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Derya Gülünay
Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü

Hoş Geldin 2020!
Yeni bir yılı daha heyecanla ve yepyeni seyahat planlarıyla karşıladık. Bu yılda da seyahat ve keşifle dolu 
rotalarda birlikte olacağız!

Yeni yılın ilk sayısında ilgi çekici destinasyonlarla sizleri buluşturuyoruz. Sayfalarımızda yeni bir 
yılın coşkusunu yansıtan, tarihe kapı aralayan, macera isteğimizi tamamlayan, doğanın güzelliğinde 
kaybolacağımız coğrafyalarla sizleri tanıştırıyoruz. 

Kış mevsiminin en eğlenceli tarafını keşfetmek için dünyadan buz pateni rotalarını inceleyecek, 14 
Şubat Sevgililer Günü için kuzeye doğru açılacağız. Bakir doğanın peşine düşüp Borneo Adası’nın 
yağmur ormanlarında vahşi yaşamın içine dalacağız. Kendimizi dinleyebileceğimiz, bunu yaparken de 
farklı kültürleriyle insanı içine çeken Güney Asya ülkeleri Vietnam, Laos ve Kamboçya 22. sayımızda 
sizin için yer verdiğimiz destinasyonlar arasında.

Yeni yılda lezzet duraklarına da sayfalarımızda yer ayırdık. Bu sayımızda İrlanda’ya gidiyor ve Avrupa’nın 
en eski pub’ı Sean’s Bar’ı tanıyoruz. Tarihin derinliklerine dalarak İtalya’nın Ravenna şehrinde mozaiklerin 
ışığında geçmiş medeniyetlerin peşine düşüyoruz. Bizim mahalle köşemizde ise İstanbul’un zarif silüeti 
Galata’yı keşfediyoruz. Yeni Zelanda’da Oscarlık bir keşfin peşinde Matama Kasabası’na, Hobbitler’e 
misafir olmaya gidiyoruz.

O’nun Mekânı köşemizde Çukurova’ya misafir oluyor ve Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden Yaşar 
Kemal’i tanıyoruz.  

Ayrıca Muğla Portakallık Köyü’nde kurduğu tiyatro atölyesi üzerine Tilbe Saran’la yaptığımız keyifli 
söyleşi de sayfalarımızda sizi bekliyor.

Setur Extra’nın yeni yılda yeni seyahat hikâyelerine ilham olması dileklerimle…
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Soğuklarda Eğlenmeyi Bilenlere
Dünyadan Buz Pateni Rotaları
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FestivalleriYURT DIŞI

Tarihi 1933 yılına kadar uzanan, 
rengârenk dekorları, göz kamaştırıcı 

kostümleri, izleyenleri hayran 
bırakan dansçılarıyla her yıl 70.000’in 

üzerinde insanı ağırlayan Rio 
Karnavalı, Kral Momo’nun perhizden 

önceki taç giyme töreniyle başlıyor. 
Rio sokaklarını adeta sahneye 

dönüştüren samba dansçılarının ve 
yüzlerce sokak grubunun muhteşem 

performanslarıyla devam ediyor. 
Büyüleyici performansların ardından 

Samba okulları Sambadrome’daki 
final şovu için hazırlanırken, 

Impromptu sokak gösterileriyle de 
festivalde adeta bir parti havası 
yaşatıyor. Samba öğrenmek ve 

Carcioca kültürüyle tanışmak 
isterseniz iz bırakacak bir deneyim 

Rio Karnavalı’nda sizi bekliyor. 

İhtişamlı kostümler, maskeler ve 
sokak partileri… Venedik her yıl 

dünyanın en renkli festivallerinden 
birine ev sahipliği yapıyor. Venedik 
Karnavalı, “Meleğin Uçuşu” ritüeli 
ve at yarışıyla başlıyor. Başta San 
Marco Meydanı olmak üzere tüm 

şehirde birçok etkinlik düzenleniyor. 
Yüzyıllar önce korsanların elinden 

kurtarılan on iki genç kadının 
anıldığı “Marialar’ın Yürüyüşü”, en 

iyi maskelerin seçildiği yarışmalar ve 
klasik müzik konserleriyle festival, 

Venedik sokaklarını dev bir maskeli 
baloya dönüştürüyor. 

RİO KARNAVALI  
21 - 29 ŞUBAT, 2020

Brezilya

VENEDİK KARNAVALI 
8 - 25 ŞUBAT 2020  

İtalya

Cazın doğduğu şehir New Orleans’ta 
dünyanın en büyük partisine 

katılmaya ne dersiniz? Mardi Gras, 
Hristiyanların 40 gün boyunca 
alkol, tatlı ve hayvansal gıdalar 

tüketmeyerek geçirdikleri Büyük 
Perhiz’in arifesi olan salı günü 

başlıyor.  Büyük Perhiz öncesi bir 
hazırlık felsefesiyle ortaya çıkan 

festival, rengârenk dekorları, 
müzik şovları ve sanat sergileriyle 

katılımcılara unutulmaz bir deneyim 
vadediyor. 

MARDI GRAS FESTİVALİ 
25 ŞUBAT 2020

ABD
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Bahar festivali denince akla ilk 
gelenlerden biri de her yıl renkli 
görüntülere imza atan, Hindu inancının 
bahar bayramı Holi Festivali oluyor. 
Baharı selamlayan, bolluk ve bereketi 
kutlayan bu festival katılanlara tam 
bir görsel şölen sunuyor. Dünyanın 
dört bir yanında insanlar bu eğlenceli 
festivali deneyimlemek için Hindistan’a 
gidiyor. Holi Festivali, Holika ateşinin 
yakıldığı gecenin sabahında başlıyor. 
Renklerin Festivali adını da taşıyan Holi 
Festivali’nde rengârenk toprak boyalar 
önce yüze sürülüyor, sonra da insanlar 
birbirlerine atıyor. Etrafa saçılan boyalar, 
baharın çok renkliliğini, bereketi ve 
yeniden doğuşu temsil ediyor. Hint 
gelenekleriyle baharın karşılandığı 
bu eşsiz deneyim bu yıl 9-10 Mart 
tarihlerinde gerçekleşecek. 

İsviçre 700 yıldır, Fasnacht 
Karnavalı’na ev sahipliği yapıyor. 
40 gün süren “Büyük Oruç” öncesi 
hazırlık amacının yanı sıra dondurucu 
soğuklardan korunma ve bunun 
sorumlusu olarak görülen hayaletleri 
kovma amacıyla ortaya çıkan festival, 
soğukların sebebi anlaşılınca tam 
bir eğlence karnavalına dönüşmüş. 
Korkunç maskeler, rengârenk 
kostümler, dans partileri, pikololar, 
orkestralar ve geçitlerle tüm şehrin 
çılgınlar gibi eğlendiği bu muhteşem 
karnaval üç gün sürüyor. 

ÜLKEMİZDE KIŞ MEVSİMİ KENDİSİNİ İYİDEN İYİYE HİSSETTİRİRKEN DÜNYANIN 
EN ÜNLÜ FESTİVALLERİ DE SIRAYLA BAŞLIYOR. RİO KARNAVALI’NDAN 

HİNDİSTAN’DAKİ ÜNLÜ HOLİ FESTİVALİ’NE SENELERİN GELENEĞİNİ HER YIL 
SOKAKLARA RENGÂRENK GÖRÜNTÜLERLE TAŞIYAN FESTİVALLERİN

ENERJİK VE SICAK MEVSİMİ GELDİ!

HOLİ FESTİVALİ 
9 - 10 MART 2020
Hindistan

FASNACHT KARNAVALI 
2 - 4 MART 2020
İsviçre

İspanya’nın çılgın şehri Valensiya’da 
baharın gelişi Las Fallas Festivali 
ile kutlanıyor. Beş gün beş gece 
çılgın bir eğlenceye ev sahipliği 
yapan festivalin, Aziz San Jose’nin 
atölyesi ve oyuncaklarının yanıp kül 
olması nedeniyle bir anma töreni 
olarak ortaya çıktığı söyleniyor. 
Festival boyunca her mahalleye 
çadırlar, yemek yerleri ve sahneler 
kuruluyor. Festivalin son günü 
devasa heykeller yakıldığı için tüm 
İspanya’dan yaklaşık 300.000 itfaiyeci 
festivalde görevlendiriliyor. Las Fallas 
Festivali birbirinden renkli gösterileri, 
geleneksel müzik ve danslarıyla mart 
ayında katılımcılarını bekliyor. 

LAS FALLAS FESTİVALİ 
15 - 19 MART 2020 
İspanya
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FestivalleriYURT İÇİ
DATÇA BADEM ÇİÇEĞİ

FESTİVALİ 
7 - 9 ŞUBAT 2020

Datça

ULUDAĞ WHİTEFEST 2020
2 - 13 ŞUBAT 2020

Bursa

Türkiye’nin en büyük kayak merkezi 
Uludağ’da, her yıl üniversitelerin ara 
tatil olduğu dönemde gençlerin akın 
ettiği WhiteFest bu yıl da dolu dolu 
programı ile dikkat çekiyor. Athena, 

Şehinşah, Gazapizm, Sagopa Kajmer 
gibi isimlerin yer alacağı festivalde, 

katılımcılar, 2 hafta boyunca sürecek 
etkinlikler, DJ performansları, 

konserler ve partilerle müzik ve 
eğlenceye doyacaklar.

Her yıl şubat ayında, Bolu Sportif Havacılık 
ve Doğa Sporları Derneği tarafından 

düzenlenen  Abant Kış Uçuşları Festivali, 
bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. 

Beyaz büyüye eşlik eden yamaç paraşütü 
ve akrobatik uçuş gösterileri festival 

katılımcılarına heyecan dolu anlar 
yaşatacak. Abant’ta kar üzerinde kışı 

heyecan dolu bir maceraya dönüştürecek 
Abant Kış Uçuşları Festivali, 5-9 Şubat 

tarihleri arasında
katılımcılarıyla buluşacak. 

ABANT KIŞ 
UÇUŞLARI FESTİVALİ 

5  - 9 ŞUBAT 2020 
Bolu

Badem ağaçlarının büyüleyici çiçekleri 
bu yıl da Datça Badem Çiçeği 

Festivali’nde açacak. Bembeyaz ve 
toz pembe çiçekler, badem ağaçlarını 

benzersiz bir ihtişamla süslerken 
baharı Datça’da masalsı bir atmosferde 

karşılamak isteyenlere olağanüstü 
bir deneyim yaşatacak. Şubat ayında 
açmaya başlayan badem çiçekleriyle 

şehirden biraz uzaklaşıp nefes 
almak, Datça’nın en özel tatlarını 
deneyimlemek, festival boyunca 

devam eden atölyelere katılmak ve bu 
özel zamanında doğayla bütünleşmek 

isteyenler, 8 – 10 Şubat tarihlerinde 
Datça Badem Çiçeği Festivali’nde 

buluşuyor. 
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Elektronik müziğin kalbi bu yıl 4. kez 
İstanbul’da atacak. %100 Music’in 
katkılarıyla Zorlu PSM tarafından 
organize edilen, yaratıcılık ve teknolojiyi 
buluşturan Sonar, elektronik müzik 
sevenlere unutulmaz bir 3 gün 
yaşatacak. Paul Kalkbrenner, Adam 
Beyer, Paula Temple, Steffi, Ben Klock, 
Catnapp gibi efsane isimlerin sahne 
alacağı festivalde sahne konserler, DJ 
performansları ve yan etkinlikleriyle 
elektronik ve müzik dünyasını en 
coşkulu ve yaratıcı biçimde bir araya 
getiriyor.

2020’YE VE BERABERİNDE GETİRDİĞİ YENİLİKLERE MERHABA DERKEN KIŞIN 
ENERJİSİNİ ES GEÇMİYORUZ, SPOR VE EĞLENCE DOLU FESTİVALLERDEN KIŞI 

SICAK GEÇİRMEK İSTEYENLER İÇİN SİNEMA SALONLARINI DOLDURACAK SANAT 
FESTİVALLERİNE KADAR MEVSİMİNİN EN GÖZDE ETKİNLİKLERİNE

BİRLİKTE GÖZ ATIYORUZ.

SONAR İSTANBUL
5 - 7 MART 2020
İstanbul

Kahve mi yoksa çay mı? Coffex 
İstanbul’da bu tercih tarih oluyor. 
Çünkü hem çay hem de kahve 
tutkunları Coffex İstanbul’da bir araya 
geliyor. Coffex İstanbul’da, sektör 
öncülerinin ilham verici konuşmaları, 
yarışmaları, atölyeler ve dopdolu 
programlarıyla katılımcıları yepyeni 
lezzetlerin yanı sıra yeni deneyimler 
bekliyor. 27 Şubat – 1 Mart tarihleri 
arasında kapılarını açacak olan 
Coffex İstanbul, İstanbul Lütfi 
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda.

COFFEX İSTANBUL 
27 ŞUBAT - 1 MART 2020
İstanbul

Kısa filmlerin yapımını özendirmek, 
izleyiciye ulaşmasını sağlamak, ülke 
sinemasına katkıda bulunan yeni 
sinemacıları desteklemek ve kısa 
filmi tanıtmak amacıyla 2004 yılında 
başlayan Akbank Kısa Film Festivali, 
her geçen gün biraz daha büyüyerek 
sinemaseverlerle buluşmaya devam 
ediyor. Cannes, Berlin, Venedik 
gibi dünyanın önde gelen film 
festivallerinden birçok film her yıl 
programda yer alıyor. Her yıl on gün 
boyunca Akbank Sanat’ta gerçekleşen, 
tüm etkinliklerin izleyiciye ücretsiz 
olarak ulaştığı Akbank Kısa Film 
Festivali, 16 – 26 Mart tarihleri arasında 
sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.  

AKBANK KISA FİLM
FESTİVALİ 
16 - 26 MART 2020
İstanbul
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S O Ğ U K L A R D A 
E Ğ L E N M E Y İ 
B İL E N L E R E , 
D Ü N YA D A N  B U Z 
PAT E Nİ  R O TA L A R I
BUZ PATENİ KIŞ AKTİVİTELERİNİN EN KEYİFLİLERİNDEN 
BİRİDİR. HEMEN HERKESİN HAYATINDA BİR KERE 
DENEMİŞ OLDUĞU, DENEMEDİYSE DE MUHAKKAK 
OLİMPİYATLARINI İZLEMİŞ OLDUĞU SEYRETMESİ AYRI 
DENEMESİ AYRI EĞLENCELİ BİR SPOR.

MEVSİM SOĞUK YÜZÜNÜ GÖSTERİRKEN ONA EN 
SICAK GÜLÜMSEMENİZLE VE BUZ PATENİ KEYFİNİZLE 
SELAM VERİN.

İŞTE BUZ PATENİ SEVENLER İÇİN DÜNYADAN İLGİ 
ÇEKİCİ ROTALAR...
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RIDEAU KANALI 
Kanada

Kanada’nın doğusunda yer alan Ottawa şehrinde, şehir 
merkezinin kalbinden geçen 7 kilometrelik uzunluğa sahip 
Rideau Kanalı, kış ayları geldiğinde buz pateni sevenler için 
unutulmaz bir mekâna dönüşüyor. Dünyanın en uzun buz 
pateni pisti olan Rideau Kanalı St. Lawrence Nehri’ni ve Ontario 
Gölü’nü de bağlayan Kuzey Amerika’nın en eski kanal sistemi.  
 
Rideau Kanalı, buz pateni keyfinin yanı sıra her yıl düzenlenen 
Winterlude Festivali ile de eğlenceli geçecek bir tatil vadediyor. Beş 
adet dinlenme noktasına sahip olan pistin kenarlarında atıştırmalık 
lezzetler ve sıcak içecekler de paten keyfini katlayacak seçenekler 
arasında. 

En güzelini en sona saklayalım; Rideau Kanalı boyunca gideceğiniz 
buz pateni yolunuzda aslında sadece spor yapmış olmuyorsunuz, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bir bölgenin içinden 
geçiyorsunuz. Dolayısıyla manzarası, tarihî, keyfi ve sporuyla dolu 
dolu bir kış aktivitesi tek mekânda toplanmış desek yeridir.

LAKE LOUISE 
Kanada

Kanada ve buz pateni ile başlamışken Lake Louise’den de kısaca 
bahsedelim. Açık havada ve tam da doğanın kalbinde bir buz 
pateni deneyimi dersek akla donan göller ve buzullar gelecektir. 
Banff Millî Parkı içinde bulunan Lake Louise de böyle bir göl.   
 
Bir yanınızda Victoria Buzulu, bir yanınızda karlarla kaplı dağlar 
varken donan göl üzerinde buz pateni yapmak ömrünüz boyunca 
unutamayacağınız bir deneyim olacaktır. Her yıl göl üzerine kurulan 
buzdan kale de manzaraya eklenen bir diğer güzellik.

WIENER EISTRAUM
Avusturya 

Viyana’da buz pateni için en iyi nokta, şehrin kalbinde yer 
alan Wiener Eistraum (Viyana Buz Rüyası). Etrafındaki 
dükkânlar ve eğer Noel zamanıysa kurulan pazardan Viyana’ya 
has hediyelikler, geleneksel lezzetler bulabilir, şehrin tarihî 
atmosferinde keyifli bir buz pateni macerasına katılabilirsiniz.    

CITY PARK ICE RINK 
Macaristan

City Park Ice Rink ya da yerel ismiyle Városligeti Műjégpálya, 
Budapeşte’nin kalbinde konumlanıyor. Şehrin merkezinde yer alan 
gölün donmasıyla şahane bir buz pateni pistine dönüşen mekân, kışın 
Budapeşte seyahati planlayanların kaçırmaması gereken bir aktivite.



THE ICE RINK 
Almanya

Berlin ve buz pateni ikilisinin bir araya geldiği nokta Alexanderplatz. 
Noel pazarlarının ışıl ışıl neşesinin ortasında halka şeklinde bir buz 
pateni pisti düşünün, onun da tam ortasında Neptün Çeşmesi. 
Berlin’in eğlenceli ve sanat dolu çehresine buz pateninin heyecanını 
da eklediğinizde hafızalarınızda unutulmaz bir Berlin anısı kalacaktır .    

MEDEU 
Kazakistan

Soğukla yaşamayı ve dolayısıyla eğlenmeyi de çok iyi bilen 
ülkelerden biri de Kazakistan. Almatı şehrinde bulunan Medeu, 
dünya üzerindeki en yüksek buz pateni pisti olma özelliğini 
taşıyor. Deniz seviyesinden 5548 metre yükseklikte bir buz 
pateni deneyimi; fakat tedirgin olmanıza gerek yok. Medeu’nun 
konumlandığı bölge görece yumuşak bir iklime sahip. Berrak su 
kaynakları, karla kaplı dağları ve sıcak insanların güler yüzü ise cabası.

GUM SKATING RINK 
Rusya

Soğuk iklimlerde yapılacak aktivitelerden bahsediyorsak 
Rusya’yı listeye dahil etmeden olmaz. Buz pateni denildiğinde de 
olimpiyatların bu alanda en iyilerinden Rusya akla gelir. O hâlde 
Rusya’da buz pateni deneyimlemek için pek çok sebebimiz var 
demektir. Moskova’nın ikonik meydanı Kızıl Meydan Rusya’da 
buz pateni yapmak için de en iyi mekân. Kızıl Meydan’da, St. Basil 
Katedrali ve Kremlin’in yakınında Gum Mağazası’nın karşısında 
kurulan 2.700 metrekarelik Gum Skating Rink’te, tarihî bir meydanı 
büyüleyici bir atmosferde buz pateni yaparak gezmiş olacaksınız.

VDNKH 
Rusya

Rusya’nın ve Avrupa’nın en büyük yapay buz pateni pisti yine 
Moskova’da yer alımaktadır. Işıklandırmalarıyla masalsı bir 
atmosfer yaratan pist 20.000 metrekarelik hacmiyle de buz 
üstünde kayan insanların yaşadığı minik bir kasaba havası yaratıyor.  

SOMERSET HOUSE 
Birleşik Krallık

18. yüzyıl eseri Somerset House’un muazzam avlusu kış aylarında 
Londra’nın buz pateni merkezi hâline geliyor. Deneyimli ya da 
deneyimsiz, buz patenine meraklı herkesin eğleneceği, buz 
pateni öğretmenlerinden ders alabileceği bu pistte hem keyifle 
bu sporu yapabilir hem de dilerseniz akşam Dj partilerine 
ara vermeden doyasıya eğlenmeye devam edebilirsiniz. 

WOLLMAN SKATING RINK 
ABD

Bu sefer doğanın içinde değil şehrin kalbinde buz pateni 
yapabileceğiniz bir rotadan bahsedeceğiz. New York şehrinin, 
yaz kış ilgi çekici o devasa binaları ve şehir ışıklarının orta 
yerinde muhteşem bir buz pateni pisti bulunuyor. 1949 yılında 
açılmış olan ve New York’ta kışı sembolize eden Wollman 
Skating Rink, Central Park’ın güney kısmında bulunuyor.
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MEDENİYETLERİN ZARİF 
MOZAİKLERİYLE KAPLI 
İTALYAN ŞEHRİ,

ADRİYATİK DENİZİ’NİN KIYISINDA BİNLERCE YILLIK 
MOZAİKLERİN EV SAHİBİ.

R AVENNA

İtalya’nın kuzeyinde gastronomik harikalar diyarı Emilia-Romagna 
bölgesinde bulunan Ravenna şehri, tarihî sokakları, binlerce yıllık 
kiliseleri ve en çok da tarihin derinlerinden bugüne muhafaza edilmiş 
Geç Antik dönem ve Bizans’tan kalma mozaikleriyle meşhurdur. 
 
Sokaklarında pastel tonların hakim olduğu Ravenna, Roma’dan 3,5 saatte 
trenle kolayca ulaşılabilen bir şehir. Roma İmparatorluğu, Gotlar ve Bizans 
tarafından yönetilmiş olan şehir yüzyıllar boyu pek çok medeniyetin 
anılarını, kültürünü, tarihini ve eserlerini biriktirmiş. Bugün UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan şehirde göz alıcı mozaiklerin geçmiş 
zamanların yüzüyle ve olanca güzellikleriyle karşınıza çıkacağı pek çok 
eser görülmeyi bekliyor.



MOZAİKLERİN İZLERİNİ TAKİP EDİN

Ravenna’da görmeden dönmemeniz gereken ilk eser, açık tuğlalarla 
sekizgen biçimde inşa edilmiş göz alıcı San Vitale Bazilikası. Şehir 
merkezinin arnavut kaldırımlı sokaklarından yürüyerek ulaşabileceğiniz 
bazilikada Bizans mimarisinin en görkemli örneklerinden birine tanık 
olacaksınız. Her duvarında farklı bir kompozisyonun, mozaik sanatının 
en ince detaylarıyla şekillendiği ve gün ışığıyla parıldayan manzaralar 
yarattığı San Vitale Bazilikası, tarihin ve estetiğin buluştuğu nokta.

San Vitale’nin hemen yakınındaki  Galla Placidia Mozolesi de mozaikleriyle 
ziyaret edenleri kendine hayran bırakan bir diğer eser. Ölüme 
karşı sonsuz hayatın kazandığı zafere dair sahnelerin tasvir edildiği 
mozaiklerle işlenmiş iç mimarisinde tarihin izlerini takip edebilirsiniz. 

MİMARİDE TARİHÎ ESTETİK

Yine şehir merkezine yakın Duomo Meydanı’nda konumlanan 
Neonian Vaftizhanesi, özellikle tavan işlemelerinde kullanılan 
altın karolar ile göz kamaştıran bir ihtişama sahip. Mermer ve 
stucco işçiliklerinin (dekoratif sıva) güçlü olduğu bu 5. yüzyıl 
eseri vaftizhane de görülmesi gerekenler arasında yerini alıyor. 
 
Mozaiklerin izlerini takip etmek için San Francesco Bazilikası, 
Sant’Apollinare Nuovo Bazilikası gibi diğer yapılar da bu sanatın tarihî 
örneklerini inceleyebileceğiniz eserler. Güncel mozaik sanatını, bu 
eserlerin tarihi ile ilgili bilgileri, antik döneme ait tablo ve heykel gibi sanat 
eserlerini inceleyebileceğiniz adres ise 16. yüzyılda bir manastır olan 
binanın dönüştürüldüğü Ravenna Sanat Müzesi ve birçok eserin yanı sıra 
14. yüzyıla ait freskleri görebileceğiniz Ravenna Ulusal Müzesi. Mozaik 
sanatını açık havada Ravenna’nın huzurlu atmosferinde incelemek 
için en iyi adres ise Parco della Pace. Bu bahçe şehir merkezinden 15 
dakikalık bir mesafede bulunuyor. 1988 yılında açılan parktaki onlarca 
mozaik heykel, açık havada yapacağınız keyifli yürüyüşe ve gezintinize 
eşlik edecekler.

İLAHİ KOMEDYA’NIN ŞEHRİ

Ravenna’nın dünyaya nam salmasının birinci sebebi yüzyıllar öncesini 
bugüne taşıyan mozaik eserleri. Fakat bunun yanı sıra Ravenna’da 
görmeden dönmemeniz gereken biri var. Ravenna, İtalyan edebiyatının 
en önemli ismi, Floransalı yazar Dante Alighieri’nin sürgün edildikten 
sonra ömrünün son birkaç yılını geçirdiği ve İlahi Komedya’sını 
tamamladığı şehir. Dante’nin mezarının ilginç de bir hikâyesi var. 
Floransa’dan sürgün edilen şair, Ravenna’da öldükten yaklaşık iki 
yüzyıl sonra Floransa tarafından kemikleri geri isteniyor; fakat 
verilmiyor. 1865’te kemikler yeniden ortaya çıkıyor ve ardından 
inşa edilen mezarında bugün bir yağ kandili bulunuyor. Floransa, 
mezarın kubbesinden sarkan bu kandilin yanık kalması için o gün 
bugün Ravenna’ya sürekli zeytinyağı gönderiyor. Floransa, büyük şaire 
geçmişte yapılmış haksızlığın sonsuz özrünü bu yolla gerçekleştiriyor.

NEON VAFTİZHANESİ

THEODERIC TÜRBESİ

RAVENNA KATEDRALİ
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Ravenna bir bisiklet şehri. Araç girişinin 
yasak olduğu merkez bölgesinde bisiklet 

kiralayarak şehri keşfetmeyi ihmal 
etmeyin.

Ravenna İtalya’nın mutfağında, yani 
Emilia-Romagna bölgesinde bulunuyor. 
Bunu aklınızdan bir an olsun çıkarmayın 

ve şehir gezisi arasında verdiğiniz 
molalarda yerel lezzetlerin bol bol 

tadına bakın.

 Sahile yakın olduğunuzu unutmayın! 
Ravenna’dan 20 dakika mesafede 

Adriyatik’in göz alıcı kıyılarına 
ulaşıyorsunuz. Kumsalların ve 

Adriyatik’in muhteşem manzarasının 
keyfini yaşayın. 

Aklinizda
Bulunsun

SAN VİTALE BAZİLİKASI

16

Dünden Dünyaya Kalan
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VIETNAM LAOS
KAMBOÇYA TURU

11 Ekim 2020’den itibaren kalkışlı

3.370  Dolar’dan 
başlayan 
fiyatlar

Hindiçin ya da Çinhindi, Güney Asya’da Hindistan ve Çin gibi 
renkli ve derin iki medeniyetin coğrafi olarak arasında kalan 
bölge. Her ikisi de hareketli, gizemli, renkli ve derin kültürlere 
sahip olan Çin ile Hindistan’ın etkisini Hindiçin ülkelerindeki 
kültürel yapılarda, gündelik yaşayış biçimlerinde görmek mümkün.  
 
Hindiçin bölgesinde Vietnam, Laos, Kamboçya, Malezya, Tayland 
ve Myanmar yer alıyor. Aslında geniş bir coğrafyaya yayılmış olsa da 
Hindiçin denildiğinde akla gelen 3’lü Vietnam-Laos-Kamboçya’dır. 20. 
yüzyılın başlarında Fransa sömürgesi olan bu 3 ülke, kültürlerin bir 
arada etkileşim hâlinde geliştiği bir bölge olması sebebiyle gezginlerin 
de sıkça tercih ettiği rotalar arasındadır.

HİNDİÇİN’DE
KÜLTÜRLERİN İZİNDE, 

Kamboçya
-Vietnam Laos -





NE ZAMAN 
GİTMELİ?
Hindiçin üçlüsüne (Vietnam,Laos, Kamboçya) seyahat 
planlamak için yılın her dönemi tercih edilebilir. Yalnızca 
şu bilgiyi akılda tutmak tercihlerde belirleyici olabilir; 
Hindiçin üçlüsünün bir yağmurlu bir de kuru sezonu 
oluyor. Yağmurlu sezon mayıs ayından başlayarak ekime 
ve bazen kasıma kadar uzayabiliyor. Aralık ayından 
nisana kadar olan dönem ise yağışın oranlarının en düşük 
olduğu kuru sezon.

VİETNAM İLE BAŞLIYORUZ
Bir Hindiçin seyahatinin başlangıç noktası çoğunlukla 
Hanoi  olur.  Vietnam’ın başkentinde Hindiçin yolculuğunuz 
boyunca hissedeceğiniz modern ile gelenekselin bir 
aradalığının örneklemini görmüş olacaksınız. Kalabalık, 
rengârenk ve  daracık sokaklarda  Asya insanının, kültürünün 
ve tüm karmaşa içinde gizlenen mistik atmosferin tadına 
varın.

Vietnam’da ruhunuzu besleyeceğiniz bir diğer durak ise 
Ha Long Bay. Dünyada denizde yer alan karstik yapıların 
en genişi olan ve yaklaşık 2000 adacıktan oluşan Ha Long 
Bay, içinde yüzer haldeki okulu, kıyılara kurulmuş küçük 
kasabaları ve mutlaka deneyimlemeniz gereken tekne 
turuyla unutulmaz manzaralar vadediyor. 

Vietnam’ın bir diğer olmazsa olmazı Ho Chi Minh City. 
Başkent Hanoi’de de mozolesi bulunan komünist lider 
Ho Chi Minh’in adını taşıyan şehirde çarşılar, Chinatown, 
taoist tapınaklar, Savaş Kalıntıları Müzesi ve Reunification 
Sarayı görülmesi gereken yerler arasında.

Kendinle Baş Başa



SIRADAKİ DURAK LAOS
Hindiçin üçlüsü içinde belki de en gizemli atmosfere 
sahip olan, en el değmemiş olanı Laos. Adı Vietnam ve 
Kamboçya kadar bilinmeyen Laos, bu bilinmezliğin verdiği 
kendine has bozulmamış bir dokuya sahip. 

Laos’ta görülmesi gereken ilk nokta binlerce yıl boyunca 
insan yerleşiminin olduğu, budizmin önemli yapılarının 
yer aldığı Luang Prabang. Mekong Nehri kenarına 
kurulu Luang Prabang, Asya’nın mistik dokusunun en iyi 
korunduğu tamamı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan bir şehir.  Şehirde fransız ve Hindiçin tarzlarının 
buluştuğu mimari, budist tapınaklar ve Kraliyet Sarayı 
Müzesi hayran kalınacak güzellikte.

Ruhunuza şifa gibi gelecek Laos rotalarında mutlaka 
görülmesi gereken yerler ise Güney Asya’nın el değmemiş 
doğasına adım atacağınız Dong Hua Sao NBCA ve 
Nam Ha Doğa Rezervi parkları; mavi ile yeşilin aklınıza 
gelebilecek sayısız tonuna beyazın ışıldayan büyüsünün 
eklendiği Kuang Si Şelalesi; durgun akan suyuyla ve 
etrafında yükselen yeşilin hakimiyetiyle size rüya gibi bir 
tekne yolculuğu vadeden Nam Ou Nehri.



Vietnam’da yeni yıl ay takvimine göre kutlanıyor. Her yıl 
değişen fakat ocak sonu şubat başı döneme denk gelen, 
Tet adını taşıyan yeni yıl kutlamaları Khmer kültürünün en 
önemli şenliklerinden biri. Laos ve Kamboçya’da ise yeni yıl 
kutlamaları 13-16 Nisan arasındaki döneme denk geliyor. 
Hindiçin seyahatinizi bu dönemlere denk getirip yeni yıl 
coşkusunu kış sonunda veya baharda da yaşayabilirsiniz. 

HİNDİÇİN YENİ YILI’NI 
KAÇIRMADINIZ Kamboçya dünyanın en güzel gün doğumu ve gün batımı 

manzarasının izlendiği Angkor Wat Tapınağı ile meşhur. Siz de 
Angkor Wat’ın etkileyici mimarisinin ardında gün ışıklarının kızıl, 
mor, pembe ve nice başka renkle karıştığı manzara, inanışların, 
kültürlerin ve hayatın derin anlamlarına, çeşitliliğine dair tarifsiz 
hisler uyandıracaktır.

Siem Reap bölgesinde bulunan Angkor Wat’ın yanı sıra 
keşfederek farklı bir dünyanın kapılarını aralayacağınız Khmer 
kültürü de Kamboçya’da sizi bekliyor. Kamboçya’nın en büyük 
etnik topluluğu olan Khmerler’in yaşayışlarına, giyim-kuşamdan 
geleneklerine, müziklerine, danslarına, yemeklerine, gündelik 
yaşam pratiklerine kadar pek çok detay merak duygunuzu 
fazlasıyla kışkırtacaktır.

SON DURAK KAMBOÇYA

ANGKOR WAT



Yapmadan  Dönme
Hanoi’de Thang Long Water Puppet Theater’da geleneksel 

kuklalar, danslar ve müzikler eşliğinde bir gösteri izleyin.

Eski Vietnam’ın havasını en iyi hissedebileceğiniz bölgelerden 
birine, sahil kasabası Hoi An’a gidin.

Kamboçya’da Khmer kültürünün geleneksel motiflerinden biri 
olan gölge kuklası gösterilerinden birine mutlaka gidin.

Laos’ta kutsal yapılardan oluşan tapınaklar bütünü Wat Xieng 
Thong’u ziyaret edin.

Laos’ta binlerce Buda heykelinin sığınağı kutsal Pak Ou 
Mağaraları’nı gezin.

Asya’nın arındırıcı terapilerini, tai-chi gibi şifalı egzersizlerini 
uzmanlar aracılığıyla deneyimleyin.  

GOLGEN BRIDGE
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YAĞMUR ORMANLARI VE VAHŞİ
YAŞAM, BORNEO MALEZYA
GÖKLERE UZANAN YAĞMUR ORMANLARININ VE NESLİ TÜKENMEKTE
OLAN  SEVİMLİ PRİMATLARIN DİYARI BORNEO.



Asya’nın güneydoğusunda konumlanan dünyanın yüz ölçümü 
bakımından üçüncü büyük adası olan Borneo, üç ülkeye ev sahipliği 
yapan bir ada. Yağmur ormanları, vahşi yaşamı ve kültürüyle gerçek 
bir doğa macerasına davet eden Borneo’nun kuzeyinde Malezya 
ve çok küçük oranda Brunei, güneyinde ise Endonezya hakimiyet 
kurmuş durumda.

Borneo’nun Malezya’ya bağlı kısmı doğa rezervleri, engin 
çeşitlilikte flora ve faunasıyla Asya’nın gizemli dünyasına adım 
atmak isteyenler için harika bir seçenek oluşturuyor. Malezya’ya 
yapılacak bir tatilin olmazsa olmazı kuzey Borneo. Burada 
Malezya’ya bağlı iki bölge bulunuyor: Sabah ve Sarawak. Sabah 
bölgesi doğal hayat için dünya çapında önemli noktalara sahip 
olmasıyla görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

SEVİMLİ PRİMATLARIN EVİ 
SEPİLOK
Sabah bölgesinin en önemli aktivitesi ise dünya üzerinde nesli 
tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olan orangutanları 
görmek olacaktır. Sepilok Orangutan Rehabilitasyon Merkezi 
bu neşeli primatların evi. Yalnızca bu bölgede ve Sumatra’da 
görebileceğiniz bu türün doğal hayatının korunması için verilen 
çabalara destek olmak ve onları yakından tanımak için Sepilok 

Orangutan Merkezi’ni görmeden dönmek olmaz. Palm yağı 
endüstrisi sebebiyle soyları tükenmekte olan bu sevimli canlılarla 
karşılaşmak çevre bilincini ve sürdürülebilir bir dünya için de 
oldukça değerli bir ziyaret olacaktır.   

Yine Sepilok bölgesinde yer alan Rainforest Discovery Center, 
orangutanların yanı sıra Borneo’da varlığını sürdüren sayısız canlıyı 
ve bitkiyi görebileceğiniz, çevre duyarlılığı yüksek bir merkez.

SU KENARINDA SONSUZ 
YEŞİL VE VAHŞİ YAŞAM
Kinabatangan Nehri, Borneo’nun yani tüm adanın üçüncü büyük 
nehri. Nehir, çevresindeki canlı çeşitliliği ve vahşi yaşam alanlarıyla 
zengin bir fauna. Aynı zamanda yağmur ormanlarının yeşilin 
binbir tonunu gözler önüne serdiği güzellikleriyle çevrili olan 
Kinabatangan doğadaki her detayı keşfetme arzusu uyandıran 
bir zenginlik. Nehir boyunca çıkacağınız turlarda karşılaşmanızın 
mümkün olduğu pek çok canlı var. Uzun burunlu maymunlar, şebek 
maymunu, pigme f iller nehrin sevimli sakinleriyken orangutanları 
görme şansınız az da olsa var. Nehirde bir gece gezisine katılırsanız 
timsahların sakin sularda sessizce ilerleyişini de göreme fırsatı 
yakalayabilirsiniz.  
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Doğanın İzinde

MALEZYA’NIN EN YÜKSEK 
NOKTASI KİNABOLU
Malezya’nın en büyük dağı olan Kinabalu’nun zirvesine iki gün 
sürecek yürüyüş turlarına katılmak mümkün. Fakat çoğu kişinin 
zirveye varmadan pes ettiği biraz çetin bir yolculuk sizi bekliyor 
olacak. Kundasang Savaş Anıtı’nı da görebileceğiniz Kinabalu 
Dağı’nın, zirvesi bulutlar arasındaki manzarası da paha biçilmez bir 
görünüm oluşturuyor. Dağın zirvesine doğru ilerlerken dağın etrafını 
saran yağmur ormanlarının, zengin bir floranın varlığı manzarayı 
benzersiz tablolar hâline getiriyor. 

YAĞMUR ORMANLARININ 
KALBİ BURADA ATIYOR; 
SARAWAK
Sarawak bölgesi  ise yerl i  hayatını ,  doğanın muazzam 
manzaralar ve sahneler sunduğu yağmur ormanlarını görme 
fırsatı bulabileceğiniz millî parkların bolca yer aldığı bir bölge. 

ORMAN GEZİSİ
Borneo’da yağmur ormanlarında gezmek demek yemyeşil bir 
dünyanın içine dalış yapmak ve ardından rengârenk bir dünya 
daha bulmak demek. Göklere uzanan ağaçların arasında gezerken 
bu yeşil evin dünyadaki pek çok renge yuva olduğunu, bitki 
ve canlı çeşitliliğine tanık olduğunuzda anlıyorsunuz. Ormanın 
içinde gezerken ışıldayan şelalelerle, üzerinden geçerken heyecan 
uyandıran asma köprülerle, binbir çeşit orkide ile, minicik bir 
kurbağa ya da devasa bir kuş ile karşılaşabilme ihtimaliniz var.   
 
Bako Millî Parkı tam da bu zenginliği görebileceğiniz nokta. 
Çoğu kişiye göre Borneo’nun en güzel millî parkı olan Bako’da 
göreceğiniz canlıların içinde uzun burunlu şirin proboscis 
maymunları yer alıyor. Sarawak’ın kıyı bölgesinde konumlanan 
Bako’da gezinizin sonunda kumsallara ulaşmanız yüksek bir ihtimal.   

Gunung Mulu Millî Parkı’nda bir yürüyüşe katıldığınızda birkaç 
kilometre sonra ilgi çekici yer şekillerinden biri olan, yerden yükselen 
kireçtaşından sivri tepelere ulaşıyorsunuz. Yeşilliklerin arasından 
birer kılıç gibi fırlayan bu görünüm, dünyanın çok az yerinde 
karşılaşılabilecek ender yer şekillerinden biri.

Sarawak bölgesi aynı zamanda Borneo’nun gizemli mağaralarının 
bulunduğu nokta. Kilometrelerce uzunluktaki mağaraların içerisinde 
gezinebilmek mümkün. Miri bölgesi yakınlarındaki Niah Mağaraları 
ulaşımı en kolay olanları. Moon, Great ve Painted isimli mağaralar 
rehberle gezilere müsait olanları.
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SARAWAK

VV

Sarawak’ın başkenti Kuching’in kedi 
heykellerini görün.

Sabah bölgesinde denizin üzerine kurulu küçük 
evlerinde yaşayan deniz göçebelerini görün.

Yerli kültüre has longhouse konaklama seçeneğini 
en azından bir gece için deneyimleyin.

Sarawak Cultural Village’da Borneo’nun kültürü 
ve geleneklerine dair bilgiler edinin.  

Temmuz ayında Borneo’ya seyahat ediyorsanız, 
Sarawak’ta Santubong Dağı’nın manzarasının 
eteklerinden gerçekleşen Rainforest Müzik 

Festivali’ne mutlaka katılın. 

Miri bölgesi yakınlarındaki Tusan Falezi’ni ve 
kumsalını görün. Denizden su içen bir at başı gibi 

uzanan falez, hayal gücünüzü kışırtacaktır. 

Sabah’ta Borneo’nun en iyi dalış mekânı Sipidan 
Adası’nı ziyaret edin.

Boheydulang Adası’nı ve muhteşem lagün 
oluşumunu görün. 

Yapmadan Dönme



Eski ilişkilerinizden kalanlar, anılarınız nerede durur? Bir 
kutuda? Veya         gardrobunuzun derinliklerinde. Ya da bazıları 
gibi onları sadece birer nesne olarak görebilenlerdenseniz 
bir ihtiyaç sahibine verir ya da çöpe atarsınız diyecektik ki 
karşımıza dünya üzerindeki belki de en garip müze çıkıyor: 
The Museum of Broken Relationships.

Nam-ı diğer Eski İlişkiler Müzesi, ayrıldığınız veya terk 
edildiğiniz ilişkinizden kalanları; birlikte aldıklarınız veya eski 
sevgilinizin eşyalarını toplayan ve dünyanın her yerinden 
gönderi kabul eden bir müze. Merkezî ve daimî binası 
Hırvatistan Zagreb’de bulunan müze aynı zamanda gezici 
ve yılın belli dönemlerinde dünyanın birçok ülkesinde rast 
gelinebiliyor.

SİZ UNUTSANIZ BURASI UNUTTURMAZ: 
ESKİ İLİŞKİLER MÜZESİ

MUSEUM
OF BROKEN 
RELATIONSHIPS
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HIRVATİSTAN TURU 
(ZAGREB-ZADAR-SPLİT-DUBROVNİK)
07 Nisan 2020’den itibaren kalkışlı

1.400 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar
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Aslında bu müzenin kuruluş hikâyesi bir ihtiyaçtan doğmuş. 
Ayrıldıktan sonra eşyalarını nasıl bölüşeceklerini bilemeyen iki 
eski sevgilinin aklına böyle bir müze kurma fikri geliyor ve olaylar 
gelişiyor.

Şimdilerde Instagram’da bolca paylaşımlarına tanık olabileceğiniz 
bu müzenin hem mizahi hem de duygusal bir yönü var tabii; 
çünkü bazen çalıntı bir tost makinesiyle sizi güldürürken bazen 
de arka plandaki hikâyesini oldukça merak edeceğiniz çocuk 
mahkemesine çağrı gibi eşyalar gözünüze çarpıyor. Fakat her biri 
insani durumlarına bağlı olan eşsizlikleriyle ilgi odağınız oluyor. 

Müze  ilk  kurulduğu 2006 yılında önce gezici bir müze 
olarak başlamış. 4 yıl boyunca dünyayı gezdikten sonra 2010 
yılında Zagreb’deki merkezini kuran Museum of Broken 
Relationships aynı zamanda gezgin  olmaya  devam ediyor. 

2011 yılında Avrupa’nın en yenilikçi müzesi ödülüne 
layık görülen müzenin temelinde basit problem çözümü 
yatsa da; aslında bize ayrılığın ne kadar evrensel bir 
mesele ve ortak bilinç olduğunu hatırlatan, herkesin kalp 
ağrılarından bir kuple bulabileceği düşündürücü bir konsept. 

Zagreb’deki binası 2018’de yenilenen ve konsepti geliştirilen 
müzenin içinde bir de temaya gönderme yapan eşyaların satıldığı 
bir müze shop bulunuyor. Gittiğinizde “kötü bellek silgi” veya 
“stres önleyici kalemler” gibi eşyalar da satın alabilirsiniz.

Mart 2019’dan itibaren gezici olarak Londra’daki York Castle’da 
açılan müze; İngiltere’nin sorunlu ilişkisi Brexit ayrılığını 
düşününce oldukça manidar bir döneme denk gelmiş oluyor.

Şu sıralar Zagreb’deki kalıcı binasıyla birlikte 3 yerde bulunan 
müzenin  diğer  ikisini  İngiltere  ve   Yeni  Zelanda’da   yakalayabilirsiniz. 
Müzenin kalıcı olarak yer aldığı destinasyonlarından bir diğeri ise 
ABD’nin Los Angeles şehri.

Tatil günleri dışında sabah 9’dan akşam 10.30’a kadar açık olan 
müzenin giriş ücreti yaklaşık olarak 6 Dolar.

“Eser”lerin -ya da “tarihî eser” mi demeliyiz?- hikâyesinin yer 
aldığı kısa bir açıklamayla birlikte, başarısız kişisel ilişkiyi temsil 
eden bir veya birden fazla parça eşya bulunuyor.

ESKİ “KIRIKLARI” BİR MÜZEDE 
TOPLAMA FİKRİ

MÜZE ZİYARETİ

BATI AMERİKA TURU ( SAN FRANCISCO-
LAS VEGAS - LOS ANGELES)

22 Şubat 2020’den itibaren kalkışlı

1.549 Dolar’dan 
başlayan 
fiyatlar

29



S T.  PE T ERSBURG V E
FAZIL SAY KONSER TURU
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ST. PETERSBURG VE
FAZIL SAY KONSER TURU

1.697 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

16 Mayıs 2020’den itibaren kalkışlı

SHAHZADEH İGUAL İLE
İRAN TOPRAKLARINDA
ADIM ADIM

Kuzeyin sanat başkenti olarak adlandırılan, attığınız 
her adımda sanatın içine biraz daha çekildiğiniz St. 
Petersburg’da ünlü piyanist Fazıl Say’ın notalarıyla 
süslenecek turumuzda mayıs ayında seyahatseverlerle 
birlikte olacağız.

Müzeleriyle, bale gösteriyle ve sanatsever insanlarıyla 
Rusya’nın en önemli kentlerinden St. Petersburg’da dört 
gün sürecek boyunca bu büyülü kenti keşfedeceğiz. 
Shostakoviç Filarmonisi ile Fazıl Say’ın parmaklarından 
dökülen notalara ve müziğin büyüsüne doğru bir yola 
çıkacağız.

Çeşme Kilisesi, Hermitage Müzesi, Yusupov Sarayı, 
Ekaterina Sarayı ve Moyka Nehri tarihin, sanatın ve doğanın 
görkemine kapılacağımız duraklarımız arasında olacak.   

2020 yılı Nisan ayı ile birlikte kadim bir tarihin beşiği 
olan İran’ı tanıyacağımız turlarımız başlıyor. İranlı 
sosyolog ve yazar Shahzadeh İgual’in İran’a ve İran 
edebiyatına dair bilgileriyle eşlik edeceği 10 günlük 
dolu dolu turumuzda birlikte olacağız. 

Şair Firdevsî’nin ve Ömer Hayyam’ın şehri Meşhed ile 
başlayan gezimize, tarihî saray yapılarının, çarşıların 
ve UNESCO listesinde yer alan mimari eserlerin şehri, 
başkent Tahran, Kaşan ve İsfahan ile devam edeceğiz. 

Tahran’daki Gülistan Sarayı, Niyvaran Sarayı, Tecriş 
Çarşısı ve İran Ulusal Müzesi; Kaşan’da Tabatabaei 
Evi, Fin Bahçesi ve 16. yüzyılda inşa edilen Sultan 
Amir Ahmet Hamamı; İsfahan’da ise Şah Camii, 
Selçuklulardan kalan Mescidi Cameh, Cehel Sultan 
Sarayı, Antik İsfahan Köprüleri ve UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nakş-ı Cihan 
Meydanı ve Kapalı Çarşı; Zerdüştlerin kenti Yezd’de 
Ataş Behram Zerdüşt Tapınağı, Sessizlik Kuleleri ve 
Emir Çakmak Meydanı; Pers İmparatorluğu’nun önemli 
kenti Şiraz’da ise Pasargad Antik Kenti, İrem Bahçesi, 
Kerim Han Kalesi ve Persepolis Antik Kenti ziyaret 
edeceğimiz duraklar arasında yer alacak.

SHAHZADEH İGUAL İLE İRAN 
TOPRAKLARINDA ADIM ADIM

1.667 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

05 Nisan 2020’den itibaren kalkışlı 

Setur Rota



GÜNDÜZ SEYRANLIK , 
GECE  GERDANLIK
BUTİK  MARDİN  TURU

PORTAKAL ÇİÇEĞİ
KOKUSUYLA 

ADANA PORTAKAL 
ÇİÇEĞİ KARNAVALI TURU

Mezopotamya’nın bereketli ve rengârenk hikâyelerini 
keşfe çıkıyoruz. Medeniyetlerin, kültürlerin ve halkların bir 
arada yüzyıllar boyu yaşadığı, bir aradalığın simgesi kadim 
şehir Mardin’de 3 gün boyunca, kültürel ve mimari yapıları 
inceleme ve meşhur mutfağından lezzetlerin tadına bakma 
fırsatı bulacağız. Seyahatimiz boyunca Mardin’den Midyat’a 
ve Diyarbakır’a uzanarak kültürlerin izini takip edeceğiz.

Süryani ortodoks patriklerin yerleşkesi Deyrulzafaran Manastırı; 
Artuklular döneminde yapımına başlanan Kasımiye Medresesi; 
569 yılında yapılan Süryani kültürünün önemli yapılarından Mor 
Benham (Kırklar) Kilisesi; Ulu Cami, Deyr-ul Umur (Mor Gabriel 
Manastırı), Dara Antik Kenti, meşhur çarşılar ve taş tünel abbaralar 
göreceğimiz yerler arasında olacak.

2020 yılı Nisan ayında portakal çiçeği kokusuyla dolu 3 
günlük eğlenceli bir turla sizlerle birlikte olacağız. Bu yıl 8. 
kez düzenlenecek Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılacak ve 
Adana’yı keşfedeceğiz.

Tarsus’ta, 7 Uyurlar olarak bilinen ve yüzyıllarca bir mağarada 
uyudukları rivayet edilen anlatının mekânı Eshab-ı Keyf Mağarası, 
Makam-ı Danyal Cami, Aziz Paul Kilisesi, Bilal-i Habeş Mescidi, 
Kleopatra Kapısı, Şemsiyeli Sokak, Onur Antik Yol, Donuktaş, 
Aziz Paul Kuyusu, Roma Mezarları, Şahmeran Hamamı, Kırk 
Kaşık Bedesteni ve Nusret Mayın Gemisi ilk gün keşif rotamızın 
durakları arasında olacak.

Festivale ayıracağımız günümüzde ise portakal çiçeği kokan 
sokaklarda birbirinden renkli, birbirinden eğlenceli kıyafet ve 
temalarla düzenlenecek kortejin geçişini izleyecek, açılış törenine 
katılıp gün boyu sürecek konser ve etkinliklerde yerimizi alacağız.

Karnavalın eğlencesi ve şehirlerin kültürel, mimari ve tarihî 
zenginlikleri ile dolu dolu geçen turumuzda doğanın güzelliklerine 
de vakit ayıracak Çakıt Çayı ve Kapıkaya Kanyonu’nu keşfedeceğiz. 
Çukurova’nın doğası, kültürü ve karnaval havasını soluduğumuz 
turumuzdan rengârenk anılarla döneceğiz.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul 
edilen bölgedeki bir diğer destinasyonumuz Diyarbakır olacak. 
Edebiyatımızın çınarlarından Cahit Sıtkı Tarancı’nın müze-
evini, 10 Gözlü  Köprü’yü ve kurucu önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün konaklamış olduğu, 15. yüzyıldan bugüne ulaşan tarihî 
Gazi Köşkü’nü ziyaret ederek Mezopotamya’nın kalbindeki bu 
tarih ve gizem dolu turumuzu sona erdireceğiz.

BUTİK MARDİN TURU
17 Nisan 2020’den itibaren kalkışlı

1.685 TL’den 
başlayan 
fiyatlar

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ 
KARNAVALI TURU (THY)

03 Nisan 2020’den itibaren kalkışlı

2.170 TL’den 
başlayan 
fiyatlar



Setur Rota

KARS’TAN ERZURUM’A
KIŞ ROTASI: KARS-ÇILDIR-
ERZURUM TURU

2020 yılı Ocak ve Mart aylarında düzenleyeceğimiz ve 3 gün 
sürecek turlarımızda en güzel kar manzaralarıyla birlikte Kars ve 
Erzurum şehirlerimizi en dikkat çeken özellikleri ile tanıyacağız.

Turumuzun ilk gününde Kars’a inip bizi bekleyen aracımızda 
yerlerimizi alarak Çıldır Gölü’ne doğru hareket edeceğiz. Göl 
yaklaşık 1960 metre rakımda yer alıyor. Kars ve Ardahan illerinde 
123 kilometrekarelik yüzey alanına sahip. İlk durağımızda öğle 
yemeğimizi de alacağız. Gölden çıkan sarı balık öğle yemeği için 
tercih edilebilir. Çıldır Gölü’nde geçireceğimiz vakitlerde, donan 
göl üzerinde atla kızak yapma fırsatı bulacağız. Kış mevsiminde 
kalın bir tabaka hâlinde donan göl turumuz esnasında yeterli 
seviyede bir buz kalınlığına sahip olursa, Çıldır Gölü’ne özel bu 
deneyimi birlikte yaşayacağız. Atlı kızak keyfinden sonra Kars’ın 
önemli lezzetlerinden biri olan gravyer tadımı için göl kenarındaki 
işletmelerde mola vereceğiz. İlk günümüzün son etkinliği olarak, 
bölgenin bir diğer meşhur lezzeti kaz etini tatmak üzere Kars Kaz 
Evi’ne akşam yemeğimizi yemek ve kaz eti tadımı yapmak için 
gideceğiz. 

Turumuzun ikinci gününde tarih ve kültür ağırlıklı bir programla 
devam edeceğiz. İkinci günümüzün ilk durağı Kars’a 50 kilometre 
mesafede yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde 
yer alan Ani Harabeleri olacak. 1001 Kilise Şehri olarak da anılan 
antik kent Ermeni Krallığı’nın başkentliğini yapmış ve 1064 yılında 
Selçukluların eline geçmiş. Burada göreceğimiz eserler arasında 
kentin surları, Ani Katedrali, Tigran Honents Kilisesi ve Anadolu’nun 
ilk camisi olarak kabul edilen Manucehr Camisi’ni ve harabelerin 
en eski yapısı olan Ateşgede Tapınağı olacak. Sonrasında şehir 
merkezinde öğle yemeğimizi alıp bölgede çıkarılan arkeolojik 
eserler ile etnografik eserleri göreceğimiz Kars Müzesi’ni ziyaret 
edeceğiz. Bir sonraki durağımız, bugün Kümbet Cami olarak 
hizmet veren, 12 Havari’yi betimleyen kabartmalarıyla dikkat 
çeken 12 Havari Kilisesi olacak. Günün son durağı olarak Kars 
Çayı üzerindeki Taş Köprü’yü görecek ve Kafkas Halk Dansları 
Gösterisi’ni izlemek üzere otelimize döneceğiz.

Turumuzun son gününde Doğu Anadolu’nun bir diğer büyük şehri 
Erzurum’u keşfediyoruz. Erzurum’da ilk durağımız, tarihimizde 
önemli bir hikâyeyi anlatan ve binlerce askerimizi anacağımız 
Sarıkamış Şehitleri Anıtı olacak. Sonrasında kar kalitesiyle 
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri hâline gelen Sarıkamış 
Kayak Merkezi’nde eğlenceli zamanlar geçirme fırsatımız olacak. 
Kayak keyfimizden sonra Erzurum’a hareket edecek ve şehrin en 
meşhur lezzetlerinden ve Türk mutfağının önemli yemeklerinden 
cağ kebabını tadacağız. Lezzetli moladan sonra Erzurum’un 
önemli yapıları Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Ulu Cami 
ziyaretlerimizle şehri tanıyacağız. Keşifle geçen günün ardından 
otantik Erzurum Evi’nde çaylarımızı yudumlayıp son durağımız Taş 
Han’a, oltu taşı ve bu taştan ortaya çıkarılan eserleri görmek için 
küçük bir ziyaret yapacağız. Taş Han ziyaretiyle sonuna geldiğimiz 
turumuzdan güzel anılarla ayrılacağız.

KARS-ÇILDIR-ERZURUM TURU
24 Ocak 2020’den itibaren kalkışlı

2.350 TL’den 
başlayan 
fiyatlar
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MSC MERAVIGLIA İLE
YEŞİLİN TARİHLE 
BULUŞTUĞU MASALSI
KUZEY YOLCULUĞU

MSC GRANDIOSA İLE
ŞEKER BAYRAMI’NDA 
AKDENİZ’İN BERRAK 
SULARINA DOĞRU

Mayıs ayında mavi ve yeşili buluşturan kuzey büyüsünün peşinde, 
eşsiz bir deniz yolculuğuna çıkıyoruz.

Avrupa’nın gotik mimaride öne çıkan şehri Hamburg’da, tarih, 
mimari ve doğanın yarattığı eserlerleri hayranlıkla inceledikten 
sonra tasarım şehri Kopenhag’a geçecek ve buradan da fiyortların 
görkemine doğru yol alacağız.

Mayıs ayında Akdeniz’in muhteşem doğası ve eşsiz lezzetleriyle 
hem dinlenmek hem de eğlenmek için yola çıkıyoruz. Cenova, 
Napoli, Messina, Valleta, Barcelona ve Marsilya’yı kapsayan 
rotamızda tarihi, doğayı, engin maviyi ve sıcacık Akdeniz kültürünü 
keşfediyoruz.

Kopenhag şehir turumuzda Küçük Denizkızı Heykeli’nden 
Amelienborg Sarayı’na şehrin önemli noktalarını gezecek fiyortlara 
doğru ilk adımımızı ise Geriangerfjord’da atacağız. Hellesylt ve 
Geiranger kasabaları, Avrupa’nın en derin gölü Hornindal Gölü, 
Nordfiyord’daki Stryn Köyü, Stryn Dağı, Dalsnibba Tepesi ve 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Kartal Yolu bu bambaşka 
coğrafyanın büyüsünü yaşayacağımız ilk durakları olacak. 
Norveç’in Alesund kentinde bölgenin öyküsünü dinleyecek ve 
mimari güzelliklerini inceleyeceğiz. Flam’da ise doğayı ve huzuru 
deneyimleyecek benzersiz anılar biriktireceğiz. Hafızalarımıza 
kazınan tablo gibi görüntüler, peri masallarından çıkmış gibi 
görünen şelaleler, göller ve unutulmaz fiyortlar ile bir fantastik bir 
öykünün içinde hissedeceğiz.

Turumuza, MSC Grandiosa ile Cenova Limanı’ndan denize açılarak 
başlıyoruz. Pizza Margarita’nın ana vatanı Napoli’de, Vezüv 
Yanardağı’nın külleri altında 2000 yıl gizli kalmış Pompeii Antik 
Kenti’ni, Castel Nuovo Kalesi’nden Santa Lucia Sahili’ne kadar birçok 
tarihî ve kültürel değeri görme fırsatı yakalıyoruz.

Sicilya Adası’nda Etna Yanardağı’nda, 1800 metre yükseklikteki 
kraterde yürüyüş yapma fırsatı bulacağımız Messina’nın (diğer 
adıyla Taormina) ardından Malta’ya geçiyor ve burada Türk Şehitliği, 
Marsaxlokk Balıkçı Kasabası, tarihî Mdina şehri ve başkent La 
Valetta’yı ziyaret ediyoruz.

MSC Grandiosa’da lüksün ve konforun tadını çıkarmaya devam ederek 
denizde geçireceğimiz eşsiz vakitlerin ardından sıradaki durağımız 
Barcelona oluyor. Gaudi’nin en ünlü eseri La Sagrada Familia Kilisesi, 
Passeig de Gracia Bulvarı’nı, Casa Batlo, Casa Mila’yı, Colomb Anıtı, 
Port Olimpic, Montjuic Tepesi ve Kraliyet Sarayı duraklarımız arasında 
olacak.

Rüzgârı arkamıza alıp Fransa’ya vardığımızda ise Aix En Provence’ta 
17 ve 18. yüzyıldan kalma muhteşem evler, Marsilya’da muhteşem 
manzarasıyla Notre Dame de la Garde Katedrali, tarihî liman, Saint 
John ve Saint Nicolas kaleleri, Palais Longchamp ve La Canebiere 
Caddesi gezi rotamızda bizi bekliyor olacak. Dönüş yolu için 
Cenova’ya hareket ederek her günü yeni bir keşifle dolu seyahatimizi 
tamamlıyoruz.

MSC MERAVIGLIA İLE
NORVEÇ FİYORTLARI 

23 Mayıs 2020’den itibaren kalkışlı

1.199 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

MSC GRANDIOSA
İLE AKDENİZ

24 Mayıs 2020’den itibaren kalkışlı

1.199  Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

Setur Rota
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Tadını Çıkar

AV R U PA’ NIN 
E N  E S K İL E R İN D E N , 
S E A N ’ S  B A R 
İR L A N D A
İRLANDA’NIN VE AVRUPA’NIN EN ESKİLERİNDEN 
BİRİ OLAN SEAN’S BAR, KONUKLARINA KEYİFLİ BİR 
AKŞAMIN YANI SIRA TARİHİN DERİNLERİNE UZANAN 
BİR HİKÂYE VADEDİYOR. 

BÜYÜK BRİTANYA TURU 
(EDINBURGH-BELFAST-DUBLIN)
22 Mayıs 2020’den itibaren kalkışlı

1.498 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar
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Tadını Çıkar

2004 yılında Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na kabul edilen 
İrlanda’nın en eski barı Sean’s Bar, dünyanın en eski Irish Pub’ı 
unvanını fazlasıyla hak ediyor. Bir mekânın hikâyesi ve tarihinin 
olması sizi için önemliyse bir İrlanda seyahatinde buraya mutlaka 
uğramalısınız.

Yüzyıllardır aynı yerde, Athlone’da Shannon Nehri’nin kenarında 
konumlanan Sean’s Bar’a daha  adımınızı  atar atmaz dünya 
üzerinde başka bir yerde göremeyeceğiniz bir mekânda olduğunuzu 
hissediyorsunuz. İç ve dış mimarisi, yarattığı atmosfer, yüzyılların 
anılarını taşıyan bir yerde olduğunuzu oldukça net hissettiriyor.

HİKÂYE BİR HAN İLE BAŞLIYOR
MÖ 900 yılındayız. Luain Mac Luighdeach isminde biri Athlone’da 
bir han kuruyor. Hanın da kurulmuş olduğu Athlone’un bu bölgesi, 
o dönemler Shannon Nehri’nin hızla akan sularının üzerinden 
geçilebilecek önemli bir geçit noktası teşkil ediyor. Hanın kurucusu 
Luain de bu geçidi kullanan gezginlere rehberlik ediyor. Geçit sıkça 
kullanılınca yavaş yavaş etrafında bir yerleşim yeri de oluşmaya 
başlıyor. 1129 yılında dönemin kralı Turlough O’Connor yerleşim 
yerinin korumasını sağlamak amacıyla bölgede ahşap bir kale inşa 
ettiriyor. 

DAHA ESKİSİ BULUNANA
KADAR EN ESKİSİ SEAN’S BAR
1970’te restore edilirken, barın duvarlarında dönemin inşa 
yöntemlerinden hasır örgüler, mekânın gizli köşelerinde kalmış 
eski dönem bozuk paraları gibi eşyalar da ortaya çıkıyor. Kim bilir 
9. yüzyılda hangi lordlar, hangi seferilerin uğrak edindiği Sean’s Bar, 
bugün İrlanda’nın en eskisi olarak haklı gururunu yaşıyor. İrlanda’nın 
en eskisi ve dünyanın da en eskisi unvanı için Guinness Dünya 
Rekorlar Kitabı’na başvuruda bulunulmuş. Daha eskisi var mı diye 
araştırmalar sürüyor; fakat daha eskisi bulunana kadar en eskisi 
Sean’s Bar diyebiliriz.
 

YÜZYILLAR ÖNCESİNE
ATILAN BİR ADIM
Bara dışarıdan baktığınızda ufak bir giriş, masmavi duvarlar ve 
çiçeklerle kaplı kapı üzeri ile aslında ne kadar tarihî bir yere gireceğinizi 
tahmin etmeniz zor. Fakat içeri girdiğinizde geçmişteki duvarlarından 
kalan örnekleri, çerçevelenmiş yüzlerce efemera belgeyi ve objeleri 
buluyorsunuz. Han olduğu zamanlardan kalma bir şöminesi ile otantik 
bir dekorasyona sahip olan barda asırlar öncesine dayanan bir gelenek 
de devam ediyor. Bara girdiğinizde  yerlere talaş serpildiğini fark 
edeceksiniz. Bunun çok da mantıklı bir sebebi var. Malum İrlanda’nın 
yağışı bol hava durumuna ayak uydurmak gerek. Yağmurlu havalarda 
bara  girdiğinizde dışarının ıslaklığı ve çamuruyla yerler kirlenmiyor, 
talaşlar bu suyu ve çamuru emiyor. Hem konukların hem de çalışanların 
daha rahat edebilmesi için oldukça işe yarar bir çözüm.

TARİHİN İÇİNDE
EĞLENCENİN ADRESİ
Bahçesinden Luain Geçidi’ni seyrederken Sean’s Bar üretimi içkinizi 
yudumlayabilir, her ay yenilenen programıyla İrlanda müziğinin 
geleneksel ve çağdaş pek çok örneğini keyifle deneyimleyebilirsiniz. 
Her hafta perşembe-cuma-cumartesi-pazar günleri canlı müzikle 
karşılaşmanız mümkün, ayrıca dilerseniz mekânda bir parti vermek 
için kiralayabiliyorsunuz. The Boathouse Bar bölümü ya da barbekü 
için barın bahçesi etkinlikler için kiralanabiliyor. Ailenizle, dostlarınızla 
ya da iş seyahatinizde farklı bir atmosferde eğlencenin tadını 
çıkarabilirsiniz.

 
BİRAZ DA MUHABBET
Sean’s Bar’ın bir diğer aktivitesi de her gün düzenli olarak 
gerçekleştirdikleri konuşmalar. Daily Historical Tour and Whiskey 
Talk adı altında gerçekleşen konuşmalarda barın ve viskinin tarihine 
dair keyifli bir muhabbetin parçası olabilirsiniz.

38



S E A N ’ S  B A R

39



T
A

T
İL

C
İL

E
R

DOĞUM GÜNLERİ, YIL DÖNÜMÜ, YENİ YIL VE TÜM DİĞER ÖZEL GÜNLER…

SEVGİNİZ SİZİ ISITACAKTIR, 
14 ŞUBAT’TA KUZEYE GİDİYORUZ!
Hayat akıp giderken bazı özel zamanlarımızı unutulmaz kılmak için sıra dışı hediyeler arıyoruz, hediye 
seçerken de çoğu zaman kararsız kalıyoruz. 14 Şubat adım adım yaklaşırken alacağınız hediyeye bir türlü 
karar veremiyorsanız, Tolstoy şöyle diyor: “Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir 
yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.” Siz de Tolstoy’a kulak verip Sevgililer Günü’nü muhteşem 
kılmak ve klişelerin dışına çıkmak için bir seyahat planlayabilirsiniz. Birlikte anı biriktirebileceğiniz romantik 
bir tatil ile hem kendinizi hem de partnerinizi mutlu edebilirsiniz. Eğer bu fikir sizi heyecanlandırdıysa, 
Paris ya da Roma gibi şehirlere gitmek değil de gerçekten alışılmışın dışında bir seçenekle Sevgililer 
Günü’nü kutlamak istiyorsanız... İşte, kuzeyde aşkınızı doya doya yaşayabileceğiniz beş farklı rota: 

40



41



Eğer aşkınız uğruna “Seninle dünyanın sonuna gelirim” 
diyebiliyorsanız, bu vaadinizi gerçekleştirmek için Sevgililer 
Günü’nde  Norveç  Svalbard  Adaları sizin aradığınız rota. Dünyanın 
en kuzey noktası Svalbard; temiz havası, buz kaplı fiyortları ve 
betimlenemeyecek güzellikteki Kuzey Işıkları ile romantizmi 
doruklarda yaşayacağınız mükemmel adreslerden biri. Aurora 
Borealis adı verilen Kuzey Işıkları altında geçireceğiniz muhteşem 
anlar, hayat boyu anlatabileceğiniz bir deneyim. Üstelik ışıkların 
görülme sıklığının en ideal seviyeye ulaştığı dönem şubat ayı.

N O R V E Ç
S V A L B A R D

Vize almadan kolayca gidebileceğiniz bir seçenek sunan Lviv, 
romantik bir Sevgililer Günü için ideal rotalar arasında yer alıyor. 
Ukrayna’nın tarihî şehri Lviv, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alıyor. Bu benzersiz şehrin sokaklarında aşk dolu bir tatil sizi 
bekliyor. Seyahatinizde yalnızca romantizm değil, aynı zamanda 
eğlence de arıyorsanız, zengin gece hayatıyla Lviv size benzersiz 
bir tatil imkânı sunuyor. Tarihî güzellikler ve renkli binalarla 
dolu bu şehirde mükemmel bir Sevgililer Günü geçirebilirsiniz. 

U K R A Y N A
L V I V
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Sırılsıklam aşığım diyorsanız, 14 Şubat’ta sizin için en ideal rota tabii 
ki Londra. Sevgilinizin kollarında, aynı şemsiyenin altında Thames 
Nehri boyunca romantik yürüyüşlere çıkabilir, Hyde Park’ın 
büyüleyici manzarası eşliğinde mükemmel fotoğraflar çekebilirsiniz. 
Sevgililer Günü’nü romantik bir akşam yemeğiyle taçlandırmak 
isterseniz, kozmopolit yapısıyla dünya mutfakları konusunda birçok 
seçeneğe sahip Londra’da unutulmaz bir akşam yaşayabilirsiniz. 

İ N G İ L T E R E
L O N D R A

Doğayla baş başa sessiz ve romantik bir tatil seçeneği arıyorsanız 
Slovenya’nın en romantik destinasyonlarından biri olan Bled 
aradığınız adres olabilir. Bled Gölü’nün muhteşem doğası ve 
dingin atmosferinde unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Birlikte vakit 
geçirmemekten şikâyet ediyorsanız bu tatil size aşk tazelemek 
için mükemmel bir fırsat sunuyor. Uzun yürüyüş parkurları, su 
oyunları, balıkçılar, Bled Kalesi, büyüleyici manzarasıyla Julian 
Alpleri, kanolar ve ışıldayan sular... Unutulmaz bir Sevgililer 
Günü geçirmek istiyorsanız aradığınız her şey Bled’de var. 

S L O V E N Y A
B L E D
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R HOBBİTON KÖYÜ’NDE
ORTA DÜNYA’YA YOLCULUK
DÜNYADA İKİ ÇEŞİT İNSAN VARDIR DERLER: DAHA ÖNCE 
TOLKIEN OKUMUŞ OLANLAR VE HENÜZ OKUMAMIŞ OLANLAR.
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Gizli Destinasyonlar

Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi serisinde sil baştan yarattığı Orta 
Dünya’yı; alfabesi, haritası ve içinde yaşayanlarıyla öylesine büyük 
bir ustalıkla ince ince örmüş ki gerçekten bir orta dünyanın varlığına 
ve orada yaşayan hobbitlerin, elflerin olduğuna inandırıyor. Hem de 
öyle bir inandırıyor ki hayranları için hiçbir zaman bitmeyecek bir 
yolculuğa dönüşüyor bu serüven. Bu nedenle belki de orta dünyayı 
görmüş olanlar ve görmemiş olanlar olarak da güncelleyebiliriz bu 
sözü.

Çünkü böyle bir yer var ve bu Yeni Zelanda’da varlığını sürdürüyor:
Hobbiton Köyü’nden bahsediyoruz. Milyonları peşinden sürükleyen 
unutulmaz bir masalın dünya üzerindeki vücut bulmuş tek 
mekânından. 
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BİR MASALIN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ

Bölge, Yüzüklerin Efendisi filminin çekimlerine başlamadan önce 
mekân seçmek için yapılan keşif sırasında beğenilen ve kiralanan 
bir çiftlik aslında. Bu çiftliğin elverişli olmasının en önemli nedeni 
alabildiğine uzanan yeşil bir bozkırdan oluşması. Yeni Zelanda’nın 
doğal elverişliliğinin ve zaten bir masal kasabası olan Matamata’nın 
içine bir hobbit köyü inşaa etme fikri buradan doğuyor. 

Set önce tüm ince detaylarıyla fakat sökülebilir bir dekor olarak inşa 
ediliyor; çünkü çekimlerin bitmesiyle birlikte yıkılması hedefleniyor. 
Fakat kurulan köy Yüzük Kardeşliği filmiyle beraber ziyaretçi akınına 
uğrayınca bölgenin sahibi olan aile buranın kalıcı bir yapıya dönüşmesi 
gerektiğini düşünerek bu talebini film ekibine iletiyor.

Böylece The Hobbit filminin çekimleri için yeniden bir hobbit köyü 
inşasına başlanıyor ve bu kez aslına uygun gerçek hobbit evleri, 
birebir kullanılan eşyalar, bitkiler, çiçekler bir kez daha ve bu kez 
kalıcı olarak yapılıyor. Ve en güzeli de bir masal gerçeğe dönüşüyor.
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Gizli Destinasyonlar

HOBBİTON KÖYÜ SAKİNLERİNİ ZİYARET

Köy, Yeni Zelanda’da Matamata kasabası içinde bulunuyor ve 
Auckland şehrine uzaklığı 2 saat. Kasaba Hobbiton ile bütünleştiği 
için birbirinden ayrı düşünülmüyor artık elbette. Bu nedenle hobbit 
esintilerini daha kasabaya ilk girdiğiniz andan itibaren alabiliyorsunuz.

Hobbit köyü Hobbiton, sonradan inşa edilmiş ve tamamen turistik 
amaçlı ziyaretler için kullanılan bir özel mülk olduğu için; Matamata 
Kasabası’na vardıktan sonra sadece tura katılarak gezebiliyorsunuz. 
Matamata’ya vardıktan sonra köyün girişinde yer alan Shire Rest 
Café’den hem biletinizi alabiliyor hem de içerde Yüzüklerin Efendisi 
filmine ait birçok eşyayı hediyelik olarak bulabiliyorsunuz.

Bu arada köyün her yeri filmdeki gibi yemyeşil ama sadece bu ağaç 
yapay olarak inşa edilmiş ve öyle de bırakılmış. Toplamda 2000 
yaprağı tek tek yapıştırarak kurulan bu ağaç filmde sadece 6 saniye 
görünmesine rağmen oldukça ünlü olduğu için dokunulmadan 
bırakılmış.

YENİ ZELANDA VE YÜZÜKLERİN EFENDİSİ

Artık birbiriyle özdeşleşmiş olan bu iki isim bizim için sadece 
hobbit köyüyle sınırlı değil elbette. Yılda ortalama 350 bin 
ziyaretçiyi bulan bu masal köye 2 saat mesafede bulunan ve filmde 
Mordor Dağı olarak bilinen Sunday volkanik dağını da görebilme 
şansınız var. Volkanik hareketleri hâlâ devam eden bu  görkemli 
dağ Tongariro Ulusal Parkı’nda yer alıyor. Ve daha da güzeli 8 
saatlik bir dağ yürüyüşü ile zirveye tırmanabilmeniz ve Mordor 
Dağı’nın tepesinden eşsiz manzarayı deneyimlemeniz de mümkün. 

Sıkı bir Yüzüklerin Efendisi fanıysanız “Orta Dünya’nın Ortası” olarak 
bilinen ve film hayranları için adeta mabet sayılan Welingthon şehrini 
de atlamayacağınızı düşünüyoruz.
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Abidin Dino

YAŞAR  KEMAL’İN 
ÇUKUROVASI
 “GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNE, BİR DERİ BİR KEMİK 
KÖYLÜ DELİKANLININ BİRİ ÇIKACAK. ADI KEMAL 
SADIK GÖĞCELİ. HEMİTE KÖYÜNDEN GELMEDİR. 
DAĞ BAYIR DİNLEMEZ, KÖYÜNDEN, DAĞ 
KÖYLERİNDEN, OBALARDAN, OVALARDAN, 
KASABALARDAN İKİDE BİR KOPUP GELİR 
ÖNÜMÜZE; AĞITLAR, TÜRKÜLER, DESTANLAR 
SERER BURUŞUK SARI KAĞITLAR ÜZERİNE 
YAZILMIŞ.”





‘‘ÇUKUROVA DELİKANLISI’’NIN
BİZE ANLATTIKLARI
Doğanın bütün gerçekliğini ortaya cömertçe serdiği Anadolu 
ve Çukurova’da başlar Yaşar Kemal’in hikâyesi. Çukurova ve 
Toroslar’ın ağıt ve türküleriyle esinlenir ilk şiir denemelerine ve bu 
yüzden her şeyden önce bir halk ozanıdır o.

Çukurova’nın yetiştirdiği, kendi halkına, memleketine ve insanının 
sorunlarına hem bu kadar yakın olup hem de evrenselleşebilen 
belki de tek yazardır o. Memleketi ona önce ozanlığı akabinde 
ise dünyaya mal olmuş bir romancı kimliği verir. Bu kendine özgü 
yazı dili ve Çukurova’yla özdeşleşmiş hikâyeleri onun yakıtı gibidir 
adeta.

Çukurova hiç bitmeyecek bir kaynaktır ona göre. Anlatılacak o 
kadar çok insan o kadar çok dağ, tepe, kuytu vardır ki Yaşar Kemal 
tükenir ama Çukurova anlatmakla tükenmez onun deyimiyle.
 
Çukurova insanını; köylüsünü, eşkıyasını, kadınını, toprak ağasını en 
ince ayrıntısına kadar tanıyacağımız şekilde anlatır romanlarında. 
Büyük serüvenleri, destanları baskıları ve baş kaldırışları; toprak 
kavgasını ve paramparça oluşun trajedisini anlatır. Bunu yaparken 
memleketini karış karış bilmenin hakimiyetiyle Çukurova’nın 
coğrafyasına dair de bir imge zenginliği sunar.

EFSANELERİN MEMLEKETİ
ÇUKUROVA 
 
Türkiyenin en büyük delta ovası olarak bilinen Çukurova, Seyhan 
ilçesinden çıkarak ilçe statüsüne kavuşan, Adana’nın 5 merkez 
ilçesinden biridir. Eski adı Kilikya olarak geçer ve yine yazıtlarda 
geçen tanımı ise “Adana’nın ülkesi”dir.
 
Bölgeyi pamukla özdeşleştiren geniş bozkırları ve caddelerinde 
yürürken içinize çekeceğiniz portakal kokusunun yanı sıra ılık 
iklimiyle bilinir.

İç kesimlerine doğru geniş bataklıklarla kaplı olan bölge, uzun 
süre bu nedenle yerleşim yeri olamamış ve sadece avlanmak için 
kullanılan bir bölgeymiş. Fakat Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş 
Savaşı’ndan sonra Çukurova artık herkes için ayrı bir anlam 
kazanmış. 1980 yılına kadar yine hiçbir yerleşim bulunmayan 
Çukurova’da sadece 30 yıl içinde tarım, hayvancılık ve yerleşimler 
başlamış.

ANAZARBUS KALESİ’NDE
BOZKIRI ANLAMAK
Çukurova’nın anlam kazandığı ve hak ettiği gibi görülebildiği başka 
bir bölge vardır ki o da Roma antik kenti Anazarbus. İlk bakışta 
size herhangi bir antik kenti çağrıştıran; fakat kalesine çıkıp da 
uzaktan tüm haşmetiyle Çukurova’yı izlediğinizde görebileceğiniz 
ve kendi kendinize de tekrarlayabileceğiniz bir ayrıntısı var: İşte 
burası Yaşar Kemal’in Çukurovası.

Çünkü yazar tam da bu manzarayı İnce Memed’de anlatırken 
tam bir Çukurova tasviri yapmaktadır. Devedikenlerini, ovada pik 
yapan kartalları, engin boşluğu ve “sarı sıcaklığı” hatırlatır ve adeta 
doğasının şiirini yazar.

ANADOLU BOZKIRINDAN
DÜNYA’YA BİR KAPI
Yaşar Kemal belki de 40’tan fazla farklı türde yazınında 
Çukurova’dan bahsetmiş ve bölgenin kültürel hazinelerini gün 
yüzüne çıkarmıştır. Bunların yanında Çukurova’nın hikâyesel 
zenginliği ne ikliminde ne de gezip görülecek yerlerindedir. 
Bize göre Çukurova’nın bu kadar evrenselleşmesinin sebebi, 
Yaşar Kemal edebiyatının en önemli unsuru olan insan olmaya 
dair detaylar; insan olmanın ne anlama geldiğine dair o bitmez 
tükenmek bilmez soruları sordurabilmesidir. Belki de bu yüzden 
hikâye hiç bitmez Çukurova’da. Kendi gibi engin bir bozkıra 
bakarken her seferinde yakalanacak bir ayrıntı bulunur içinde.
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Galata

İSTANBUL’UN
ZARİF SİLÜETİ

Bitmeyen mitleri ve eskimeyen güzelliğiyle Beyoğlu’nun 
tarihî semtlerinden biri Galata.

Her köşesinde ayrı bir tarih barındıran, güzelliği dillere 
destan İstanbul, tarih boyunca topraklarında farklı 
medeniyetleri ağırlamış. Medeniyetlerden şehre tarihi 
yansıtan birbirinden güzel mimari eser miras kalmış. 
Galata da tarihî birikimi, mimari zenginliği ve zamansız 
ruhuyla İstanbul’u İstanbul yapan semtler arasında ilk 
sıralarda yer alıyor.

Galata, ilk olarak Romalılar döneminde İstanbul’un 14 
mahallesinden biri olarak kayıtlara geçmiş. Kuruluş tarihi 
hakkında kesin bir bilgi bulunmasa da Roma öncesi 
olduğu biliniyor. İstanbul’un fethinden önce bir Ceneviz 
Kolonisi olan bu semt, İstanbul’un çok kültürlü toplumunu 
yaşatan tarihî yapıları ve özgün atmosferleriyle şehrin 
cazibe merkezlerinden biri olma özelliğini koruyor. 
Şehrin sembolü hâline gelen birçok mimari değere ev 
sahipliği yapan Galata, hem Tarihî Yarımada’ya özgü hem 
de kendine has dokusuyla sizi bugünden uzaklaştırıp 
zamanda yolculuğa çıkarıyor. Hem bugünü hem de 
geçmişi yaşatan Serdar-ı Ekrem Sokak ve Galata Kulesi 
gibi muazzam birçok yapıya ev sahipliği yapan Galata’nın 
sihri yalnızca bu yapılarla sınırlı kalmıyor işte, sizin için 
detaylarıyla Galata rehberi:

Bizim Mahalle
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GALATA KULESİ

Kadıköy’den vapura bindiğinizde şehrin büyüleyici silüeti Galata 
Kulesi tüm naifliğiyle sizi selamlıyor. UNESCO’nun Geçici Dünya 
Mirası Listesi’nde bulunan Galata Kulesi, İstanbul’un en önemli 
tarihî eserleri arasında. 

6. yüzyılda, Bizans İmparatoru Anastasius Oilosuz tarafından 
yaptırılan kule, II. Mahmut döneminde yapılan tamiratla bugünkü 
hâline ulaşıyor. İstanbul’un tarihî semti Galata, Roma döneminde 
girdiği kuşatma sonrası İsa Kulesi’ne ya da bildiğimiz adıyla Galata 
Kulesi’ne kavuşuyor. Yapıldığı günden beri şehrin silüeti olan Galata 
Kulesi, geçen zamana dek hiçbir şey kaybetmiyor görkeminden. 
Kulenin şehre zarafet katan yapısı kadar, İstanbul Boğazı ve Haliç’i 
panoramik olarak izleyebildiğiniz, yedi tepeli şehri önünüze seren 
manzarası da büyüleyici. İstanbul’un en görkemli yapıları arasında 
yer alan Galata Kulesi’ni haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz. Bu 
arada Galata Kulesi’ne gelmişken tatlı bir mola vermek isterseniz 
zengin menüsüyle yolculuğunuza lezzet katacak Federal’de kahve 
içmeyi ihmal etmeyin. 

TARİHÎ GALATA KÖPRÜSÜ

Bugün İstanbul’un tarihî ikonları arasında yerini almış yapılarından 
biri de Galata Köprüsü. İlk olarak 1845 yılında I. Abdülmecit’in 
annesi Valide Sultan tarafından yapılan ahşap bir köprüyken 
zamanla defalarca tamirattan geçmiş, yangınlar atlatmış ve 
günümüzdeki hâlini 1992 yılında alarak yarımada girintisine özgün 
bir hava katmış. Karaköy ve Eminönü’nü birbirine bağlayan tarihî 
köprüde yürürken boğazın eşsiz manzarasını izleyebilir, hızla akan 
şehirde zamanı durdurarak köprünün sakinleri sayılan balıkçılarla 
dinginliğin tadını çıkarabilirsiniz. Tarih ve doğanın benzersiz eseri 
Galata Köprüsü’nü bir akşamüzeri güneş batmadan önce ziyaret 
ederseniz, unutamayacağınız bir deneyime imza atabilirsiniz. 

KAMONDO MERDİVENLERİ

Kamondo Merdivenleri, 1850’li yıllarda bölgenin önemli banker 
aileleri arasında yer alan Kamondo ailesi tarafından Art-Nouveau 
üslubuyla yaptırılmış. Eskiden merdivenin bulunduğu banker 
sokağı Kamondo Sokağı olarak anılırmış, hatta merdivenler 
Kamondo ailesinin evine daha rahat ulaşması için yapılmış. 
Bankalar Caddesi ve Banker Sokağı’nı birleştiren Galata’nın ikonik 
merdivenleri, bugünlerde sosyal medyada en çok paylaşılanlar 
arasında. Siz de Galata turunuzda kuleye doğru çıkan bu yapıyla 
mutlaka tanışmalısınız. 

Bizim Mahalle
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GALATA MEVLEVİHANESİ

Asıl ismi Kulekapı Mevlevihanesi olan Galata Mevlevihanesi, 
İstanbul’daki en eski Mevlevihane olma özelliğine sahip. St. 
Theodore Manastırı’nın olduğu yere 1491 yılında inşa edilen 
Mevlevihane, 1765 yılındaki Tophane yangınında büyük hasara 
uğramış, tekke ve zaviyelerin kapatıldığı 1925 yılından sonra bir 
süre ilkokul görevini de üstlenmiş ve 1975’te Kültür Bakanlığı 
tarafından müze statüsüne alınmıştır. Günümüzde Mevlevilik 
inancına ait kültürel eserlerin sergilendiği müze, özel etkinliklere 
de ev sahipliği yapmaktadır. Tarihî Mevlevihane, Galata geziniz 
boyunca ziyaret etmeniz gereken kültürel değerler arasında.

SALT GALATA

1892 yılında Bank-ı Osmanî-i Şahane için Levanten mimar 
Alexandre Vallauri tarafından tasarlanan Salt Galata, hem 
neoklasik hem de oryantalist üsluba ait izler taşıyan tarîhi bir 
bina. Mekân, Kasım 2011’den itibaren, Osmanlı Bankası Müzesi 
Koleksiyonu’nun yapıya yayılan dijital sunumları, büyük sergi 
mekânı, oditoryum, etkinlik mekânları, ofisler ve bir ihtisas 
kütüphanesi niteliğinde sanatseverlere ev sahipliği yapıyor. 
Galata’yı keşfetmek için yola çıktıysanız Salt Galata’yı mutlaka 
ziyaret etmelisiniz.

TARİHÎ SERDAR-I EKREM SOKAK

Galata’nın tarihe açılan kapılarından biri de şüphesiz Serdar-ı 
Ekrem Sokak. Bir yanda tarihin tanığı, İtalyan mimarisinden izler 
taşıyan yapılar; diğer yanda galeriler, kafeler ve butikler… 
Adımınızı attığınız anda sizi bambaşka bir dünyaya taşıyan Serdar-ı 
Ekrem Sokak birbirinden farklı ve ilgi çekici mekânlarıyla Galata’da 
keşfetmeniz gereken duraklar arasında. Eğer modaya özellikle de 
vintage kıyafetlere zaafınız varsa Atölye De Bora ziyaret etmeniz 
mağazaların başında geliyor. Vintage kıyafetlerden ayakkabılara, 
aksesuarlardan çantalara, retro televizyonlardan plaklara hediye 
almak için de ideal bir adres. Yine bu tarihî sokağın sakinleri arasında 
yer alan Lomography Gallery Store özellikle fotoğraf çekmeyi 
seviyorsanız sunduğu seçeneklerle sizi mutlu edecek bir dükkân. 
Analog makinelerden lenslere, çerçevelerden fotoclipslere ilginizi 
çekecek birçok ürüne ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminde 
Sultan Abdülmecid tarafından Kırım Savaşı’na katılan İngiliz 
askerlerin hatırası için inşa edilen Kırım Kilisesi de Serdar-ı Ekrem 
sokakta ziyaret edebileceğiniz adresler arasında. 
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Yapmadan Dönme
Galata ziyaretinizde Galata 

Kulesi manzarası ve tarihî binanın 
atmosferinde Güney Restoran’da hoş 

bir öğle yemeği yemelisiniz. 

Hafta sonu Marmelat’ta kahvaltı 
etmeli, kuşburnu, ekşi erik, mandalina, 
karanfilli ayva marmelatlarını mutlaka 

denemelisiniz.

Cloud Nine Patisserie’nin ağızda dağılan 
kurabiyeleri, brownie, cheescake ve 

limonlu sağlıklı tatlı çeşitlerinin tadına 
bakmadan dönmemelisiniz. 

İstanbul’un sayılı caz kulüplerinden biri 
olan yerli ve yabancı birçok sanatçının 

sahne aldığı Nardis Jazz Club’ta bir 
konsere katılmalısınız. 
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deneyinizin nereye evrildiğini anında ölçtüğünüz bir yer. 
Kontrol de tamamen sizde. Belki kontrolü bir başkasına 
vermekten çok hoşlanmadığım için de sahneyi daha 
fazla önemsiyorum; çünkü sinemada ne olursa olsun, 
bütün ekranda görünecek kişi sadece siz olsanız bile 
sizden çok daha önemli olan, halledilmesi gereken, ses, 
ışık, atmosfer gibi teknik şeyler var, tekniğe dayalı bir 
iş. Hakeza televizyon, tekniğin daha ön planda olduğu, 
sürekli bir zaman sınırlamasının size hatırlatıldığı “Hadi 
hadi, aman acele etmemiz lazım, şu sahneyi çekmemiz 
lazım” denilen bir yer. Hâlbuki provalar hep çok daha 
özgür olan, hep birlikte üretimin olduğu, tek kişinin 
çok fazla etkili olmadığı bir yerdir. Dünyanın en zorba 
yönetmeniyle bile çalışsanız, bir oyuncu olarak çatır 
çatır kavga edebilirsiniz ve buna zaman ayırabilirsiniz. 
Oysa bu sinema ve televizyonda daha zor. Çünkü orada 
akan her saniye para ve bir an önce işin bitirilmesi 
gerekiyor. Tabii daha farklı olan setler, çalışma ortamları 
vardır; ama sahne, oyuncunun esas olduğu mekândır.

Hayatınızın merkezine yerleşen oyunculuk serüveni sizin 
için nasıl başladı?

Bütün çocuklar gibi hayatımız oyun oynayarak başlıyor. Ben 
herhalde çocukluğumu biraz uzun tutmak istedim. Büyümek 
istemedim ve o büyülü dünyayı işim hâline getirdim. 
Düşünsenize hayal kurmanın iş olması çok cazip bir şey. O 
büyülü dünyanın içinde kalmak benim için kıymetliydi, o 
yüzden mesleğim hâline geldi.

Bir röportajınızda “Oyunculuğun er meydanı sahne” 
demişsiniz. Sinema ve televizyon ile kıyasladığınızda sahneyi 
sizin için özel kılan şey nedir?

Sahne canlı bir alan, anında olumlu-olumsuz seyircinin 
nabzını tutarsınız. Yanlış, kötü ya da eksik bir şey yaptığınızda 
anında seyircinizin elinizden uçup gittiğini, artık sizinle 
birlikte nefes almadığını hissedersiniz. Orası müthiş bir 
barometre ve bir laboratuvar ortamıdır. Sürekli denediğiniz, 

OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI
Tilbe Saran

Kültür-Sanat

SON DÖNEMDE MUĞLA’NIN PORTAKALLIK KÖYÜ’NDE, YILLARDIR KULLANILMAYAN ESKİ 
BİR AHIRı TİYATRO ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRMESİYLE GÜNDEME GELEN TİLBE SARAN İLE 
KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK.
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Evet maalesef. Sizin yaşınız el vermez ama tek kanalın olduğu 
ve bütün ufak dizilerin bütün sinema filmlerinin, televizyon 
filmlerinin seslendirilmesinin yapıldığı, yani altyazının hiç 
olmadığı bir dönem vardı. O zamanlar insanlar sokakta oyuncuları 
seslerinden tanırlardı, o kadar önemli bir damga vururdu 
mikrofon oyuncuları. Böyle demeyi seviyoruz biz; çünkü bu bir 
tür oyunculuk, mikrofonun karşısında yapılan bir oyunculuk. 
Burada çok ciddi bir emek sömürüsü var. Adları ne yazık ki hiç 
anılmayan gizli kahramanlar, tıpkı o işi çevirenler gibi, kitap 
çevirmenleri, edebiyat çevirileri gibi... Onlar gizli kahramanlar. 
Hâlbuki hayatımızda yer etmiş pek çok oyuncu aslında o 
seslendirenin sesiyle bizim anılarımızda varlar; ama ekonomik 
karşılığı ya da toplumsal olarak tanınırlılığı olmadığı için hep 
göz ardı edilirler. Onun için bir kırgınlıkları, kırıklıkları vardır. Bu 
kırgınlık belki affedilebilir, unutulabilir ya da hoş görülebilir bir şey; 
ama emek sömürüsü böyle değil, çok ciddi boyutta. Bu konuda 
Oyuncular Sendikası’nın çok önemli çalışmaları var. Umuyorum 
ki kısa zamanda almış oldukları yolda daha derin ve daha önemli 
kazanımlar elde edecekler.

Hayatınızın bir şekilde hep üniversiteyle kesiştiğini görüyoruz. 
Önce annenizle üniversiteye gidip gelmeleriniz, sonra okula 
dönüp yüksek lisans yapmanız ve devam eden öğretim görevlisi 
unvanınız var. Üniversitenin özgürlükçü ortamının ve gençlerin, 
onlarla bir arada olmanın size neler kattığını düşünüyorsunuz?

Öncelikle umarım ki eğitimin bütün alanları çok özgürlükçü 
olur. Çünkü bireylerin kendilerini geliştirip kâmilleşebilmesi 
için en fazla ihtiyaç duyulan şey, hava, su, barınma ve yiyecek 
kadar özgürlük. O olmadan insan olamıyoruz. Üniversitelerde de 
söylediğiniz kadar özgür bir ortam var mı çok emin değilim; ama 
olmasını temenni ediyorum. Gençlerle birlikte olmak hepimizi diri 
tutan şeyler; çünkü bizim onlarla paylaşacak, onlara anlatacak 
deneyimlerimiz var. Ama asıl biz, bu hızlı akan ve hızlı değişen 
dünyada onlardan çok fazla şey öğreniyoruz. Artık tersine bir 
öğrenmeden söz ediliyor zaten. Gençler her zaman dünyayı 
çok daha yakından takip ediyorlar, gelişmeleri hepimizden daha 
iyi biliyorlar ve anında uygulayabiliyorlar. O yüzden benim için 
üniversite, onlarla bir şeyleri paylaşmaya ve onlardan öğrenmeye 
gittiğim yer. Aslında ben okula gidiyorum diye düşünüyorum. 
Zehir gibi öğrencilerim var. Onlar benim çok daha güncel kalmamı 
sağlıyorlar, benden çok daha fazla okuyorlar ve beni taze ve yeni 
kalabilmeye zorluyorlar.

Oyunculuk kariyerinizde sizde en çok iz bırakan roller hangileri 
oldu? Hayalini kurduğunuz, canlandırmayı çok istediğiniz ama 
belki elinizden kayan, fırsat olmayan bir rol var mıydı?

Çok var. Koskoca bir tiyatro edebiyatı var. Ne yazık ki çok azında 
oynayabildim ve daha kim bilir nice güzel oyunlar yazılacak ve 
ben hiçbirinde olmayacağım. Genelde oyuncular arsızdır ve ben 
de arsızca oynadıklarım oynayabileceklerimden çok daha azdı 
diye hayıflanıp duruyorum. Bu hiç bitmeyecek bir hayıflanma. 
İnsan yüz yaşına da gelse, her gün sahnede olsa da her zaman 
ıskalayacağı, yapamayacağı şeyler olacak. Bazen zamansızlıktan, 
bazen olanaksızlıktan, yaştan, koşullardan.

Benim şöyle bir şansım oldu. Belki adet olarak pek çok insana göre 
çok daha az oyunda çalışmışımdır; ama her biri bir mücevherdi 
benim için. Kucağıma bırakılmış mücevherlerdi ve aralarından 
seçim yapmak sahiden zor. Kiminde çalıştığım ekip, kiminde 
karşılıklı oynadığım oyuncular, kiminde hepsi bir arada, kiminde 
de bir yönetmen… Hayatıma hep dokunuşlar bırakmışlardır, 
benim için dönemeçten geçtiğim anlardır ya da hayatımla ilgili bir 
dönüşüme vesile olmuşlardır. Onun için ayırt etmem zor, hepsi 
yoğun anıları olan çalışmalardı, ayıramayacağım.

Sizi aslında oyunculuğunuzun yanı sıra sesinizle de tanıyoruz. 
Radyo tiyatrosu, şiir dinletileri, sesli kitaplar. Ülkemizde 
seslendirme sanatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir 
yorum var seslendirmeyle alakalı “Dünya geneline göre ileride, 
standartlar açısından gerideyiz.” Bu yoruma katılıyor musunuz?

Tiyatro dediğiniz gerçekten hâlâ iki kalas 
bir heves yapılabilen, seyirciyle o sıcak bağı 

kurabildiğiniz ve kontrolün sizin elinizde 
olduğu bir ortam, bu yüzden 

bana daha cazip geliyor.”

”

”



Kültür-Sanat

Son dönemde Muğla’daki atölyenizle tekrar sizi basında gördük. 
Burada boş duran bir ahırı tiyatro atölyesine dönüştürdüğünüzü 
öğrendik. Bu atölyenin oluşum sürecinden ve yeni projelerinizden 
kısaca bahsedebilir misiniz?

Tabii. Aslında komik bir hikâye. Çok yorgun olduğum, çalışmaktan 
bitap düştüğüm sırada, bunlara tanıklık eden, o bölgeye epey 
önce yerleşmiş bir arkadaşım, İstanbul’un, bizim işimizin 
rutinine, temposuna çok hayretle baktı, çok üzüldü. Niçin bu 
işi sürdürdüğümü bir türlü anlamlandıramadı. Memleketine 
döndükten çok kısa bir süre sonra bana telefon etti ve “Bir miktar 
para yollayabilir misin?” diye sordu. Ben de “Tamam, n’oldu acil bir 
durum mu var?” diye sorunca “Sana ev alacağım çünkü sen orada 
ölüyorsun.” dedi. O an ne dediğimi bile hatırlamıyorum, “aman, 
tamam, saçmalıyorsun” gibi şeyler söyleyip telefonu kapattım. İki 
gün sonra yine telefon etti. Gayet ısrarlı ve istikrarlı bir biçimde 
aramaya devam etti. “Ben kaporayı bırakıyorum” deyince “Aman 
ne yapıyorsun yapma böyle bir şey.” dedim; ama tabii kulağıma 
kar suyu kaçmış oldu. Sonra mimar olan arkadaşımdan rica ettim 
böyle böyle bir durum var, bir gidip bakabilir miyiz diye. Küçük 
bir kaçamakla İstanbul’dan kaçtık gittik. Bir gece vardık ve sabah 
masmavi bir göğe gözümüzü açtık. Bir iki yer gösterdi hiçbirinde 
kalbim çarpmadı aklımda böyle bir şey olmadığı için; ama sonra bizi 
en son götürdüğü yerin kapısında gerçekten çakılı kaldım. Yıkılmış, 
üç tane yapı izi vardı. O kadar yıkıktı ki ancak hayal edebiliyordum 
neye benzediğini. Sadece iki odalı bir ev görece ayaktaydı. Sonra 
arkada, hemen evin arkasına gizlenmiş olan büyük bir yapı kütlesi 
gördüm “Burası stüdyo olur” dedim. İstanbul’da çalışma alanı 
bulmakta çok zorlanıyoruz. 

En zor şey prova için mekân bulmak. Yanımdaki arkadaşım 
Engin’e dedim ki “Burası böyle bir mekâna dönüştürülebilir mi?” 
O da şöyle gözüyle ölçtü, biçti, “Olur, yaparız biz burayı” dedi. 
Benim imkânlarım sınırlı olduğu için Engin, kızı Irmak ve ben 
“O zaman hadi bakalım, böyle bir işe girişelim.” dedik ve 
Portakallık Köyü’nün büyüsüyle, o gelinciklerin, papatyaların 
görüntüsü ve portakal çiçeklerinin başımızı döndüren kokusuyla, 
tam da ne işe başladığımızı bilmeden, nasıl bir taşın altına elimizi 
soktuğumuzu kestiremeden başlamış olduk. Biraz ekonomik 

olarak boyumuzu aştı, onun için uzun sürdü. 4 yıl kadar sürdü 
bizim o yapıları ayağa kaldırabilmemiz. Çünkü hiçbir şeyi yıkarak 
yerine yeni bir şey yapmak istemedik. Dolayısıyla önce o 
yapılar söküldü, sonra yeniden inşa edildi. Tabii uzun bir süreçti. 
Eylül ayında ilk atölyemizi, ekim ayında da ikinci atölyemizi 
gerçekleştirmiş olduk. Orada amaç aslında iyi şeyler yapmak 
isteyen insanlara güzel bir doğanın içinde mekân sunmak. Sadece 
tiyatro değil, her şey; sinema, edebiyat buluşmaları, çocuklarla 
yapılacak atölyeler olabilir. Seramikten, resimden, müzikten 
bahsetmek isteyenlerin ya da “Ekşi mayalı ekmek yapalım birlikte” 
diyenlerin; seyahat anılarımızı, gittiğimiz ülkeleri birbirimize 
anlatalım; deneyim paylaşalım; bir şeyi daha iyi yapabilmenin 
yollarını birlikte arayalım diye derdi olan insanların gelip 
buluşacakları, tatlı sohbetler edecekleri, çay-kahve, bir kadeh bir 
şey içecekleri bir agora, bir meydan olsun istedik. 

Bu atölyeyi aynı zamanda bir kadın girişimi olarak da 
nitelendiriyorsunuz. Siz kadınların sanata yatırım ya da yaratım 
noktasında daha cesur olduklarını düşünüyor musunuz?

Evet bu bir kadın girişimi; çünkü zaten mekânı bize bir kadın 
arkadaşımız gösterdi, işaret etti ve daha sonra biz 3 kadın 
olarak başladık. Ama hayal kurmaya dahil olan, ilk atölyelerin 
gerçekleştirilmesinde yönetici olanlar da kadındı. Bundan 
sonrasında kadın erkek el ele yürüyeceğimiz bir süreç başladı. 
İlk atölyemize katılanlar hem dostlarımız hem de benim eski 
öğrencilerim, giderek kalabalıklaşıyoruz. Herkese de danışıyoruz, 
herkesi dinlemeye ve gönlümüzü açmaya hazırız. Orada 
kendiliğinden bir forum oluştu ve şöyle bir şeyler yapalım, 
şöyle imkanlar buluyorum diyen herkese bir mekân oluşturmuş 
vaziyetteyiz. Aslında ilk atölyeye katılanlar aynı zamanda atölyenin 
yürütücüleri ve bundan sonra yapılacak olanları da saptayan 
kişiler oldular. Giderek kalabalık bir aile oluyoruz. Ben tek çocuk 
olduğum için hep kalabalık sofraları özlerdim. Engin de ben de 
daha o bahçeyi görür görmez ilk aklımıza gelen şurada şöyle 
uzun bir masa kurarız, uçuşan örtülerle yer içer sohbet ederizdi. 
Umarım bunu yaratıcı bir çalışmayla da taçlandırırız.

62



Dergimizin klasik sorusuyla röportajımızı bitirmek istiyoruz; sizce 
çok gezen mi çok okuyan mı bilir?

Gezdiği kadar okuyan demek istiyorum ya da okuduğu kadar 
gezebilmeyi bilen. Çünkü bunları içselleştirmediğiniz zaman, onları 
bir şeye dönüştürmediğiniz, hatta onları paylaşmadığınız zaman o 
bilgiyi kendinize sakladığınızda biz kimin ne kadar neyi bildiğini de 
bilemiyoruz. Yaşadığınız yeri değiştirmeye uğraşmıyor, yani bir şeyi 
dönüştürmüyorsanız bilseniz de görseniz de benim için makbul 
değil. Onun için bildiğinizi, gördüğünüzü paylaştığınız oranda; 
birilerine dokunabildiğiniz, zenginleştirebildiğinizde; birilerinin 
hayatında ya da düşüncelerinde değişiklik yapabildiğinizde; 
tutuculuğunuzda bir ezber bozabildiğiniz zaman kıymetli oluyor. 
Onun için gezdiğini, gördüğünü, okuduğunu paylaşanlar bilir 
diyeyim ve noktayı koyayım.

Seyahatlerinizde tercih ettiğiniz, gezmekten, orada bulunmaktan 
keyif aldığınız yurt içi ve yurt dışında belli yerler var mı?

O kuzey ülkelerindeki mesela İsveç’e gitmiştim - yalınlık da beni 
etkiliyor. Çok tuhaf, ilginç masalları var. O diller, o yalınlık, o 
birbirinden çok uzak mesafede yaşayan insanların tuhaf öyküleri 
ve tabii ki Ibsen’in memleketi olduğu için kuzey ülkeleri de ilgimi 
çekiyor. 

Söylediğim gibi oyuncular biraz arsız olurlar, oynamak istediğimiz 
rolü sormuştunuz “Sayamam” dedim, o kadar çok ki. Üstelik 
hatta yazılmamış olanları da arzuluyorum arsızca. Seyahat 
etmek de öyle. Tabii imkân bulabildikçe. Bu sadece ekonomik 
de değil. Insanın zamanı da ne yazık ki sınırlı. Farklı coğrafyaları 
keşfedebilmeyi tercih ediyorum; ama tıpkı oynayamadığım roller 
gibi gidemediğim de çok fazla yer var. Bunların başında mesela 
Güney Amerika geliyor. Ben hiç gidemedim ve çok istiyorum. 
Hep gidip uzun kalmayı hayal ettim ama galiba o hayalden 
vazgeçeceğim. Kısa zamanda da olsa oraya bir ayağımı değdirmek, 
o havayı solumak istiyorum. Aynı biçimde Uzak Doğu’yu da çok 
merak ediyorum. Oralara da gidemedim. Japonya benim için çok 
büyülü bir dünya. Japon sanatındaki o sadelik bana çok etkileyici 
geliyor. Danimarka burnumun dibi, ilk destinasyonum, yani ilk 
hedefim o. Tasarımın çok önemli bir başkenti. 

Bir başka röportajınızda da yine “Tek çocuk olduğum için 
küçüklüğümden beri hayalim kalabalık sofralar, kalabalık yapılan 
işler ve gidilen seyahatlerdi” demişsiniz. Biz de seyahat etmek 
sizin için ne anlama geliyor, yeni yerleri yeni dünyaları keşfetmek 
sizin için neden önemli bunu öğrenmek istiyoruz.

Çünkü besleniyorum. Beslenmek sadece okuyarak, izleyerek 
olmuyor. O okuduğum yerlerin tadını, kokusunu, lezzetini almak, 
dokunmak da çok önemli. Evet Shakespeare mesela Romeo ve 
Juliet’i, Verona’yı görüp yazmamıştı ve belki de hiç gitmemişti 
İtalya’ya. Hatta İngiltere’den dışarı çıkmadığı bile söylenir. Ama 
benim için Romeo ve Juliet’in yaşadığı şehir Verona’yı görmek çok 
önemli bir şeydi. 

İspanya’yı, Yunanistan’ı      görmek, bilmediğim kültürlerle karşılaşmak 
çok önemli. Evet tüm insanların özü % 99.99 aynı, hepimizin 
ortak yönleri var; ama kültür dediğimiz şey ayrıntılarda gizli ve 
o küçücük ayrıntıları bulmak önemli. Benim için sahnede bir anı 
gerçekleştirirken kullanacağım yapıtaşları onlar, onlara çok ihtiyaç 
duyuyorum. Benim gibi saçını taramayan birini gözlemlemek; 
benim yememiş olduğum, tadını bile bilmediğim bir yemekle 
beslenmiş birini izlemek; yaşadığı coğrafya nedeniyle sesini farklı 
kullanabilen bir kültürle karşılaşmak hep zenginleşmek demek. 
Her ülke bir masal diyarı dolayısıyla bir masala yolculuk etmek 
demek, seyahat etmek tam da adı üstünde dünya değiştirmek. 
Başka bir iklime, başka kokulara, tatlara yolculuk ediyoruz. 
Döndüğümüzde, rutinimiz olan dünyamıza birdenbire yeni bir 
renk, yeni bir soluk ve hayatımıza mutlaka bir küçük değişiklik 
ilave oluyor ve böylelikle kendi hayatlarımızı zenginleştiriyoruz.

Kadınların her konuda çok daha cesur 
olduklarını düşünüyorum. 

Uzun zaman geride bırakıldığınızda, 
bir şeylerden mahrum edildiğinizde

size verilen imkânları sonuna 
kadar kullanabilme arzusuyla 

yanıp tutuşuyorsunuz.

”

”
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5 Aralık 2019 - 1 Mart 2020 
Pera Müzesi

27 Kasım 2019 - 28 Mayıs 2020 
Yapı Kredi Müzesi

21 Aralık 2019 - 3 Mayıs 2020 
İstanbul Modern

Se
rgi 

ve E
tkin

lik
Kültür-Sanat

Bir Yol Öyküsü: 
Fotoğrafın Ardında 180 Yıl

Lütfi Özkök: Portreler

180 yıl önce ilk kez o gün bir fotoğraf gezisi düzenlenir. 1839 
yılının Ekim ayında Marsilya Limanı’ndan yola çıkan fotoğrafçılar 
Livorno’dan Paros’a, İskenderiye’den Sina Dağı’na, Gazze’den 
Deyrülkamer’e, Baalbek, Rodos, İzmir, İstanbul ve Roma’ya 
geçerek altı ay sonra, Nisan 1840’ta Marsilya’ya geri dönerler. 
 
180 yıl sonra bu yolculuğu yeniden deneyimleyen bir rotayla 
günümüz sanatçılarıyla düzenlenen “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın 
Ardında 180 Yıl” sergisi, küratörlüğünü Engin Özendes’in yaptığı, 
fotoğrafın tarihine ışık tutan bir seçki. Sergide yer alan fotoğraf 
sanatçıları, yaptıkları gezilerde aynı süreci daha modern ve güncel 
bir bakışla sunuyor.

Küratörlüğünü Zeynep Yıldız’ın üstlendiği, Lütfi Özkök’ün hayatını 
geçirdiği Stockholm’deki arşivinden bir seçkiyle sunulan yazar ve 
sanatçı portreleri fotoğraf sergisi, 1950’lerden itibaren sanata ve 
edebiyata yön veren Nobel ödüllü 24 yazarın da bulunduğu 80 
sanatçının çok özel portrelerinden oluşuyor. Özellikle II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra sanatta yaşanan dönüşümlerin temsilcilerinin 
bir araya geldiği bu sergi, Özkök’ün portre fotoğrafçılığında çektiği 
kişiyi yansıtma biçimlerini birçok açıdan irdeletirken bir yandan da 
bir dönem okuması niteliği taşıyor. 

Bir Zamanlar Toroslar’da: 
Sagalassos
Akdeniz’in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan ve UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sagalassos Antik Kenti’ni 
ve Pisidia Bölgesi’nin tarihini buluşturan bu çok kültürlü sergi, 
Türkiye’de son yıllarda hazırlanan en kapsamlı arkeoloji projesi 
olma özelliğini taşıyor. Sergi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belçika KU Leuven 
Üniversitesi’nin desteklediği Sagalassos Arkeolojik Araştırma 
Projesi işbirliğiyle hazırlandı. Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen 
368 eserin yer aldığı sergi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. 
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Kaldırım Serçesi 
Edith Piaf
1950’ler Fransası’ndan Türkiye’ye uzanan bir hayat hikâyesinin 
etkileyici bir yeniden yorumu Tülay Günal’ın performansıyla 
sahneye taşınıyor. Yiğit Sertdemir’in yönettiği Kaldırım Serçesi, 
müzik ve aşkla bütünleşen Edith Piaf’ın 48 yıllık trajik yaşantısını ele 
alıyor. Eseri kaleme alan Başar Sabuncu’ya ve 1982’deki yorumuyla 
Edith Piaf ile özdeşleşen Gülriz Sururi’ye de bir saygı duruşu 
niteliğinde olan bu oyun hayata tutkun bir sanatçının portresi.

27 Ocak 
Kenter Tiyatrosu

Bir Delinin Hatıra Defteri
Gogol’ün kült metni, Tatbikat Sahnesi yorumuyla bu sezon da 
sahnede. Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan ve adım adım deliren 
bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan “Bir Delinin Hatıra 
Defteri”, Erdal Beşikçioğlu’nun çok konuşulan performansıyla yeni 
yılda da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 

8 Şubat 
Bostancı Gösteri Merkezi

Evlat
“Geç kaldığın babalığa en güzel ceketle yetişebilir misin?” 

Baba ve oğul olmaya çalışanların; veda ederken bile sert ve 
acımasız olabilen insanların; küçük bir ailenin ilişkisini anlatan 
oyun ebeveyn-çocuk ilişkisi üzerinden gençlik sancılarını çarpıcı 
bir dille anlatan oyun Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu,  Sezin 
Akbaşoğulları gibi isimleri bir araya getiren, sezonun adından söz 
ettiren yapımlarından.

31 Ocak 
Uniq Hall
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New Model Army
Zamansız ve her daim kendine has, dünyaca ünlü New 
Model Army, Şubat 2020’de Türkiye’de! 

Her zamanın atmosferinden ilham alan, folk-rock, goth, 
metal gibi alt kültürlerden etkilense de belli bir tarza 
ait olmayı reddeden grup; bugüne kadar uzun, köklü ve 
başarılı bir yolculuk geçirdi. 

Dünyaca ünlü grup spesifik bir hayran kitlesiyle 
milyonlarca albüm satarak geçirdiği bu kariyerini 
90’ların ortasına doğru bağımsızlaştırdı ve ticari bir 
amaç gütmeyen yegâne gruplar arasında yerini aldı. 

Tindersticks
Adını Alman yapımı bir kibrit kutusundan alan grup, yeni 
albümünün dünya turnesi kapsamında sevenleriyle 
buluşuyor. 

Nottingham’lı grup, rock altyapısını caz ve blues 
ögeleriyle birleştirdiği kendine özgü tarzıyla ve şiirsel 
şarkı sözleriyle eleştirmenler tarafından alternatif 
rock sahnesinin en başarılı gruplarından biri olarak 
gösteriliyor. 

Son albümü  “No Treasure But Hope” kapsamında 
ülkemize gelecek olan grup, daha önce “Trouble Every 
Day” (2001), “Nénette Et Boni”(1997) ve geçen yıl 
oldukça konuşulan “High Life” filmlerine yaptıkları 
müziklerle adını sinemada da altın harflerle yazdırmıştı. 

15 Şubat 
İş Kuleleri Salonu

29 Şubat 
%100 Studio

Kon
ser

Kültür-Sanat

“Ölmeme Günü” 
İkinci Yeni Şarkılar
Türkçe şiirin en önemli akımlarından biri olan İkinci 
Yeni’nin şiirlerinden bestelenen şarkılar, başarılı sanatçılar 
Mert Fırat, Evrim Özkaynak ve Murat Cem Orhan’ın 
icralarıyla seyircilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Edip 
Cansever, Tomris Uyar, Turgut Uyar ve Cemal Süreya gibi 
İkinci Yeni’nin önemli isimleri tarafından uzun yıllar her 26 
Mart’ta “Ölmeme Günü” adı altında bir araya gelinmesini 
yâd edercesine aynı adla sahnelenecek etkinlikte, şiirin, 
müziğin ve bir sofra etrafında muhabbet ile buluşmanın 
coşkusu yeniden paylaşılacak.

18 Şubat 
Zorlu PSM
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Z- Bir Kuşağı Anlamak
Evrim Kuran

Arkadaş Mektupları
Erdal Öz

Güneşin Sofrasında
Ayşegül Yüksel

Ne Okusak?

Mundi Yayınevi

Can Yayınları

Kırmızı Kedi Yayınevi

Kuşakları anlamak; hem geçmişi onurlandırmak hem de geleceği mümkün kılmak için fevkalade bir 
araç diyor yazar Evrim Kuran. İçinde bulunduğumuz zamanın neslini anlayabilmek, hepimizin sıkışıp 
kaldığı zaman tünelinin tıkanıklığını açıp bizi sürekli ileri götürür. Kitap, bizden olmayanları genel 
geçer yargılarla eleştirmek yerine zamanın gerçeğini çözmemize yardımcı olabilecek türde bir eser. 
 
Z-Bir Kuşağı Anlamak, bu nesli anlamak ve ona iyi bir dünya bırakmak isteyen; onların dünyasını 
kucaklamak isteyen herkes için arşiv niteliğinde.

Bir ağacın dalları gibiydik, diyor Kemal Özer, 1950 kuşağından dostlarını anarken. Arkadaş Mektupları’nda 
1955 ile 1973 yılları arasında yazdıkları mektupları bir araya getirilen bu çok dallı ağacın üç ismi 
Erdal Öz, Adnan Özyalçıner ve Kemal Özer. 

Okuyanı kendisiyle yüzleştiren bu mektuplar bir kuşağın hikâyesine ve tarihine odaklanıyor. 1950 
kuşağının bu üç önemli yazarının mektupları aynı zamanda sohbetin içinde gizli olan bir edebiyat 
tarihini de açığa çıkarıyor. 

Türk tiyatrosunda Türkiye’nin 50 yılına tanıklık eden bu kitap Genco Erkal’ı ve kurucusu olduğu 
Dostlar Tiyatrosu’nda sahnelediği oyunların hikâyelerini barındırıyor.

Ayşegül Yüksel’in hazırladığı Güneşin Sofrasında-Genco Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu Serüveni, meslek 
hayatında 60. yılını dolduran, her daim genç bir dimağ ile kendini mesleğine adamış ve gönüllerde 
taht kurmuş bir sanatçının emekleriyle bugüne getirdiği bir tiyatro topluluğunun 50 yıllık hikâyesini 
anlatıyor. 

Doğan Kitap
“Anlatıyorum, öyleyse varsın.”
Yüzyılımızın en çok konuşulan ve çok satanlar listesine girmiş kült romanı, Renee Nault’un çizimleriyle 
çizgi roman olarak yeniden raflarda.

Yaşadığı ülkede politik değişimler sonucu distopik bir dünya düzenine evrilen yaşamını, damızlık bir 
kız olarak sürdürmek zorunda kalan bir kadının; arta kalan yaşamını ve içinde bulunduğu duruma 
uyum sağlayışını muazzam bir cinsiyet ve politik çözümlemeyle ele alan bu roman, TV dizisiyle de 
oldukça büyük bir başarı sağladı. 

Damızlık Kızın Öyküsü
Margaret Atwood
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SETUR AR-GE MERKEZİ “BULUŞMALARI” VE 

“SETUR TRAVEL DATATHON 2019” YARIŞMASI

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN
ADRESİ SETUR 

Türkiye’nin lider turizm şirketlerinden Setur’un, dijital 
dönüşüme verdiği önem ile geçen yıl hayata geçirdiği Ar-Ge 
Merkezi, bünyesindeki üretim ve eğitim çalışmalarını iki 
etkinlikle kamuoyuna açtı. Dijital yatırımlarına hızla devam 
eden Setur Ar-Ge Merkezi, bu çerçevede “Meet-up” ve 
iki gün süren “Setur Travel Datathon 2019” etkinliklerini 
düzenledi.

Koç Holding’in, 2006 yılından bu yana farklı sosyal 
sorumluluk alanlarına özel çalışmalar ürettiği “Ülkem 
İçin” projesinin bu yılki teması “Ülkem için Geleceği 
Tasarlıyorum” oldu. Tema kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalar, “Geleceği şekillendirmek için mümkün olan 
herkesin teknoloji ile güçlenmesini nasıl sağlayabiliriz?” 
sorusuna cevap arıyor.

MEET-UP İLE IT MERAKLILARI 
AYNI ÇATI ALTINDA

23 Ekim 2019’da gerçekleştirilen ilk “Meet-up” 
buluşmasında, yazılım geliştirme uzmanlarına yönelik 
teknik sunumlar gerçekleştirildi. Bulut bilişim ve modern 
yazılım geliştirme temalı konuları ele alan “Meet-up” 
etkinliği, Setur Genel Müdürlüğü’nde 50 kadar katılımcıyla  
izlendi. Etkinlikte Yiğit Özaksüt “NET Developer’ın Front-
End Frameworkler ile mücadelesi”,  Daron Yöndem “Deep 
Dive Azure Durable” ve  Eser Özvataf “GitHub Actions” 
sunumlarını gerçekleştirdiler.

İlgi alanları, bölge, kariyer vb. kriterlere göre farklı çevrelerden 
insanların buluştuğu “meet-up” etkinliğinde Setur Ar-Ge 
Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Microsoft Azure, GitHub 
ve Frontend teknolojilerine dair yeni uygulamalar tanıtıldı.

SETUR TRAVEL DATATHON 2019

Ar-Ge Merkezimizin Microsoft ortaklığında 9-10 Kasım’da 
gerçekleştirdiği Setur Travel Datathon 2019’da, katılımcılar, 
fark yaratan seyahat fikirleri, akıllı turizm pazarlaması, akıllı 
tavsiye sistemleri ve müşteri odaklı makine öğrenmesi, 
derin öğrenme, veri madenciliği, metin madenciliği, doğal dil 
işlemleme gibi AI (Yapay Zekâ) uygulamalarının geliştirildiği 
etkinlikte buluştular. 36 takıma ayrılan 100 kişinin başvurduğu 
bu heyecanlı yarışmada, belirli konularda uygulama geliştirmek 
üzere kodlama yapıldı. Müşteri segmentasyonu, B2B segment 
için ürün önerisi gibi alanlarda yepyeni fikirler ve analitik 
uygulamalar üretildi. Microsoft ve Setur’dan iş birimleri, üst 
yönetim ve teknik kadroyla birlikte akademisyenlerin yer aldığı 
jürinin değerlendirmeleri sonucunda “Seturify” projesiyle KaVe 
Şekerli ekibi birinci, “Gezgin” projesiyle Runtime Terror ekibi 
ikinci, Boun RUA ekibi ise üçüncü seçildi.

KaVe Şekerli ekibinin “Seturify” projesi, acente ile oteller 
arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek, otellerin müşterilerini 
tanımasını sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla 
geliştirilen, kişiselleştirilmiş otel yönetim sistemi özelliği taşıyor.

‘‘ÜLKEM İÇİN GELECEĞİ TASARLIYORUM’’

17 Aralık 2019’da gerçekleştirilen “Ülkem için Geleceği 
Tasarlıyorum” etkinliğinde Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı 
Yüce Zerey “Ragnarok : Dijital Dönüşümün Son Durağı”; teknoloji 
ve bilim yazarı Serdar Kuzuloğlu ise “TikTok Çağının Müşterisi” 
başlıklı sunumlarıyla konuk oldular.

Zerey, iş dünyasının dijital büyüme ve hayatta kalma yolları ile 
tanrılar savaşı Ragnarok arasında benzeşim kurarak rekabetin 
bugün vardığı keskin noktalara işaret etti. Kuzuloğlu ise tüketim 
ve ihtiyaç kavramları arasındaki bağlantının koptuğunu, israfın 
çağın geçim kaynağı olduğunun altını çizdi. Zerey, bireysel 
tüketim davranışlarına göre yol çizmenin insana dokunmaktan 
geçtiğini vurgularken, Kuzuloğlu da tüketiciye ürünü anlatmak 
yerine, ürünü neden alması gerektiğini anlatmanın gerektiğini 
kaydetti.

YAPAY ZEKÂ ZİRVESİ

Setur’da düzenenlenen yapay zekâya yönelik sunumların 
gerçekleştirildiği ikinci Meet-up buluşmasında ise Setur, 
Microsoft, Xogo, Aygaz ve Rise Technology’den yetkililerin 
konuya ilişkin sunumları büyük ilgi gördü. Etkinliğe Damla Alkan, 
Erdal Şekerci, Sinem Seçgin, Yiğit Özaksüt, Emre Can Ergör ve 
Daron Yöndem konuşmalarıyla değerli katkılarda bulundular.

Bilişim Teknolojileri



1. ÖNERİ MOTORLARI

Önceki tercihlerinize göre ya da sizin özelliklerinizdeki diğer 
müşterilerin tercihlerine göre size öneride bulunulmasıdır. Netflix veya 
Amazon özel öneriler sunmada başarı yakalamış iyi örneklerdir. Aynı 
şekilde booking.com’un da bir sonraki seyahatiniz için beğeneceğiniz 
alternatif yerler sunması da iyi örneklerden biridir.

2. UÇUŞ ÜCRETİ VE OTEL FİYATI TAHMİNİ

Uçuş ücretleri ve otel fiyatları sağlayıcıya bağlı olarak sürekli 
değişmektedir. Bu değişiklikleri el ile takip edebilmek mümkün 
değildir. Bu nedenle, sıcak fırsatlar ile zamanında uyarıları izleyen 
ve gönderen akıllı araçlar, şu anda seyahat endüstrisinde yüksek 
talep görmektedir. Hopper adlı mobil uygulama, uygulamalı tahmin 
analitiği kullanarak insanların en ucuz uçuşlara rezervasyon yapmasını 
sağlamaktadır.

3. AKILLI SEYAHAT GÖREVLİLERİ (TRAVEL CHATBOT)

Kullanıcı isteklerinin ses tanıma ve doğal dil işlemleme yöntemi 
ile anlamlandırılıp cevap üretilmesi sohbet robotu (chatbot) olarak 
adlandırılmaktadır. Örneğin, Hipmunk uygulamasında kullanıcı 
“Londra’dan New York’a 5 Kasım’da ulaşmam gerekiyor” şeklinde 
yazdığınızda robot fiyatlar dahil en güncel uçuş seçeneklerini 
iletmektedir.

Burada sıklıkla Facebook Messenger, Slack, Telegram veya Skype 
gibi popüler anlık mesajlaşma uygulamalarıyla entegre olarak, sanal 
seyahat asistanları çeşitli görevleri yerine getirmek üzere eğitilir.

4. SOSYAL MEDYADAKİ DUYGU ÇIKARIMLARI

TripAdvisor’da her dakika artan 390 milyon ziyaretçi ve 435 milyon 
yorum bulunmaktadır. Sosyal medyada yer alan tüm yorumların, 
yani büyük verinin analiz edilmesi, yorumlanması, olumlu, olumsuz 
olarak etiketlenmesi duygu analizidir.

5. EN DEĞERLİ MÜŞTERİLER

Tüm firmaların özel ve değerli müşterileri bulunmaktadır. Burada 
mevcut müşteriyi elde tutmak için, geçmiş verileri işleyerek 
çıkarımlar yapacak makine öğrenimi uygulamaları kullanılmaktadır.
Yapılan çalışmalar ile beraber sürekli ilerleme süreci hızlanarak 
devam etmekte ve bu durum akıllara şu soruyu getirmektedir: AI 
tarafından insanlığa sunulan yeni dünyaya nasıl uyum sağlayabiliriz?
Bu konuda yapay zekânın turizm ilişkisini, uygulama alanlarını 
ve Setur’da yapılan çalışmaları ele aldığımız değerlendirme yazısı 
detaylarına Setur’un Medium hesabı üzerinden erişebilirsiniz.

Ali Bal
Setur İş Analisti

YAPAY ZEKÂ
TURİZM ENDÜSTRİSİNİ
NASIL ETKİLEYECEK?
İnternetin yaygın kullanımı ve gelişimi sayesinde her sektör gibi 
seyahat sektörü de bu değişimlerden etkilenmiştir. Bir zamanlar 
bir tatil rezervasyonu yapmak için acentelere gitmemiz gerekirdi. 
Şimdi ise her türlü uçuş ve konaklama hizmetini online olarak 
alabilmekteyiz. 2016’da insanların sadece %33’ü tatillerini çevrimiçi 
olarak ayarlamışken, bu rakam 2018 yılında %68’lere çıkmıştır. 
Çağımızda seyahat bir lüks değil, ruh ve beden sağlığı için zorunlu 
hale gelmiştir.

Kullanıcının seyahat tercihleri kişisel seçimlerden oluşmaktadır. 
Tatile nereye gittiğiniz, nerede kaldığınız ve hatta hangi havayolu ile 
uçtuğunuz, sizin hakkınızda önemli bilgiler içerir. Çevrimiçi seyahat 
seçimlerinde müşteri davranışları ve tercihleri hakkında bilgi sahibi 
olmak müşterinin seyahat seçimlerini rahatlatmasının yanında turizm 
acentesi için de müşteri memnuniyeti ve satış başarısı sağlaması 
açısından çok değerlidir. Kullanıcı deneyiminde iyileştirmeler yapmak 
ve gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri sunmak, müşterilerin çevrimiçi 
seyahat-satın alma deneyimini iyileştirmek adına kaçınılmazdır.

Bu noktada turizm endüstrisi diğer tüm sektörler gibi Yapay Zekâ (AI) 
sayesinde pozitif gelişim sağlayacak müşteri deneyimini değiştirecek 
endüstrilerden biridir. Turizm endüstrisinde AI sayesinde akıllı 
uygulamalar hayatımıza girdiğinde, kişiselleştirilmiş deneyim sunan 
çözümleri en iyi ve en doğru şekilde uygulayan firmalar başarılı 
olacaktır. Ortaya çıkmaya başlayan bu akıllı turizm hareketi hem 
ziyaretçileri hem de şehirleri olumlu yönde etkileyecektir.

Seyahat endüstrisinde yapay zekâ, makine öğrenimi ve veri analizi 
kullanımı ile yapılan çalışmaları örneklendirelim:
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Fotoğraf baskısını yeniden cool ve mobil hâle getiren bu yeni ürün, çektiğiniz iyi 
fotoğrafların sadece instagram duvarınızı değil evdeki duvarınızı da süslemesini 
sağlayacak. Akıllı telefonunuza bağlanarak çalışan bu mini printer’ın potansiyel 
kullanıcılarını heyecanlandıracak başka bir özelliği de cihazın aynı zamanda akıllı 
telefonlarınızı şarj edebilen bir powerbank olarak kullanılabilmesi. 

LEICA PHOTO PRINTER

Bu yeni nesil buharlı ütü, ergonomik ve oldukça fonksiyonlu bir çözüm olarak 
kullanıcılarla buluşuyor. Kabuk benzeri tasarımıyla rahat kullanım sağlayarak 
kullanıcıların ellerini natürel pozisyonda tutmalarına ve bilek ağrısı gibi etkileri 
azaltmalarına yardımcı oluyor. Kırışıklığı daha hızlı azaltma ve ferahlatıcı 
seçenekleriyle de bir taşla iki kuş vurduruyor. 

STRAIGHTEN ME ÜTÜ

Olloclip, iPhone kullanıcılarına özel fotoğraf çekme deneyimini hatırı sayılır 
düzeyde artıran yeni bir ürün geliştirdi. Çarpıcı ve yüksek kalitede geliştirdikleri bu 
ürün, fotoğraf çekimini taşıyabilecekleri en son noktaya götürüyor.

Telefonların kamera bölümüne yerleştirilen alet; telefoto ve balık gözü mercekleri 
dahil çoklu mercek özelliğine sahip olmasıyla da öne çıkıyor. Olloclip, birçok 
fotoğraf/kamera uygulamasıyla uyumlu ve çekim sonrası post prodüksiyon 
süreçlerini de en aza indiriyor.

OLLOCLIP iPHONE 11 PRO MAX ELITE PACK

Evde oyun oynama deneyimini üst düzeye çıkaran bu klavye, tek elle kullanılmak 
için tasarlanmış bir oyun klavyesi. Programlama ve yazma hızında oldukça tatmin 
edici bir deneyim sunan ürün, oyun kurulumlarına ve gamer’ların favori oyunlarına 
uyum sağlayacak ünite görünümü seçenekleriyle de özelleştirilebiliyor.

GAMESIR Z1 PROFESSIONAL OYUN KLAVYESİ
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Setur Duty Free

GE ZEGENE VE GÜZELL İĞE DU YARLI
L’Occitane en Provence, 200’den fazla bitkisel içeriğiyle doğanın 
ve insan sağlığının dostu bir üretim anlayışına sahip. Yerel ürünleri 
destekleyen, karbon ayak izini azaltmaya odaklanan bir üretim 
yapısına sahip olan L’Occitane en Provence, çevre ve insan ile olan 
ilişkisi güven ve saygı kelimeleriyle tanımlıyor.

Bilimin ve doğanın izinde geniş bir kadroya sahip olan L’Occitane en 
Provence için fitoterapi ve aromaterapi prensipleri de odaklandığı esas 
konular arasında. Sağlığın ve güzelliğin doğadan geldiği düşüncesiyle 
hareket eden marka, hiçbir hayvansal ürün kullanmayarak ve geri 
dönüşümü esas alarak kurduğu üretim mantığıyla gezegenin ve 
güzelliğin koruyucularından biri sıfatını hakkediyor.

L’Occitane en Provence kalitesiyle, güvenle kullanacağınız ve hediye 
etmekten çekinmeyeceğiniz parfümden makyaj malzemelerine ve 
kişisel bakım-sağlık ürünlerine kadar pek çok ürün Setur Duty Free’de!

 
 
 
L’ O C C I TA N E  E N  P R O V E N C E
Güney Fransa dendiğinde aklımıza Provence bölgesi gelir; fakat 
Toulouse, Marsilya, Monaco ve daha güneyde İspanya’nın da bir 
kısmını kapsayan bu bölgenin asıl ismi Langued’Oc-Roussillon olarak 
da bilinen Occitanie’dir. Lavanta bahçeleriyle, günebakan tarlalarıyla, 
kırmızı kiremitli evleri ve kendine has dili Occitan ile meşhur olan 
bölge bugün çokça bilinen ünlü Fransız parfüm ve kişisel bakım 
markası L’Occitane en Provence’a da adını veriyor.

1975 yılında henüz 23 yaşındaki Olivier Baussan’ın ekoloji ve kozmetik 
dünyasına adım atışıyla L’Occitane en Provence’ın da tutkuyla 
şekillenen hikâyesini başlıyor. İlk olarak biberiye bitkisinin yağını 
distile ederek başladığı yolculukta küçük kamyonetiyle doğduğu 
topraklardaki ufak çaplı dükkânlara ürünlerini dağıtan Baussan, 
bugün dünya çapında parfümden bakım ürünlerine standartları 
belirleyen dev bir markanın yaratıcısı.
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DUTY FREE ÜRÜNLERİMİZE 
İLERLEYEN SAYFALARDA

GÖZ ATABİLİRSİNİZ...

“Provence’ta güzelliğin sırları bitkilerde saklıdır derler. 
Bizim laboratuvarlarımızda da bu sırlar yeniden açığa 
çıkıyor.”

Jean-Louis Pierrisnard 
Bilimsel İletişim Direktörü
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Setur Duty Free

YENİ YILDA KENDİNİZE VE
SEVDİKLERİNİZE EN GÜZEL HEDİYELER

SETUR DUTY FREE’DE

Yolculuk öncesinde, sırasında 
ya da sonrasında ağzınızın tadı 
hiç bozulmasın. Mini Oreo’lar 
tatlı krizlerinizi de gideriyor, 
kahvenizin yudumlarken
keyfinizi de katlıyor.

Avokado özü, avokado yağı 
ve çuha çiçeği özünün egzotik 
gücüyle cildinizi besleyin. Her 
cilt tipine uygun Kiehl’s ürünü 
avokado yüz maskesi, kremsi 
dokusu ile yumuşak, pürüzsüz 
ve taze bir cildin en büyük 
destekçisi.

Rengârenk ve dinamik 
modelleriyle hareketli kişiliğinizi 
yansıtmanın tam sırası. Desigual 
spor giyim ürünleri hem 
egzersizlerinizde size konforu 
vadediyor hem de desenleriyle 
sporun keyfi katlanarak artıyor.

MİNİ OREO KIEHL’S KİŞİSEL
BAKIM ÜRÜNLERİ

DESIGUAL SPOR 
GİYİM
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YENİ YILDA SEYAHAT AJANDANIZI ŞİMDİDEN DOLDURMAYA BAŞLADIYSANIZ, LİSTENİZE BİR DE 

ALIŞVERİŞ KÖŞESİ AYIRMANIZI ÖNERİRİZ. SETUR DUTY FREE’DE YOLCULUKLARINIZA ŞIKLIK, LEZZET, 

RENK VE DAHA NİCESİNİ KATACAK ÜRÜNLER SEPETE ATILMAYI BEKLİYOR!

Duyduk, duymadık demeyin. 
İster müziği isterseniz de dışarıda 

konuşulanları duymak Apple’ın 
yeni Airpods Pro kablosuz 

kulaklıkları ile mümkün. Aktif 
Gürültü Engelleme özelliğiyle 

size en iyi duyuşu, Şeffaf 
Mod özelliğiyle de dış seslere 

odaklanabilmenizi sağlayan; tam 
şarj ile 4.5 saatlik performans 

gösteren kulaklıklar, zarif 
tasarımına en akıllı detayları 

sığdırıyor.

Çocukların rengârenk hayal 
dünyasına Carioca Baby 
ürünleriyle destek olun.

Carioca Baby’nin bol çeşitli, 
renkli ve eğlenceli boya setleriyle 

hem çocukları sevindirin hem 
de yaratıcı hayallerini kağıda 
dökmelerine katkınız olsun.

APPLE AİRPODS 
PRO BLUETOOTH 

KULAKLIK
CARIOCA BABY

BOYALAR

Modanın dev isimlerinden 
Michael Kors, şıklığınızı 

tamamlayacak her ayrıntıda 
yanınızda. Giyimden aksesuarlara 

geniş bir yelpazede seçenek 
sunan Michael Kors, özel tasarım 

kol saatleriyle sizi modanın ve 
zamanın hâkimi kılacak.

MICHAEL KORS
KOL SAATLERİ
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SETUR SATIŞ OFİSLERİ 
Setur Genel Müdürlük Ümraniye / Genel Müdürlük
Saray Mah. Site Yolu Cad. No:4/1 34768  
İstanbul: info@setur.com.tr
 444 28 22 / (+90) 216 554 37 00 

Setur Suadiye
Suadiye Mah. Bağdat Cad. No: 439, Kadıköy 34740
İstanbul: info@setur.com.tr  (+90) 216 362 56 63

Setur Nişantaşı
Meşrutiyet Mah, Vali Konağı Cad. Hacı Mansur Sok. No:2/B 
Nişantaşı  (+90) 212 942 36 60

Setur İzmir  
Vasıf Çınar Bulv. No:19-B, Alsancak 35220
İzmir: info-izmir@setur.com.tr  (+90) 232 488 06 06 

Setur Ankara  
Kavaklıdere Sok. 5B, Kavaklıdere 06690  
Ankara: info-ankara@setur.com.tr  (+90) 312 457 47 00

DUTY FREE MAĞAZALARI
Havalimanı MağazalarıHavalimanı Mağazaları
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı
 (+90) 216 588 87 52 Dış Hatlar Terminali

Samsun - Çarşamba Havalimanı
 (+90) 362 844 85 63 Samsun Havalimanı

Gaziantep - Gaziantep Havalimanı
 (+90) 342 582 10 22 Dış Hatlar Terminali

Deniz Limanı MağazalarıDeniz Limanı Mağazaları
İzmir - Alsancak
 (+90) 232 463 87 34 Alsancak Limanı

İzmir - Çeşme  
 (+90) 232 712 61 81 Çeşme Limanı

Aydın - Kuşadası  
 (+90) 256 612 81 41 Kuşadası Limanı

Muğla - Marmaris  
 (+90) 252 412 29 49 Yeni Liman

Muğla - Yalıkavak  
 (+90) 252 385 39 49 Yalıkavak Bodrum

Muğla - Bodrum  
 (+90) 252 316 07 75 Bodrum Yolcu Limanı

Balıkesir - Ayvalık
 (+90) 549 542 75 95 Liman İçi Mağazası

Sınır Kapıları MağazalarıSınır Kapıları Mağazaları
Çıldır Aktaş - Gürcistan Sınırı
 (+90) 543 690 45 80 Çıldır Aktaş Sınır Kapısı

Dilucu - Azerbaycan Sınırı
 (+90) 549 562 75 94 Dilucu Sınır Kapısı

Kapıkule - Bulgaristan Sınırı
 (+90) 284 238 25 96 Kapıkule Sınır Kapısı

Hamzabeyli - Bulgaristan Sınırı
 (+90) 284 328 72 46 Hamzabeyli Sınır Kapısı

İpsala - Yunanistan Sınırı
 (+90) 284 616 40 33 İpsala Sınır Kapısı

Posof - Gürcistan Sınırı
 (+90) 543 690 45 80 Posof Sınır Kapısı

Sarp - Gürcistan Sınırı
 (+90) 466 371 50 74 Sarp Sınır Kapısı

Habur - Irak Sınırı
 (+90) 486 528 71 24 Habur Sınır Kapısı

Esendere - İran Sınırı
 (+90) 533 265 39 38 Esendere Sınır Kapısı

Van Kapıköy - İran Sınırı
 (+90) 543 453 55 86 Van Kapıköy Sınır Kapısı

Diplomatik MağazaDiplomatik Mağaza
Irak - Erbil  
 (+964) 0 750 144 64 04 Kuzey Irak - Erbil

Kalamış & Fenerbahçe Marinaları
Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış, İstanbul 
 (+90) 216 346 23 46

Yalova Marina Süleyman Bey Mah. Yalı Cad. No:45 Yat 
Limanı Merkez Yalova  (+90) 226 813 19 19
Ayvalık Marina
Atatürk Bulv. Yat Limanı Ayvalık, Balıkesir 
 (+90) 266 312 29 96

Çeşme Marina
Altın Yunus Çeşme, İzmir  (+90) 232 723 14 34

Kuşadası Marina
Atatürk Cad. Yat Limanı Kuşadası, Aydın 
 (+90) 256 618 14 60

Marmaris Netsel Marina
Netsel Tur. Yat. A.Ş. Günnücek Yolu Marmaris, Muğla
 (+90) 252 412 27 08

Kaş Marina
Uğur Mumcu Cad. Bucak Denizi Acısu Mevkii Kaş, Antalya 
 (+90) 242 836 37 00

Antalya Marina
Büyük Liman Mevkii, Liman Mah. Liman 2. Cad.  
No:40 07130  (+90) 242 259 32 59

Finike Marina
Setur Finike Marina Antalya   (+90) 242 855 50 30

Midilli Marina
Makri Gialos 81100 Midilli, Mytilini Lesvos 
 (+30) 22510 54000

Gökova Ören Marina
Yalı Mah. Ören Beldesi Milas, Muğla  
 (+90) 252 532 33 61

SETAIR
Özel Hangarlar Bölgesi 34295 Sefaköy, İstanbul 
 (+90) 212 465 48 55
 

YETKİLİ ACENTELER
AdanaAdana
AYF Turizm Mithat Saraçoğlu Cad. (Big Chefs Restaurant 
Karşısı) Gökkuşağı Apt. 3A 01130 Seyhan/Adana
 (0322) 458 80 03

İGES Turizm Toros Mah. Ali Sepici Bulv. Büşra Apt.
No:27/C Çukurova/Adana  (322) 454 21 60

AnkaraAnkara
BLU Travel Simon Bolivar Cad. Duyu Sok. No:2 Çankaya, 
Ankara  (0312) 439 91 00 

Diverso Turizm Meşrutiyet Mah. Selanik Cad. No:52/6 
Kızılay, Ankara  (0312) 266 44 44 

MRC Turizm / Çayyolu Alacaatlı Cad. No:18 B Blok D:8 
Çayyolu, Ankara  (0312) 238 32 32

Sea Salt Tour - Next Level AVM Kızılırmak Mah. Dumlupınar 
Bulv. No:3 K:1 P1 Çankaya, Ankara  (0312) 220 03 20

Ultra Turizm Söğütözü Kızılırımak Mah. 1443 Cad. No:15/1, 
Söğütözü/Çankaya/Ankara  (0312) 285 08 32

AntalyaAntalya
Kahramanlar Turizm Andifli Mah. Hastane Cad. No:18/1 
Kaş, Antalya  (0242) 836 10 62

Makkhi Travel - Novada AVM D-400 Karayolu Üzeri Sorgun 
Cad. Manavgat Otogarı Yanı 8096 Sok. No:5 Manavgat, 
Antalya  (0242) 753 35 35 

Matrix Turizm Burhanettin Onat Cad. No:79/1 Antalya
 (0242) 322 71 00

BursaBursa
Miratus Travel Altınşehir Mah. Uğur Mumcu Bulv. 304 Sok. 
60 AC Nilüfer, Bursa  (0850) 255 66 77

Stella Turizm Altınşehir Mah. Ahmet Taner Kışlası Bulv.
No:50/A Özlüce, Nilüfer, Bursa  (0224) 273 31 86

ÇanakkkaleÇanakkkale
Grakinos Travel Kemalpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad.
No:15-C 1-2 Çanakkale  (0286) 217 10 11

DenizliDenizli
Ada’t Turizm Hacıkaplanlar Mah. 718 Sok. No:6 Pamukkale, 
Denizli  (0532) 645 85 03

EskişehirEskişehir
Moringa Tour Cumhuriye Mah. Cengiz Topel Cad. 32/B 
Tepebaşı Eskişehir  (0222) 202 00 85

GaziantepGaziantep
Follow Me Turizm Muammer Aksoy Bulv. No:64/C 
Gaziantep  (0342) 338 94 94

GiresunGiresun
Çotanak Turizm Hacı Miktat Mah. Atatürk Bulv. 9/A Merkez, 
Giresun   (0454) 201 18 18

İstanbul (Anadolu Yakası)İstanbul (Anadolu Yakası)
Aig Turizm Atatürk Cad No:1 Tever Apt. D:11 Sahrayıcedid, 
Kadıköy, İstanbul  (216) 385 41 75

Edfa Turizm / İçerenköy İçerenköy Mah. Alan Aldı Cad. 
No:6/A Ataşehir, İstanbul  (0216) 572 75 55

Azmihan Turizm / Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. 
No:19/A Çekmeköy, İstanbul  (0216) 640 52 23

Blue Route Travel / Bostancı Şemsettin Günaltay Cad. 
No:13/B Bostancı, İstanbul  (0216) 361 36 36 

Metropen Turizm / Pendik Batı Mah. Erol Kaya Cad. No:77 
Pendik, İstanbul  (0216) 354 15 45

Mis Turizm / Kadıköy 
Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Özkan Han No:37/7 
Kadıköy, İstanbul  (0216) 414 64 14

Tourco / Pendik 
Yenişehir, Osmanlı Bulv. No:4 Kadıköy, İstanbul
 (0216) 511 56 76

World Selection / Caddebostan  
Bağdat Cad. Alevok Apt. No:275/3 Kat:2 Caddebostan, 
İstanbul  (0216) 302 29 61

İstanbul (Avrupa Yakası)İstanbul (Avrupa Yakası)
Bermuda Tur / Etiler Nispetiye Mah. Aytar Cad. Gürel Apt. 
No:35/C 1. Levent, İstanbul  (0212) 358 16 18

Beytur Turizm / Başakşehir
Defne 06 Mah. Kemal Sunal Cad. B.B Blok Atrium Mavi 
Çarşı K:1 No:110 Bahçeşehir-Başakşehir, İstanbul
 (0212) 669 83 64

Bufera Turizm / Avcılar Merkez Mah. Spor Sok. No:28 
Avcılar, İstanbul  (0212) 590 00 00 

Keops Turizm / Beylikdüzü Nazım Hikmet Bulv. Concepta 
Plaza 79/81 B Blok No:25 Beylikdüzü, İstanbul
 (0212) 852 53 53

Moba Turizm / Mimaroba
Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulv. Colorist Avm A Blok 
No:4 AB Büyükçekmece, İstanbul
 (0212) 924 84 81

Nisan Turizm / Ataköy Atrium AVM
Ataköy 9. Kısım Atrium Çarşısı No:42 Ataköy, İstanbul
 (0212) 661 94 30

Life Turizm
Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. Selimbey Pasajı, No:10 D:32
Bakırköy, İstanbul  (0212) 570 11 18

365Turizm
Bahçelievler Mah. Deli Hüseyin Paşa Cad. Ödül Sok. 
No:2/1D Bahçelievler, İstanbul  (0212) 677 32 30

İzmirİzmir
Pagos Turizm / Alsancak Akdeniz Mah. 1352 Sk. Halit Ziya 
Bulv. No:2 D:1 Alsancak, İzmir  (0232) 445 93 00

KahramanmaraşKahramanmaraş
Döngel Turizm Trabzon Bulv. Menderes Mah. Mis Apt. Altı 
No:74/C Kahramanmaraş  (0344) 231 26 00

KayseriKayseri
Ally Go - Alice Turizm Mimarsinan Mah. Murat Cad. Sosyal 
Tesis Apt. No:45/A Kocasinan, Kayseri
 (0352) 224 06 74

KonyaKonya
Byetour Turizm / Kent Plaza AVM Bedir Mah. Ataseven Cad. 
Kent Plaza AVM No:2/B18 Selçuklu, Konya 
 (332) 353 00 38 

MersinMersin
Altındere Turizm
Kültür Mah. İsmet İnönü Bulv. Altın Anahtar Apt. Zemin Kat 
No:138/1 Mersin  (324) 233 06 07

MuğlaMuğla
Alper Turizm Atatürk Cad. No:8/E, 48700 Marmaris, Muğla  
 (0252) 412 26 38

Oraz Turizm / Bodrum - Oasis AVM Oasis Avm No:83/B 
15/16/17 Bodrum, Muğla  (0252) 317 05 05

OrduOrdu
Modi Turizm
Selimiye Mah. Lise Cad. No:6 Ordu  (0452) 666 44 88 

RizeRize
Edfa Turizm Cumhuriyet Cad. Başoğlu İşhanı 93/1 Rize 
 (0464) 217 74 44

SakaryaSakarya
Serdivan Turizm Arabacı Alanı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.
No:33 İç Kapı No:107 Serdivan, Sakarya
 (0264) 242 00 08

SamsunSamsun
H-G Turizm Mimar Sinan Mah. Atatürk Bulv. No: 241/9
Atakum, Samsun
 (0362) 233 43 43 - (0362) 234 46 46

MARİNALAR

INFO
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