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

Pegasus Airlines CEO

Entry

Değerli Misafirlerimiz,
Yoğun bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Pegasus Hava 
Yolları olarak bu yıl da siz değerli misafirlerimiz için yılmadan, 
yorulmadan çalıştık. Yurt içi ve yurt dışında yeni hatlar açarak uçuş 
ağımızı genişlettik. En önemli gündem maddelerimizden biri olan 
sürdürülebilirlik çerçevesinde, filomuzu yeni nesil çevreci uçaklarla 
genişletmeye ve gençleştirmeye devam ettik. Sürdürülebilir Havacılık 
Yakıtı (SAF) kullanımıyla ilk yurt içi uçuşumuzu gerçekleştirdik. 
IATA’nın “2050’ye Kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” hedefi 
doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük.

Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızına uyum sağlama becerisine 
sahip bir şirket olarak, 2018 yılından bu yana olduğu gibi dijitalleşme 
konusunda da çalıştık. Express Bagaj hizmetimizi dijital deneyimde 
en üst noktaya çıkarmak hedefiyle ürün geliştirmelerine devam 
ettik. İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes ve Bodrum 
havalimanlarından sonra 5 havalimanında daha Express Bagaj 
kurulumlarını tamamladık.

Kapsayıcılık ve çeşitlilik konusundaki hassasiyetimizle, dijital 
platformlarımızı Türkiye’deki görme engelli bireyler için daha 
erişilebilir hale getirdik. Türkiye’de BlindLook’un Sesli Simülasyon 
teknolojisini dijital platformlarına entegre ederek “EyeBrand” olan ilk 
hava yolu şirketi olduk. Gençleri de unutmadık; 12-24 yaş arasındaki 
BolBol üyeleri için kurguladığımız “Genç BolBol” fayda dünyasının 
kapılarını açtık. Ayrıca gençlerin güçlenmesiyle ilgili fikirleri 
desteklemek üzere 2018’de başlattığımız sosyal sorumluluk projemiz 
Yarınlara Uçuyoruz’da 3. döneme başladık.  

Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar sizler için… Türkiye’nin dijital hava 
yolu olarak; ülkemize, sektörümüze ve misafirlerimize en iyi şekilde 
hizmet etmeye devam edeceğiz.

Havacılık camiasını İstanbul’da ağırladık
8-9 Kasım tarihlerinde, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) 
düzenlediği IATA Wings of Change Europe etkinliğine ev sahipliği 
yaparak havacılık camiasını İstanbul’da ağırladık. Havacılık sektörünün 
bugünü ve geleceğine ilişkin konuların konuşulduğu bu önemli etkinliği 
desteklemekten ve sektörde kapsayıcı ve çeşitli bir kurum kültürünün 
önemini vurgulayabilmiş olmaktan dolayı gururluyuz. Haziran 2023’te 
de IATA’nın en önemli toplantısı olan Yıllık Genel Kurul Toplantısı’na ev 
sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız.

Mutlu Yıllar!
2022 yılına veda ederken, Aralık ayında kutladığımız önemli bir gün var. 
Başta Pegasus Hava Yolları’ndaki değerli çalışma arkadaşlarım olmak 
üzere, tüm sivil havacılık profesyonellerinin 7 Aralık Uluslararası Sivil 
Havacılık Günü’nü gönülden kutluyorum. 

Hepimize sağlık, mutluluk, neşe ve huzur dolu bir yeni yıl diliyorum.

Emniyetli ve keyifli uçuşlar dilerim.

Dear Guests,
We are getting ready to wrap up a busy year. As Pegasus Airlines, we 
have worked tirelessly for you, our valued guests, this year. We have 
expanded our flight network with new domestic and international 
destinations. Within our sustainability framework, which is one of our 
top priorities, we have continued to expand and rejuvenate our fleet with 
new-generation more environmentally-friendly aircraft. We operated 
our first domestic flight with Sustainable Aviation Fuel (SAF). We have 
continued our efforts in line with IATA’s “Net Zero Carbon Emissions by 
2050” target.

As a company with the ability to adapt to the rapid pace of technological 
developments, we have been continuing the digitalisation work we 
started in 2018. We have continued our product developments with the 
aim of bringing our Express Baggage service to the pinnacle of digital 
experience. Following Istanbul Sabiha Gökçen, Izmir Adnan Menderes 
and Bodrum airports, we have now completed our Express Baggage roll-
out at five other airports.

With our commitment to inclusion and diversity, we have adjusted our 
digital platforms to become more accessible for blind people in Türkiye. 
We became the first airline in Türkiye to become an “EyeBrand” by 
integrating BlindLook’s Audio Simulation technology into our digital 
platforms. With young people in mind, we have also launched “BolBol 
Youth”, which we designed for the benefit of BolBol members between 
the ages of 12-24. In addition, we started the third round of our social 
responsibility project “Flying into the Future”, which we launched in 
2018 to support the ideas about youth empowerment. 

All the work we have done is for you… As Türkiye’s digital airline, we will 
continue to serve our country, our industry and our guests in the best 
way possible.

We hosted the aviation industry in Istanbul
We welcomed the aviation industry to Istanbul on 8-9 November by 
hosting the IATA Wings of Change Europe event organised by the 
International Air Transport Association (IATA). We are proud to have 
supported this important event where the present and the future 
of the aviation industry was discussed, and also to have been able to 
highlight the importance of an inclusive and diverse corporate culture 
in the industry. In June 2023, we will also be pleased to host the most 
important meeting of IATA, the Annual General Meeting.

Happy New Year!
There is an important day that we celebrate in December, as we are 
about to say goodbye to 2022. I heartily congratulate all civil aviation 
professionals -especially my valuable colleagues at Pegasus Airlines- on 
7 December International Civil Aviation Day. 

I wish us all a new year full of health, happiness, joy and peace.

I wish you a safe and pleasant flight.
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- DENMARK  78774491

- SWEDEN  0 840308782
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hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

YOU ARE INVITED TO THE WORLD OF DIOR
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TREND / Hotwire

“STORY OF 
STORIE S” 
AND “ Z AMANE 
ISTANBUL”

deep meanings and narratives 
masumiyet ve deneyimi bir arada sunan, 

peramuzesi.org.tr

TREND / Hotwire

Kerem Üzel

Erdem Varol

Emin Özmen
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TREND / Hotwire

NIN TH  WAVE  – 
P R A I S E  T O  NAT U R E 

arter.org.tr
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TREND / Hotwire

YOU ARE INVITED TO THE  
WORLD OF DIOR

harrods.com . dior.com 
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TREND / Hotwire

THE TRIO SEEKING NEW VOICES WITH 
OLD INSTRUMENTS

borusansanat.com

İstanbul’un tarihi ve kültürel açıdan en 
önemli semtlerinden biri olan Beşiktaş’ın 

daha önce hiç anlatılmamış hikâyesi. 
Yazar ve mühendis Yavuz Çakmakkaya, 
ilk kitabı “Beşiktaş’ın Gelincikleri–Eski 

Topağacı’ndan Yeni İstanbul’a”da anılarını 
tarihi araştırmalarla bir araya getirerek 

hem Osmanlı İmparatorluğu’nun hem de 
Cumhuriyet döneminin en etkin semtlerinden 

biri olan Beşiktaş’ı, orada yaşayan insanları 
ve tarih sahnesindeki bilmediğimiz rollerini 

anlatıyor. 6-7 Eylül Olayları, İstanbul’daki son 
halka açık idam, Dumlupınar Denizaltısının 
batması, Nuri Demirağ’ın Beşiktaş sahiline 
uçak fabrikası ve liman kurması, Sütlüce 
Silah Fabrikasının patlaması gibi tarihi 

olayların yanı sıra Zeki Müren, Halide Edip 
Adıvar, Neyzen Tevfik, Sabahattin Ali gibi yolu 
Beşiktaş’tan geçen simaların da bir semtin 

ruhunu nasıl etkilediğini görüyoruz. 
yitikulkeyayinlari.com

The never-before-told story of Beşiktaş, 
one of the most historically and culturally 
important districts of Istanbul. Writer and 

engineer Yavuz Çakmakkaya brings together 
his memories with historical research in his 

first book, “Beşiktaş’s Poppies–From Old 
Topağacı to New Istanbul”, and describes 

Beşiktaş, one of the most active districts of 
both the Ottoman Empire and the Republican 
era, and the people living there. It tells about 
people and their unknown roles on the stage 

of history. In addition to historical events 
such as the September 6-7 Events, the last 
public execution in Istanbul, the sinking of 
the Dumlupınar Submarine, Nuri Demirağ’s 

establishment of an aircraft factory and 
port on the Beşiktaş coast, the explosion of 
the Sütlüce Weapons Factory, we see how 

the faces passing through Beşiktaş like Zeki 
Müren, Halide Edip Adıvar, Neyzen Tevfik, 

Sabahattin Ali affect the spirit of a district.

_ PEGASUS    15
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TREND / Hotwire

SACRED SPIDER

baskasinema.com

Köpekbalıkları ve su altında yaşayan diğer canlılar hakkında her şeyi 
öğrenmeye hazır mısınız? New York Times’ın çok satan illüstratörü 
Mike Lowery’nin resimlediği bu kitapta; köpekbalıkları hakkında 
çılgınca –ama gerçek– bilgiler, okyanus bilimine derin bir dalış, 
deniz şakaları ve kapsamlı bir su altı canlıları rehberi yer alıyor.
ithakicocuk.com

Are you ready to learn all about sharks and other 
underwater creatures? In this book illustrated by 
New York Times bestselling illustrator Mike Lowery; 
Includes crazy—but true—information about sharks, 
a deep dive into ocean science, marine jokes, and a 
comprehensive underwater life guide.
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TREND / Hotwire
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TREND / Hotwire

and many other questions like this, the book has been 

A GUIDE TO MAKING THE 
WORLD A GOOD PLACE

canyayinlari.com
kkk hhhhhhhhhasasaaaa bbbbbbeeeeeeeen nn
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TREND / Hotwire

4 orta boy soğan, 45 g tereyağı,  
240 ml + 300 ml su, 6 tane tavuk 
budu, 3 tane çarliston biberi,  
10 g toz kırmızı biber, 1 büyük 
domates, 75 g ekşi krema

 
45 g ıspanak, 150 g ekşi krema, 
Tuz, Karabiber

2 yumurta, 12 g şeker, 3 g tuz,  
135 g un, 400 gr süt,  
10 g sıvıyağ

4 medium sized onion, 45 g butter,  
240 ml + 300 ml water, 6 chicken 
drumsticks, 3 yellow wax peppers,  
10 g ground red pepper, 1 big tomato,  
75 g sour cream

45 g spinach, 150 g sour cream,  
Salt, Black pepper

2 eggs, 12 g granulated sugar, 3 g salt, 
135 g flour, 400 g milk, 10 g vegetable oil

HO RTOBÁ GYI PAL AC SINTA
S O UR C RE A M C H ICKEN C REPE
We got the recipe for sour cream chicken pancakes, one of the 
traditional Hungarian hot appetisers, from Ágnes Tóth, who has been 
organising events and workshops on Turkish culture and gastronomy 
for nearly twenty years and promoting Turkish cuisine in Hungary and 
Hungarian cuisine in Turkey with the brand Nar Gourmet.

Soğanları küp küp doğradıktan 
sonra tereyağında 
soteleyelim. 120 ml su 
ilave edip su buharlaşana 
kadar orta ateşte pişirelim. 
Tekrar 120 ml su ilave 
edip buharlaşmasını 
bekleyelim. Ardından yağlı 
soğanların üzerine tavuk butlarını 
koyalım, azıcık kavuralım ve biberleri 
bütün olarak ilave edelim. Üzerine 
toz kırmızı biber serpelim. İyice 
karıştıralım ve kırmızı biber yanmadan 
üzeri kapanmayacak kadar 
su ilave edelim. Kapağı 
kapatıp kısık ateşte 40 
dakika boyunca pişirelim. 
Ardından, domatesi 
bütün olarak katalım ve 
20 dakika boyunca üstünü 
kapatmadan pişirmeye devam 
edelim. Biberleri atıp, tavukları 
çıkartalım ve soğumaya bırakalım. 
Tavuğun kemiklerini ayıklayarak, butları 
elimizle küçük parçalara ayıralım. 
Kalan sosu blender yardımıyla karıştırıp 
süzgeçten geçirelim. Yaklaşık 200 gr 
sosu ekşi krema ve tavukla karıştıralım. 
Geri kalan sosu kenara koyalım. Birkaç 
kaşık ekşi kremayı tuz ve karabiberle 
çırpalım. Ispanakları bir tavada az 
yağla 1-2 dakika öldürelim, sonra geri 
kalan ekşi kremayı blender yardımıyla 
tuz ve karabiberle karıştıralım.
Krepin malzemelerini iyice karıştıralım 
ve çok sıcak, azıcık yağlı bir tavaya 
kepçe yardımıyla karışımı dökerek 
krepleri hazırlayalım. Ardından krepleri 
soslu tavukla doldurup bohça şeklinde 
kapatalım, üzerine kalan kırmızı tavuk 
sosunu, sade ekşi kremayı ve ıspanaklı 
ekşi kremayı dökelim. Dilerseniz 
krepleri, taze ıspanakla veya yeşil 
soğanla süsleyebilirsiniz.  

Chop the onions into cubes and 
sauté them in butter. Add 

120 ml water and cook 
on medium heat until the 
water evaporates. Add 120 
ml water again and wait 

for it to evaporate. Then 
put the chicken thighs on the 

oily onions, sauté them a little and 
add the peppers as a whole. Sprinkle 
some ground red pepper on it. Stir 
well and add enough water to cover 
it before the red peppers burn. Close 

the lid and cook on low heat for 
40 minutes. Then, add the 

whole tomato and continue 
cooking for 20 minutes 
without the lid. Discard 
the peppers, remove the 

chicken and let it cool off. 
Remove the bones of the 

chickens and divide the thighs into 
small pieces with your hands. Mix the 
remaining sauce with the help of a 
blender and pass it through a strainer. 
Mix about 200 gr of sauce with sour 
cream and chicken. Set the rest of the 
sauce aside. Whisk a few tablespoons 
of sour cream with salt and pepper. 
Sauté the spinach in a pan with a little 
bit of oil for 1-2 minutes, then mix the 
remaining sour cream with salt and 
pepper with the help of a blender.
Whisk the ingredients of the crepe 
thoroughly and prepare the pancakes 
by pouring the mixture into a very 
hot, slightly oiled pan with the help 
of a ladle. Then, fill in the crepes 
with sauced chicken and seal them 
in a bundle, pour the remaining red 
chicken sauce, plain sour cream and 
spinach sour cream on top. If you 
wish, you can decorate the crepes 
with fresh spinach or green onions.

TREND / Hotwire
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WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

“Paris’te en görülmeye değer yerlerden biri Peter Brook’un eski, köhne, 
bir o kadar da estetik bir binada, 10. bölgede kurduğu Bouffes Du Nord 
Tiyatrosu. Bir diğer özel adresim de Ariane Mnoushkine’in Vincennes 
Ormanı’nda eski bir fişekhanede kurduğu Cartoucherie Tiyatrosu.”

“One of the most worth-seeing places in Paris is the Bouffes Du 
Nord Theatre, which Peter Brook established in an old, run-down but 
aesthetically pleasing building in the 10th Arrondissement (district). 
My other private address is the Cartoucherie Theatre, which Ariane 
Mnoushkine set up in an old cartridge factory in Vincennes Forest.”

“Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin çok yoğun yaşandığı bu şehirde, her 
akşam 500 tiyatro oyununun perde açıyor olması beni büyülüyor.”

“I am fascinated by the fact that 500 theatres open their curtains every 
night in this city in which artistic and cultural activities are abound.”

[ T İ L DA  T E Z M A N  –  PA R İ S ]

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

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

Fotoğraf/Photograph: Luca Del Pia
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[ B A R I Ş  H AY TA ]

“Players are magicians who enflesh the written text”

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

Oyunculuğu nasıl tanımlarsınız? 

Şu sıralarda rol aldığınız tiyatro oyunundan ve buradaki rolünüzden 
bahsedebilir misiniz?

gösteren ve politik bir güldürü olan bu oyunu yönetmenimizin 

Canlandırdığınız karakterler içinde şimdiye kadar sizi en çok zorlayan 
hangisi oldu?

How would you define acting? 

written texts, as every moment they live and every observation 

Can you tell us about the theatre play you are currently acting in and 
your role in it?

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

PORTRE / Portrait
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PORTRE / Portrait

importance to the initial 

excite you the first time 
you read the text, in my 
opinion, that is not the 

What are your priorities in selecting projects?

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

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

something of myself to it but also learning from it, 

Yer alacağınız proje seçimlerinde öncelikleriniz neler? 

Kabul edip veya reddedip sonrasında pişman olduğunuz 
roller oldu mu?

Kendinizle bağdaştırdığınız, rolden çıkamadığınız, kendi 
hayatınıza da fikirlerini uyarladığınız bir karaktere hiç 
denk geldiniz mi?
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İyi karaktere mi hayat vermek daha zor, kötü karaktere 
mi? Kötü karakteri canlandırmak, oyuncuya daha geniş 
bir alan açıyor mu?

Türkiye’de tiyatronun geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Sinema ve film endüstrisi için neler söyleyebilirsiniz?

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

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

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

Is it harder to bring a good or a bad character to life? 
Does playing the villain introduce the player to a larger 
spectrum?

look at real life, talk to people who you believe are 

What do you think of the state of Theatre in Türkiye?

theatres for the next month at the earliest, as is also 

What can you say about the cinema and film industry?

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

Can you spare time for yourself in this hectic pace? Can 
we learn about your special getaways?

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

utterings hold solely the meaning you assign to 

for the plays of city 
and state theatres for 
the next month at the 
earliest, as is also 
the case with private 

reason for this is that 
people want to escape 
from the virtual reality, 
that which is digital, 
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Sık sık seyahat eder misiniz? Seyahat alışkanlıklarınız 
veya tercihleriniz var mı?  

Yurt içinde ve dışında gözde tatil lokasyonlarınız var mı? 

that should be read not only by those who work 
with words, but also by everyone who wants to 
look at the issue of understanding from a different 

Do you travel often? Do you have travel habits or 
preferences?

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

Bodrum and its surroundings, and all the Greek 

PORTRE / Portrait

portray and not only 
adding something of 
myself to it but also 
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travel

THE MOST FAMOUS CHRISTMAS MARKETS OF EUROPE
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SEYAHAT /  Travel

En Ünlü 
Noel  

markets of these cities, which are decorated 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan MULHOUSE/BASEL’e, haftanın  
HER günü her şey dâhil 84,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan HAMBURG’a, haftanın HER günü  
her şey dâhil 69,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to HAMBURG from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’  
DAILY flights; all-inclusive prices start at 69,99 USD.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KOPENHAG’a, haftanın HER günü  
her şey dâhil 74,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to COPENHAGEN from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’  
DAILY flights; all-inclusive prices start at 74,99 USD.

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

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

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan VİYANA’ya, haftanın HER günü  
her şey dâhil 64,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to VIENNA from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’  
DAILY flights; all-inclusive prices start at 64,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

visiting museums, Unterlinden Museum, Bartholdi Museum 

of the airport, you take a very short bus ride to go to the nearest 

11
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Hamburg is home to one of the most famous Christmas markets 

the square it was built on, and the Kunsthalle, a temple of the 

and has been transformed into an elegant neighbourhood by 

günümüze uzanan hazineleriyle bir sanat mabedi olan 



30 PEGASUS _
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SCANDINAVIAN MINIMALISM: 

As you walk around the streets of Copenhagen where minimalism reigns, 

amusement parks, and is a blast at this time of year with hundreds of 

3
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Baroque silhouette, Vienna is famous for its wonderful buildings, 

And if you want to make your Vienna holiday even more 
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SEYAHAT /  Travel

KONYA’DA...

throughout the world, with his saying that came to be associated 

again this year on 7th and 17th th, his 
death anniversary.

34 PEGASUS _
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KONYA’ya, haftanın HER günü her şey dâhil 
394,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to KONYA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights; 
all-inclusive prices start at 394,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

You can fly to KONYA from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 5.000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

5.000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

*Vergi, havalimanı check-in bedeli ve hizmet bedelini içerir. / The tax includes the airport check-in and service fees.
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YCelaleddin-i Rumi’nin sevgi ve 
every year on the death anniversary 
of the famous thinker to share the 
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sonra Konya’ya gelen Mevlana, burada büyük 

gülbang prayers, he lays down the fur over a rug 

Mevlevi tradition, the red fur pelt symbolises the 

“Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kâfir, ister mecusi,

İster puta tapan ol yine gel,
Bizim dergâhımız, ümitsizlik 

dergâhı değildir, 
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan 

da yine gel…
Şu toprağa sevgiden başka bir 

tohum ekmeyiz,
Şu tertemiz tarlaya sevgiden 

başka bir tohum ekmeyiz biz...
Beri gel, beri! Daha da beri! 
Niceye şu yol vuruculuk?

Mademki sen bensin, ben de 
senim, niceye şu senlik benlik...

Ölümümüzden sonra 
mezarımızı yerde aramayınız!

Bizim mezarımız ariflerin 
gönüllerindedir.”

 
“Come, come, whoever you 

are, come.
Infidel, Zoroastrian, or pagan,
It doesn’t matter, still come.

Ours is not a convent of 
despair,

Even if you’ve broken your vows 
a hundred times, still come...
We plant no seed in this soil 

but love,
We plant no seed in this pure 

field but love...
Come closer, closer, ever 

closer! Why do you yearn to go 
on your way?

If you are me and I am you, 
then what is this you and I?

After my death, don’t look for 
my grave in the earth! 

My resting place is in the hearts 
of the enlightened.”
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sometimes referred to as Masnavi-i Manevi, 

iddialardan biri de o dönemde bir Mesnevi 
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Various other names have been put forward as 
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happened is that an early reader of the Masnavi 

margins of Rumi’s book, and subsequent readers 

humanity has still not learnt its lesson, but 

will need at least a week in order to properly 

Balatini CaveBalatini Cave

kabartmalar, heykeller ve duvar resimlerinin 

SEYAHAT /  Travel
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plans without a street, the mound, with its murals 
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Mevlana Müzesi Mevlana Müzesi 

kitabelere, Konya Kalesi’ne ait yüksek kabartma 

Mevlana/Rumi Museum Mevlana/Rumi Museum 

survived to this day in Konya, almost resembles 

periods, high reliefs of Konya Castle, door and 
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SEYAHAT /  Travel

endüstriyel hem de kültürel 

kültürünün merkezlerinden biri 

 ve 
 ile  

’lerini de ekleyebilir, hatta 

Via Borgonuovo’da yer alan ve 

Lezzet  
 

B O L ONYA 
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and 

various types of  to the souvenirs you’ll 

th

and yes, you did not misunderstand, we said after 

BOLOGNA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BOLONYA’ya, haftanın HER günü her şey 
dâhil 84,99 USD’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to BOLOGNA 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 
BOLONYA’ya, vergi ve ek 
ücretler hariç 15.000 
BOLPUAN kullanarak 
uçabilirsiniz.

You can fly to BOLOGNA from 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport by using 15.000 
BOLPOINTS, excluding taxes 
and charges.

15.000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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

MICHELIN STARRED 5 ISTANBULITE RESTAURANTS
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Restoran

48 PEGASUS _
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prestigious restaurant rating system known 
for giving stars to luxury restaurants, 

MICHELIN STARRED  
5 ISTANBULITE 
RESTAURANTS
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Adres/Address:Adres/Address:  

abundantly, brings a unique and brand-new dimension to traditional 

11
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Adres/Address: Adres/Address: 

Brief Info About Michelin Stars and Awards

iyi restoran, gitmeye 

yemek deneyimi.  
(High quality 

cooking, worth a 
stop.)

cooking, worth a 
detour.)

kadar kaliteli ve 

cuisine, worth a 

 

(High performance of 
sustainability approach in 

terms of gastronomy.)

 
  

Görece uygun fiyatlara 

sahip restoranlar.  
(Good quality, good 

value cooking.)

BIB 
GOURMAND 
ÖDÜLÜ ALAN 

Awarded 
Restaurants

• Karaköy Lokantası – Asu 
Kurt

• Aheste – Volkan Türe
• Cuma – Aytekin Alp
• Sade – Beş Denizler 
Mutfağı – Deniz Şahin
• Giritli – Ayşe Şensılay

• Tershane –  
Vedat Başaran

• Alaf – Murat Deniz Temel
• Aman da Bravo –  

İnanç Çelengil
• Calipso – Ziya Kaçar

• Pandeli – Bayram 
Karaçam, Abdullah Sevim
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Adres/Address:Adres/Address: Arap Camii Mahallesi, Bankalar Caddesi, No: 

33
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Adres/Address:Adres/Address:

Adres/Address:Adres/Address:

 

 5

44
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down the experiences she gained from these travels, human stories and information about the education systems she compared in different 

 
FROM FINLAND TO JAPAN

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

[ L U C Y  C R E H A N ]

Son kitabınız “Dâhiler Ülkesi” hakkında bize neler söylersiniz? Bu 
kitabın arkasındaki fikir nedir?

What would you tell us about your last book “Clever Lands”? What’s the 
idea behind this book? 
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Sizden bir eğitim sistemi kurmanızı isteseler, hangi 
sistemin hangi kısmını alırdınız? İdeal bir eğitim sistemi 
nasıl bir karışımdan oluşurdu?

If they asked you to build an education system, which 
part of which system would you take? How would it be 
the mixture of an ideal education system?

You examined the education system of the most 
successful countries around the world. According to 
your researches, what is the key to success?

    

principles in my book 
that underlie success 

for a good education 

is supporting children 
to take on challenges 

rather than making 
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Dünyanın en başarılı ülkelerinin eğitim sistemini 
incelediniz. Araştırmalarınıza göre başarının anahtarı 
nedir?

Sistemleri karşılaştırmak için Finlandiya’dan 
Japonya’ya seyahat ettiniz. Bu yolculuk sırasında sizi en 
çok heyecanlandıran keşif neydi?

To compare the systems, you travelled from Finland to 
Japan. What was the most exciting discovery for you 
during this journey?

look very different, and exist in very different 

What was the most inspiring thing (book/movie/event) 
that you recently saw? 

harika bir denge 

    

they have a really great 
balance of academic 

focus and time spent on 
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Son zamanlarda gördüğünüz en ilham verici şey (kitap/
film/etkinlik) neydi?

Çok gezer misiniz? Kitaplarınız için genellikle nereden 
ilham alıyorsunuz?

eating vegetarian-only at home but allowing 

Do you travel a lot? Where do you usually get your 
inspiration for your books? 

If you had the chance to live in a book? Which book 
would you choose, why?

Which authors do you personally look up to? 

and Mark Ronson, who put themselves at risk 
-either personally, or at risk of being disliked- to 
get an important message or an important story 

Can you share your reading list for this winter with our 
readers? 

If you have the chance to rewind and go to school, 
where would you like to live and get an education?

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

You are living in London; how would you describe the 
city? What would be your advices for travellers?

Lifestyle

  

educational practices and lessons structures that work 
well in each place are remarkably similar –children 
across the world have more in common than we 
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Bir kitapta yaşama şansınız olsaydı? Hangi kitabı 
seçerdiniz, neden?

Hangi yazarlardan feyz alıyorsunuz?

da sevilmeme riskini göze alarak riske atan 

Bu kış için hazırladığınız okuma listenizi 
okuyucularımızla paylaşır mısınız?

Geriye dönüp okula gitme şansınız olsa nerede 
yaşamak ve eğitim almak isterdiniz?

Hiç Türkiye’ye gittiniz mi? Türkiye ve Türkler 
hakkında ne biliyorsunuz?

Londra’da yaşıyorsunuz; şehri nasıl 
tanımlarsınız? Seyahat edenler için tavsiyeleriniz 
neler olur?



ARALIK için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for DECEMBER says that...

Astrolog Özlem Recep
astrologozlemrecep@gmail.com

Sevgili Akrep burçları, taşınma, eskiden yaşadığınız 
bir memlekete geri dönme, yabancı bir şehre 
yerleşme aşamasında olabilirsiniz. Sözleşme ve 
imza gerektiren konularda temkinli olmalısınız. 
Özellikle sosyal medya hesaplarınızın çalınması 
ve sıkıntı yaşamanız muhtemel. Önemli bir 
ortaklıktan ayrılma, eşinizin iş değiştirme süreci 
ya da bir mirasla elinize geçecek maddi kazançlar 
açısından şanslı ama bir o kadar da borçlanmalara 
karşı da temkinli olmanız gereken riskli bir 
dönemdesiniz. Özel hayatınız açısından birbirinize 
kenetleneceğiniz bir döngüden geçmektesiniz. 

Dear Scorpio, you may be in the 
process of moving, returning 
to a country where you used 
to live or settling in a foreign 
city. You should be cautious in 
matters that require contracts 
and signatures. In particular, it is 
possible that your social media 
accounts will be stolen and you 
will have trouble. You are in a lucky but also a risky 
period when it comes to leaving an important 
partnership, your spouse’s job change process or 
financial gains due to an inheritance, but also be 
cautious about debts. In terms of your private life, 
you are going through a cycle where you will bond 
more with each other.

AKREP I
Sevgili Yay burçları, 
parasal konularla ilgili 
borçlanmamak, sizden 
para istenmesine karşılıksa 
o paranın size bir daha 
geri gelmeyeceğini bilerek 
hareket etmek sizler için oldukça önemli. Maddi 
anlamda pek çok konu hayatınızın odağı olurken 
ilişkiler açısından da “Ben bu ilişkinin, evliliğin 
neresindeyim?” sorusunu fazlaca kendinize 
sorabilirsiniz. Bu ay, sağlığınıza özellikle dikkat 
etmelisiniz.

Dear Sagittarius, when it comes to finances it is 
very important for you not to borrow money and 
to act knowing that if you are asked for money, 
that money will not be paid back to you again. 
While many issues are the focus of your life in the 
financial sense, you may find yourself keeping 
on asking the question, “Where do I stand in this 
relationship, in this marriage?”. This month, you 
should pay special attention to your health.

YAY I 
Sevgili Terazi burçları, 
evinizin içerisinde 
çıkabilecek arızalar ve 
tamiratlar gündeminizi 
meşgul edebilir ve masraflar 
canınızı sıkabilir. Ev 
satışları aşamasındaysanız 
ederinden düşük fiyata satış yapmamaya dikkat edin. 
Yurt dışı, yabancılar ve vatandaşlık haklarınızla ilgili 
adım atmak isterseniz gökyüzü bu ay sizi destekliyor 
olacak. Hukuk alanında alacaklı olduğunuz konularda, 
şans sizden yana.

Dear Libra natives, malfunctions and repairs that 
may occur in your home can occupy your agenda 
and expenses can bother you. If you are at the stage 
of house sales, be careful not to sell for less than 
the price. If you want to take a step with regards 
to matters related to abroad, foreigners and your 
citizenship rights, the sky will support you this 
month. Luck is on your side in matters where you are 
the claimant in the field of law.

Sevgili Koç burçları, kariyeriniz 
açısından yeni atılımlara zemin 
hazırlayan ve hızla ilerlemenizi 
sağlayacak önemli bir dönemden 
geçerken yöneticileriniz ve 
rakiplerinizle geçmişten gelen 
konular hakkında gerilmemeye özen göstermelisiniz. 
Babanızın ve aile büyüklerinizin sağlığına ve 
onlarla olan ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Uzak-
yakın yolculukların gündeminizde olacağı Aralık 
ayı içerisinde yabancılardan destek alabilir ve 
vatandaşlık almak istiyorsanız hızlı bir gelişmeyle 
karşılaşabilirsiniz.

Dear Aries natives, while you are going through an 
important period that will pave the way for new 
breakthroughs in your career and that will enable 
you to progress rapidly, you should be careful 
not to get nervous about the past issues with 
your managers and competitors. You should pay 
attention to the health of your father and family 
elders and your relationships with them. You can get 
support from foreigners in December, when trips to 
far off or close by places will be on your agenda, and 
if you want to get citizenship, you may see a rapid 
development.

KOÇ I 
Sevgili Boğa burçları, hukuksal konular hakkında 
geçmişten kalan alamadığınız haklarınızı almak 
için fırsatlarınızın olacağı bir aya giriş yapıyorsunuz. 
Boşanma, nafaka ve miras yoluyla elinize 
geçecek bir para sizi bekliyor olabilir. Borç para 
isteyenlere karşı temkinli olmalısınız. Yurt dışına 
yerleşme ve yatırım yapma kararınız bulunuyorsa 
bu ay gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evliliğiniz ya 
da müstakbel eşinizin ailesiyle ilgili önemli bir 
dönemden geçebilirsiniz. Aldığınız kararları 
geçmişteki döngüleri düşünerek vermek önemli. 

Dear Taurus, you are entering a month where you 
will have opportunities to get your rights redeemed 
about legal issues that you failed to in the past. 
You may receive money through divorce, alimony 
and inheritance. You have to be wary of those 
asking for money, wishing to borrow from you. If 
you have a decision to settle 
and invest abroad, you may 
experience developments 
this month. You may be going 
through an important period 
regarding your marriage or 
your future spouse’s family. 
It is important to make your 
decisions considering the past 
cycles.

Sevgili İkizler burçları, sağlığınıza 
dikkat etmeniz gereken önemli bir 
aydan geçmektesiniz. Sağlığın yanı 
sıra maddi anlamda borçlanma, 
hazır paranızı tüketme, vergi borçlarınızın 
açığa çıkmasıyla ilgili de temkinli olmalısınız. 
Özel hayatınız açısından sizin için tamam 
mı devam mı kararı vereceğiniz önemli bir 
ay olacak. Dostunuzun ve düşmanınızın yer 
değiştirdiği olaylar yaşayabilirsiniz, sırlarınızı 
kimlerle paylaştığınıza dikkat etmelisiniz.  

Dear Gemini, you are going through an 
important month where you need to take 
care of your health. In addition to your health, 
you should be cautious about borrowing 
financially, consuming your ready money, 
and revealing your tax debts. In terms of your 
private life, it will be an important month for 
you to decide whether to continue or not. You 
may experience events where your friends 
and enemies change places, and you should 
be careful with whom you share your secrets 
with.

60 PEGASUS _
 



BURÇLAR
H o r o s c o p e

ARALIK için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for DECEMBER says that...

Sevgili Balık burçları, kalabalık arkadaş grupları 
arasında özellikle yabancılar tarafından destek 
göreceğiniz önemli atılımlar hayatınızın merkezine 
yerleşebilir. Yurt dışı seyahatleri gündeminizdeyken 
özellikle uzunca süredir hayalini kurduğunuz önemli 
projeler açısından gökyüzü sizi destekliyor olacak. 
Anne-baba soyunuzdan aile büyüklerinizin sağlığına 
dikkat etmelisiniz. Ev ve hane değiştirmek için bir 
anda sürpriz bir karar alabilirsiniz. 

Dear Pisces, important 
breakthroughs thanks to 
the support of a crowded 
group of friends, especially 
of strangers, can be at 
the centre of your life. 
When international travel 
is on your agenda, the 
sky will support you, 
especially in terms of 
important projects that 
you have dreamed of for 
a long time. You should take care of the health of 
your family elders from your parent line. You can 
make a surprising decision to change houses and 
households.

BALIK I 
Sevgili Oğlak burçları, evliliğinizde yaşadığınız 
bazı problemlerin temeli geçmişteki olaylarla 
bağlantılı olabilir. Bu ay, evliliğiniz ve ilişkileriniz 
sınavdan geçecek. Dış görünüşünüzde biraz 
daha farklılaşmayı ve imaj değiştirmeyi tercih 
edeceğiniz bir dönem sizin için. Fiziksel anlamda 
saç dökülmeleri, deri ve fıtık rahatsızlıklarınızı 
önemsemelisiniz. Yeni bir evcil hayvanı 
sahiplenebilir, ailenize yeni bir üye katabilirsiniz. 

Dear Capricorns, the 
root of some of the 
problems you have in 
your marriage may 
be related to past 
events. This month, 
your marriage and 
relationships will be put 
to the test. It is a period for you when you prefer 
to differentiate your appearance a little and 
change your image. Physically, you should care 
about hair loss, skin and hernia disorders. You 
can adopt a new pet and add a new member to 
your family.

Sevgili Kova burçları, 
gizli düşmanlara 
oldukça açık 
olduğunuz bir süreçten 
geçiyor olabilirsiniz. 
İlişkiler açısından 
kimseye söylemek 
istemeyeceğiniz bir 
beraberlikte tamam 
mı devam mı kararı alacak olabilirsiniz. Önemli 
bir borç döngüsü ya da projelerinizin çalınma 
ihtimali bulunuyor. Bu yüzden de yatırım yaparken 
temkinli ve dikkatli olmalısınız. Para kazanma 
kapılarınız ardına kadar açılıyor ve sürpriz 
gelişmeler sizi bekliyor.

Dear Aquarius, you may be going through a 
period where you are vulnerable to get harmed 
by hidden enemies. In terms of relationships, 
you may decide whether to continue an affair 
that you do not want to tell anyone. There is a 
significant debt cycle or the possibility of your 
projects being stolen. Therefore, you should 
be cautious and careful while investing. Your 
money-making doors are wide open and surprise 
developments await you.

KOVA I 

Sevgili Yengeç burçları, evliliğinizle ilgili özellikle 
2019 yılından bu yana problem yaşıyorsanız, bu 
süreç içerisinde bir dönemeçten geçebilirsiniz. 
Eğer böyle bir dönemden geçiyorsanız evlilik 
danışmanlarıyla yol almak ruhunuza iyi gelebilir. 
Yakınlarınızın sağlık sorunları ve hastane 
süreçleriyle ilgili de önemli bir döngü sizinle 
birlikte. Yoga, dua, meditasyon ve sanatla 
ilgilenmek ruhunuza iyi gelebilir.

Dear Cancer natives, if you have been having 
problems with your marriage, especially since 
2019. You may now go through a turning point 
in this process. If you are going through such 
a period, it may do you good to proceed and 
get counselling from marriage counsellors. 
There’s important cycle with regards to the 
health problems and 
hospital processes 
of your relatives. 
Engaging in yoga, 
prayer, meditation 
and the arts can be 
good for your soul.

YENGEÇ I 

Sevgili Aslan burçları, çalışma hayatınız, iş 
yerinizde gelişen pek çok konu, özellikle takım 
arkadaşlarınız sizi yorabilir. İş yerinizdeki 
gruplaşmalar karşısında temkinli olmalı ve kendi 
hayatınız hakkında güvenmediğiniz kişilerle 
konuşmalar yapmamalısınız. Aşk hayatınız 
açısından kalbinizi mutlu edecek bir süreç sizinle 
birlikte. Ancak sosyal çevrenizdeki yerli yersiz 
eleştirilerin beraberliğinizi etkilemesine izin 
vermemelisiniz.

Dear Leo natives, your working life, many issues 
that develop in your workplace, especially among 
your teammates can exhaust you. You should be 
wary of cliques in your workplace and not have 
conversations about your own life with people 
you don’t trust. A process that will make your 
heart happy in terms of your love life awaits you. 
However, you should not let the unwarranted 
criticisms of your social circle affect your 
coupledom.

ASLAN I
Sevgili Başak burçları, mevcut beraberliğinizde 
problemler yaşıyor, ayrılıp barıştığınız bir ilişki 
sürdürüyorsanız bitiş çizgisine gelmiş olabilirsiniz. 
Kalbinizi mutlu edecek yeni bir beraberliğe kanat 
açabilirsiniz. Evli ve mutluysanız, çocuklarınızın 
sağlığına dikkat etmelisiniz. Şans oyunları ve borsada 
paranız varsa dikkatli olmalısınız. Bu ay kariyerinizde 
önemli değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. 

Dear Virgos, if you are having 
problems in your current 
relationship and maintaining a 
relationship where you broke 
up and made peace, you may 
have come to the finish line. 
You can spread your wings for 
a new relationship that will make 
your heart sing. If you are married and 
happy, you should take care of the health of 
your children. If you gamble in the games of chance 
and the stock market, you should be careful. You may 
want to make significant changes in your career this 
month.
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IATA WINGS OF CHANGE EUROPE 
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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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