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BİRLİKTE NİCE 
YOLCULUKLARA 
AnadoluJet Magazin’in 2009 
yılında başlayan yolculuğu 
100’üncü sayıya ulaştı. 
 
TO MANY MORE 
JOURNEYS TO COME…
The journey of AnadoluJet 
Magazine that set off in 2009 
has reached its 100th issue.

KARLI KARS’IN 
KAPISINDA 
Kimi kentlere gitmek için 
kış gerçek bir gerekçedir. Kar 
manzaralarının güzelliğine 
semaverler, kayak takımları, 
gravyer peyniri, kaz tüyleri 
ve Ani’yi ekleyen Kars, bu 
kentlerden biri… 
 
AT THE SNOWY 
GATES OF KARS 
Winter is only a pretext 
for visiting some of the 
Anatolian cities. Adding 
samovars, skiing gear, 
gruyère cheese, goose down 
and Ani to the beauty of 
snowy landscapes, Kars is one 
of those cities…

ZEYNEP KAMİL 
Belki önünden her gün geçtiğiniz, 
belki içinde doğduğunuz o 
hastanede koskocaman bir aşk 
yatıyor. Üsküdar’daki Zeynep 
Kamil Hastanesi, Kamil Bey ve 
Kavalalı Zeynep Hanım’ın aşkını 
içinde saklıyor… 
 
ZEYNEP KAMIL 
A huge love story lies in the 
foundations of the hospital you 
either were born in or pass by 
every other day. The Zeynep 
Kamil Hospital at Usküdar, 
embodies the love of Kamil Bey 
and Zeynep Hanım of Kavala.

KONYA 
Şeb-i Arus etkinliklerinin 
düzenlendiği aralık ayında 
Konya’daysanız, kendinizi çok 
şanslı hissedebilirsiniz. 
 
KONYA
If you are in Konya in 
December when the Sheb-i 
Arus festivities are held, you 
will feel very lucky indeed.
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İç sayfaların kâğıdı, UPM tarafından 
EU Ecolabel reg. no. FI/11/001 
sertifikalı olarak üretilmiştir. 
Enerji tasarrufu sağlayan EU 
Ecolabel kâğıtları, sürdürülebilir 
ormanlardan elde edilir; çevre ve 
hava kirliliğini önler. 
 
Inner pages made of paper awarded 
the EU Ecolabel reg. no. FI/11/001, 
supplied by UPM.
Produced by using raw material from 
well-managed forests, recyclable EU 
Ecolabel paper products with decreased 
air and environmental pollution.
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İZNİK 
Türklerin Anadolu’daki ilk 
başkenti İznik tarihî ve doğal 
güzellikleri ile binlerce yıldır 
adından söz ettiriyor. 
 
IZNIK 
The first capital of the Turks 
in Anatolia, Iznik has made a 
name for itself for thousands 
of years with its historical 
and natural beauties.

HUYSUZ OLDUĞU 
KADAR PULSUZ DA 
Sofralar kurulsun, mangallar, 
ocaklar yakılsın, rokalar 
yıkansın, piyazlar yapılsın, 
turplar doğransın; yaşasın, 
palamut geldi. 
 
IT’S AS SCALELESS AS 
IT’S ELUSIVE
Let the tables be set, the 
barbecues lit, the arugulas 
washed, the haricot bean salad 
made, and radishes sliced - hip hip 
hooray! Here comes the bonito!
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HİZMETLERİMİZ
Online bilet satışı, online 

check-in, promosyonel 

ücretler, özel sağlık hizmeti, 

hamile yolcular, bagaj bilgisi, 

uçuş tarifeleri...

SERVICES
Online ticketing, online 
check-in, promotional fares, 
special medical services, 
pregnant passengers, baggage 
information, flight schedules...
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Değerli Yolcularımız,  
Uçağımıza hoş geldiniz! 

2008 yılında bir Türk Hava Yolları markası olarak kurulan AnadoluJet, 
2017 yılının sonuna geldiğimizde 38 uçaklık filosuyla Ankara, İstanbul 
(Sabiha Gökçen) ve Bursa merkezlerinden Türkiye’nin 42 farklı 
noktasında 68 hat sayısına ulaşmış bulunuyor. Geride bıraktığımız 2017 
yılında 13 milyon yolcumuzu güvenle taşıdık. Hedefimiz ise bu sayıyı 
2018 yılında 15 milyona çıkarmak ve yine en uygun fiyatlarla sizlere 
hizmet etmek. Önümüzdeki yıllarda uçak sayımızı ve uçuş noktalarımızı 
da arttırarak Anadolu’nun daha çok noktasına hizmet edeceğiz. Sizleri, 
uygun fiyatlarla ve bu alanda Anadolu misafirperverliği gösteren hizmet 
anlayışımız ile  Anadolu’yu karış karış gezmeye davet ediyorum. 

AnadoluJet ailesi olarak uygun fırsatlarla uçmayı kolaylaştırırken, teknolojik 
trendlere göre yenilediğimiz kullanıcı dostu web sitemiz ve sesli asistan, rota 
öner gibi özelliklerle zenginleştirdiğimiz mobil uygulamalarımız ile de bilet 
satın alma işlemlerinizi kolaylaştırıyoruz. Yolcularımıza uygun fiyatlarla 
kendi koltuklarını seçme imkânı sunuyor, uçuşlarında güven ve konfor 
vadediyoruz. Kampanyalarımız ve marka iş birliklerimizle hizmet kalitemizi 
her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. 
 
AnadoluJet Magazin Bu Ay 100’üncü Sayısı ile Sizlerle
Yolcularımızla aramızda güçlü bir köprü olan AnadoluJet Magazin tam 
100 sayıdır seyahatlerinizi daha da keyifli hâle getiriyor. Zengin kültür 
mirasıyla her bir noktası tarih kokan Anadolu’yu konu aldığımız gezi 
yazılarımız sayesinde bir sonraki seyahatinizi kolaylıkla planlayabilirsiniz.

Kültür-sanat etkinliklerinden iz bırakmış önemli isimlerin hayat 
hikâyelerine, teknolojik gelişmelerden Türk mutfağının eşsiz yemek 
tariflerine kadar hayli geniş bir yelpazede sunduğumuz AnadoluJet 
Magazin bu ay 100’üncü sayısı ile sizlere ulaşıyor. Önümüzdeki 
sayılarımızda da ülkemizin doğal ve tarihî zenginliklerini sizlere 
özenle sunmaya ve uçuşlarınıza Anadolu’nun eşsiz misafirperverliği ile 
eşlik etmeye devam edeceğiz.
 
Kıymetli Misafirlerimiz, 
Mevlâ’ya ve O’nun yarattıklarına muhabbet ve merhamet nazarıyla 
bakmayı ve ilâhî aşkı düstûr edinmiş olan Hz. Mevlâna’yı, bir Şeb-i 
Arus (Düğün Gecesi) olarak gördüğü vuslatının 744'üncü yılında da 
rahmet ve muhabbetle yâd ediyoruz. 
 
Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü de kutladığımız aralık ayıyla 
birlikte 2017 yılını geride bırakırken, önümüzdeki yılların da yine 
birlik ve beraberlik içinde geçmesini temenni ediyor; milletimize 
sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir 2018 diliyorum. Daha nice büyük 
başarıları birlikte kutlayacağımız güzel bir 2018’i şimdiden coşkuyla 
karşılıyor; bundan sonraki seyahatlerinizde de sizleri misafir 
edebilmeyi umuyoruz.

Keyifli uçuşlar!

Dear Guests, 
Welcome on Board! 
 
Established as a sub-brand of Turkish Airlines in 2008, AnadoluJet is now 
operating 68 lines with its fleet of 38 aircrafts as we get to the end of 2017 
from its hubs in Ankara, Istanbul (Sabiha Gökçen) and Bursa Airports to 42 
destinations in Turkey. In 2017, which we will be leaving behind soon, we 
have transported 13 million passengers safely. We aim to take this number up 
to 15 million in 2018 and to still serve you with the most affordable prices. 
In the years to come, we will be increasing the number of the aircrafts in our 
fleet and adding more destinations in Anatolia. I invite you to trod Anatolia 
step by step with our economical fares and our understanding of service, 
characterized by Anatolian hospitality. 

As the AnadoluJet family we make it easier to fly with economical fares, 
while we also ensure it is easy for you to get tickets with our user friendly 
website, which is updated in keeping with technological trends. We have 
also enriched the Audio Assistant embedded in our mobile application with 
the “Suggest Route” function. We present the opportunity to select seats for 
affordable prices, and pledge safety and comfort on board. We continuously 
increase our service quality through our campaigns and brand collaborations.  

AnadoluJet Proudly Presents Its 100th Issue
As a solid bridge between our passengers and us, AnadoluJet Magazine 
has been making your travels more enjoyable for literally 100 issues 
thanks to our travel stories which are infused with the rich cultural 
heritage of every corner of Anatolia. 

This month, we proudly present the 100th issue of AnadoluJet Magazine that 
takes on board a variety of topics ranging from the important events of the 
art and culture scene to life stories of prominent figures who have left an 
impression on our minds, technological developments and the unique recipes 
of Turkish cuisine. We will continue to present you with the natural and 
historical riches of our country in the issues to come and accompany you on 
board with the unprecedented hospitality of Anatolia. 

Our Esteemed Guests,
This month, we remember Hz. Mawlana, who embraced the dictum of 
resigning oneself to the will of God and divine love and to regarding his 
creations with mercy and compassion, on the 744th anniversary of the night 
of his reunion, which he deemed to be a  Sheb-i Arus (wedding night), in grace 
and communion.  

While we leave December behind, the month that we celebrate the 
International Civil Aviation Day, we wish to stand in unity and solidarity 
in the years to come and wish our nation a happy and peaceful 2018. We 
welcome 2018 with the hope that it will be a good year in which we will be 
celebrating greater success together and hope to welcome you on board in your 
future travels.
 
We wish you a pleasant flight!

Bilal Ekşi 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bilal Ekşi 
Deputy Chairman and CEO
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AnadoluJet Magazin 100’üncü Sayısını Gururla Sunar
AnadoluJet Proudly Presents Its 100th Issue
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Fotoğraflarında izleyiciyi içine sürükleyen sahneler 
kurgulayan Ryan Schude, 15 yıldır üzerinde çalıştığı 
“Tableaux Vivants”, “Them & Theirs” ve “Portraits” 
isimli serilerinden oluşturduğu çarpıcı bir seçkiyle 
x-ist'teki ikinci kişisel sergisini gerçekleştiriyor. “Fact 
and Fiction” sergisi, 23 Aralık'a kadar görülebilir.

“Sihirli Flüt” unvanlı uluslararası Türk sanatçı Şefika 
Kutluer adına düzenlenen 8’inci Uluslararası Şefika 
Kutluer Festivali, 1-20 Aralık 2017 tarihleri arasında 
Ankara ve İstanbul’da gerçekleşiyor. “Doğu Batı ile 
Buluşuyor” temalı festival, Slovakya Cumhuriyeti’nden 
gelen sanatçıların geleneksel dans ve müzik gösterisi 
ile başlıyor. 1 Aralık ’taki açılış Ankara Nâzım Hikmet 
Gösteri Merkezi’nde. 

İlham veren isimler, marka fikirler 13-15 Aralık 
tarihlerinde Congresium’da başkentlilerle buluşuyor. 
Ankara Ticaret Odası tarafından bu yıl 3’üncüsü 
düzenlenen Ankara Marka Festivali’nde pahalı yırtık 
pantolonlar, sudan ucuz giysiler, giyilebilir teknolojiler 
üzerinden yeni nesil tüketicilerin kodlarını alanında 
uzman konuşmacılar tartışacak.

Setting up scenes that will attract beholders with an eye-
catching selection from his “Tableaux Vivants,” “Them & 
Theirs” and “Portraits” series that he has been producing 
for the last 15 years, Ryan Schude is holding his second 
solo exhibition at x-ist. Fact and Fiction can be seen until 
December 23, 2017.

The 8th International Şefika Kutluer Festival held in the 
name of the renowned Turkish musician Şefika Kutluer, 
who gained international acclaim as the “Magic Flute,” 
will be held on December 1-20, 2017 at Ankara and 
Istanbul. The festival’s theme is “East meets West” and 
it will start with traditional dance and music shows 
of artists from the Republic of Slovakia. The opening 
ceremony will be held on December 1, 2017 at the Nâzım 
Hikmet Gösteri Merkezi in Ankara. 

Inspiring figures, Brand Ideas will be meeting with the 
inhabitants of the capital at Congresium between December 
13 and 15, 2017. Specialists in their fields will be discussing 
with the new generation of consumers about expensive 
torn pants, cheap clothing and wearable technologies at the 
Ankara Marka Festival – it will be organized for the third 
time this year by the Ankara Chamber of Commerce.

FACT AND FICTION DOĞU BATI İLE BULUŞUYOR 

MARKA FİKİRLER 

FACT AND FICTION EAST MEETS WEST 

BRAND IDEAS 
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Sanat hayatına İspanya’da devam eden, eserlerinde 
yaşadığı ve yaşamakta olduğu coğrafyalarla derin 
bağlar kuran sanatçı Şükrü Karakuş’un “Bereket” adlı 
kişisel resim sergisi 9 Aralık ’a kadar Galeri Diani’de 
görülebilir! Eserlerinde hem yerel hem de evrensel 
olanı yansıtan sanatçı; mozaik, çini ve minyatür gibi 
geleneksel sanatlarla bağlar kurup bu geniş tabanlı 
arayışı özgün biçimlere ve renklere dönüştürerek 
yüzeye nakşediyor.

Continuing his life in Spain, the solo exhibition of the artist 
Şükrü Karakuş, who has established ties between his work 
and the lands he has lived in or is currently living, can be seen 
under with the title “Fertility” starting December 9, 2017 at 
Galeri Diani! Reflecting what is both local and universal in his 
works, the artist establishes ties with traditional art forms like 
mosaic, glazed tiles and miniature and imprints this broad-
based search on surfaces with unique shapes and colors.

Türkiye İş Bankası, the Republic of Turkey’s first bank, 
exhibits its advertising endeavors from the day it was 
established at the historical museum building in Eminönü. 
The exhibition titled “İş Bankası Proudly Presents,” which 
can be seen until March 25, 2017, invites its visitors on 
the advertising journey of a brand that has been updating 
itself according to the times for the last 93 years. 

BEREKET
FERTILITY 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bankası olan Türkiye İş 
Bankası, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü reklam 
faaliyetlerini ilgi çekici bir seçkiyle Eminönü’ndeki 
tarihî müze binasında sergiliyor. 25 Mart’a kadar 
gezilebilecek “İş Bankası İftiharla Sunar” başlıklı 
sergi, ziyaretçilerini, 93 yıllık tarihi boyunca kendini 
zamanın akışına göre güncelleyen bir markanın 
reklam yolculuğuna davet ediyor. 

İŞ BANKASI İFTİHARLA SUNAR 
IŞ BANKASI PROUDLY PRESENTS 

ANADOLU / ANATOLIA


