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

Pegasus Airlines CEO

Entry

Değerli Misafirlerimiz,
Kasım ayında havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden birine 
ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) 
düzenlediği IATA Wings of Change Europe etkinliğinin üçüncüsü, 8-9 
Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Etkinlikte dünyanın 
dört bir yanından üst düzey havacılık profesyonelleri bir araya gelerek 
sektörün bugünü ve geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşıyor. Biz de 
Pegasus Hava Yolları olarak, bu önemli etkinliği desteklemekten gurur 
duyuyoruz.

Kapsamlı İlerleme Beyanı
2019 yılında, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) uyum 
çerçevesini imzalayan ilk Türk hava yolu şirketi olmanın gururunu 
yaşamıştık. Kapsamlı İlerleme Beyanımız (Communication on Progress-
CoP), Ekim 2022’de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin internet sitesinde 
yayımlandı. Bu beyanı gönüllü olarak yeni raporlama formatının devreye 
gireceği tarihten bir yıl önce açıklayan, seyahat ve tatil sektöründe 
faaliyet gösteren iki hava yolu şirketinden biri olduk. “Early Adopter” 
programı, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılan şirketler için yıllık 
açıklama gereksinimi olan İlerleme Beyanı’na (CoP) değer katmak ve 
yüksek bir standarda çekmek amacıyla UN Global Compact tarafından 
başlatıldı. Yeni dijital CoP platformu, katılımcı şirketlerin BM Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesi’yle ilgili ilerlemelerini ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne katkılarını anlamalarını, ölçmelerini, izlemelerini ve 
açıklamalarını sağlayacak.

Kasım rotaları
Kasım ayı, deniz-kum-güneş tatillerinin yerini kültürel gezilere bıraktığı 
dönemdir. Ben de size bu sayımızda Mersin civarındaki antik kentleri 
ziyaret etmenizi tavsiye edeceğim. Alahan, Imbrigion, Kanytella, 
Diocesaria antik kentleri, Kasım ayında keşfedilmeyi bekliyor. Tarih 
meraklılarına tüyolar sunduğumuz yazımızı beğeneceğinizi umuyorum. 
Kasım ayı aynı zamanda Mersin’de narenciye hasat mevsimi; bu 
güzel şehre gelmişken 12-13 Kasım Mersin Narenciye Festivali’ne de 
katılabilirsiniz. 

Yurt dışına seyahati tercih edenler için ise iki farklı önerim olacak. İlki 
Fransa’nın gastronomi başkenti Lyon… Konuklarına lezzetli sofralar 
dışında derin bir tarih ve incelikli bir mimari de sunan Lyon, 8-11 Aralık 
tarihlerinde Işık Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Seyahatinizi şimdiden 
planlamanızı öneririm. İkinci önerim ise Atlas Okyanusu kıyısında bir 
Berberi köyü olarak kurulan Kazablanka… 12. yüzyıldan bu yana pek 
çok farklı isimle anılan Kazablanka, günümüzde Fas’ın en büyük kenti. 
Dış ticareti elinde tutan limanı, geleneksel Mağrip mimarisi ile Fransız 
mimarisini harmanlayan yapıları ve 3,5 milyonu aşan nüfusuyla ülkenin 
modern yüzü konumunda olan bu kenti de seyahat listesine eklemenizi 
tavsiye ederim.

Sevgi, saygı ve özlemle…
Aramızdan ayrılışının 84. yılında; Ulu Önderimiz, Başöğretmenimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anıyoruz. Ruhu 
şad olsun…

Atamızın izinde ilerleyerek, geleceğimiz olan gençleri özveriyle eğiten 
öğretmenlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Hepinize emniyetli ve keyifli uçuşlar dilerim.

Dear Guests,
In November, we are hosting one of the aviation world’s most important 
events. The third IATA Wings of Change Europe event, organised by the 
International Air Transport Association (IATA), is being held in Istanbul 
on 8-9 November 2022. The event brings together senior aviation 
sector professionals from all over the world to share their insights on 
the current and future state of the industry. As Pegasus Airlines, we are 
proud to support this significant event.

Communication on Progress
We were proud to be the first airline in Türkiye to have committed to the 
UN Global Compact framework in 2019. Our Enhanced Communication 
on Progress was published on the UN Global Compact website in 
October 2022. With this publication, we became one of the only 
two “Early Adopter” airlines in the travel & leisure industry to have 
voluntarily implemented this new format a year in advance of its full-
scale launch. The Early Adopter program was initiated by UN Global 
Compact in an effort to add value and streamline the Communication 
on Progress (CoP), the annual disclosure requirement for participating 
companies of the UN Global Compact. The new digital CoP platform 
will enable participating companies to understand, measure, track and 
disclose their progress on the Ten Principles of the UN Global Compact 
and their contribution to the Sustainable Development Goals.

November routes
November is the time when sun, sea and sand holidays give way to 
cultural excursions. In this issue, I will recommend that you visit the 
ancient cities around Mersin. The ancient cities of Alahan, Imbrigion, 
Kanytella and Diocesaria await to be discovered this month. I hope that 
you will enjoy reading our article where we offer tips for history buffs. 
November is also the citrus harvest season in Mersin. While you explore 
this beautiful city, you can also attend the Mersin Citrus Festival that 
takes place on 12-13 November.

For those who prefer traveling abroad, I have two different 
recommendations. The first is Lyon, the gastronomy capital of France... 
Lyon, in addition to its exquisite cuisine, offers its guests a rich history 
and nuanced architecture, and it will also host the Festival of Lights 
between 8 and 11 December. I suggest that you plan your trip ahead. My 
second recommendation is Casablanca, originally founded as a Berber 
village on the shores of the Atlantic Ocean... Having had many different 
names since the 12th century, Casablanca is the largest city in Morocco 
today. With its harbour that supports international trade, its buildings 
that blend traditional Maghreb with French architecture and its 
population of more than 3.5 million people, I recommend that you add 
this city, the modern face of the country, to your travel list.

With love, respect, and longing...
On the 84th anniversary of his passing; we commemorate our great leader 
and principal teacher Mustafa Kemal Atatürk with love, respect, and a 
great sense of longing. May his soul rest in peace…

I would also like to wish all teachers a happy 24 November Teacher’s Day, 
as they educate the young minds of tomorrow with such great devotion, 
following in the footsteps of Atatürk.

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

REANIMATION WORKSHOP

Nerkiz’in Bahçeleri

“Koyun Koyuna/In the Arms of Each Other” (2022)
Fotoğraf/Photograph: flufoto
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TREND / Hotwire

THE GARDENS OF 
NERKIZ 

rd

-20

nerkizakcura.com



_ PEGASUS    13

TREND / Hotwire

RE AN IM ATION WORKSH OP

arter.org.tr

Alarm Atölyesi 
Can Küçük’ün yürütücülüğünde, 19 

Kasım günü Arter’in Atölye mekânında 
gerçekleşecek bir başka sergi de “Alarm 

Atölyesi”. Sanatçının “Koyun Koyuna” 
başlıklı grup sergisinde yer alan “Sivri” 

isimli yapıtından yola çıkıyor. Sanatçının 
insan vücuduyla bağlantılı konuları 
işlediği ve çeşitli duygu durumlarını 

ele aldığı atölye çalışması, katılımcıları 
gündelik malzemeler kullanarak kendi 

uyku deneyimleriyle ilişkili nesneler 
üretmeye davet ediyor. Atölyede, 

katılımcılar öncelikle uykuya dalma ve 
uyanma deneyimlerini paylaşacaklar. 

Ardından, uykuyu bölen ve insanı uykudan 
uyandıran durumları birlikte irdeleyerek 

kendi görsel başucu alarmlarını 
tasarlayacaklar.

arter.org.tr

Alarm Worksop
Another exhibition that will take place on 

November 19 at Arter’s Atelier venue under 
the direction of Can Küçük is the “Alarm 

Workshop”. It is based on the artist’s work 
called “Sivri” (Edgy), which was included in 
the group exhibition titled “Koyun Koyuna”. 

The workshop, in which the artist deals 
with subjects related to the human body 
and discusses various emotional states, 

invites the participants to produce objects 
related to their own sleep experiences 

using everyday materials. In the workshop, 
participants will primarily share their 

experiences of falling asleep and waking 
up. Then, they will design their own visual 
bedside alarms by examining situations 

that interrupt sleep and wake people  
from sleep.
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“Koyun Koyuna/In the Arms of Each Other” (2022)
Fotoğraf/Photograph: flufoto

Can Küçük, “Sivri/Edgy” (2021)
Müze Evliyagil Koleksiyonu/Evliyagil Museum Collection
Sanatçının ve Müze Evliyagil’in izniyle 
Courtesy of the artist and the Evliyagil Museum
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TREND / Hotwire

THE MEDITERRANE AN DIET 
REVISITED

saltonline.org/

Cansu Yıldıran, Turkey

ChrisDeBode, Italy

ElenaHeatherwick, Greece
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MAS TE R S :  F ROM THE  PAST  
I N T O  T H E  F U T U R E

emaarsquaremall.com/tr/etkinlikler/
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ISTANBUL COMEDY FESTIVAL istanbulkomedifestivali.com
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TREND / Hotwire

IKSV NOVEMBER 
CONCERTS

iksv.org
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Yazar Ahmet Ümit’in Yapı Kredi 
Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı “Bir Aşk 

Masalı”, beş prensin sevda uğruna revan 
oldukları bir yol ve hâl macerası. Kaf 

Dağı’ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan 
savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden 

denizkızlarına, balinalardan devasa 
yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın 

geçiş yaptığı bir hayal perdesi.
yapikrediyayinlari.com.tr

A Love Story
Author Ahmet Ümit’s new book, “Bir Aşk 
Masalı” (A Love Story), published by Yapı 
Kredi Publishing, is a road adventure in 

which five princes go on the roads for the 
sake of love. From Mount Qaf to desolate 

deserts, from remote inns to tents of 
warrior tribes, from giants to mermaids, 

from whales to gigantic snakes, it is a 
shadow-show screen from which all kinds of 

living things and creatures pass through.

_ PEGASUS    17
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WHAT CAN WE DO WITH KIDS 
IN THE BREAK?

visitsealife.com/istanbul

arter.org.tr
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TREND / Hotwire
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TREND / Hotwire

canyayinlari.com/can-cocuk

POST-ITS
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[ E F R U Z E ]

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

Müzikle iç içe geçen bir hayatınız olmuş. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? 
Çocukluk hayaliniz neydi? 

Bu yaz, Zeki Müren parçalarından oluşan bir albüm çıkardınız. Zeki 
Müren’le olan bağınızı anlatır mısınız? Albümde yer alacak parçalara 
nasıl karar verdiniz?

You had a life intertwined with music. Can we get to know you a little? 
What was your childhood dream?

This summer, you released an album of Zeki Müren songs. How did you 
decide on the songs to be included in the album?

PORTRE / Portrait
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“Evimizin en 
vazgeçilmezlerindendi Zeki 

onu taklit ederek geçti. Bu 

_ PEGASUS    21
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PORTRE / Portrait

You have acted in many operas. If you were to compare 
the opera audience in our country and the opera 
followers in the world, what would you say?

Do you remember which project you were most excited 
about before going on stage?

Pek çok operada rol aldınız, ülkemizdeki opera 
seyircisini ve dünyadaki opera takipçilerini 
kıyaslayacak olsanız neler söyleyebilirsiniz?

Şimdiye kadar sahneye çıkmadan önce en çok 
heyecanlandığınız proje hangisiydi, hatırlıyor 
musunuz?
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Başka tekrarlamak isteyeceğiniz, yeniden yaşamak 
isteyeceğiniz bir proje geliyor mu aklınıza? 

Sizi hiç dinlememiş olanlara müzik tarzınızı üç 
kelimeyle özetleyecek olsanız neler derdiniz?

Okuyucularımız nerelerden sizi dinleyebilir?

Siz kimleri dinliyorsunuz? Özellikle takip ettiğiniz 
birileri var mı?

“Anadolu Kaplanı”, “Sıla”, “Fikrimin İnce Gülü”, “Eşref 
saati”, “Doktorlar”, “Hicran Yarası” gibi pek çok TV 
dizisinde yer aldınız. Türkiye’deki dizi yapımlarını ve dizi 
setlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

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

Can you think of another project that you would like to 
repeat or relive?

If you had to sum up your musical style in three words to 
those who have never heard of you, what would you say?

Who are you listening to? Is there anyone you follow in 
particular?

You have taken part in many TV series like “Anadolu 
Kaplanı”, “Sıla”, “Fikrimin İnce Gülü”, “Eşref Saati”, 
“Doktorlar”, and “Hicran Yarası”. What do you think of 
the TV series industry in Türkiye and the production sets?

Can you spare time for yourself in this intense pace? Can 
we learn about your special getaways?
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Hayatı yaşanabilir kıldığını düşündüğünüz şeyler neler?

Şu anda uçağa binip gidebilecek olsanız, nereye 
giderdiniz?

Yurt içinde ve dışında gözde tatil yerleriniz var mı? 

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

What are the things that you say make life more 
bearable?

If you could hop on a plane right now, where would you 
go?

Do you have favourite holiday destinations at home or 
abroad?

What are your plans for the future? Are there any 
projects queued up that you plan to realize?

PORTRE / Portrait
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Seyahat travel

PLAY OF THE LIGHT: LYON
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SEYAHAT /  Travel
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Kanytella

W

Kanytella

SEYAHAT /  Travel
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Imbriogon

Diocesaria

Imbriogon

Diocesaria
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Alahan

Adamkayalar

Alahan

Adamkayalar

SEYAHAT /  Travel
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Mersin Lezzetleri

Mersin Lezzetleri

SEYAHAT /  Travel
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Ozanımız Âşık Veysel, “Yemek 
verdi, ekmek verdi (...) 

Ademden bu deme neslim 
getirdi. Bana türlü türlü meyva 
yetirdi (...) Bir çekirdek verdim 
dört bostan verdi (...) Benim 
sadık yârim kara topraktır” 
derken ne kadar da haklı. 
Anadolu’da toprağın her 

yerinden hâlâ bereket fışkırıyor. 
Türlü türlü lezzetle karnımızı 
doyuruyor, şifamızı veriyor 

toprak. 

“My Faithful Love Is 
The Black Soil” 

Our folk poet Âşık Veysel said 
that “It gave me food, it gave 
me bread (…) From Adam to 
now, it raised generations. It 

fed me with plentiful fruits (…) 
I gave it a seed, it gave me four 

gardens (…) My faithful love 
is the black soil”, and he was 
quite right. Anatolia’s earth 
still bursts with abundance 

wherever you look. The earth 
feeds us with all kinds of 

delicious foods and keeps us 
healthy. 
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LYON
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan LYON’a, 
haftanın HER günü her şey dâhil 89,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

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

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

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

You can fly to LYON from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 20.000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

20.000 
BOLPUAN
BOLPOINTS

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

_ PEGASUS    35



36 PEGASUS _

SEYAHAT /  Travel

T

A City of Rivers
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Eski Lyon’a Yolculuk 

20 Michelin Starred-City

Lyon’u aralık ayında ziyaret 
edeceklere şehrin sunduğu 

alternatiflerden biri de 
Carnot Meydanı’nda her yıl 
Noel döneminde kurulan 

sokak pazarları. Oyuncaktan 
hediyelik eşyaya, giyimden 

yiyeceklere kadar Fransa’nın 
farklı noktalarından gelen 
çok sayıda ürünün satışa 

sunulduğu bu renkli pazar, aynı 
zamanda ülkenin en eski Noel 

pazarlarından da biri. 

Christmas Time
Those visiting Lyon over 
the holiday season can 

look forward to the annual 
Christmas market in Place 

Carnot. The market contains 
everything from toys to 

souvenirs, clothing, food and 
more, with stalls set up from all 

over the country. The market 
is the oldest of its kind in the 

country.
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Journey to Old Lyon 

SEYAHAT /  Travel
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SEYAHAT /  Travel

MÜZELER 

Lyon, müzeler şehri olarak 
da anılıyor. Vieux Lyon’da 16. 
yüzyıldan kalma bir binada 
hizmet veren Minyatür ve 

Sinema Müzesi, İkinci Dünya 
Savaşı’nın ağır yıkımının izlerine 
tanık olabileceğiniz Lyon Tarih 

Müzesi, Hacivat ve Karagöz 
de dahil dünyadaki tüm kukla 

karakterlerini buluşturmak 
üzere tasarlanan Kukla Müzesi, 
ziyaret edebileceğiniz yerlerden 

sadece birkaçı.   

Between Museums 
Lyon is famed as a city of 

museums. The old town is 
home to the Museum of 

Cinema and Miniature, which 
is located in an old, 16th 

century building, as well as 
the Lyon History Museum, 

where one can bear witness 
to the heavy damage the 

city suffered during WWII, as 
well as the Puppet Museum, 
which contains some of the 
world’s most famous puppet 

characters, including Türkiye’s 
own Hacivat and Karagöz. 
The city’s former industrial 
zone-turned-central hub, 

Confluences, is home to the 
Confluences Museum, which 
informs visitors on the area’s 

transformation. 

“Neredeyse Ada” Almost an Island
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SEYAHAT /  Travel
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
KAZABLANKA’ya, haftanın BEŞ günü her şey dâhil 
164,99 USD’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to CASABLANCA from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ FIVE days a week flights; 
all-inclusive prices start at 164,99 USD.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan KAZABLANKA’ya, 
vergi ve ek ücretler hariç 60.000 
BOLPUAN kullanarak uçabilirsiniz.

You can fly to CASABLANCA from 
İstanbul Sabiha Gökçen Airport 
by using 60.000 BOLPOINTS, 
excluding taxes and charges.

60.000 
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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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

Seçil Erel “NADA”, Modilarity, 2021
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Lifestyle

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: ZEYNEP KUN

[ S E Ç İ L  E R E L ]

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 

Resim sanatıyla tanışmanız nasıl oldu? 

Tarzınızı üç kelimeyle özetleyecek olsanız, bunlar neler olurdu? 

Can we get to know you briefly? 

How were you introduced to the art of painting?

If you had to sum up your style in three words, what would they be?
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Lifestyle

Resimlerinizde ne tür teknikler kullanıyor, hangi temalar 
üzerinde çalışıyorsunuz? 

Londra’da Royal Academy of Arts, Summer Exhibition’da 
sergilenen eserlerinizden bahsedebilir misiniz?

What kind of techniques do you use in your paintings, 
which themes do you work on?

Could you tell us about your works exhibited at the Royal 
Academy of Arts, Summer Exhibition in London?
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Son olarak New York New Art Dealers Alliance’ın 
(NADA) çatısı altında, Fatoş Üstek’in küratörlüğünde 
modülerlik konusunu ele alan eserlerinizi izleyiciyle 
buluşturduğunuzu duyduk. Sergi nasıl geçti, 
beklentilerinizi karşıladı mı? 

İşlerinizi beğenen kişiler eserlerinizi nerelerden 
edinebilirler?  

İlerisi için projeleriniz neler? 

Yaşamak ve çalışmak için Londra’yı seçmenizin ardındaki 
sebep nedir? Kentin işlerinize etkisi oluyor mu? 

Finally, we heard that you have presented your works on 
modularity, curated by Fatoş Üstek, under the umbrella of 
the New York New Art Dealers Alliance (NADA). How was 
the exhibition, did it meet your expectations?

Where can people who like your work get your artworks 
from?

What are your projects for the future? 

What is the reason behind you choosing London to 
live and work? Does the city have an impact on your 
business?



50 PEGASUS _

En son gördüğünüz ve sizi etkileyen film/kitap/etkinlik 
hangisiydi? What was the last movie/book/event that impressed you 

the most?

Lifestyle
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İşlerinize yön veren veya etkileyen durumlar/kişiler var mı? 

Sık seyahat eder misiniz? 

Size özel seyahat alışkanlıklarınız var mıdır?

Şu anda uçağa binip gidecek olsanız nereye gitmek 
isterdiniz? 

Dünyada en sevdiğiniz yerler buralar mı? 

secilerelart.com  

Are there events/persons that lend direction to your work 
or affect it?

Do you travel often? 

Do you have any special travel habits?

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

Are these your favourite places in the world?
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SUSTAINABLE FASHION 
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B

Lifestyle
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Recycling Starts in the Wardrobe

 

• Sadece modaya uygun ve ucuz olduğu için kıyafet almayın.

• İşçilere ve çevreye iyi davranıldığını doğrulamak için kıyafet 
satın almadan önce o markayı tanıyın.

• Tedarik zincirlerini şeffaf hale getiren markalardan alışveriş 
yapmaya çalışın. Bazen markanın ana tedarikçisi hammaddeyi 

markanın bilgisi olmadan dışarıdan temin edebilir. 

• Sürdürülebilir iş yapan markaları seçin.

• Herhangi bir şey satın almadan önce dolabınızda bu parçaya 
benzer bir tanesinin olmadığından ve gerçekten ihtiyaç 

olduğundan emin olun.

What Can Be Done To Support  
Sustainable Fashion?

• Don’t buy clothes just because they are trendy and cheap.

• Get to know that brand before purchasing clothing to 
confirm that workers and the environment are being treated 

well.

• Try to shop from brands that make their supply chains 
transparent. Sometimes the main supplier of the brand may 

outsource the raw material without the knowledge of the 
brand. 

• Choose brands that do business sustainably.

• Before you buy anything, make sure you don’t have one like 
this item in your wardrobe and it’s really needed.
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Yüzde 100 pamuk, yüzde 100 
yün gibi doğal hammaddeler ile 

üretimini sürdüren United Colors 
of Benetton, Green B adını verdiği 

sosyal sorumluluk projesiyle 
sürdürülebilirlik çalışmalarında 

oldukça ciddi. 

Continuing its production with 
natural raw materials such as 
100 percent cotton and 100 
percent wool, United Colours 
of Benetton is very serious in 
its sustainability efforts with 

its social responsibility project 
called Green B.
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Bir Türk moda markası 
olan Yargıcı da bu sezon 
için duyarlı tüketimi ve 
yavaş moda anlayışını 

savunan yeni koleksiyon 
“Premium Essentials“i 

tanıttı. Markanın 
koleksiyonunda yer alan 

tüm kaşmir ürünlerin 
üretim süreçlerinde 

yüzde 50 daha az elektrik 
ve yüzde 25 daha az su 

tüketilerek yüzde 90 
oranında daha az karbon 
salınımı sağlanmış. Tüm 

deri ürünlerinde çevre 
dostu tabaklama işlemi 
ile hazırlanmış kromsuz 

deriler tercih edilirken aynı 
zamanda koleksiyondaki 

bazı ürünlere ise bitki 
köklerinden elde edilen 

doğal pigment boyalarla 
renk verilmiş. 

A Turkish fashion brand, 
Yargıcı, also introduced 

the new collection of 
“Premium Essentials”, 

which advocates sensitive 
consumption and slow 
fashion for this season. 

Preferring cashmere, the 
brand prefers 50 percent 

less electricity in the 
production processes of 
all cashmere products 
in its collection and by 
consuming 25 percent 
less water, 90 percent 
less carbon emission 

was achieved. Chrome-
free leather prepared 
with environmentally 

friendly tanning process 
is preferred in all leather 

products, while some 
products in the collection 
are coloured with natural 
pigment dyes obtained 

from plant roots.



KASIM için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for NOVEMBER says that...

Astrolog Özlem Recep
astrologozlemrecep@gmail.com

Sevgili Akrepler, Kasım ayı hayatınıza dair bazı 
gizlilikleri pek çok kişinin öğreneceği bir dönem gibi 
gözüküyor. Çevrenizdeki kişilerle neleri paylaştığınıza 
çok dikkat etmelisiniz. Evlilik isteyip, bir türlü aradığını 
bulamayan Akrepler, uzunca süredir evlilik planları 
yapanlar, evlilikle ilgili şanslı etkiler altında olacaksınız 
gibi görünüyor. Maddi konularla ilgili şanslı fırsatlar ve 
yeni iş teklifleri gündeminizde. Bu ay çalışma ve takım 
arkadaşlarınızın farklı bir yüzünü keşfedebilirsiniz, 
temkinli olmalısınız. 

Dear Scorpios, November seems 
like a time for many to learn some 
secrets about your life. You should 
be very careful about what you 
share with the people around you. It 
seems that you will be lucky when it 
comes to marriage, if you are one of 
those who want to get married and cannot find what 
they are looking for, and one of those who have been 
planning marriage for a long time. When it comes to 
finances, lucky opportunities and new job offers are 
on your agenda. You may discover a different side of 
your work and teammates this month, you need to be 
cautious.

AKREP I
Sevgili Yay Burçları, 
kayıplar, kapalı alanlar 
ve çalışma ortamınız 
dolayısıyla sağlığınızla ilgili 
biraz yorulurken kendinizi 
bulabilirsiniz. Paranıza 
pulunuza çok dikkat etmeniz gerektiği bu 
dönemde, borç para verirseniz geri gelmeyeceğini 
bilmelisiniz. Çalışma ortamınız değişiyor olacak 
ya da uzunca süredir beklediğiniz iş fırsatları 
ve mülâkatlar sonucunda yeni yerleşimler 
yaşanabilir. Beraberliğinizle ilgili önemli bir 
imtihan sürecinden geçerken, dostunuzun 
düşmana, düşmanınızın dosta çevrildiği bir ay 
yaşayacaksınız. 

Dear Sagittarius natives, you may find yourself 
getting a little tired about your health due to 
being indoors and your work environment. In 
this period when you have to be very careful with 
your money and belongings, you should know 
that if you lend money, it will not come back. 
Your working environment will be changing or 
you may resettle as a result of long-awaited 
job opportunities and interviews. While you are 
going through an important test regarding your 
coupledom, you will experience a month in which 
your friend becomes your enemy and your enemy 
becomes your friend.

YAY I 
Sevgili Teraziler, para ve 
miras konuları açısından 
şanslı olduğunuz bir dönemin 
içerisindesiniz. Bu dönemde 
gayrimenkul alıyorsanız özellikle 
borçlanmamaya, kredi, faiz 
ve giderlerinize dikkat etmeye özen göstermelisiniz. 
Önemli hukuksal bir mücadeleniz ve alamadığınız 
haklarınız bulunuyorsa haklarınızın size teslim 
edileceği, özellikle miras ve nafaka konularından yana 
şanslı etkiler altındasınız. Kalbiniz boşsa bu ay aşk 
kapınızı çalabilir.

Dear Libras, you are in a period where you are lucky 
in terms of money and inheritance. If you are buying 
real estate during this period, you should be especially 
careful not to borrow money, and pay attention to 
your loans, interests and expenses. If you have an 
important legal struggle and rights that you can’t get, 
you are under the lucky effects of inheritance and 
alimony issues, where your rights will be delivered to 
you. If your heart is empty, love may knock on your 
door this month.

Sevgili Koç Burçları, Kasım ayında 
kredi, faiz, vergi gibi maddi 
borçlarınızla ilgili sıkıntıların 
çözüme ulaştığını görebilirsiniz. 
Kasım ayındaki tutulmalar 
bekârsanız sizi evlilik yapacağınız 
bir sürece götürebilir. Dikkat etmeniz gereken 
esas konuysa sağlık. Ameliyat ve operasyonlar 
gündeminizde olabilir. Trafikte dikkatinizi 
toplamalı, araç muayenelerinizi yaptırmalısınız. 
En yakınlarınızla ve komşularınızla aranızda çıkan 
problemler bu ay büyüyebilir. Hem sırlarınızı kimseye 
vermemeye hem de sonradan pişman olacağınız 
sözler sarf etmemeye dikkat etmelisiniz.

Dear Aries natives, in November, you can see that 
your financial debts such as loans, interest and 
taxes are resolved. The eclipses in November can 
lead you to marriage if you are single. Health is the 
main thing you need to pay attention to. Surgery and 
operations may be on your agenda. You should focus 
on traffic and have your vehicle inspections done. 
Problems between you and your closest relatives 
and neighbours may increase this month. You 
should be careful not to give your secrets to anyone 
and not to make promises that you will regret later.

KOÇ I Sevgili Boğa Burçları, tayin, terfi ve kariyer 
yolculuğunuzla ilgili yer değişikliği yaşamak 
zorunda kalabilirsiniz. Evli olanlar sürpriz bebek 
kararları alabilecekleri özel bir süreçten geçebilirler. 
Kalbi boş olanlar, sürpriz tanışmalara hazırlıklı 
olabilirler. Bu ay sağlığınıza her zamankinden çok 
daha fazla dikkat etmeli, vitamin mineral takviyesi 
almalı ve kronik rahatsızlıklarınız için kontrollerinizi 
yaptırmalısınız. Parasal konularda biraz daha 
temkinli olmanız gereken özel bir süreçten 
geçiyorsunuz, aman kimseye borç para vermeyiniz. 

Dear Taurus natives, you may have to relocate due 
to an assignment, promotion or changes in your 
career. Those who are married may go through 
a special process and they can take surprise 
decision to have a baby. And those with empty 
hearts can be prepared for surprise encounters. 
This month, you should pay more attention to 
your health than ever before; take 
vitamin and mineral supplements 
and have your check-ups done for 
chronic diseases. You are going 
through a special process in which 
you need to be a little more cautious 
with monetary matters, please do 
not lend money to anyone.

Sevgili İkizler Burçları, Kasım, çalışma 
hayatınızla ilgili değişiklikler, hızlı 
gelişmeler ve atılımların ön planda 
olduğu bir ay olacak. Kariyerinizi elinize 
alacaksınız ve yapacağınız planlamalar sizi 
ileriye götürecek. Ayrıca hukuksal, devlet ya da 
mahkemeleri ilgilendiren bir konu gündeminizde 
bulunuyorsa bu ay, oluşacak gelişmeler yüzünüzü 
güldürebilir. Gizli düşmanlar ve entrikalara 
oldukça açıksınız. Güvenmediğiniz kimseye 
hayatınızla ilgili bilgiler vermemenizi öneririm. 

Dear Gemini natives, November will be a 
month when changes, rapid developments and 
breakthroughs in your work life come to the 
fore. You will take your career in your hands and 
the plans you will make will take you forward. 
Additionally, if an issue related to legal matters, 
the state or the courts is on your agenda, the 
developments that will occur this month may 
make you smile. You are quite vulnerable when 
it comes to hidden enemies and intrigues. I 
recommend that you do not give information 
about your life to anyone you do not trust.

58 PEGASUS _



BURÇLAR
H o r o s c o p e

KASIM için burcunuz diyor ki...
Your horoscope for NOVEMBER says that...

Sevgili Balık Burçları, Kasım ayı, eğitim ve medya 
alanında kendinizi göstereceğiniz ve isminizden 
söz ettireceğiniz özel enerjiler taşıyor. Bu süreç 
içerisinde yaptığınız projelerin dünya çapında 
duyulmasından tutun da yabancılardan gelecek 
desteğe kadar güzel etkiler altında olduğunuzu 
bilerek ilerleyebilirsiniz. Para ve bereket enerjiniz 
artıyor. Tüm bu güzel enerjilerin yanında aile 
büyüklerinizin bazı sağlık sıkıntıları söz konusu 
olabilir, onlarla yakından ilgilenmek hem size hem 
de onlara iyi gelebilir. 

Dear Pisces, November carries 
special energies that will lead 
you to show yourself in the field 
of education and media and 
make a name for yourself. In this 
process, you can move forward 
knowing that you are under a 
good influence that ranges from 
the worldwide awareness about 
your projects to the support from foreigners. Your 
money and energy of abundance will increase. In 
addition to all these beautiful energies, your elders 
may have some health problems, and taking care of 
them can be good for both you and them.

BALIK I 
Sevgili Oğlaklar, aşk konusunda uzunca zamandır 
aradığını bulamayanlara, “ben ne zaman ciddi 
bir beraberliğe başlayacağım” diyenler, sonunda 
değerlerini bilecek bir eş adayıyla karşı karşıya 
gelebilirler. Evli ve mutluysanız çocuklarınızı 
ilgilendiren pek çok konu belki de çocuk sahibi 
olacağınız güzel enerjiler sizinle olacak. Hukuksal 
konularla ilgili dikkatli olmalısınız; bu ay bazı para 
kayıplarınız olabilir. Maddi konular, ev alım-satım 
işlemleri, yer ve yerleşim yerinizi değiştirmek 
isteyeceğiniz pek çok konu gündeminizde gibi 
görünüyor. 

Dear Capricorns, those who haven’t 
found what they’ve been looking 
in love for a long time, and those 
who say “when will I start a serious 
relationship” may finally come across a spouse 
candidate who will know their worth. If you are 
married and happy, you will have good energy 
regarding many issues concerning children, 
and perhaps you’ll get the good news that you 
will have one. You should be careful about legal 
matters. You may lose some money this month. 
Financial issues, home buying and selling 
transactions, and many issues related to a 
change of residence seem to be on your agenda.

Sevgili Kova Burçları: Sevgili 
Kovalar, Kasım ayında, aile 
kökleriniz ve kardeşleriniz, uzak 
akrabalarınızın etkilendiği pek çok 
olay yaşayabilirsiniz. Aileniz ve sevdiklerinizle bir 
arada olmak umarız ruhunuza da iyi gelir. Kariyer 
konusunda bu ay, büyük atılım yapacağınız 
projeler gündeminizde olacak. Dijital mecralar, 
yabancı iş ortakları veya yurt dışından destek 
alabilirsiniz. Özel hayatınızla ilgili önemli bir 
dönemeçten geçerken yakınlarınıza birbirinize 
kenetleneceğiniz bir sürece giriyorsunuz. 

Dear Aquarius, In November, you may experience 
many events that affect your family roots, 
siblings, and distant relatives. We hope that 
being together with your family and loved ones 
will also be good for your soul. In terms of 
career, this month, projects that will lead to a big 
breakthrough will be on your agenda. You can get 
support from digital channels, foreign business 
partners or those abroad. While going through an 
important turning point in your private life, you 
are entering a process where you will bond with 
your relatives.

Sevgili Yengeç Burçları, aşk konusunda sınavlar 
verirken, ruhunuzun yolculuğunu bulmak 
isteyeceğiniz özel bir döngüden geçmektesiniz. 
Evli ve mutluysanız bebek sahibi olacağınız bir 
döneme giriyorsunuz. Çocukları olanlarsa bu sürecin 
içerisinde onları çok mutlu edecek gelişmelere, 
çocuklarının hayatında gerçekleşecek heyecan verici 
haberlere kapılarını açıyorlar. Bu ay dikkat etmeniz 
gereken tek şey; iç dünyanız ve kronik ilerleyen 
rahatsızlıklarınız varsa sağlığınız. 

Dear Cancer natives, as you are tested in love, you 
are going through a special cycle by which you will 
want to find your soul’s journey. If you are married 
and happy, you are entering a period when you will 
have a baby. Those who have children will welcome 
developments that will make them very happy 
during this process, and will get exciting news 
regarding their children’s lives. 
The only thing you need to pay 
attention to this month is your 
inner world and your health if 
you have chronic progressive 
diseases.

YENGEÇ I 
Sevgili Aslan Burçları, bu ay, aile büyükleri, kariyer, 
hane, yuva, anne-babanızı ilgilendiren enerjiler 
sizinle. Kariyer yolculuğunuzda önemli atılımlar 
yapmanız için şans ve fırsatlar yanınızda olsa 
da eşinizin ya da açık düşmanlarınızın engelleri 
sebebiyle bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Bilgi 
ve tecrübeniz olduğu konulara odaklanmanız 
gerekirken eksik olduğunuz konularla ilgili atılımlar 
2022 sonunda sizi zorlayabilir ve yorabilir. Bazı 
Aslan burçları bu süreç içerisinde evlilik yapacak gibi 
görünüyor. 

Dear Leo natives, this month brings forth energies 
concerning your family elders, career, household, 
home and parents. Although you are in luck and have 
opportunities to make important breakthroughs in 
your career, you may experience some difficulties 
due to the obstacles set by your spouse or open 
enemies. While you should focus on the subjects 
you have knowledge on and experience in, 
breakthroughs on the subjects you lack those may 
exhaust you and tire you out at the end of 2022. 
Some Leo natives may get married during this 
process.

ASLAN I

Sevgili Başak Burçları, Kasım ayında, tayin, terfi, 
taşınma konuları gündeminizde olabilir. Tüm 
bu süreçten geçerken evliyseniz çocuklarınızın 
etkileneceği konular özellikle 2021 sonu ve 2022 
başında sizlerle olabilir. Eğer ki yalnızsanız ikili ilişkiler 
adına hayatınıza kader bağlarınızın kopmadığı, 
yarım kalmış bir sevgili girebilir. Bu kişi eğer ki yeni 
biriyse, arka planda sakladıklarına çok dikkat etmeniz 
gerekiyor. Evlilik ya da beraberliği olanlarsa yanlış 
hikâyelerin içerisinde kendilerini bulabilirler ve bu süreç 
onları boşanmaya doğru götüren bir döngünün arifesi 
olabilir. Bazılarınız hayatlarında ikinci şans, ikinci 
evlilik ya da nişandan ayrılma sonrasında hayatına 
yeni gelen biriyle ikinci kez mutluluğu yakalayabilir. 

Dear Virgo natives, In November, an appointment, 
promotion, or moving issues may be on your agenda. 
If you are married while going through this whole 
process, these issues may affect your children, 
especially at the end of 2022 and the beginning 
of 2023. If you are alone, the hero/heroine of an 
unfinished love affair may re-enter your life with 
whom your ties of fate are not broken. If this person 
is a newcomer, you need to be very careful about 
what they hide from you. Those who are married or 
are together with someone may find themselves 
in troubled waters, and this may be the start of a 
cycle that leads to divorce. Some of you may find 
happiness for the second time with a newcomer after 
a second chance in their life, a second marriage or an 
engagement breakup.
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Pegasus’tan Haberler News

 
TO PEGASUS BOLBOL MEMBERS
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PEGASUS AIRLINES AND ENTERPRISE TÜRKIYE 
HANDS OUT 10 MILLION BOLPOINTS TO 
PEGASUS BOLBOL MEMBERS

HABER / News
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HABER / News

of the business world which is organised by Stevie Awards. We 

our Social Investment Programs. In 2016, we launched the 

ESAS SOSYAL PROGRAMS AWARDED 
BY STEVIE INTERNATIONAL 
BUSINESS AWARDS

International Business Awards’ta ödül almak bizi çok mutlu etti. 



_ PEGASUS 63 

HABER / News

üniversitelerinden mezun gençlerin 

üzerinde kurumsal destekçimiz 

için tüm destekçilerimizle el ele 

non-governmental organisations. 
In light of the feedback we got from 

in 2021 with the aim of solving the 

including our NGO stakeholders, 

graduates. In addition to these, more 

us for 4 years by believing in this 

will continue to join hands with all 

success.
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“AVIATOR GIRL S TAKE A STEP  
INTO ENTREPRENEUR SHIP ”
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HABER / News

E SAS S OSYAL SUPP ORTS NG OS BY 
P R O V I D I N G  Q UA L I F I E D  WO R K  F O R C E 

governmental organisations. In this way, we, as an institution, meet 

society; we learn from each other and get refreshed. As a foundation that 
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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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