deneyim odaklılık, dinamizm, esneklik, çeviklik kavramları artık bu çağın 
yetkinlikleri. Bunları merkeze almak önemli. İşini yaparken hayattan keyif almaya zaman 
ayırmak bir başka kritik konu.  Hata yapmaktan korkmamak ama buradaki tecrübeyi gelecek 
planlarını şekillendirmede kullanmaktan da çekinmemek çok şey katacaktır. Çok yönlü 
kalabilmek, dünya insanı olma vizyonunu kaybetmemek, sorgulamak ve derinleşmek insanı 
besleyen unsurlar. Anlam aramaktan vazgeçmeden, görünür olmak için fark yaratmak hep 
akıllarının bir köşesinde olmalı diye düşünüyorum. 
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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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