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

Pegasus Airlines CEO

Entry

Değerli Misafirlerimiz,
Pegasus Hava Yolları olarak kapsayıcılık ve çeşitlilik konusunda 
hassasiyeti yüksek bir şirketiz. Bu çerçevede, görme engelli bireylere 
daha kapsayıcı ve engelsiz bir online deneyim sunabilmek için 
BlindLook sosyal girişimiyle bir iş birliği gerçekleştirdik. 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. 

BlindLook’un ses odaklı erişilebilirlik teknolojisi Sesli Simülasyon, tam 
ve kısmi görme engelli bireyler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale 
getirirken, görme engelli bireylerin dijital ürün ve hizmetleri yardıma 
ihtiyaç duymadan bağımsızca kullanmalarına olanak sağlıyor. Sesli 
yönlendirmeler sayesinde Pegasus’un dijital platformlarına engelsizce 
erişebilen kullanıcılar, ürün ve hizmet seçenekleri arasında özgürce 
gezinebiliyor. Eşit ve engelsiz bir dünya için hep birlikte mücadeleye 
devam…

Avrupa’nın kaleleri ve şatoları
Sıcakların yavaş yavaş veda etmeye başladığı sonbahar günlerinde, 
tarihte bir yolculuk yapmak isteyenler olabilir. Onlardan biriyseniz, 
size Avrupa’nın kalelerini ve şatolarını gezmeyi öneririm. Orta Çağ’ın 
kalbinin attığı şato ve kalelerde gezerken kendinizi zamanda yolculuğa 
çıkmış gibi hissedebilirsiniz. Londra’ya 1,5 saat mesafede Doğu Sussex 
bölgesinde yer alan Bodiam Kalesi, Kopenhag’dan yalnızca 2 saatlik tren 
veya otomobil yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Fyn adasında küçük bir 
gölün üzerinde bulunan Egeskov Şatosu ve daha niceleri… Avrupa’nın 
en görkemli şato ve kaleleriyle ilgili detaylı bilgileri dergimizin ilerleyen 
sayfalarında bulabilirsiniz.

Tercihiniz yurt içi bir destinasyon ise Balıkesir’in güzel ilçesi Ayvalık 
keyifli bir seçenek olabilir. Ekim Ayı; Ayvalık’a gitmek ve tarih 
boyunca yüzlerce medeniyete tanıklık eden kadim zeytin ağaçlarının 
gölgesindeki hasat şenliklerine katılmak için çok ideal bir zaman. Siz de 
Ege Denizi’nin kıyısındaki bu şirin ilçeyi ziyaret ederek sonbaharın güzel 
günlerinin keyfini seyahatle çıkarabilirsiniz.

Cumhuriyetimiz 99 yaşında
Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde, hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı 
coşkuyla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
Cumhuriyet’i bize armağan eden tüm kahramanları minnet ve rahmetle 
anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet!

Hepinize emniyetli ve keyifli uçuşlar dilerim.

Dear Guests,
As Pegasus Airlines, we care deeply about inclusivity and diversity. 
With this in mind, we have partnered with BlindLook, a social initiative, 
to offer a more inclusive and barrier-free online experience for blind 
people. We have been adjusted our online platforms to become more 
accessible for blind people in Türkiye. We are the first airline in Türkiye 
to integrate BlindLook’s Audio Simulation technology into its online 
platforms to become an ‘EyeBrand’.

BlindLook’s audio-focus accessibility technology, Audio Simulation, 
makes products and services accessible to the blind and visually 
impaired, enabling them to use digital products and services 
independently without the need for assistance. Thanks to the audio 
guidance feature, users have unrestricted access to Pegasus’ online 
platforms and can easily use the product and service options. We 
continue to strive together for a more equal and accessible world...

Castles and chateaus of Europe
As the warm days of summer slowly fade into autumn days, there might 
be those who wish to take a journey through history. If this sounds like 
you, I recommend that you visit the castles and chateaus of Europe. 
Visiting these chateaus and castles that were the beating heart of the 
Middle Ages will make you feel like you are travelling back in time. To 
name a few, you can visit Bodiam Castle in East Sussex, which is just 
an hour and a half ’s drive from London, or Egeskov Castle located on 
a small lake on Fyn Island, which is just a two hours’ train or car ride 
from Copenhagen... You can find more information about Europe’s 
most magnificent castles and chateaus in the upcoming pages of our 
magazine.

If you are interested in visiting a domestic destination in Türkiye, 
Ayvalık, the beautiful town in Balıkesir, could be a joyful option. October 
is an ideal time to visit Ayvalık to participate in the harvest festivals 
celebrated in the shade of the ancient olive trees that have born witness 
to hundreds of civilisations throughout history. You can enjoy the 
beautiful autumn days by exploring this charming town on the coast of 
the Aegean Sea.

Our Republic turns 99 this year
On the 99th anniversary of the founding of the Republic of Türkiye, I 
wish everyone a happy Republic Day, and commemorate, with respect 
and gratitude, Gazi Mustafa Kemal Atatürk and all our heroes who 
bestowed The Republic to us. Long Live the Republic!

I wish you all a safe and pleasant flight.
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

INSIDE AND OUTSIDE

26

Harut Mnatsakanyan
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BELL S OF NOTRE-DAME 
CATHEDRAL BY  
B I L L  F O N TA NA 

arter.org.tr 

Bill Fontana, “Sessiz Yankılar/ Silent Echoes”, 2022
Sanatçının izniyle/Courtesy of the artist

Bill Fontana 
Fotoğraf/Portrait by: Alexandra Fontana

Notre-Dame 
Katedrali 
Kuzey Çanı/
The North 
Tower Bell of 
Notre-Dame 
Cathedral, 
Paris
Bill 
Fontana’nın 
izniyle/ 
Courtesy of 
Bill Fontana
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INSIDE AND OU TSIDE

23

galeri77.com

Roman Kakoyan, 
Apartment 

Number 2, 2021

Gayane Avetissian, 
The Black Elephant, 

2021

Arthur Tonakanyan, 
Untitled, 2021

Harut 
Mnatsakanyan, 
Untitled, 2021



14 PEGASUS _
 
Ekim / October  2022

TREND / Hotwire

NOWHERE 

annalaudel.gallery 

1- Kuşku, 2022
2- Stairway to Heaven, 2022
3- İkinci_Second Bing Bang, 2022

1

2

3
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NATAMAM
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.

FROM THE ISLANDS  
REGION OF DANUBE RIVER

 Ricsi

Juli

Erica
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BICYCLE EXHIBITION AT THE MUSEUM 
OF THE PRINCES’ ISLANDS

Yalanlar ve  

Yönetmen İlker Savaşkurt’un, 16. 
Harlem Uluslararası Film Festivali’nden 

En İyi Yabancı Film Ödülü’ne layık 
görülen ikinci filmi “Reflection (Akis)” 

vizyona girdi. Selçuk Yöntem, Taro 
Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, 

Ali Süreyya Tuncer, Elit Andaç Çam, 
İbrahim Aköz gibi önemli isimlerin rol 

aldığı “Reflection”, İngilizce olarak 
çekilen bir Türk filmi özelliği taşıyor. 

İstanbul’un turistik açıdan popüler bir 
noktasında yer alan bir otelde geçen 
fantezi türündeki film, aynı otelde bir 

araya gelen farklı milletlerden insanların 
yalanlar, yüzleşmeler ve erken bir 

kıyamet etrafında birleşen 
hikâyesini anlatıyor. 

Revolving around Lies 
and Confrontation 

Director İlker Savaşkurt’s second film, 
“Reflection (Akis),” which was awarded 
the Best Foreign Film Award at the 16th

Harlem International Film Festival, has 
been released. Starring prominent names 
such as Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, 
Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, 

Elit Andaç Çam, İbrahim Aköz, “Reflection” 
is a Turkish film shot in English. Set in 

a hotel in a popular touristic spot in 
Istanbul, the fantasy-type movie tells the 
story of people of different nationalities 
who gather in the same hotel with a plot 
that revolves around lies, confrontation, 

and an early apocalypse.

Yalanlar ve
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26TH ISTANBUL THEATRE FESTIVAL

tiyatro.iksv.org 
passo.com.tr 

Kahve tutkunları 6-9 Ekim tarihleri arasında 
İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta buluşuyor. 

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen İstanbul 
Coffee Festival’de; nitelikli kahveler, kahve 
dükkânları, kahvenin tüm paydaşları, keyifli 

konserler, seminerler ve atölye  
çalışmaları yer alacak.

dsmbilet.com/

Especially for Coffee 
Enthusiasts 

Coffee lovers meet at Istanbul 
KüçükÇiftlik Park between October 
6th-9th. The Istanbul Coffee Festival, 

which is held for the eighth time this 
year, features quality coffee, coffee 

shops, all stakeholders of coffee, 
enjoyable concerts, seminars and 

workshops.

“Kibarlık Budalası”
Fotoğraf: Chistophe Raynaud de Lage
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WALK OF THE WHALES

tudem.com
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canyayinlari.com

15-16 Ekim OutdoorFest İstanbul ve 
4-5-6 Kasım OutdoorFest Kapadokya 

outdoor severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 
14 Ekim’de Outdoor Türkiye ve 

Marketing Türkiye dergisinin birlikte 
düzenlediği “Outdoor Awards” ile pek 
çok parametrede doğayı koruyan “out 

the door”a katkı sağlayan markalar 
ödüllendirilecek. OutdoorFest; binlerce 
kişinin 60’tan fazla marka ve yüzlerce 

influencer ile outdoor ürünleri inceleyip 
deneyimledikleri, bilgi edinmelerinin yanı 
sıra konserler, atölyeler, oyunlarla keyifli 
vakit geçirdikleri dünyanın en kapsamlı 

outdoor festivallerinden biri olma 
özelliğini taşıyor. 

outdoorfestturkiye.com

Outdoor Festivals
OutdoorFest Istanbul to be held on 
October 15th-16th and OutdoorFest 

Cappadocia to be held on November 
4th-6th are getting ready to host outdoor 

lovers. With the “Outdoor Awards” 
organised jointly by Outdoor Türkiye 
and Marketing Türkiye magazine on 
October 14th, brands that contribute 
to the “out the door” which protects 

nature in very many ways will be 
rewarded. OutdoorFest, is one of the 

most comprehensive outdoor festivals 
in the world, thanks to which thousands 

of people get the chance to examine 
and experience outdoor products of 

more than 60 brands with hundreds of 
influencers, and have a good time with 
concerts, workshops and games as well 

as gaining knowledge.

TREND / Hotwire
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“Çerkes bir babaanne, Selanikli anneanne, 
İzmir Amerikan Kız Koleji’nde okurken 
anneanne evinde yaşanan sekiz yıl, oradan 
Amerika’ya uzanan bir hayat, diğer taraftan 
babamın değişen görev yerleriyle birlikte çeşitli 
Anadolu şehirlerinde, Anadolu’nun lezzetleriyle 
buluşmam, dağarcığımda biriken yemek bilgisinin 
özgün bir hikâyesini de oluşturdu. Buradan da 
‘Hikâyeli Mutfaklar’ fikri doğdu...” 

“I have a Circassian grandmother on my father’s 
side, and a grandmother from Thessaloniki on 
my mother’s side. I lived for eight years in my maternal 
grandma’s house while studying at Izmir American Girls’ 
College. On one hand, a life that leads to America from there, and on 
the other being introduced to different Anatolian flavors in various Anatolian 
cities due to changes in my father’s place of duty, which also gave me an 
original story as to how the know-how on food accumulated in my repertoire. 
That’s how I got the idea of ‘Hikâyeli Mutfaklar...”

Karides güveç, çok yaygın olarak 
yapılan bir yemek. Ancak, karidesi az 
kullanmak için, içine mantar dahil 
her türlü dolgu maddesi konuyor. 
Üzerine de kaşar peynirinden 
başka her şeye benzeyen bir taze 
kaşar... Keyfi kaçıyor. Evde “karides 
sahanaki”yi bir kez denemenizi 
öneririm. Yine, tereyağlı domates 
sosu hazırlıyor, fırına dayanıklı 
bir kaba alıyoruz. Tercihen taze 
ayıklanmış karidesi çiğ olarak ya 
da donmuş karidesi haşlamadan 
(donuk görünümlü, iri ama aslında 
buza para verdiğiniz karidesleri 
kullanmayın) domates sosunun 
üzerine koyarak hafif karıştırıyoruz. 
Evde bulunan yağlı beyaz peynir 
kalıbından 1 santim kalınlığında 
1 dilim kesip 1x1 santimetre 
büyüklüğünde küçük küplere bölerek 
karides karışımına ekliyoruz. 200 °C 
ısıda, 15 dakika fırınlıyoruz. Fırından 
çıkardığımızdaysa ince kıyılmış 
maydanoz serpiştiriyoruz.

Shrimp casserole is a very common 
dish. However, in order to use the 
shrimp sparingly, all kinds of stuff 
are included in this dish, including 
mushrooms. On top of it is a fresh 
cheddar that looks like anything 
but cheddar cheese... I suggest you 
try the “shrimp sahanaki” at home 
once. Similarly, we prepare the 
buttered tomato sauce, and put it 
in an oven-safe bowl. Preferably, we 
put the freshly cleaned shrimp raw 
or the frozen shrimp without boiling 
them (don’t use the frozen, big 
shrimps that you have actually laid 
on ice) on the tomato sauce and 
stir it  lightly. We cut 1 slice of 1 cm 
thick cheese from the fatty pound 
of white cheese we have at home, 
divide it into small cubes of 1x1 cm 
and add it to the shrimp mixture. 
Bake at 200 °C for 15 minutes. 
When you take it out of the oven, 
sprinkle finely chopped parsley on it 
and serve.

ernal 
 Girls’
rom there, and on 
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“Tiyatro, sinema ve televizyonda 
 

[ F U N DA  İ L H A N ]

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

Oyunculuğu nasıl tanımlarsınız? 

En son rol aldığınız ve gündemde olduğunuz film ve dizi hangileriydi? 

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

How would you define acting? 

What was the last movie and TV series you took part in?

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

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

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?

You have been acting in TV series for all these years, 
how do you think of the current status of the TV series 
industry in Türkiye?

Yer alacağınız proje seçimlerinde öncelikleriniz neler? 

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

Bunca yıl dizi oyunculuğu yaptınız, Türkiye’de dizi 
sektörünün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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İmkânınız olsaydı hangi yönetmenin hangi filminde 
oynamak isterdiniz? 

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

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

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

Sık sık seyahat eder misiniz?

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

What are your plans for the future? Are there any 
projects waiting in line that you plan to realize?
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Seyahat alışkanlıklarınız veya tercihleriniz var mı? 

İdeal tatil anlayışınızı bizimle paylaşır mısınız?  

Bu şekilde unutamadığınız bir tatiliniz var mı? 

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

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

Do you travel often?

Do you have travel habits or preferences?

Can you share your ideal of holiday with us?

Do you have an unforgettable holiday like this?

PORTRE / Portrait
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JOURNEY IN TIME: CHATEAUS AND CASTLES OF EUROPE
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Journey in Time: Chateaus 
And Castles of Europe

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan LONDRA’ya, haftanın HER günü 
her şey dâhil 89,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to LONDON from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start at 89,99 USD.

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

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

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan MÜNİH’e, haftanın HER günü 
her şey dâhil 119,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to MUNICH from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start at 119,99 USD.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan CENEVRE’ye, haftanın HER günü 
her şey dâhil 94,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to GENEVA from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start at 94,99 USD.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan MADRİD’e, haftanın HER günü 
her şey dâhil 154,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to MADRID from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with Pegasus’ 
DAILY flights; all-inclusive prices start at 154,99 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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1
NEUSCHWANSTEIN CASTLE, GERMANY

Neuschwanstein 
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EGESKOV CASTLE, DENMARK

2
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3
BODIAM CASTLE, UK

Bodiam Kalesi,  
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CHILLON CASTLE, SWITZERLAND
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ALCAZAR DE SEGOVIA, SPAIN

Segovia 
Kalesi, 5
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City of Arts
BRUSSELS 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan BRÜKSEL’e, haftanın HER 
günü her şey dâhil 89,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BRUSSELS from İstanbul Sabiha Gökçen Airport with 
Pegasus’ DAILY flights; all-inclusive prices start at 89,99 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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AYVALIK
Time For Olive 
Harvest

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
EDREMİT’e, haftanın BEŞ günü her şey dâhil 
459,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to EDREMİT from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ FIVE days a week 
flights; all-inclusive prices start at 459,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

You can fly to EDREMİT 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.

38 PEGASUS _ Ekim / October  2022



Ekim / October  2022 _
 
PEGASUS    39Ekim / October  2022 _

 
PEGASUS    39



40 PEGASUS _
 
Ekim / October  2022

SEYAHAT /  Travel



Ekim / October  2022 _
 
PEGASUS    41

 



42 PEGASUS _
 
Ekim / October  2022

SEYAHAT /  TravelSEYAHAT /  Travel

42 PEGASUS _
 
Ekim / October  2022



Ekim / October  2022 _
 
PEGASUS    43Ekim / October  2022 _

 
PEGASUS    43



44 PEGASUS _
 
Ekim / October  2022

SEYAHAT /  Travel

 



Ekim / October  2022 _
 
PEGASUS    45

CUNDA’SIZ 

Ayvalık Cunda’sız olur mu? 
Elbette olmaz! Hangi mevsim 
giderseniz gidin Cunda hep 

güzel, hep yaşanılasıdır. Ama 
sonbaharın huzurlu kollarında 
Adanın güzelliklerini keşfetmek 

bir başkadır. Cunda’da 
sonbahar, denizi izlemenin 

de en az denize girmek kadar 
sizi mutlu ettiği bir mevsimdir. 

Sadece Cunda’da iki bine 
yakın tarihi taş evin olduğunu 
biliyor muydunuz? Sit alanı 
olduğu için koruma altında 

olan bu evleri ve nefes kesen 
sokakları dolaştığınızda, 

belki siz de aklınızdan “Keşke 
zaman hiç akmasaydı” diye 
geçirebilirsiniz. Artık müze 

olarak ziyaretçilerini karşılayan 
Rum Ortadoks Kilisesi, meşhur 
Taş Kahve, Adanın tepesinde 
yer alan Sevim Necdet Kent 
Kitaplığı, şahane balıklarıyla 

Teos, tadı damağınızda 
kalacak tatlılarıyla İmparator 

ve Karadeniz Pastanesi ve 
dahası… 

Cunda is a Must!
Could Ayvalık exist without 

Cunda? Certainly not! It 
doesn’t matter when you go, 

Cunda is beautiful and a great 
place to be in any season. 

But discovering the island’s 
beauties in the comforting 

arms of autumn is something 
else altogether. When it’s fall 
in Cunda, watching the sea 
will give you just as much 

pleasure as swimming in it. 
Did you know that there are 
close to 2,000 stone houses 
in Cunda alone? The houses 

here are protected by the “sit” 
preservation status. As you 

stroll among them along the 
breathtaking streets, maybe 
you, too, will think to yourself, 
“If only time had stood still.” 
The Greek Orthodox Church, 

which nowadays greets visitors 
as a museum; the famous 

Stone Cafe; the Sevim Necdet 
Kent Library that sits at the 
very top of the island; Teos, 
with its marvellous fish; the 
İmparator and Karadeniz 

patisseries, with their 
memorable desserts, and so 

much more... 
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TIPS FOR A BETTER LIVING

ECOLOGICAL TOURS AROUND THE WORLD
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ECOLOGICAL TOURS  
AROUND THE WORLD
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“Generation Z may be the first generation of humans  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

[ TA N O L  T Ü R KO Ğ L U ]

Son kitabınız “Dijital Kaos”u yazmaya nasıl karar verdiniz?

“Endüstri 4” stratejisini biraz açabilir miyiz? 

How did you decide to write your latest book “Dijital Kaos”?

Can you elaborate on the “Industry 4” strategy a bit? 
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Dijital kaosun en yakın takipçisi Z kuşağı diyebilir miyiz? 
Nedir bu Z kuşağının ayrıcalığı? 

Genel olarak kuşaklar arası boşlukları nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Sizce dijital dünyaya tamamen yabancı jenerasyon için ne 
yapılabilir?

Can we call the Z generation the most loyal follower of 
digital chaos? What is the privilege of this generation Z?

What do you think of the intergenerational gaps in 
general?
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Fazla dijitalleşmiş jenerasyon için umut var mı? Onlar 
için neler yapılabilir?

Metaverse, NFT gibi tüm bu dijital patlama ve hızla 
büyüyen pazar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki NFT için öngörüleriniz neler?

Sizce tüm bu dijital kaosun içinde genç kuşaklar neye 
yatırım yapmalılar?

What do you think can be done for the generation who are 
completely alien to the digital world?

Is there hope for the over-digitised generation? What can 
be done for them?

What do you think about all this digital boom and rapidly 
growing market like the Metaverse and NFTs?

So what are your predictions for NFT?

What do you think the younger generations should invest 
in, in all this digital chaos?

Internetin Kitabı (2001)
Dijital Kültür (2011)

Dijital Tefekkür (2013)
Bilgi Toplumunda Dijital 

Kültür (2013)
Digito Ergo Sum (2017)

Dijital Racon (2018)
Dijital Kaos (2022)

THE PUBLISHED 
BOOKS OF TANOL 

Internetin Kitabı (The Book of 
the Internet, 2001)

Dijital Kültür (Digital, Culture, 
2011)

Dijital Tefekkür (Digital 
Meditation, 2013)

Bilgi Toplumunda Dijital 
Kültür (Digital Culture in the 
Information Society, 2013)

Digito Ergo Sum (2017)
Dijital Racon (Digital 

Swagger, 72018)
Dijital Kaos (Digital Chaos, 

2022)
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Sırada bekleyen yeni projeleriniz var mı? Kısaca 
bahsedebilir misiniz gelecek planlarınızdan?

En son okuduğunuz ve sizi etkileyen yazar kimdi?

Sık sık seyahat eder misiniz?

Şu anda uçağa atlayıp bir yere gidebilecek olsanız nereye 
gitmek, neyi görmek isterdiniz?

Do you have any new projects waiting in line? Can you 
briefly talk about your future plans?

Which author’s, which book impressed you lately?

Do you travel often?

If you could hop on a plane and go somewhere right now, 
where would you like to go, what would you like to see?

    

Lifestyle





Your horoscope for OCTOBER says that...
Astrolog Özlem Recep
astrologozlemrecep@gmail.com

Sevgili Akrep burçları, Ekim ayı başında biraz daha 
kendi kabuğunuza çekildiğiniz, sanat, kitap yazma 
ve yaratıcılık içeren pek çok konuyla ilgileneceğiniz 
özel bir süreçten geçiyorsunuz. Dışarıya karşı gizemli 
olmak isteyeceksiniz. Geçtiğimiz aylarda sağlık sıkıntısı 
yaşayanlar, bu ay toparlanma sürecinde olacak. Parasal 
konularda oldukça dikkatli olmanız gereken bir sürece 
girerken yeni bir iş yeri ve görüşme aşamasındaysanız 
eski iş yerinizden alacaklı olduğunuz konuları 
göz ardı etmeyin derim. Kalbi yalnız olanlar 
için bu ay, aşkta bazı sırlar saklıyor. Karşınıza 
çıkan kişinin hiç fark etmediğiniz bir yönünü 
görebilirsiniz. 25 Ekim’den sonra aşka şans 
vermek daha yerinde olacaktır.

Dear Scorpio natives, at the beginning of October, you 
are going through a special period in which you retreat 
a little more into your own shell, where you will be 
interested in many subjects including art, book writing 
and creativity. You will want to be seen mysterious 
from the outside. Those who have had health problems 
in the past months will be in the recovery period this 
month. If you are entering into a time where you 
need to be very careful about finances, if you are in 
the process of negotiating with a new workplace, do 
not ignore safeguarding your concerns in relation to 
your old workplace. For the lonely at heart, this month 
holds some secrets in relation to love. You can see 
a side of the person, you are involved with, that you 
never noticed. After October 25th, it would be more 
appropriate to give love a chance.

AKREP I
Sevgili Yay burçları, Ekim 
ayının şanslı burçları arasında 
sizi sayalım mı? Evet, uzunca 
süredir sıkıntı yaşadığınız ne varsa şans, fırsat ve 
kısmetle birlikte size dönüyor olacak! 4 Ekim’den 
sonra düşüncelerinize çok dikkat edin, bir anda 
hepsinin sürpriz bir şekilde gerçeğe dönüştüğünü 
görebilirsiniz. Kalabalık organizasyonlar, evlilik 
törenleri, konser, yurt dışı, üniversite fırsatları, 
fuar ve tanıtım amaçlı pek çok etkinliğin içinde 
bulunacaksınız. Beraberliğinizdeki olası çıkmazlar 
yerine, çıkış yolları bulabileceğiniz yeni imkân ve 
yeni yerleşim alanlarına göç etmek için fırsatlarınız 
olabilir. Kalbi yalnız olanların kapısını ay ortasında 
sürpriz bir aşk çalabilir. 

Dear Sagittarius natives, shall we count you among 
the lucky zodiac signs of October? Yes, whatever 
you have been struggling with for a long time will 
be finding its way back to you with luck, opportunity 
and fortune! Be very careful with your thoughts 
after the 4th of October, you may find that all of 
a sudden they all come true in a surprising way. 
You will find yourself in many events ranging from 
crowded organisations, marriage ceremonies, 
concerts, travelling abroad, university opportunities, 
fairs and promotional activities. In cases where you 
encounter roadblocks in coupledom, you may get 
new opportunities and chances to sort them out and 
move to new settlements. A surprise love may knock 
on the door of those with lonely hearts mid-month.

YAY I 
Sevgili Terazi burçları, Ekim 
ayında adeta tüm gözler sizin 
üzerinizde. 4 Ekim’den sonra 
kişisel bakımınıza ağırlık verebilir, 
kıyafet dolabınızı yenilemek 
için alışverişe çıkabilirsiniz. 
Geçtiğimiz aya göre bu ay kendinizi daha net ifade 
edecek ve fark ettiğiniz gizli saklı ne varsa daha aklı 
başında ve ne istediğini bilir tutumunuzla hayatta 
ben de varım diyeceksiniz. Ay ortasıyla birlikte 
beraberliğinizde önemli bir sürece girebilirsiniz. 
İlişkinizle ilgili hızlıca karar vermeden önce evlilik ve 
ilişki danışmanlarından destek almanızı önerebilirim. 
Yurt dışına ve başka bir şehre yerleşme gibi bir planınız 
bulunuyorsa ay ortasıyla birlikte güzel gelişmeler 
yaşanacak. 

Dear Libra natives, all eyes are on you in October. After 
October 4th, you can focus on your personal care and 
go shopping to renew your wardrobe. Compared to 
the previous month, you will express yourself more 
clearly this month and you will say, “I’m a part of life, 
too,” with a more level-headed and knowing what you 
want attitude. Mid-month, you can enter an important 
process in coupledom. Before making a quick decision 
about your relationship, I can recommend you to get 
support from marriage and relationship counsellors. 
If you have a plan to settle abroad and in another city, 
good developments will occur mid-month.

Sevgili Koç burçları, Ekim ayının 
genelinde ikili ilişkiler, ortaklığınız, 
evliliğiniz ve beraberliğiniz adına 
toparlayıcı nitelikte olacak bir 
döngüye girdiğinizi söylemek 
isterim. İş hayatınız ve sağlığınızla 
ilgili aksaklıklar 4 Ekim’den sonra düzene girecek gibi 
görünüyor. Geçtiğimiz ay özel hayatınızla ilgili bazı 
sırları fark etmiş ve kim dost kim düşman ayırt etmiş 
olabilirsiniz. Şimdi karar zamanı, eğer ki, “Bir şans 
daha vermek istiyorum” derseniz ilişkinizi toparlamak 
için fırsatınız bulunuyor. Kalbi yalnız olanlarsa arınma 
dönemine giriyor. Ay ortasıyla birlikte burcunuzda 
gerçekleşecek olan Koç dolunayı sırasında, 
sağlığınıza dikkat etmenizi öneririm.

Dear Aries natives, I would like to tell you that 
you have entered into a recovery cycle in terms 
of bilateral relations, partnerships, marriage and 
coupledom and this will last till the end of October. It 
seems that the problems related to your business life 
and health will settle down after October 4th. You may 
have come to realise some secrets regarding your 
private life last month and now can tell friend from 
foe. Now is the time to decide: if you say “I want to 
give it another chance”, you have the opportunity to 
put your relationship together. Those whose hearts 
are lonely enter a washout period. During the Aries 
full moon, which will take place in your sign mid-
month, I suggest you pay attention to your health.

KOÇ I 

Sevgili Boğa burçları, Ekim ayında çalışma 
ortamınızda gelişecek fırsatlar, yeni iş teklifleri, 
uzunca süredir temelini oturttuğunuz yeni bir atılım 
için şans, fırsat ve destek sizinle birlikte olacak. 
Ay ortasıyla birlikte hiç ummadığınız ödemeler 
ve giderler oluşabilir, bunların bir kısmı sağlığınızı 
ilgilendiren harcamalar olabilir. Özel hayatınızla 
ilgiliyse 4 Ekim’den sonra aşkta sizi hak eden biriyle 
devam edebilir ya da iş yerinizdeki arkadaşlarınız 
vesilesiyle yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yeni bir 
birliktelik düşünürseniz bu ay gizli saklı konular arka 
planda bekliyor olabilir, dikkatli olun! 

Dear Taurus natives, in October, you will get 
opportunities that will develop in your work 
environment, new job offers, and luck, opportunity 
and support for a new breakthrough that you 
have laid the foundation for a long time ago. 
Mid-month, unexpected payments and expenses 
may occur, some of which may be related to your 
health. As for your private life, you 
can continue with someone who 
deserves you in love after October 
4th, or you can meet someone new 
through your friends at work. If you 
are considering a new partnership, 
hidden issues may be waiting in the 
background this month, be careful!

Sevgili İkizler burçları, Ekim ayında 
hız kazandığınız bir döneme giriş 
yapıyorsunuz. Önemli atılım ve iş 
görüşmeleri için 4 Ekim’den sonra 
isminizden söz ettireceksiniz. Alamadığınız 
haklarınızı almak için de fırsatlarınız olacak. 
Geçtiğimiz ay, çocuğunuzla ilgili temelini 
oturtmaya çalıştığınız ne varsa, bu ay düzene 
girecek gibi görünüyor. Ancak ay ortasıyla birlikte 
çocuğunuzun sağlığıyla ilgili gribal bir süreç 
yaşayabilirsiniz. Bağışıklığını güçlendirmek için 
destekte bulunmanızı öneririm. Ay ortasında, 
bir anda kendinizi sürpriz tatil planları içerisinde 
bulabilirsiniz. Özel hayatınız açısındansa oldukça 
kısmetli ve şanslı bir ay. 

Dear Gemini, you are entering a period in which you 
gain momentum in October. After October 4th, you 
will make your name mentioned when it comes 
to important breakthroughs and in job interviews 
or meetings. You will also have opportunities to 
reclaim your rights that you did not get. Everything 
you’ve been trying to lay the foundations for in 
regards to your child in the past month seems to 
come in order this month. However, mid-month, 
your child may have the flu. I suggest you to 
strengthen his/her immunity. Mid-month, you can 
suddenly find yourself as a part of surprise holiday 
plans. In terms of your private life, it is a very 
auspicious and lucky month.
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Sevgili Balık burçları, Ekim ayında sağlık anlamında 
etkilendiğiniz ne varsa gündeminizde olabilir. Sadece 
kendiniz değil, çekirdek ailenizdeki anne ve babanızı 
ilgilendiren önemli rahatsızlıklar da sizi yorabilir. 
Ekim ayında para kaynaklarınızla ilgili toparlayıcı bir 
dönemdesiniz, özellikle sağlık sıkıntılarınızla ilgili olan 
giderler ve evinizin içerisinde çıkabilecek arızalar 
yine de sizi biraz zorlayabilir. Evliyseniz ev içerisinde 
kavgalar yaşanabilir, hatta bu süreç sizi yeni bir karar 
alma döngüsüne itebilir. Hemen karar vermeden önce, 
ilişki danışmanları ve psikologlardan yardım almanızı 
öneririm. 

Dear Pisces natives, whatever 
you are affected by in terms of 
health in October may be on 
your agenda. Not only yourself, 
but also important ailments 
concerning your parents in your 
nuclear family can tire you out. 
In October, you are in a recovery 
period regarding your financial resources, especially 
the expenses related to your health problems, and the 
breakdowns that may occur in your home may still 
exhaust you a little. If you are married, there may be 
fights at home, and this process may even push you 
into a new decision-making cycle. I suggest you seek 
help from relationship counsellors and psychologists 
before making a decision right away.

BALIK I 
Sevgili Oğlak burçları, Ekim ayında kariyerinizle 
ilgili yeni şans ve fırsatların bulunduğu bir dönemi 
yaşayabilirsiniz. Geçtiğimiz ay, yöneticilerinizle 
belki aranızda gerginlikler oluştu ya da kendinizi 
doğru ifade edemediniz. Bu ay ne istediğinizi tam 
anlamıyla anlatmak için fırsatlarınız bulunuyor. 
Bu süreç sizi ay ortasıyla birlikte yeni bir kariyer 
macerasına da götürebilir ya da 2024 yılında başına 
geçeceğiniz bir projenin alt yapısını hazırlamanıza 
da vesile olabilir. Sağlık anlamında kendinize dikkat 
etmeniz gereken günlerden geçerken ev içerisinde 
olabilecek değişiklikler ve gecikmiş 
bir bahar temizliği de yapabilirsiniz. 
Aile büyüklerinizle ilgili sizin ilginizi ve 
desteğinizi bekledikleri bir dönemde 
olduğunuzu belirtmek isterim.

Dear Capricorns, in October, you may experience a 
period of new luck and opportunities in your career. 
Last month, tensions had arisen between you and 
your managers, or you did not express yourself 
correctly. This month you have the opportunity to 
express exactly what you want. This process may 
take you on a new career adventure mid-month, or 
this may lead to an occasion for you to prepare the 
infrastructure of a project that you will undertake in 
2024. While you are going through the days when you 
need to take care of yourself in terms of health, you 
can also make changes in the house and do a delayed 
spring cleaning. I would like to express that your 
attention and support is expected by your elders.

Sevgili Kova burçları, Ekim ayında yeni 
sözleşme ve anlaşmalar için şans kapıyı 
çalacak. Kampanyalar, pazarlama ve 
sosyal medya üzerinde kendi isminizi 
duyurmak için şanslı bir döngü sizi bekliyor. Bu ay hem 
kendinizi hem de çocuklarınızı ilgilendiren üniversite ve 
çeşitli eğitim konularıyla ilgili organizasyonların içerisinde 
olabilir, bazı harcamalar yapabilirsiniz. Devletle, bazı 
haklarınızla ve mahkemelerle ilgili önemli bir haber 
alabilirsiniz. Taşınmak istiyorsanız yeni bir ev fırsatıyla 
karşılaşabilirsiniz. Bu ay seyahat organizasyonları ve 
kısa tatiller için de fırsatlarınız bulunuyor. Özel hayatınız 
açısındansa eski gördüğünüz değeri özlerken hayatınız 
içerisinde açığa çıkacak olan bazı sırlar çevrenizdeki pek 
çok kişi tarafından konuşulacakmış gibi görünüyor. 

Dear Aquarius natives, luck will knock on the door for 
new contracts and deals in October. A lucky cycle awaits 
you to make your name heard for campaigns, marketing 
and on social media. This month, you can be involved 
in organisations related to university and various 
educational issues that concern both yourself and your 
children, and you can make some expenses. You may 
also receive important news about the state, some of 
your rights and the courts. If you want to move, you may 
get an opportunity for a new home. This month, you also 
have opportunities for travel organisations and short 
vacations. In terms of your private life, it seems that 
while you miss the old times you were appreciated, some 
secrets that will be revealed about your life will set the 
tongues of many people wagging.

KOVA I 

Sevgili Yengeç burçları, Ekim ayının ortalarına kadar 
biraz daha kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. 
Bazı kronik rahatsızlıklarınız tetiklenebilir, gribal 
enfeksiyon geçirebilir ya da üreme organı ve göğüs 
bölgenizle ilgili bazı hassasiyetler yaşayabilirsiniz. 
Aile içinde kardeş, kuzen ve çok yakın akrabalarınızla 
ilgili de bazı sağlık sıkıntılarıyla ilgilenmek durumunda 
kalabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında özellikle iş hayatınız 
açısından bir karar aşamasında olacaksınız. Yaşadığınız 
yeri değiştirmek, alternatif kariyer fırsatları yaratmak ve 
yöneticilerle görüşme yapmak isteyebilirsiniz. Tüm yeni 
projeleriniz için eğer ki zamana ihtiyacınız bulunuyorsa 
üzülmeyiniz. Belki de tüm bu gelişmeler sizi 2024 yılına 
hazırlıyordur, kim bilir?

Dear Cancer natives, you may want to withdraw a little 
more into your shell until mid-October. Some of your 
chronic diseases may be triggered, you may have a 
flu infection or you may experience some sensitivities 
regarding your genitals and chest area. You may 
have to deal with some health problems related to 
your siblings, cousins and very close relatives in the 
family. In the second half of the month, you will be at 
a decision stage, especially in terms of your business 
life. You may want to change where you live, create 
alternative career opportunities, and hold meetings 
with your managers. If you need time for 
all your new projects, don’t worry. Maybe 
all these developments are preparing 
you for 2024, who knows?

YENGEÇ I 

Sevgili Aslan burçları, Ekim ayında kısa seyahatler, 
küçük toplantılar ve organizasyonlar için fırsat dolu 
zamanlarınız olacak. Uzunca zamandır gitmek istediğiniz 
yerlere gitmek, biraz zihninizi dinlendirmek için gökyüzü 
sizi destekliyor. Ancak ay ortasında önemli bir sözleşme 
için bir imza ve karar aşaması dönemine girebilirsiniz. 
Bu süreç aynı zamanda yurt dışı seyahat, yabancılar, 
üniversiteler, organizasyonlar, devlet ve mahkemeleri 
ilgilendiriyor olabilir. Sosyal medya platformlarında 
tanıtım yapmak istiyorsanız fırsatları mutlaka 
değerlendirin. Arkadaş gruplarınız arasında küslükler 
bulunuyorsa bu ay toparlamak için fırsatlarınız olacak. 
Özel hayatınızla ilgiliyse alacağınız sürpiz hediyeler ve 
itiraflar ruhunuzu doyuracak.

Dear Leo natives, in October you will have opportunities 
for short trips, small-scale meetings and organisations. 
The sky supports you for going to places you’ve wanted 
to go to for a very long time to give your mind a rest. 
However, mid-month, you may enter a signing and 
decision-making phase for an important contract. 
This may also have to do with foreign travel, foreigners, 
universities, organisations, the state and courts. If you 
want to promote something on social media platforms, 
definitely take advantage of the chances you get. If there 
are resentments among your groups of friends, you will 
have opportunities to get through them this month. 
If it is about your private life, the surprise gifts and 
confessions you will get will satisfy your soul.

ASLAN I
Sevgili Başak burçları, Ekim ayında maddi konularla 
ilgili önemli bir sürece giriş yaptığınızı söyleyebilirim. 
Artan giderleriniz, borçlar ve ödemelerinizi toparlamak 
için fırsatlar sizinle birlikte. Alamadığınız ödemelerinizi 
alabileceğiniz, yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabileceğiniz, 
kendi işiniz için ufak bir yatırım yapıp girişim için 
destekleneceğiniz bir zamandasınız. Burada dikkat 
etmeniz gereken konu, önünüzdeki zamanları iyi analiz 
ederek hareket etmeniz olacaktır. Aşk hayatınız açısından 
bu ay bazı sırlar açığa çıkacak, birlikteliğinizde 
önemli bir karar aşamasından geçebilirsiniz. 
Sağlık açısından dış görünüşünüzü değiştirmek 
isteyebilir, olası rahatsızlıklarınız bulunuyorsa 
ameliyat olabilirsiniz. Kronik rahatsızlıklarınız 
varsa mutlaka kontrollerinizi bu ay yaptırmalısınız. 

Dear Virgo natives, I can say that you enter into an 
important phase in relation to financial matters in 
October. You’ll have the opportunity to tackle your 
increased expenses, debts and payments. This is the 
time to get your pending payments, have new business 
opportunities, to make a small investment in your own 
business and to start a venture. The issue here, is to 
pay attention to analyse the days ahead well before 
you act. When it comes to your love life, some secrets 
will be revealed this month, and you may go through 
an important decision-making phase regarding your 
coupledom. You may want to change your appearance 
for your health, and if you have some ailments, you may 
undergo surgery. If you have chronic diseases, you should 
definitely have your check-ups this month.
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Pegasus’tan Haberler News

THREE REPRESENTATIVES FROM PEGASUS HAVE BEEN APPOINTED TO IATA ADVISORY COUNCILS
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HABER / News

THREE REPRESENTATIVES 
FROM PEGASUS HAVE BEEN 
APPOINTED TO IATA  
ADVISORY COUNCILS
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HABER / News

THOSE WE BID FAREWELL TO  
FROM OUR FLEET WITH  
GRATITUDE AND LOVE...
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HABER / News

, 

, 

P OD CAST SERIE S FROM E SAS S OSYAL 
DRAWING AT TENTION TO YOU TH 
EMPL OYMENT: “INTERVIEW RO OM/ 
C H A N C E  F O R  YOU T H ”
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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 
















