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”Bahar planlar ve hayaller mevsimidir..”
L. Tolstoy

ÖNSÖZ
baharın en güzel renklerini setur extra’da buluşturduk...
2021 baharı belki de bu senenin en çok beklenen zamanlarından oldu. Havaların ısınmasıyla açık havada olma, yeni yerler
keşfetme duygusu daha da ağır basmaya başladı. Bu sayıda sizler için, bu heyecan verici seyahat duygusuna iyi gelecek
birbirinden keyifli destinasyonlar derledik.
Yeni sayımızda, hem online platformlarda hem de fiziksel olarak gerçekleşen yurt içi/yurt dışı festivallerden bir seçki hazırladık.
İster evden, isterseniz yerinde deneyimleyebileceğiniz bu eğlenceli festivallere hazır olun.
Seyahat alanında çeşitli kısıtlamaların söz konusu olduğu gerçeğinden hareketle, seyahat meraklılarına sadece bir PCR testi
ile seyahat edebilecekleri birbirinden güzel ülkelerin listesini hazırladık. ‘Ortadan kaybolmayı’ bir sanat hâline getiren, dijital
göçebe olan veya olmak isteyenler için ise hem yaşaması hem çalışması keyifli olacak ülkeleri sıraladık.
Dergimizde gezinirken, bir doğa harikası ve su yaşamı ile dillere destan olan Mozambik’in Bazaruto Adaları’nı; ülkemizde Ege’nin
lezzetleri ile dünyaya nam salmış gastro-cenneti Urla’yı; İstanbul’un yanı başında doğanın huzuru ile kucaklaşacağınız SumaSanjati’yi yakından tanıyacak; özenle seçilmiş bir rotayla rengârenk ve çok kültürlü yapısıyla gezginler için bir cennet olan
Meksika’ya doğru yol alacaksınız.
Doğa sporu meraklılarını da unutmadık. Doğa ile olan bağlarınızı güçlendiren, ilkel bir su sporu olan SUP board’u, Türkiye’de
keyifle yapabileceğiniz birçok rota sizleri bekliyor.
Ve tabii ki SeturExtra’nın olmazsa olmazı birbirinden harika turlarımız yine sizlerle. Gastronomi denince akla gelen ilk isimlerden
Levon Bağış rehberliğinde Güney Trakya Bağ Rotası turumuz öncesinde bağcılık ve şarap deneyimi üzerine gerçekleştirdiğimiz
keyifli söyleşimiz de yeni sayımızın sayfalarında yerini aldı.
Bu baharınızı daha da renkli kılmak için hazırladığımız içeriklerimizin seyahatlerinize ilham olması dileğiyle… Keyifli okumalar.

Derya Gülünay

Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü
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Festivalleri
MONTREUX CAZ FESTİVALİ
2 - 17 TEMMUZ
İsviçre

BIRMINGHAM THYAGARAJA FESTİVALİ
1 MAYIS 2021
Online

BBC RADIO 1 BIG WEEKEND
28 - 31 MAYIS
Online
Thyagaraja Festivali, Hint klasik müziğinin
bir formu olan karnatik müziğin ünlü
bestecilerinden Tyagaraja’yı onurlandırmak
için yapılan bir festival. Festivale her yıl
İngiltere’nin dört bir yanından dansçılar,
perküsyoncular ve müzisyenler katılıyor. Bu
yıl büyük besteci Tyagaraja’nın 174’üncü
yaş gününü kutlayacak olan festivalde,
genç, yaşlı herkese hitap eden zengin
bir program var. Genç yeteneklerden ve
profesyonellerden müzik konserleri, dans
gösterileri, klasik ve halk dansları, Hint
kültürü ve sanat formları üzerine söyleşiler
ve paneller gün boyunca gerçekleşecek
olan programın içeriğini oluşturuyor.
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İkinci senesinde de online olarak
gerçekleşecek olan Radio 1 Big
Weekend Festivali, 28-31 Mayıs
tarihleri arasında 4 günlük canlı müzik
etkinlikleri ile seyircisiyle buluşuyor.
BBC Sounds ve BBC iPlayer’dan
yayınlanacak olan etkinliklerde
sadece festival için kaydedilen 50
yeni canlı performans olacak. BBC’nin
açıklamasına göre bu çevrimiçi etkinlik,
hayranların arkadaşlarıyla parklarda,
plajlarda, bahçelerde veya kendi
evlerinde eğleneceği şekilde tasarlandı.

Her sene geleneksel olarak İsviçre’nin
Montrö şehrinde, Geneva Gölü kıyısında
düzenlenen festivalin bu yıl 55.si
gerçekleştiriliyor. Bu yılki etkinlikte
pandemi koşulları da göz önüne
alınarak, fiziksel olarak gerçekleştirilecek
festivalde bir takım düzenlemeler
söz konusu. Tamamen gölün üzerine
maksimum 600 koltuk kapasiteli bir
sahne inşa edilecek. Bunun dışında,
daha küçük kapasiteli diğer üç sahne
jazz konserlerine, atölyelere ve Jam
Session’lara ev sahipliği yapacak. Bu
seneki festivalin formatı, şenlikli ve
müzikal mükemmellik değerlerine
dayanan, daha samimi bir yapıda olacak
şekilde planlanıyor.

2021 yazında yurt dışından, ister çevrimiçi ister fiziksel, katılmayı
iple çektiğimiz etkinlikler.

COMIC CON FESTİVAL
23 - 25 TEMMUZ
Online

CANNES FİLM FESTİVALİ
6-17 TEMMUZ
Fransa
Bu yıl, 11-21 Mayıs 2021 tarihleri
arasında düzenlenmesi planlanan
2021 Cannes Film Festivali,
mevcut koşullar sebebiyle 6-17
Temmuz tarihlerine ertelendi ve
fiziksel olarak gerçekleştirilmesi
planlanıyor. Festivalin bu yılki jüri
başkanı Amerikalı oyuncu, yönetmen,
yapımcı, senarist ve akademisyen
Spike Lee olacak. 17 Temmuz kapanış
seremonisinde Lee, Altın Palmiye ile
ödüllendirilecek. Bu yılın muhtemelen
en çok heyecanla beklenen sanat
festivallerinden birisi olan Cannes’da
jürinin resmî seçkisi ise haziran ayı
başında açıklanacak.

TOMORROWLAND MÜZİK
FESTİVALİ
27-28-29 AĞUSTOS
Belçika, Boom
San Diego Comic Con Uluslararası
festivali, yıllardır çizgi roman yaratıcılarını,
bilim kurgu ve fantezi yazarlarını, film ve
televizyon yönetmenlerini, yapımcıları,
yazarları ve popüler sanat yaratıcılarını
hayranlarıyla buluşturuyor. 1970’ten beri
Amerika’da artık gelenekselleşmiş bir
hale gelen bu festivalde yüzlerce cosplay
sergilenmiştir. Festivalin en önemli
özelliklerinden birisi de yeni çıkacak olan
filmler, diziler ve oyunlar hakkında ön
bilgiler vermesidir. Bu seneki koşullar
sebebiyle normalde yüz yüze olan etkinlik
2022 yazına erteleniyor ancak ComicCon@Home çevrimiçi bir etkinlik olarak
23-25 Temmuz’da planlanıyor.

2005 yılından beri gerçekleştirilen
ve Avrupa’nın en büyük elektronik
müzik festivallerinden kabul edilen
Tomorrowland pandemi durumunun
düzeleceği umudu ile bu yıl Ağustos
sonu için planlanıyor. Festival
önümüzdeki aylarda değişebilecek
açık hava etkinlikleri yönergelerine
uyacak şekilde organize ediliyor.
Tomorrowland, 2021 yazının sonlarına
doğru olumlu ve pozitif bir hava
eseceğine dair umutlu ancak yine
de festivalin 2022’de gerçekleşmesi
ihtimali olduğunun da farkında.
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Festivalleri

40. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ
1 NİSAN - 29 HAZİRAN 2021
Online

Bu yıl 40. yaşını kutlayan
İstanbul Film Festivali
seyircisiyle çevrimiçi ortamda
buluşuyor. Festivalin çevrimiçi
platformunda, belirtilen
tarihlerde her perşembe, cuma,
cumartesi ve pazar günleri film
gösterimleri gerçekleşecek.
20-29 Mayıs’ta ise Ulusal
Yarışma, Ulusal Belgesel
Yarışması ve Ulusal Kısa Film
Yarışması çevrimiçi ve pandemi
koşullarına göre sinema
salonlarında yapılacak. 1984
yılından beri her Nisan ayında
gerçekleştirilen bu köklü festival
bu yıl da geleneğini bozmuyor ve
tekrardan seyircisi ile buluşuyor.
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4. ULUSLARARASI KADIN
YÖNETMENLER FESTİVALİ
26 NİSAN - 5 MAYIS 2021 /
25 - 30 HAZİRAN 2021
Online / Türkiye, İzmir-İngiltere-Kosova

BEST OF OPUS AMADEUS ARŞİV
KONSERLERİ SERİSİ
20 NİSAN - 30 MAYIS 2021
Online
İstanbul Uluslararası Opus Amadeus
Oda Müziği Festivali “Türkiye’nin Dört
Köşesi Oda Müziği Neşesi” sloganıyla 10.
yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Festival ilk
günden beri arşivlediği konser kayıtlarını,
kaçıranlar ve izlemek isteyenler için dijital
salonunda yayınlama fikrini böylesi bir
festivale dönüştürüyor. “Dünya Müzikle
Mutluyken”, “Dünya Müzikle Nefes
Alırken”, “Dünya Müzikle Bir aradayken”,
“Dünya Müzikle Hayal Kurarken”, “Dünya
Müzikle Kucaklaşırken” ve “Alev Alev
Piazzolla” gibi program başlıklarıyla
derlenen festival konserleri belirtilen
tarih aralığında çevrimiçi ortamda
yayınlanacak.

İlk gösterimlerini 1-7 Mart tarihleri
arasında çevrimiçi olarak, Türkiye, İngiltere
ve Kosova’da yapan festival, Türkiye’deki
ikinci ayağını da 26 Nisan - 5 Mayıs
2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak
gerçekleştirecek. Kadın yönetmenleri
ve filmlerini daha görünür kılmayı
hedefleyen festival, her sene 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün önemini
vurgulamak açısından mart ayının başında
gerçekleşecek şekilde planlanıyor. 25-30
Haziran tarihleri arasındaysa pandeminin
izin verdiği koşullar dahilinde festival
İzmir’de seyircisi ile buluşmayı hedefliyor.

türkiye’nin dört bir yanından, yola çıkarak ya da evinizin
konforunda katılabileceğiniz yaz festivalleri.

ISPARTA BİSİKLET FESTİVALİ
24 - 27 HAZİRAN 2021
Isparta

İZMİR KAHVALTI VE BRUNCH
FESTİVALİ
12 - 13 HAZİRAN 2021
İzmir-Bayraklı La Vie Nouvelle

ANKARA ÇİÇEK FESTİVALİ
10 - 13 HAZİRAN 2021
Ankara
Isparta’nın Eğridir ilçesinden
başlayarak, Tazı Kanyonu’na
kadar sürecek olan bu bisiklet
yolculuğunda 4 gün boyunca
açık havada keyifli bir macera
katılımcılarını bekliyor. 4 günde 4
farklı lokasyonda çadır kampı da
organize eden festival, pandemide
doğaya hasret kalanlar için harika
bir açık hava deneyimi vadediyor.
‘Güller ve göller diyarı’ Isparta’da
gerçekleşecek olan festival, hem
doğa dostu hem de sağlıklı bir yaşam
için önemli olan bisiklet sporunun

Ankara’da Kentpark’ın Açık Otoparkında
yaklaşık 10.000 metrekarelik bir alanda
gerçekleşecek olan festivalde, Türkiye’de
yetişen bütün çiçekler bir araya geliyor.
Ülkenin belli başlı üreticilerinin bulunacağı
çiçek festivalinde, doğrudan aracısız olarak
binlerce çeşit çiçek, bitki, fidan, tohum
bulunabilecek. Rengârenk çiçeklerin
görüntüsü ve mis kokularla dolup taşacak
olan bu açık hava festivali, bitki severler
için keyifli birkaç gün geçirmeyi garantiliyor.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan İzmir
Kahvaltı ve Brunch Festivali’nde gün
boyu dolu dolu vakit geçireceğiniz
birbirinden keyifli etkinlikler var.
Workshoplar, sahne şovları, tadım
etkinlikleri, DJ performansları ve
çeşitli markaların enfes ürünleri ile
zenginleştirilmiş bir festival programı
söz konusu. Festival girişinde
HES kodu uygulaması ve ateş
kontrolü yapılmakta, tüm pandemi
önlemlerine özen gösterilmektedir.

kabul görmesini ve yaygınlaşmasını
amaç ediniyor.
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Meraklısına

BU BAHAR SADECE
BİR PCR TESTİ
İLE SEYAHAT
EDEBİLECEĞİNİZ
KEYİFLİ ROTALAR

MERAKLISINA

PANDEMIYLE BIRLIKTE, HAYATIMIZDA BIRÇOK
ŞEY DEĞIŞTIĞI GIBI, SEYAHAT ANLAYIŞLARIMIZ DA
DEĞIŞMEYE BAŞLIYOR.

Yaklaşık bir yıllık sürecin ardından ülkeler, özellikle aşılar ve daha
iyi test protokolleri ortaya çıktıkça, ‘normalleşmenin’ eşiğine gelmiş
durumda.
PCR testi, vücutta korona virüsünün bulunup bulunmadığını görmek
için yapılan ve çok hızlı sonuç veren bir tanı testi. Negatif sonuçlu bir
PCR testi ile seyahat edebileceğiniz pek çok ülke var artık. Hatta bazı
ülkeler bunu bile istemiyor. Özellikle bu bahar seyahat planlayanlar ve
bu seyahatin ‘hakkını vermek isteyenler’ aşağıdaki listeye bakmadan
harekete geçmesin.
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MALDİVLER
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TANZANYA
Doğu Afrika’nın eşsiz doğasında, pandemi
psikolojisinden bir süreliğine çıkıp, şnorkelle
yüzebilir, safarilerle vahşi yaşamın büyüleyici
atmosferine katılabilirsiniz. Ülkenin popüler
turistik yerleri, Kilimanjaro Dağı, Zanzibar plajları,
Serengeti Ulusal Parkı, Mafia Adası. Stone Town’u
ise es geçmemek lazım. İlkbaharda ülkenin güneyi
yağmurluyken, Zanzibar’da güneşli bir hava
hakimdir. Haziran 2020 itibariyle, Tanzanya’da
zorunlu bir karantina dönemi yoktur, ancak ateş
ölçüm kontrolleri, maske ve sosyal mesafe kuralları
yürürlüktedir. Test gerekmez.

MALDİVLER
Maldivler, 15 Temmuz 2020’de turizme tekrar
açıldı. Maldivler deyince akla ilk mercan adaları
gelir. Muhteşem manzara ile birleşen su üstü
bungalovları ve lüks tatil köyleri ile Maldivler’de
mis gibi bir ada havası almak size iyi gelecek.
Maldivler’de Kasım-Nisan arası kuru sezon, MayısEkim arası nemli sezondur. Nemli sezonda kısa süreli
Muson yağmurları görülebilmektedir. Ülke, tüm
uluslara kapılarını açmış durumda. Seyahatlerde
kalkıştan en fazla 96 saat önce yapılmış negatif bir
PCR testinin kanıtı gerekiyor.

KOLOMBİYA
Kolombiya, her an yeni bir şey keşfedebileceğiniz
‘macera dolu’ bir ülke. Karayip’in efsanevi
kumsalları, vahşi ormanları, hayranlık uyandıran
müziği ve dansıyla Kolombiya’nın turizm çekiciliği
10 üzerinden 10 almayı hak ediyor. Ülkenin iklimi,
gideceğiniz bölgeye ve döneme göre farklılık
gösteriyor. Haziran ve Ağustos ayları seyahat
için ideal dönem. Kolombiya, 21 Eylül 2020’de
uluslararası turizme yeniden açıldı ve ülkeye
girişlerde 96 saatten eski olmayacak negatif bir
PCR testi isteniyor.

TANZANYA
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KOSTA RİKA
‘Pura Vida’ yani ‘saf hayat’ anlamına gelen yaşam
tarzı ile Kosta Rika, böylesi bir dönemde aranan
seyahat ihtiyacını tam anlamıyla karşılayacak gibi
duruyor. Sınırsız açık hava maceraları, yemyeşil
millî parkları, sakin plajları ile burası adeta ‘Orta
Amerika’nın çiçeği’. Ülkenin sıcaklık ortalaması 25
derece ve eğer yağışsız dönemde gitmek istiyorsanız
Aralık-Nisan arası en uygunu. İspanyolcada ‘zengin
sahil’ anlamına gelen Kosta Rika’ya, bu bahar tüm
ülkeler için giriş izni var. Maske ve mesafeye dikkat
etmek zorunluluk. Test gereksinimi yok.

JAMAİKA
Jamaika, dünyaca ünlü her şey dahil tatil köyleri,
beyaz kumlu plajları ve rahat kültürüyle tanınıyor.
Kuzey Amerikalılar, soğuktan kaçmak ve tropikal
sıcak havanın tadını çıkarmak için her kış adaya
akın ediyor. Ülke Kristof Kolomb’un da tarif ettiği
gibi: “Gözlerin gördüğü en güzel ada”. Bununla
birlikte ülke hem müziği ile hem de gastronomik
açıdan oldukça zengindir. İster vegan olun ister et
sever, farklı sebzelerin, meyvelerin, baharatların,
etlerin, balıkların ve farklı pişirme tekniklerinin
yarattığı mucizeleri burada tadabilirsiniz. 11 Mart
2021 tarihinden itibaren Jamaika’ya gelen tüm
yolcuların, uçuştan 3 günden önceden daha uzun
olmamak üzere negatif bir PCR veya antijen testi
kanıtı göstermeleri gerekecek.

BAHAMALAR
Bahamalar, el değmemiş beyaz kumlu plajlara ve
turkuaz sulara sahip 700’den fazla adadan oluşur.
Gezginler için fantastik tüplü dalış ve şnorkelle
yüzme oldukça keyiflidir. Yılın her dönemi ziyaret
edebileceğiniz Bahamalar, doğal güzellikleri,
festivalleri, renkli yerel kültürü ile hayran kalacağınız
bir ülke. Baharı tüm renkleriyle yaşayabilmek
için doğru adres Bahamalar. Ülke şu anda tüm
uluslardan ziyaretçilere açık. Negatif bir PCR
testinin, varıştan en fazla 5 gün önce alınmasının
yanı sıra; 5 günden uzun konaklamalarda adada
başka bir hızlı test gereklidir.
KOSTA RİKA
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HIRVATİSTAN
Eşsiz mimarisi, muhteşem sahil şeridi ve zengin
tarihî mirası ile Hırvatistan dünyanın en güzel
ülkelerinden. Son on yılda, Hırvatistan’ın turistik
popülaritesi hızla arttı. Kirlenmemiş deniz
doğası, doğal rezervleri ve 116 mavi bayraklı plajı
ile ülke ne kadar övünse az. Nisan ve Eylül ayları
arası en güzel havaları bulabilirsiniz. Bu bahar
‘biraz da balkanlardan gelen şu güzel havanın
etkisinde kalayım’ derseniz, ‘Hırvatistan’ı bir
ziyaret edin’ deriz. Tüm AB üyesi olmayan
ülkeler, 48 saatten eski olmayan bir negatif PCR
testinin kanıtını sunmalıdır.

DOMİNİK CUMHURİYETİ

DOMİNİK CUMHURİYETİ
Beyaz kumlu plajlarıyla tanınan ülke, Kristof
Kolomb’un Yeni Dünya’yı keşfi sırasında ayak
bastığı ilk yer. Tropikal iklimi ile Dominik her mevsim
güzeldir. Su sporları ülkede oldukça yaygın ve
balıkçılık, balina izleme gibi aktiviteler de oldukça
cezbedici. Uzun süredir uyguladığımız ‘evde kal’
mottosundan sonra Dominik Cumhuriyeti’nde
biraz da dışarıda kalmak size ilaç gibi gelecek.
Maske ve mesafeye dikkat ettikten sonra herhangi
bir test ya da karantina söz konusu değil.

BREZİLYA
Brezilya, yıllık 6,5 milyon ziyaretçisi için tropikal
bir cennettir ve dünyanın en uzun plajına sahip
olmasıyla ünlüdür. Heyecan verici kültürü, pastoral
sahil tatilleri, egzotik orman keşifleriyle, ülkede her
gezgin için bir şeyler var. Bahar ayları São Miguel do
Gostoso, Taiba veya Cumbuco’ya seyahat etmeyi
düşünürseniz en ideal zamanlar. Biraz uzaklaşmak
ve ‘nefes almak’ için güzel bir seçenek. 30 Aralık
2020’den itibaren Brezilya’ya girişte 72 saatlik
negatif PCR testi isteniyor.

HIRVATİSTAN
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BREZİLYA

MEKSİKA

MEKSİKA
Meksika, COVID-19 krizi sırasında hızla dünyanın bir
numaralı turizm merkezi hâline geldi. Ülke, başlıca turistik
destinasyonlarını haziran başında yeniden açan ilk ülke
oldu. Meksika, “salsa gibi baharatlı, tekila gibi sarhoş
edici, Frida Kahlo gibi sürreel”. Aynı zamanda Aztekler’e
dayanan tarihiyle dünyanın en eski yerleşimlerinden
biri. Bu anlamda ülke hem köklü bir kültürel derinliğe ev
sahipliği yaparken, hem de müziği, yemekleri, içecekleri,
dansları ile eğlenceli bir tatilin garantisini veriyor. Meksika
dört mevsim güzel, ancak baharda bir başka güzel. Ülkeye
giriş konusunda ise: “Test ve karantina gerekmez, tüm
uluslar hoş geldiniz” diyorlar.

Pandemi zamanında bu bahar seyahat etmesi keyifli
olabilecek, her ulustan ziyaretçiye açık ve PCR testi
isteyen diğer ülkeler ise şunlar: Anguilla, Bahamalar, Belize,
Bosna Hersek, Jamaika, Küba, Ekvador, Gana, Grenada,
Guetamala, Honduras, Kosova, Nikaragua, Panama,
Paraguay, Güney Afrika, Sırbistan, St. Maarten, Turks
ve Caicos Adaları, Uganda, Zambiya, ABD Virjin Adaları,
Zimbabve… Ancak bu durum ülkeden ülkeye değişkenlik
gösterebiliyor. Eğer seyahat etmeye niyetliyseniz,
ülkelerin güncel seyahat uygulamalarını takip etmenizde
yarar var.
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Ortadan Kaybolma Zamanı

BİZE HER YER OFİS: DIGITAL NOMAD

ORTADAN KAYBOLMA ZAMANI

YALNIZCA DIZÜSTÜ BILGISAYARI ILE WIFI
BAĞLANTISI OLAN DÜNYANIN HERHANGI BIR
YERINDE ÇEVIRIMIÇI OLUP ÇALIŞABILENLER
IÇIN SÖYLENEN YENI BIR TABIR DUYAR OLDUK:
‘DIGITAL NOMAD’. İNSANIN DOĞAL SEYAHAT
DÜRTÜSÜ ILE ÇALIŞMA ŞEKLINI BIR ARAYA
GETIREN BU YENI AKIM, BAZI ÜLKELERIN
DIKKATINDEN KAÇMIYOR.

Bir Karayip adasında, sonsuz doğa manzaralarıyla dolu bir kuzey
ülkesinde ya da sokaklarında tarihin kokusunu duyduğunuz bir
Avrupa şehrinde rahatça çalışmak ve yaşamak artık daha cazip bir
hâle geliyor. Çünkü bu tarz bir yaşamın pek çok avantajı var.
Böyle bir yaşam biçimiyle farklı kültürleri tanıma fırsatı edinirsiniz, hem
de bunu yaparken bir taraftan çalıştığınız için maddi geliriniz kesintiye
uğramaz. Çalışma yönünden esneklik kazanırsınız. Bir anlamda kendi
kendinizin patronu olduğunuz için, kendinizi programlayabilme
pratiğiniz gelişir. Bunu iyi organize ederseniz eğer, stresi kendinizden
uzak tutmuş olursunuz. Ayrıca gittiğiniz şehirlerde kendi iş ağınızı
yaratabilir, bağlantılarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Ve tabii ki yeni diller
öğrenebilmek için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Kısacası digital
nomad iseniz, özgürsünüz, yenilikçisiniz, bağımsızsınız, kendinizsiniz.
Bağımsızlığına düşkün z kuşağı bu akımı belki de bu yüzden daha çok
seviyor.
Yabancıların, ülkelerinde çalışarak ekonomilerine katkı sağlamasını
isteyen bazı ülkeler, “dijital göçebe vizeleri”, “uzaktan çalışma vizeleri”
veya “serbest meslek vizeleri” gibi bir takım vize olanakları da sunmaya
başladılar. Bunun yanında digital nomad’lar için konaklama ve banka
hesabı açabilmek gibi kolaylıklar da söz konusu. Dolayısıyla bu, dijital
göçebeler için oldukça sevindirici bir gelişme. Söz konusu ülkelerden
yaşaması keyifli olabilecek bazılarını seçtik.
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MODASI, VİZESİ DE CABASI!
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Ortadan Kaybolma Zamanı

MEKSİKA
Meksika, uzun turist vizeleri nedeniyle dijital göçebeler için cazibe
merkezidir. Ayrıca Meksika’da gezip görebileceğiniz o kadar çok
yer, tadabileceğiniz o kadar çok lezzet var ki zamanın nasıl geçtiğini
anlayamayabilirsiniz. Bu yüzden çalışma rutininizi burada iyi organize
etmeniz gerekebilir. Tarih meraklısıysanız boş zamanlarınızda tarih
müzelerini veya eski kalıntıları gezebilir; tatil meraklısıysanız birbirinden
keyifli sahillerin tadını çıkarabilirsiniz. Meksika’da en yaygın dil
İspanyolca’dır. İngilizce ise en çok bilinen yabancı dildir. Ülkede internet
hızı hiç fena değil, rahatça çalışabilirsiniz.

GÜRCİSTAN
Gürcistan pandeminin talihsizliği sonrası, ekonomilerini canlandırmaya
yardımcı olmak için “Gürcistan’dan, Uzaktan” adlı dijital bir göçebe vizesi
başlattı. Uzaktan çalışıyorsanız ve evde dört duvar arasında daralmaya
başladıysanız salgının bitmesini beklemenize gerek yok. Gürcistan düşük
yaşam maliyeti, renkli şehirleri ve destansı dağ manzaralarıyla uzaktan
çalışmak için harika bir adres. Kültürel olarak çok yakın bulacağınız
Gürcistan’ın enfes mutfağına alışmakta hiç zorluk çekmeyeceksiniz.
Yaşamak için Tiflis’i tercih edecekseniz, şehirde wifi hızının ‘idare eder’
seviyede olduğunu bilmenizde yarar var.

BERMUDA
Bermuda Adaları, Atlas Okyanusu’nda doğu Karayipler’in kuzey
açıklarında yer alan bir takımadadır. Yakın zamanda yayınladıkları
“Bermuda’dan çalış” dijital göçebe vizesi, uzaktan çalışanlar için bir yıla
kadar ülkelerinde kalmaya olanak veriyor. Burada yaşamaya alıştıktan
sonra geri dönmeyi istememe ihtimaliniz olduğunu baştan belirtmekte
yarar var. Zira burası pembe-beyaz renkte kumsalları, antik mağaraları,
tarihî yapılarıyla oldukça zengin bir ‘cennet ülke’. Ülkenin resmî dili
İngilizce. Ayrıca uzaktan çalışanlar için ülkenin wifi hızı da gayet iyi.

ALMANYA
Almanya’nın, Aufenthaltserlaubnis für selbständige Tätigkeit diye tabir
edilen, kendine özel bir serbest çalışma vizesi vardır. Bu, yabancı olup
serbest çalışanların Almanya’da 6 aydan 3 yıla kadar yaşamasına izin
veren bir oturma iznidir. Burada havanın özellikle kış aylarında soğuk
ve kapalı olduğunu belirtmemize gerek yok. Ancak bununla birlikte
ülke kültür-sanat zenginliği, tarihî ve eşsiz mimarisi ile Avrupa’nın göz
bebeği. Özellikle de Berlin. Ayrıca burada internet hızı mükemmel.
Dışarıdayken de çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz.
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BERMUDA

BERMUDA

MEKSİKA

BERLİN

tiflis
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ANTIGUA

BARBADOS
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Antigua ve Barbuda
Karayip Denizi’nin doğusunda bağımsız bir ada ülkesi olan Antigua
ve Barbuda, ‘Nomad Digital Residence’ (NDR) adında 2 yıllık bir dijital
göçebe vizesi duyurusunda bulundu. Eğer deniz kıyısında yaşamı
tercih edenlerdenseniz burası tam size göre. Plajlar neden yeni
ofisiniz olmasın ki? Burada her gün yeni bir plaj keşfedebilir, mavi
yolculuklara katılabilir, dalış aktiviteleri ile kafanızı dağıtabilirsiniz.
Sosyal yaşamda İngiliz kültürü hakim ve resmî dil İngilizce.
Yemeklerde ise Karayipler’in ve İngiliz mutfağının etkileri görülüyor.
Burada yaşarken, mısır unuyla yapılan meşhur “fungie”nin bağımlısı
olabilirsiniz. Burada wifi bağlantısı kurabileceğiniz pek çok yer var.

BARBADOS

norveç

ANTIGUA

Barbados, Güney Karayipler bölgesinde bağımsız, güzel mi güzel
bir ada ülkesi. Ülke salgından kaçmak isteyen dijital göçebelere
ve uzaktan çalışanlara sınırlarını açtı. Ülkenin sloganı ise oldukça
keyifli: “Neden plajın yanında yaşamıyorsunuz ve Barbados’ta
evden çalışmıyorsunuz!” Burada hayatın yavaş ritmini ilk başlarda
yadırgayabilirsiniz ancak bir süre sonra buna alıştığınızda kendinizi
daha gevşemiş ve özgürleşmiş hissedeceksiniz. Hele ki kalabalık bir
şehirde pandemiyi yaşadıysanız burası size meditasyon merkezi gibi
gelecek. Ve tabii ki sahiller… Tropikal sahillerde sörf yapmak burada
oldukça meşhur. Ben seyirci kalmak istiyorum derseniz de burada
sıkça sörf yarışmaları oluyor, onları izleyerek sosyalleşebilirsiniz.
İnternet hızı ise gayet iyi.

NORVEÇ
Norveç, güçlü sosyal demokratik sistemi, zenginliği, refah seviyesi,
doğal güzelliği ve ilerici nüfusu ile İskandinav cenneti diye anılıyor.
Doğal güzelliklerin kültürle iç içe geçmiş olduğu Norveç’te, sırf
yazın fiyortlarda zaman geçirmek, kışın da kuzey ışıklarını ve beyaz
geceleri görmek için yaşanabilir. Ülkede internet hızı ise gayet iyi.
Hâl böyleyken pek çok yabancı dijital göçebe Norveç’te yaşama
şansını değerlendirmek ister. Norveç’in 2 yıla kadar geçerli bağımsız
girişimci vizesi ile bu mümkündür.

Bu saydığımız ülkelerin dışında, Portekiz, İspanya, Anguilla, Cayman
Adaları, Kosta Rika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Dubai, Estonya,
İzlanda, Mauritius gibi ülkeler de digital nomad vizesi veriyorlar.
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HAFTA SONU KAÇAMAK

İS TANBUL’UN YANI BA ŞINDA ,
DOĞ ANIN K UC AĞINDA:

Suma Sanjati

BAZI HAFTA SONLARI HEM İSTANBUL’DAN UZAKLAŞMAK ISTIYORSUNUZ, HEM
DE ‘AMA ÇOK DA UZAK OLMASIN’ DIYORSUNUZ VE BU IKILEM ARASINDA
NE YAPACAĞINIZI BILEMIYORSUNUZ. SIZI BU IKILEMDEN KURTARACAK
MUHTEŞEM BIR ADRESLE TANIŞTIRMAK ISTERIZ: SUMA SANJATI!
İstanbul’un yanı başında yer alan, sevimli Boşnak köylerinden biri olan, Şile-Yeniköy’de kurulmuş Suma Sanjati.
İstanbul’a 60 km, Şile’ye 6,5 km, Ağva’ya 30 km mesafede yer alan otel, 120 dönümlük Meşe, Anadolu Kestanesi,
Doğu Kayını, Gürgen, Karaçam ağaçlarından oluşan doğal ormana kurulmuş durumda. Yani burada her şey şehrin
tantanasından birazcık uzaklaşmak, derin, bol oksijenli bir nefes almak için ideal. Suma Sanjati’nin kurucuları,
işte tam da bu motivasyonla hareket ederek burayı yaratmışlar. Doğa tutkunu iş insanları, hayatını eğitime
adamış bir öğretmen ve sağlıklı yaşam neferi bir hekim tarafından kurulan tesis, şehir yaşamında boğulan insan
için sessizliğin ve huzurun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunun farkındalığı ile oluşturuluyor.
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Hafta Sonu Kaçamak

Burasını değerli yapan en önemli özelliği ise, hiçbir canlıya zarar
vermeden, tek bir ağacı incitmeden yani doğaya saygı duyularak
inşa edilmiş olması. Türkiye’nin en büyük ağaç ev oteli olan Suma
Sanjati, adını bulunduğu Boşnak köyü ile birlikte düşünülerek
almış. Boşnakça “orman” anlamına gelen ŠUMA ve Boşnakça
“rüya” anlamına gelen SANJATİ kelimeleri bir araya geliyor ve
alışılmışın dışında bir rüya ormanı ortaya çıkıyor.
‘Yıldızları gökyüzünde’ olan, yıldızlı otel konforunu müşterilerine
gururla sunan tesisin mottosu ise çok açık: DOĞA DAHİL. “Çünkü
burada her şeye; kuş sesleri, ateş böcekleri, sincaplar, güneş
doğumu, gün batımı, tırtıllar, kaplumbağalar, renklerin dansı ve
tüm doğa güzellikleri dahil.”

KONAKL AMANIN AĞAÇ HÂLİ
Suma Sanjati’de geçirdiğiniz zamanın ruhu, ana kucağındaki huzurla eş değer. Çünkü burada tam anlamıyla doğa ananın
kucağında konaklıyorsunuz. Çam, Meşe, Defne ve Çınar adlarını taşıyan odalardaki verandanıza çıktığınızda muhteşem orman
manzarası, toprağın mis kokusu ve masmavi ya da yıldızlı gökyüzü keyifli anlarınıza mana katacak. Doğanın bu muhteşem
evleri, içlerindeki küçük ayrıntılarla gününüzü güzelleştirecek. Örneğin Çam, Meşe ve Çınar’da içeceğinizi oturma grubunda
dinlenerek yudumlarken, Defne’de şömine başında vakit geçirebilecek ya da jakuzide yorgunluğunuzu atabileceksiniz.
Thermowood ağaçtan üretilmiş, birbirinden bağımsız 22 adet ağaç evde kullanılan tüm malzemeler üstün kaliteli, sertifikalı ve
sağlığa dosttur. Yani içiniz rahat olsun burada her şey tertemiz, mis gibi, garantili ve de üstün kaliteli.
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DOĞAL LEZZETLER
Suma Sanjati’nin üç tarafı cam olan orman manzaralı, verandalı
restoranında, leziz yemeklerin keyfini çıkarmak bir başka güzel.
Üstelik usta bir şefin imzasını taşıyan menülerle, burada yemek
yemek bir sanat hâline dönüşüyor. Ödüllü bir “yemek sanatçısı”
olan Mustafa Baylan, doğal tedariğe önem veren, yerel lezzetlere
yerinde ulaşmaya çalışan ve güçlü aromalı yemek yapma tekniğini
kullanarak kendi tarzını yaratan bir lezzet ustası. Baylan’ın usta
dokunuşlarıyla hazırladığı birbirinden efsane menüleri Suma
Sanjati’nin restoranında sizleri bekliyor olacak.

DOĞANIN DA DAHİL
OLDUĞU TOPL ANTIL AR
Toplantılarınıza huzurun ve ormanın eşlik edeceği Suma Sanjati toplantı salonlarında sizin için her şey düşünülmüş
durumda. 200 m²’lik toplantı salonunun iki cephesinde açılabilir cam var ve o camların ardında tablo gibi bir orman
manzarası görünmekte.Molalarınızda, ormanın içine açılan verandada çayınız, kahveniz ve Suma Sanjati’nin el yapımı lezzetli
atıştırmalıklarıyla soluklanabilirsiniz. Toplam kapasitesi 120 kişilik olan toplantı salonunda, şu anda sosyal mesafe kurallarıyla
60 kişi ağırlanabiliyor. Daha az gruplar için ise 20 m²’lik bir toplantı odası daha mevcut. Toplantılarınız Suma Sanjati’de doğal
olarak huzurlu ve keyifli geçecektir.
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Setur Rota / Yurt Dışı

Amman Akabe

BAŞTAN BAŞA ÜRDÜN TURU PASTEL TONLARIN ARDINDAKI SONSUZ RENKLER

SETUR ROTA / Yur t Dışı

Orta Doğu’nun mistik coğrafyasında antik kentleri ve
Kızıldeniz’in derinlerini keşfetmeye doğru yola çıkıyoruz.
Ürdün’ün başkenti Amman’ı ve Akabe’yi keşfedeceğimiz
turumuzun ilk durağı başkent olacak. Hem coğrafyaya has
geleneksel dokuyu korumayı başarmış hem de modern bir şehir
olan Amman, tepelik bir yapıya sahip. İstanbul misali 7 Tepeli
Şehir olarak anılan Amman’da, kanunla şehir ışıklandırmalarının
pastel ve göz yormayan bir bütünlük içinde olması sağlanmış.
Şehrin renkleri, masalsı bir atmosferi hissettirecek sadelik ve
sakinlikte. Amman’da Roma ve Bizans kalıntıları, Umayyad
Sarayı, Amman Kalesi gibi görkemli tarihî yapılar göreceğimiz
yerler arasında olacak. Dileyen misafirlerimiz Amman’da
geçireceğimiz sürede gerçekleştireceğimiz Jerash Antik Kenti
turu ile binlerce yıl öncesine uzanabilir ve yüzyıllardır toprak
altında kaldıktan sonra gün ışığına çıkmış bir tarihi keşfe
çıkabilirler.

AMMAN

Saman sarı ve pastel tonların hakim olduğu Amman’ı ardımızda
bıraktıktan sonra dünya üzerinde deniz seviyesinden en alçak
düzeyde bulunan noktayı Ölüdeniz bölgesini gezeceğiz. Nebo
Dağı’nın görkemli manzarasına da tanıklık ettikten sonra
rotamız Bizans döneminden kalma mozaikleriyle meşhur
Madaba’ya yönelecek.

PETRA

Amman’ı renkleriyle, atmosferiyle ve tarihiyle keşfettikten
sonra sıradaki durağımız Akabe’ye doğru yol alacağız. Akabe’de
ilk olarak gerçekleştireceğimiz panoramik şehir turunun
ardından Kızıldeniz’in derinlerini keşfedeceğimiz bir Cam
Tekne turumuz olacak. Engin suların ortasında zemini cam
teknemizden ya da şnorkelle dalış yaparak mercanları, resifleri,
rengârenk su altını keşfedebilme imkânı bulacağız.
Amman’ın ardından Akabe şehrinde panoramik bir tur gerçekleştirip turumuzun son
rotası olan dünyanın 7 harikasından birine, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan,
tarihi MÖ 400’lere kadar uzanan Petra’ya doğru yola çıkacağız. Akabe’den 2 saatlik bir
mesafede konumlanan Petra Antik Kenti, kızıl, pembe ve kahve tonlarının doğaya ve
yapılara hâkim olduğu göz alıcı bir tarihî mabed. Nebati İmparatorluğu’na başkentlik
yapmış Petra’da roma tiyatrosu, kral mezarları gibi kayalara oyularak işlenerek inşa
edilmiş yapıları keşfedeceğiz. Rum Vadisi’nde safari ile sonlandıracağımız turumuzdan
Orta Doğu tarihine, medeniyetlere, pastel tonlarının detaylarında sonsuz renk barındıran
kentlere dair unutulmaz anılarla geri döneceğiz.
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BAŞTAN BAŞA ÜRDÜN TURU
(AMMAN & AKABE)
16.06 2021’den itibaren kalkışlı

769 USD

Sofya ve Plovdiv Turu - BALKANLAR

BALKANLAR’DA TARİH VE KÜLTÜRÜN PEŞİNDE
Komşumuz Bulgaristan’ın başkenti Sofya ve en büyük ikinci
şehri olan Plovdiv’e (Filibe) keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz.
Sofya ile başlayacağımız turumuzda şehrin Osmanlı, Bizans
ve Yunan geçmişinden kalan tarihî yapıları, kiliseleri,
camileri, Kızıl Ordu döneminden kalan anıtları görme
fırsatı bulacağız. Şehrin en eski yapısı olan 4. yüzyıldan
günümüze ulaşmış St. Georges Kilisesi, şehrin sembolü St.
Aleksander Nevsky Katedrali gibi etkileyici yapıları keşfe
çıkacak, Vitosha Bulvarı’nda capcanlı kent hayatının akışına
tanıklık edeceğiz. Bu bulvara adını veren görkemli Vitosha
Dağı’da eğlenceli sokakların arasında kimi zaman bize tüm
güzelliğiyle selam verecek.

PLOVDİV

Sofya’nın ardından ikinci ve son durağımız olan Plovdiv’e
doğru yola çıkacağız. 2 saat gibi kısa bir zamanda varacağımız
Plovdiv’de kentin atmosferi, tarihi 4000 yıl öncesine varan
yaşamın izlerini bizlere hemen hissettirecek. Bu dokuyu
en çok UNESCO korumasında olan eski şehir bölgesinde
göreceğiz. Roma döneminden kalma kalıntılar, amfi-tiyatro;
Osmanlı döneminden kalan ve mimarisiyle göz dolduran
camiler, hamamlar bizi yüzyıllar öncesinin kültürüne doğru
bir seyahate çıkaracak.
Tarihî güzelliklerinin yanı sıra şehrin modern hayatına dair
renkli atmosferi yaşayacağımız nokta ise Batenberg Caddesi
ve Otets Paisiy gibi duraklar olacak. Burada Plovdiv’in
çağdaş yüzüne keyifli vintage kafeleri, restoranları, galerileri,
alışveriş mekânları ve sokak sanatı ile tanıklık edeceğiz.
Bulgaristan’ın en önemli iki şehrini, tarih, mimari ve çağdaş
kent hayatıyla derinlemesine keşfedeceğimiz turumuzdan
Balkanlar’ın otantik ve sıcacık atmosferiyle tazelenerek
döneceğiz.

SOFYA VE PLOVDİV
TURU
18.06.2021’den itibaren kalkışlı

149 USD

PLOVDİV
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Setur Rota / Yurt Dışı

BÜYÜK UKRAYNA TURU

Lviv-Kiev-Odessa

TARİHİN İZLERİNİ ÜZERİNDE
TAŞIYAN UKRAYNA ŞEHİRLERİ

BÜYÜK UKRAYNA TURU
(LVİV, KİEV, ODESSA)
25.07 2021’den itibaren kalkışlı

649 EURO

UKRAYNA’YI, BATISINDAN KARADENİZ KIYILARINA KADAR KEŞFE ÇIKIYORUZ. KÜLTÜR
ARENASIYLA DİKKAT ÇEKEN LVİV, BAŞKENT KİEV VE ÜLKENİN KARADENİZ KIYISINDAKİ
İNCİSİ ODESSA’YI GEZECEĞİZ.
İlk durağımız, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Lviv,
tarihî dokusunu bir masal misali korumuş şehirlerden. Lviv’in
arnavut kaldırımlı sokaklarını, Svoboda Meydanı, şehrin kurucusu
Prens Danilo Heykeli gibi etkileyici noktalarını keşfedeceğiz.
Ayrıca Rynok Meydanı, Opera Binası, Lychakivsky Mezarlığı gibi
önemli rotaları keşfe çıkabilir, El Yapımı Çikolata mağazası ve
Eczane Müzesi gezisine katılabilirsiniz.
Lviv’in ardından, 5. yüzyılda Dinyeper Nehri kıyısında kurulan Rus
tarihindeki ilk başkent Kiev’e geçeceğiz. Gezimize tarihî binaları,
kafeleri, restoranları ile şehir hayatının atardamarı Kreschatik
Caddesi’nden başlayacağız. Mikro Minyatür Müzesi, 2. Dünya
Savaşı Müzesi, sanatla dolu Kiev metrosu, tarihî Andreyevski
Yokuşu da şehrin detaylarını keşfedeceğimiz etkileyici rotalar.
Kiev’de geçireceğimiz vakitte, dünya tarihinin en sarsıcı olaylarından
birinin, 1986’da gerçekleşen Çernobil nükleer faciasının izlerine
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tanıklık edeceğiz. Hayalet şehir Pripyat, Duga Radarları, Zalesna
Köyü olayın birebir etkisini yaşayan noktalar olmalarıyla bir hayli
etkileyici mekânlar. İlk müdahaleyi gerçekleştirenlere adanmış
“Dünyayı Kurtaranlar Anıtı” ise facianın daha büyük sonuçlar
yaratmaması için canlarını verenleri saygıyla andığımız bir durak
olacak.
Kiev’den sonra Karadeniz kıyısındaki liman şehri Odessa’ya
geçeceğiz. Dünyanın ikinci büyük opera binası, Âşıklar Köprüsü
ve Katerina Anıtı’na hayran kalacak; şehrin sembolü Potemkin
Merdivenleri’ne uğrayacağız. 1841’de açılan 192 basamaklı
Potemkin Merdivenleri’nde, en dibinde ve en yukarısında
durduğunuzda oluşan göz yanıltıcı ilüzyonu deneyimleyeceğiz.
Dileyen misafirlerimizle 2. Dünya Savaşı’nda kullanılmış
katakombları, Shustov Konyak Fabrikası’nı ziyaret ederek dopdolu
3 günün sonunda dönüşe hazırlanacağız.

Setur Rota / Yurt Dışı

OHRİD

FIRSAT BÜYÜK BALKANLAR TURU
9 GÜN 9 ÜLKE
04.06 2021’den itibaren kalkışlı

199 EURO

9Gün 9 Ülke

FIRSAT BÜYÜK BALKANLAR TURU
BALKANLARI KÖŞE BUCAK KEŞFETMEYE
Balkanlar’da dopdolu bir turla 9 günde 9 farklı ülkeyi gezeceğiz.
Yunanistan ile başlayacağımız yolculukta Makedonya, Kosova,
Arnavutluk, Karadağ, Hirvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve
Bulgaristan’ı gezeceğiz.
Turumuza Yunanistan’ın Kavala şehri ile başlayacağız.
Kavalalı Mehmet Ali Paşa adına inşa ettirilmiş imarethane ve
konak ziyaretlerimizin ardından yolumuzu Selanik’e doğru
çevireceğiz. Selanik’te Aristoteles Meydanı, Büyük İskender
Heykeli, Yunanistan’ın en büyük kilisesi olma niteliğine sahip
Aya Dimitros Kilisesi gibi yapıları ziyaret edeceğiz. Bu şehrin
ülkemizin tarihine dokunan en önemli durağı ise Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün
dünyaya geldiği ev olacak.
Yunanistan’ın ardından turumuz, Makedonya’da Ohrid ve
Üsküp şehirleriyle devam edecek. Yol üzerinde Bitola’da
Elveda Rumeli’nin de set lokasyonlarını ve Mustafa Kemal’in
okuduğu askerî idadiyi ziyaret edeceğiz. Ohrid’de, Ohrid
Gölü’nün eşsiz manzarasını, çarşıların neşeli kalabalığını ve
tarihî yapıları; sonraki durağımız Üsküp’te ise şehrin yeni ve
eski şehir bölgelerinde Büyük İskender, Çar Samuel, II. Filip ve
I. Justinyanus heykellerini, müzeler ve tarihî yapıları, Osmanlı
döneminden kalma Taş Köprü, han ve hamam yapılarını keşfe
30

çıkacağız. Sonraki durağımız Kosova’da Priştine ile başlayan
gezimizde görkemli Kosova Ovası’nı; Prizren şehrinde ise
tarihî camileri, dergâhları ve Tarihî Prizren Köprüsü’nü
ziyaret edeceğiz. Kosova’nın ardından Arnavutluk’ta İşkodra
şehri, Karadağ’da ise renkli gece hayatı, eğlence kültürü ve
muhteşem plajlarıyla Budva ve tarihî atmosferiyle etkileyici
Kotor ziyaret edeceğimiz adresler arasında olacak.
Hırvatistan’da, eski şehir bölgesiyle UNESCO Dünya Mirası
Listesi’nde yer alan Dubrovnik’i gezeceğiz. Bosna Hersek’te ise
ilk ziyaret noktamız meşhur Mostar Köprüsü olacak. Başkent
Saraybosna’da, Latin Köprüsü, Kurşunlu Medresesi gibi
duraklar ile tarih, mimari ve kültürün buluştuğu lokasyonları
tanıyacağız. Sonraki rotamız Sırbistan’da kadim bir Avrupa
şehri olan Belgrad’ı, şehrin tarihî meydanları Kale Meydan ve
Taş Meydan’ı gezerken canlı ve dinamik kent hayatı ile buluşan
otantik atmosfere karışacağız.
Son durağımız ise Bulgaristan olacak. Tarihî ve kültürel
yapıların ihtişamı; bürokratik yapıların mimari görkemi; kültürel
duraklarıyla başkent Sofya’nın ardından Balkanlar’ı karış karış
gezmenin tatlı yorgunluğu ve bir coğrafyayı derinlemesine
tanıyabilmenin tarifsiz keyfi ile dönüş yoluna çıkacağız.

Setur Rota / Gemi Turları

MSC POESIA İLE
İSTANBUL HAREKETLİ
EGE-AKDENİZ

MSC POESIA İLE İSTANBULKALKIŞLI
EGE AKDENİZ
3-14 Kasım 2021

499 EURO

SETUR ROTA / Gemi Turları

Konfor, güven ve şıklıkta misafirlerine en iyisini sunan MSC
Poesia Cruise gemisiyle 12 gün boyunca Ege ve Akdeniz’in
en güzel limanlarında mavinin rehberliğinde keşfe çıkıyoruz.
İlk durağımız Yunanistan sahilleri olacak. Antik dönemlerden
bu yana liman olarak hizmet veren, denizciliğin yüzyıllardır
önemli adreslerinden, Avrupa’nın en büyük yolcu
limanlarından biri olan Pire Limanı’nın ardından rotamızı
Tiren Denizi’ne, İtalya’ya doğru çevireceğiz. Akdeniz’in
en büyük adası; Yunan, Roma, Bizans ve Norman gibi
farklı medeniyetlere yüzyıllar boyunca ev sahipliği yapmış
Sicilya’ya varacağız. Ardından Tiren Denizi’nin maviliğinde
kuzeye doğru yol alacak ve İtalya’nın başkenti, sanatın,
kültürün ve gastronominin beşiği Roma’ya varacağız. Roma’da demirleyeceğimiz 2. yüzyıldan kalma Civitavecchia Limanı’nda,
Roma dönemi rıhtımı, Michelangelo Kalesi gibi yapılar ile tarihin soluğunu ve kıyı kasabası olmanın yarattığı sıcacık kültürü
keşfedeceğiz. Biraz daha kuzeye doğru yola koyulacak Cenova Limanı’nda akşamı karşıladıktan sonra yeniden açıklara doğru
yola çıkacağız. İtalya kıyılarından ayrıldıktan sonra iki gün boyunca Akdeniz’in derinlerinden Ege’ye doğru uzanacak ve ülkemizin
göz alıcı doğaya sahip kıyılarından birine, Kuşadası’na varacağız.

RHAPSODY OF THE SEAS İLE VENEDİK, YUNANİSTAN,
İSPANYA
RHAPSODY OF THE SEAS İLE
VENEDİK, YUNANİSTAN, İSPANYA
23 Ekim 2021

7900 TL

VENEDİK
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Royal Caribbean International bünyesindeki Rhapsody of The Seas
gemimizle çıkacağımız turumuz adına yaraşır şekilde bizi İtalya,
Yunanistan ve İspanya uluslarının maviliklere uzanan melodisine eşlik
etmeye çağıracak. Venedik kıyılarından yola koyulup Yunanistan’ın
Pyrgos kentindeki sevimli kıyı kasabası Katakolo’ya varacağız. Olympia
Antik Kenti kalıntılarına da en yakın konumda olan, tarihiyle olduğu kadar
yerel lezzetleri ve deniz ürünleriyle de dikkat çeken Katakolo’dan sonraki
durağımız bir ada ülkesi olan Malta’nın başkenti Valetta. Avrupa Sanat
Şehri unvanına sahip, dünya mirası olarak kabul edilen, St. John Şövalyeleri
tarafından kurulan, derin tarihî geçmişe ve Barok stilin biricik örneklerine
ev sahipliği yapan şehri keşfettikten sonra huzur dolu kıyı kasabalarıyla
cennetten bir köşe misali İbiza’ya varacağız. İbiza’dan sonraki durak ise
İspanya’ya bağlı Balearik Adalar’ın en büyüğü olan Mallorca olacak. Roma
ve Mağribi tarihiyle, arkeolojik kalıntılarıyla, kültürel ve doğal hazineleriyle
etkileyici bir rota olan Mallorca’nın ardından rotamızı kuzeye çevireceğiz.
Gemimizle varacağımız son liman, İspanya’da Katalan bölgesinin başkenti
Barselona olacak. İspanyol sanatının büyük isimlerine ev sahipliği yapmış;
hem tarihî değerleri hem de günümüze ait kültür canlılığıyla gece gündüz
hareketli Barselona’nın sıcacık atmosferine keyifli bir dalış yapacağız.

MSC POESIA

CELESTYAL CRYSTAL İLE YUNAN ADALARI
Komşumuz Yunanistan’ın adaları ve limanlarına doğru, Ege’nin
büyüleyici sularında bir cruise yolculuğuna çıkacağız. Gemimiz
Celestyal Crystal 1200 misafir kapasitesi ve 400’ün üzerinde
görevlisiyle Ege’nin ışıldayan maviliklerinde sizlere konforu, şıklığı ve
seçkinliği yaşatacak.
İstanbul’dan yola çıkarak ilk olarak Çanakkale’ye varacağız. Troya
Antik Kenti’ne ev sahipliği yapmış olan, 18. yüzyıldan itibaren deniz
ticaretinde önemli bir konum edinen bu şehrin limanında vakit
geçirdikten sonra rotamızı Yunanistan’ın ikinci büyük şehri Selanik’e
doğru çevireceğiz. Yunanistan’ın en hareketli ve neşeli şehirlerinden
biri olarak bilinen ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu
önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu şehir olmasıyla da bizler
için ayrı bir öneme sahip olan Selanik’in ardından tarihî bir liman şehrine
Volos’a yol alacağız. Magnesia adını taşıyan antik bölgede bulunan,
hem doğasının bakirliği hem de mitlere ev sahipliği yapan tarihiyle
bu etkileyici şehrin ardından rotamız Santorini olacak. Romantizmin,
canlı gece hayatının, arkeolojik sitelerin ve kartpostallara yaraşır mavi
beyaz mimarisinin büyüsüne kapılacağımız Santorini’nin ardından
durağımız Atina olacak. Tarihî Pire Limanı’na vardıktan sonra şehir
turumuzla Antik dönemlerin kentin dokusunda bıraktığı izleri, tarihin
ve modern kent yaşamının harmonisini keşfe çıkacağız.

CELESTYAL CRYSTAL

CELESTYAL CRYSTAL İLE
YUNAN ADALARI
İstanbul Kalkış -25 Ekim, 1 Kasım 2021

659 EURO

CELESTYAL OLYMPIA İLE YUNAN ADALARI
VE ATİNA
CELESTYAL OLYMPIA İLE
YUNAN ADALARI & ATİNA
26 Ekim, 3, 9, 16, 23 Kasım 2021

399 EURO

SANTORİNİ

Akdeniz’in sıcakkanlı yüzünü şıklığıyla birleştiren, adını
Olimpiyat oyunlarına vermiş Olympia şehrinden alan cruise
gemimiz ile Kuşadası’ndan başlayarak Yunan Adaları’na doğru
keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. 4 gece 5 gün boyunca Akdeniz’in
göz alıcı maviliklerinde ve mitolojiden günümüze efsaneleri,
doğal güzellikleri taşıyan Yunan Adaları’nı keşfedeceğiz. Bu
yolculuğumuzda ilk durağımız adını Yunan mitolojisinde
Tanrıça Artemis’ten alan Patmos Adası olacak. Yunanistan
tarihinde olduğu kadar Hıristiyanlık tarihinde de önemli
olan Patmos Adası’nın ardından rotamızı Oniki Adalar’ın en
büyüğü Rodos’a çevireceğiz. Şövalyeler Adası olarak da bilinen
Rodos’a vardıktan sonra, adayı gezmek üzere bir yürüyüşe
çıkacağız. Anıtları, tarihî kalesi, UNESCO Dünya Mirası yapıları,
dünyanın yedi harikasından biri olan Rodos Heykeli gibi
etkileyici kültürel miraslara sahip olan Rodos’un ardından bir
sonraki durağımız mavi ve beyazın muhteşem uyumuyla bir
masalı çağrıştıran Santorini olacak. Mavi kubbeli ve bembeyaz
badanalı duvarlarıyla Oia kasabası, ada toprağının bereketini
çoğaltan volkanı ve leziz mutfağıyla Santorini’yi keşfedecek,
sonrasında Atina’nın tarihî Pire Limanı’na ve Siros Adası’na yol
alacağız. Kiklad Adaları’ndan biri olan Siros, Mikonos, Paros ve
Naxos kadar meşhur olmasa da sakinliği ve kalabalıklardan uzak
olmasıyla meşhur adaları geride bırakacak özelliklere sahip.
Yürüyüş turuyla tanıyacağımız adada, plajlarda, bisikletleriyle
sahilde, şirin kafe ve restoranlarda huzur içinde vakit geçiren
ada halkı bizlere de bu sakinliği aşılayacak. Siros’u keşfimizin
ardından rotamızı dönüş yoluna Kuşadası’na doğru çevireceğiz.

Setur Rota / Yurt İçi

SETUR ROTA / Yur t İçi

M AV İNİN S A KİN SE SSİZ
ROTA L A RINI K E ŞFE T ME Y E

MAVİ YOLCULUK TURLARI
05.06.2021’den itibaren kalkışlı

1.824

TL’den
başlayan
fiyatlar

YAZ AYLARINDA MAVİYE DOĞRU YOLA ÇIKMAYA NİYETLİYSENİZ EN HUZURLU, EN
SESSİZ VE SAKİN ROTA BİR MAVİ YOLCULUK ROTASI OLACAKTIR.
Kuzey Ege’den Akdeniz medeniyetlerinin beşiğine doğru mavinin tonları arasında size en çok uyan rotayı seçip yolculuk
hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Setur olarak 20’ye yakın mavi yolculuk tur seçeneğiyle sizleri Ege’den Akdeniz’e bakir
koylar ve kıyılarda unutulmayacak anılar bekliyor.
Dilerseniz Mavi Yolculuk klasiği Bodrum-Gökova turuyla sanatın, edebiyatın ve ıssız koyların tadını çıkarın. Gökova
Körfezi, eşsiz doğasıyla ve edebiyatımızın çınarlarından izleriyle; Karacasöğüt, Çanak Koyu ve daha nice güzelliğiyle
hem klasik hem de sıradışı bir mavi tur olacak.
Daha güneyde Marmaris-Datça mavi turuyla Söğüt, Bozburun, Selimiye, Orhaniye gibi hem otantik hem de doğal
zenginlikleriyle göz alıcı kıyıların izini sürebilirsiniz. Marmaris-Fethiye seçeneğinde ise Ekincik, Kumlubük ve Yassı Adalar
gibi öne çıkan lokasyonlarıyla sular sizi mavinin kalbine doğru çekecek. Bir diğer büyüleyici rota olan Göcek-Ölüdeniz’de
Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz, Göcek Adası gibi ülkemizin dünya çapındaki doğal güzelliklerini, zamanı durduran bir rüya
tablosu misali keşfedeceksiniz. En güneyde Kemer-Kekova turunda, Olympos, Adrasan, Simena ve Phaselis gibi Antik
dönemin atmosferiyle doğal zenginliklerini muhteşem bir harmoniyle gözler önüne seren rotalar sizi bekleyecek.
Kuzeyden güneye Troya, Likya gibi eski çağ medeniyetlerinin, batık şehirlerin, kral mezarlarının, mitolojinin mistik
dokusuyla her bir mavi yolculuk rotası, kalabalıklardan uzak, tarih ve doğa ile baş başa kalabileceğiniz unutulmaz
deneyimler yaşatacak.
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MACEARYI KEŞFET

SU Y UN ÜS T ÜNDEKİ YA ŞAM:

BA Z ARU TO TAKIMADAL ARI

Macerayı Keşfet

Mozambik’in
MOZAMBIK KIYISI AÇIKLARINDA TOPLAMDA ALTI
ADADAN OLUŞAN BAZARUTO TAKIMADALARI, HINT
OKYANUSU’NUN TURKUAZ SULARINDA, RENK RENK
YAŞAM SÜREN 2.000’DEN FAZLA BALIK TÜRÜNÜ
KUCAKLIYOR. BURASI SU ALTI YAŞAMINA TUTKU
DUYAN GEZGINLER IÇIN IKONIK BIR CENNET.
Bölgeye ismini veren Bazaruto Adası, takımadalar içerisinde en
büyük olanı. Diğer adaların isimleri, Benguerra, Margaruque,
Santa Carolina (Paradise Adası), Banque ve Pansy Shell
Adası’dır.
1971’de takımadalar, millî park olarak kabul ediliyor ve
koruma altına alınıyor. Park esasında, denizdeki doğal
yaşamı korumak maksatlı kurulmuş. Bu anlamda Bazaruto
Takımadaları, tamamen deniz ortamına adanmış tek millî park
olma özelliği taşıyor.
Caretta caretta, deri sırtlı deniz kaplumbağası ve dugong
(denizineği) gibi türü tükenme tehdidi altında olan canlıların
burada koruma altında olduğunu görürüz. Ayrıca su altındaki
bu çeşitliliğe, parkın faunası, el değmemiş mercan resifleri,
adaların bitki örtüsü ve çeşitli deniz kuşları da eşlik etmekte.
Suyun üstü de, en az altı kadar zengin ve çeşitli.
Mozambik’in bu eşsiz adaları, adeta sonsuzluğa uzanan beyaz
kumsalları, palmiye ağaçları ve berrak sığ sularıyla karşılıyor
ziyaretçilerini. Burada her şey gün batımını izlemek için
ideal. Takımadaların en büyüğü olan Bazaruto Adası’nı keşfe
çıktığınızda devasa kum tepelerini, tropikal iklimin yoğun
ormanını, savanları, iç gölleri ve sulak alanları göreceksiniz.
Beguerra Adası, Bazaruto Takımadaları’nın en büyük ikinci
adasıdır. Portekizliler tarafından ‘Santa Antonia’ adıyla da
bilinen ada, yaklaşık 55 kilometrekarelik bir alanı kaplar.
Binicilik, balık tutma, dalış gibi aktiviteleri ve ayrıca lüks tatil
köyleri ve soluk renkli plajları ile popülerdir.
Margaruque Adası ise keşfetmeye meraklı ziyaretçiler için
keyifli villa seçenekleri sunuyor. Bu villalar adlarını kumsalda
bulunabilecek kabuklulardan alıyor. Cowrie, Pansy Shell,
Nautilus, Conch bunlardan bazıları.
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PUERTO MADRİN

Macerayı Keşfet

Bölgede yapılabilecek aktiviteler saymakla bitmez. Bunlardan ilk akla gelen, Doğu Afrika’nın en iyi şnorkelli dalış
yeri olan, Benguerra ile Bazaruto Adası arasında konumlanan ‘Two Mile Reef’te deniz altındaki yaşama tanıklık
etmek olacaktır. Burada doğanın mucizesi mercan resifleri suyun 5 metre derininde başlıyor. Büyük resif balıkları,
kaplumbağalar, vatozlar, müren balıkları ve resif köpekbalıklarının yanı sıra yunuslar, dugonglar ve kambur balinalar
‘Two Mile Reef’te dalış yaparken karşılaşabileceğiniz canlı türleri. Mayıs ve Eylül ayları arası burada dalış yapmak
için en ideal zaman dilimidir. Two Mile Resifi’ne erişmek için, Bazaruto, Benguerra ya da Magaruque adalarından
birinde kalmanız gerekecek. Ya da anakaradaki Vilankulos’tan bir günlük gezi planlayabilirsiniz.
Şnorkelle dalmanın yanı sıra, okyanusta tekneyle gezintiye çıkarak bir okyanus safarisi de planlayabilirsiniz.
Bazaruto Takımadaları’nda okyanus safarisi yapmak, Hint Okyanusu’nun büyüleyici deniz canlılığına eşlik etmeniz
için müthiş bir etkinlik. Dalgalar arasında dans eden yunuslar bu yolculukta sizi selamlayacaklardır.
Derin deniz balıkçılığı gezisi, Bazaruto Takımadaları’nda meraklısına sunulan bir diğer su aktivitesi. Bu sular,
yelken balığı, wahoo balığı, mavi çizgili homurtu, siyah marlin, kral balığı, kraliçe balığı, baraküda balığı, uskumru,
sarıkanat, orkinos gibi pek çok balık türü ile ünlüdür. Bu, neredeyse tüm yıl boyunca yapılan bir balıkçılık işi.
‘Big game fishing’ ve ağır olta balıkçılığı için Eylül-Nisan ayları arası en iyi zamanlama. Yelkenli balık sezonu ise
genellikle Mayıs ve Eylül ayları arasında gerçekleşiyor.
Arzu edenler için kano ve deniz paraşütü de bölgede sıkça yapılan eğlenceli aktivitelerden. Bunun dışında kumsalda
at üstünde veya geleneksel Arap yelkenlisi Dhow’larla gün batımında gezintiye çıkabilirsiniz. Ayrıca takımadalarda
yaşayan endemik kuş çeşitliliğinin, kuş gözlemcileri için cezbedici olduğunu belirtmeden geçmemek lazım.
Dolayısıyla buranın hayvan ve bitki çeşitliliği, merak edeni de etmeyeni de cezbediyor; ziyaretçilere cennetten
bir köşe sunuyor. Bazaruto Takımadaları’nı neden görmeliyim diye düşünenler, işte bu macera dolu keşifleri
düşünerek seyahatleri için harekete geçebilirler.
Peki, bütün bu aktiviteleri yapmak için en uygun zaman nedir? Mozambik Bazaruto Takımadaları sıcak, tropikal
bir iklime sahiptir. Kasım ve mayıs ayları arasında süregelen yağmurlu hava, yüksek nem miktarı sebebiyle rahatsız
edici olabilir. Yılın geri kalanı ise sıcak ve keyiflidir. Bu dönemde nem ve yağış miktarı azaldığı için tüm açık hava
etkinlikleri ve su sporlarından en iyi şekilde yararlanmak mümkün.
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Mutlaka Deneyin
Gün batımını izleyin. Dünyada gün batımını bu kadar güzel
görebileceğiniz bir başka yer yok denecek kadar az. Tabii ki
bu güzellik, gün doğumunu izlemek isterseniz de geçerli. Hint
Okyanusu’nun turkuaz sularının dakikalar içerisinde nasıl bir
renk cümbüşüne döndüğünü gördüğünüzde büyüleneceksiniz.
Deniz mahsullerinin tadına bakın. Adaya gidip de lezzetli ve her
daim taze balıkların tadına bakmadan dönmek olmaz. Özellikle
Arap Yelkenlisi gezisine çıkarsanız, salatalardan kalamara kadar
lezzetli yemekler hazırlayan şefler bu gemide olacak.
‘Two Mile Reef’te dalış yapın. Burası Afrika’nın en iyi dalış yeri.
Dalış alanları kalabalık değildir. 12 ila 30 metre derinlikteki
alanlar ve 40 metreye kadar görüş mesafesiyle, yunuslar,
kambur balinalar, balina köpekbalıkları, manta vatozları ve
benekli kartal vatozları ve kaplumbağalarla dolu korunan
mucizevi resifleri keşfedeceksiniz. Burada su altı dünyasının
büyüsüne kapılmamak mümkün değil.
Bazaruto Takımadaları’nda kaldığınız zamanın çoğunu
kaçınılmaz olarak ya denizde ya da deniz kıyısında geçireceksiniz.
Buranın olayı tam anlamıyla ‘deniz yaşamı’. Bu yüzden güneş
yanığı, özellikle günübirlik yolculuklarda ciddi bir risk olabilir.
Olabildiğince gölge alanlarda kalmaya çalışarak veya yüksek
korumalı bir güneş kremi kullanarak bu riskin önüne geçmeye
dikkat edin.

Bazaruto’ya ulaşmak için, öncelikle Vilanculos’a
kara veya hava yoluyla ulaşmalısınız. Daha sonra
takımadalara tekne veya uçaklarla varmanız
mümkün. Bir diğer seçenek ise, İstanbul’dan direkt
Benguerra Adası’na yapılan uçuşları takip etmek.
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KENDİNE HAS LEZZETLERİYLE
EGE’NİN GUSTOSU

TADI DAMAKTA

Urla

Güzel İzmir’in şirin ilçesi Urla, doğanın sunduğu nimetleri değerlendirmesiyle
hem gastronomik bir cennet hem de kendine özgü kültürüyle, tarihiyle,
insanıyla ve doğasıyla eşsiz bir zenginlik merkezi. Zira Urla, eski adıyla
Klazomenai, en az dört bin yıllık geçmişi ile Ege’nin en eski yerleşim yeri.
Bölge, gastronomik potansiyeli ile son yıllarda daha çok ön plana çıkar oldu. Deniz mahsulleri ve taptaze otları ile
Ege mutfağının eşsiz lezzetlerini tatmak için kilometrelerce öteden turistler Urla’ya akın etmeye başladı. Buranın
lezzetleri saymakla bitmez, ama eğer bu orijinal lezzetleri tatmak için buraya geliyorsanız mutlaka ama mutlaka
gitmeniz gereken bazı yerler var.
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DOĞANIN GELECEĞE MİRASI

Meshur Bag Yolu

Buraya gelmişken bağ yolunu gezmemek olmaz. Urla’nın
belki de bu kadar turistik bir yer hâline dönüşmesinde bağ
yollarının etkisi büyük. Aslında bu bağcılık kültürü, Urla’nın
Yunan toprağı olduğu çok eski zamanlara dayanıyor.
Bu anlamda geçmişten günümüze kadar taşınan bir bağ
kültürünü yerinde görmek eşsiz bir deneyim. Bağ yolu
üzerinde 7 bağ evi bulunuyor. Bunlar Limantepe, Urlice,
USCA, MMG, Urla, Urla Bağevi ve Mozaik. Bu tesisleri
yol üzerindeki tabelaları takip ederek rahatlıkla bulabilir,
bağlarını, mahzenlerini gezip keyifli tadımlar yapabilirsiniz.
Ayrıca ağustos sonu eylül başı gibi buralara yolunuz
düşerse, Urla Bağ Bozumu Şenlikleri’ne de katılabilirsiniz.

İSKELEYE KARŞI

yengeç restoran

Urla’nın İskele Mahallesi’nde, bölgenin en güzel balık
restoranlarını bulabilirsiniz. Müthiş bir liman manzarasına
karşı enfes bir balık ziyafeti çekebileceğiniz yerlerden biri
olan Yengeç Restoran, Ege’nin en iyi balık restoranı olarak
gösteriliyor. Günde 110 farklı çeşit meze çıkarıyorlar ve
bunun 28 tanesi misafirlerin önerisiyle yapılmış mezeler.
22 çeşit kendine has ara sıcak ve 18-22 farklı çeşit de balık
bulabiliyorsunuz burada. Tabii ki balıkların hepsi günlük
ve taptaze çıkıyor. Ayrıca kullanılan ürünlerin tamamı
mevsimine uygun olarak seçiliyor. Balıklardan, enginarlı
levrek, ballı kalamar, buharda karides; mezelerden cevizli
kabak kavurma, ayvalı ısırgan, Girit ezme, tereyağlı şevketi
bostan… Buranın efsane tatları saymakla bitmiyor. Bunun
dışında, deniz ürünlerinin lezzeti ile nam salmış bir diğer
nokta olan Adres Restoran’da da denize karşı harika bir balık
ziyafeti çekebilirsiniz.
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DOĞANIN RİTMİNİ SOFRAYA UYDURAN

Od, Urla

Üzerinizde Ege’nin tozu, muhteşem köy yollarından geçerek Od
Urla’ya varıyorsunuz. Sizi ilk zeytin ağaçları karşılıyor. Daha sonra
yüksek, boydan boya cam kapılarıyla şık restoranı görüyorsunuz.
İçeride yüksek tavanlı, odun fırınlı kocaman açık bir mutfak var.
Ateşin ve ortamın sıcaklığı içinizi sarıyor... Mekânı görür görmez
beklentileriniz yükseliyor haliyle; yükselsin, çünkü burası size
eşsiz bir gastronomi deneyimi yaşatacak olan yer. İster tüm yemek
ritüelini takip etmek için şefin masasında, isterseniz de zeytin
ağaçlarının altında bahçede oturabilir, eşsiz lezzetlerin keyfine
varabilirsiniz.
Zeytin ağaçlarının hemen yanı başında duran tarladan mahsullerin
nasıl gelip tariflere dahil olduğunu gözlemlemek ise paha biçilemez
bir deneyim. Yöntem: Tarladan sofraya! Çünkü burada mutfağa dahil
olan her bir ürünün topraktan taptaze gelmesine ve mevsimine
uygun seçilmesine özen gösteriyor. Od Urla’da menüler, doğanın
ritmine uyumlu olduğundan dolayı, aylık ve hatta haftalık olarak
değişkenlik gösterebiliyor. Et, balık, sebze gibi malzemeler ise işini
en iyi yapan üreticilerden temin ediliyor.
Od Urla’yı var eden isim M. Osman Sezener, burasıyla bir
çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Büyüdüğü yerin toprağından ve
denizinden gelen malzemeyi, odun ateşinde pişirerek misafirlerine
sunmak arzusu ise Sezener’i Od Urla’yı var etmeye iten en önemli
motivasyon. Bu yüzden Od Urla, ismini de ilhamını da en çok odun
ateşinden alıyor. Bu haliyle Od Urla, Ege’nin kalbinde, ustalık ve
lezzetin doğayla harmanlanması sonucu oluşmuş, yemek yemeyi
bir sanata dönüştüren eşsiz bir mekân.

OD, URLA

BEĞENDİK ABİ LOKANTASI

YERİNDE GÜZEL

Lezzetler

Urla’ya gidip de enginar yememek hiç olacak şey
değil. Ege’nin baş tacı sebzesi enginarın bin bir çeşit
türevlerini burada bulabilirsiniz. Eğer ev yemekçisi
iseniz Beğendik Abi Lokantası’na mutlaka bir gidin.
Burada Urla güvecinden enginar dolmasına, kabak
çiçeği dolmasından elbasan tavaya, domatesli
pilavdan Girit böreğine mis gibi ev yemeklerini
afiyetle yiyebilirsiniz.
Son olarak, bildiğiniz bütün katmerleri unutun…
Urla’nın meşhur katmeri, bildiğiniz bütün ezberleri
size bozduracak. Hem hafif, hem de böylesi lezzetli
bir şey bulmak zor iş doğrusu. Malgaca Pazarı’nda yer
alan Ege’nin Lale Katmercisi bu konuda uzmanlaşmış.
Peynirli ya da kıymalı enfes katmerin yanına bir bardak
ev yapımı ayran da eşlik etti mi bu iş tamamdır. Eğer
yolunuz Urla’ya düşerse katmerini mutlaka tadın, bu
hazdan mahrum kalmayın.

45

Röportaj

BAĞLARIN ÜSTADI
GÜNEY TRAKYA KEŞFİ
Bağcılık ve şarap kültürü ile tanışmanız
nasıl oldu? Bu alanda profesyonel
anlamda ilerlemeye nasıl karar verdiniz?
Şarap evde soframızın bir parçasıydı.
Zaten yeme-içmenin hep başrolde
olduğu bir ev ve geniş ailede büyüdüğüm
için şarap hayatın sıradan bir parçasıydı.
Adada bahçemizin asmalarından kendi
kendime şarap yapmaya çalışmışlığım da
var. Daha sonrası üniversite zamanlarında
Duty Free’de çalışmaya başladığımda
yabancı şarapların akıl almaz genişliği
ile tanıştım. Orada şaraba meraklı
arkadaşlarımızla kendimizi geliştirmeye
araştırmaya okumaya başladık. O arkadaş
çevresinden yeme-içme dünyamızın
önemli insanları çıktı… Şarabın garip bir
tarafı var; bir defa kanınıza girdiyse şarap
merakı bu merakı doyurmak mümkün
olmuyor. Bir bakıyorsunuz okuduğunuz
her şey, yaptığınız her seyahat şarapla
alakalı olmuş…

RÖPORTA J

Bağcılık ve şarap üretimi üzerine donanıma, birikime sahipsiniz ve bu alanda eğitimler vermeye, danışmanlık yapmaya,
üretmeye devam ediyorsunuz. Spesifik bir yiyecek/içecek üzerine bunca donanım sahibi çok fazla isim görmüyoruz.
Alanınızın geleceği ile ilgili ne söylemek istersiniz?
Aslında profesyonel olarak ve olmayarak çok fazla meraklı, öğrenmek isteyen ve hatta bu meraklarını akademik eğitime
vardıran çok kişi var. Yemek ve içmenin olduğu, insanların bu ikiliden haz almaya devam ettikleri sürece benim işimi
yapanlar olacak. Çünkü şarap ve yemeği eşleştirmek derken yapmaya çalıştığımız şey şaraptan ve yemekten yani aslında
yaşadığımız o andan daha fazla zevk almaya çalışmak. Birbiriyle uyumlu tüm yemeklerin beraber servis edilmesinin
altında bir kimya var. Yani domatesle beyaz peynir yerken de, küflü peynirle tatlı şarap içerken de aynı şeyi yapıyoruz.
Pandemi dönemi, online derslerinizi ne şekilde etkiledi? Hem nicelik hem nitelik anlamında bir değişim söz konusu
oldu mu?
Bir sene önce ekran başında tadım yapacağımı söyleseydiniz en iyi ihtimalle güler geçerdim. Tamamen duyulara hitap
eden tadım deneyiminin yüz yüze gerçekleşmesi belki de en doğru şekli. Ama insanoğlunun en büyük başarısı hızlı
adapte olma kabiliyetinin çok gelişmiş olması. Evde yapılan online dersler ve yayınlar birçok anlamda tahmin edilenin
aksine daha yorucu bir hâlde olmasına rağmen benim kişisel olarak pandemi ile mücadele yöntemim hâline geldi.
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Bağcılık ve şarap denildiğinde dünyanın pek çok farklı rotası
akla geliyor. Bu durum seyahat tutkusunu da beraberinde
getiriyor mu? Kültürleri ve mutfakları kendi alanınızda keşfe
çıkmak için iş dışında bireysel seyahatlerinizde nasıl bir yol
haritası çiziyorsunuz?
Akdeniz iklimine sahip her yerde bağcılık yapılabiliyor. Bu da
tüm dünyada çok geniş bir coğrafyayı şarapçılık için uygun
hâle getiriyor. Ama bağları gezmek, bağcılarla şarapçılarla
tanışıp sohbet ederek tadım yapmak sanki sadece bu şarap
meraklıların anladığı bir gizli dil konuşuyormuş hissi yaşatıyor.
Farklı bir ülkeyi en iyi tanıtan şey gittiğiniz o toprakların
şarabı ve yerel yemeklerini tatmak olduğuna inanıyorum. Tüm
markaların, giyim-kuşamın, hatta mimarinin bile tek tip hâline
geldiği şehirlerde gerçekten kendine has bir yemekle ya da
şarapla karşılaşmak bana kendimi farklı bir yerde hissettiriyor.
Birbirine benzer basmakalıp yemekler ve şarapların servis
edildiği bir yerde ise kilometrelerce yol gidip kendi yaşam
alanından uzaklaşmamışlık hissi bütün gezme neşesini
kaybettiriyor insana. Bu nedenle mutlaka yerel, kendine has ve
yerel meraklıların bildiği yerlere, bölgelere gitmeye çalışıyorum.
Farklı coğrafyalar ve onların bağcılık kültürlerini düşündüğünüzde
aklınıza gelen yahut başınıza gelmiş ilginç örnekler, keşifler söz
konusu mudur?
Gittiğiniz her bağ, geziğiniz her şaraphane mutlaka size ilginç
bir deneyim yaşatacaktır. Örneğin Fransa’nın Rhone bölgesinde
aslında çok iddialı olmayan şarapları ile meşhur Gigondas
Kasabası beni güzelliği ve sakinliği ile büyülemişti. O günden
beri Gigondas şarapları benim için daha lezzetli.
Bir grup şarap profesyoneli ve şarap meraklısı ile yaptığımız bir
Yunanistan gezisinde, Makedonya sınırında gittiğimiz Florina
kasabası da çok etkileyici olmuştu benim için. Camisi, cumbalı
evleri ile tam bir Osmanlı kasabası olan Florina’da ülkenin bazı
şaraplarını tatmıştık. Bu kasaba aynı zamanda Necati Cumalı’nın
kasabasıymış…
Dünya genelindeki türler içinde en çok sevdiğiniz şarap ve
tercih ettiğiniz üzümler nelerdir?
Şarabı öğrenmeye başladıkça asıl heyecan veren tarafının yeni
ve farklı olanı keşfetmenin, iyi bilinen ve tercih edilenden daha
kıymetli olduğunu öğrendim. O nedenle tek bir üzüm ya da
şarabı seçmek çok zor ama eğer soru tek bir tarz şarap seçmek
zorunda kalmak gibi olsaydı kesinlikle şampanyayı seçerdim.
Ülkemizin bağcılık deneyimi ile yurt dışındaki örnekler arasında
sizce ne gibi benzerlikler ve ayrım noktaları söz konusu?
Şarabın tek hammaddesi ve bütün bu büyüyü bize yaşatan
tek bir şey; üzüm meyvesi. Üstelik bu üzüm meyvesinin ana

vatanlarından birisi, yani insanoğlunun şaraplık üzümü ilk
ehlileştirdiği yerlerden birisi bu topraklar. Yani coğrafi olarak
bu topraklar bu hikâyenin başladığı yer. O nedenle dünyada
yetişen her üzümle, yapılan her şarapla bir bağımız var. Maalesef
bu inanılmaz miras ile aramıza girmiş olan mesafe üzücü. Biz
şarabın doğduğu topraklardan birinde, şarabı ve gelenekleri
yeniden inşaa etmeye çalışıyoruz. Sahip olduklarımızı yeniden
keşfediyoruz. Bu keşif sırasında, şarapçılığa çok sonra yani yeni
dünyanın keşfiyle başlayan yerlerle benzerliklerimiz olduğu
gibi sahip olduğu binlerce yıllık geleneği korumaya çalışan eski
dünya ile de benzerliklerimiz var. Biz en eski yeni dünya üreticisi
olarak görebiliriz kendimizi. Tüm dünya ile hem benzerliklerimiz
hem farkımız olağanüstü boyutlarda.
Alanınızda gerçekleştirmeyi arzuladığınız hayaliniz nedir?
Tohumları atılmış, fikir aşamasında yahut ileride gerçekleşmek
üzere hayalini kurduğunuz yeni bir proje var mıdır?
Tüm Türkiye coğrafyası yerel üzüm zenginliği açısından
dünyanın diğer hiçbir çoğrafyası ile kıyaslanmayacak zenginliğe
sahip. Eskiden beri kullanılan, artık unutulmuş ya da değer
görmeyen yerel üzümlerin yeniden kıymeti bilinir hâle gelmesi
için ortağım Umay Çeviker ile beraber ‘Yaban’ adlı yeni bir
projeyi hayata geçiriyoruz. Adı bilinen yada bilinmeyen kadim
üzümleri yeniden şarap yapımında kullanıp bu üzümleri kıymet
gören bir hâle getirmek amacını taşıyan bu proje ilk ürünlerini
birkaç ay içinde verecek.
Setur ile Güney Trakya Bağ Rotası’nda bir yolculuğa çıkacak ve
misafirlerimize rehberlik edeceksiniz. Trakya bölgesinin bağcılık
serüveni ile ilgili neler ön plana çıkıyor? Misafirlerinize bu keyifli
ve leziz yolculukla ilgili şimdiden verebileceğiniz ipuçları var
mıdır?
Bölgenin sahip olduğu hem tarihsel hem de kaliteyi ön plana
çıkaran coğrafi ve iklimsel özellikleri anlatmakla bitmez. Bu
şarapları ve hikâyeleri tarihten günümüze paylaşacağımız bir
seyahat olacak.
Klasik sorumuzla bitirelim. Sizce çok gezen mi çok okuyan mı
bilir?
Ne sadece kitabi bilgi ne de sadece tecrübeye dayalı öğrenim
yalnız başına ileriye götürecek bir değer yaratmıyor kanımca. En
iyisi bilerek, bildiğinin üzerine koymak içinde gezerek edinilen
bilgidir. Aslında bilmek dediğimiz şey de başlı başına bir soru
işaretidir. Ben en iyi bildiğim şeyden şaraptan örnek verecek
olursam; hâlâ öğreniyorum. Biliyorum demek için çok fazla
yolum var. Ve bu yolun biteceğini hiç ama hiç sanmıyorum.
Bilmek için değil yalnızca zevk almak için geziyor olsak da
bilerek gezmek kadar keyifli bir uğraşı olduğunu sanmıyorum.
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Doğanın İzinde

doğanın İzİnde

T ÜRKİ Y E’NİN
EN KE Y İFLİ
SUP BOARD
ROTAL ARI

ALANYA
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TÜRKÇE’DE KÜREK
SÖRFÜ DIYE DE
GEÇEN SUP (STAND UP
PADDLE), ÇOK ESKI BIR
SPOR TÜRÜ. BALIKÇI
KABILELERDEN BERI
YAPILAN BU SPOR, SÖRF
TAHTASI ÜZERINDE
AYAKTA KÜREK
ÇEKEREK YAPILIYOR.
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SUP herkesin yapabileceği bir spor olduğundan dolayı son yıllarda iyice yaygınlaşmış
bir tür. Daha önce hiç yapmamış olsanız bile, birkaç denemeden sonra hemen
kavrıyorsunuz kürek sörfünü. Teknik olarak oldukça basit olan bu sporu yoga,
meditasyon, balık tutma gibi farklı aktivitelerle birleştirmek de mümkün. Aynı
zamanda kürek sörfü, bütün bedeni kullanarak bir denge yaratma üzerine kurulu bir
spor olduğundan hem vücuda ve zihne çok iyi geliyor; hem de tamamen bir doğa
sporu olduğundan doğa ile olan ilişkinizi güçlendiriyor.

ALANYA’DAKI SUP ROTASI
Türkiye’nin, gerek sularla çevrili coğrafi yapısından dolayı gerekse iklimi ile, kürek
sörfüne oldukça uygun rotaları barındırdığını görüyoruz. Daha çok hafif dalgalı,
durgun denizlerde ya da göllerde yapabileceğiniz kürek sörfü için en uygun, en keyifli
rotalardan birisi, Mavişehir’den çıkabileceğiniz İzmir Körfezi’ndeki Issız Ada rotası.
Burası SUP, kano ve kürek için de uygun bir rota. Oldukça sığ bir suya sahip olan
rotanın dibi balçık olduğundan, mecbur kalmadıkça suya girmemeye, girerseniz de
dibe basmamaya özen gösterin. Bununla birlikte rotanın harika bir manzarası var.
Flamingolar, karabataklar, martılar ve pelikanlar yolculuğunuza eşlik edeceklerdir.

ALANYA’DAKI SUP ROTASI
Alanya’daki SUP rotası da oldukça keyifli bir rota. Burada isterseniz SUP turlarına
da katılabilirsiniz. Alanya halk plajından başlayarak eski tersane sahiline uğrayan tur
en son başladığı yerde tamamlanıyor. Alanya Kulesi, Kızılkale, Deniz Feneri ve Eski
Tersane’yi denizden bir bakış açısıyla görebileceğiniz harika bir rota burası. İsterseniz
grup gezilerine katılarak sörf tahtasının üzerinde yoga, meditasyon, yüzme gibi
aktivitelere de dahil olabilirsiniz.

GÖKOVA’DAKİ AZMAK NEHRİ
Gökova’daki Azmak Nehri SUP boarding yapmak için harika bir başlangıç noktası.
Akyaka’nın doğusunda başlayıp 2 kilometre boyunca devam eden ve Gökova
Körfezi’nden denize dökülen nehir zengin bir su altı faunasına sahip. Soğuk ve tuzlu
bir suyu olan Azmak Nehri’nde sörf tahtanızla sakin sakin ilerlerken balıklar ve deniz
kaplumbağaları ile karşılaşabilir, başınızı yukarı kaldırdığınızdaysa uçurtma sörfçülerinin
rengârenk uçurtmalarını görebilirsiniz. Aşırı kalabalık bir nehir olmadığından dolayı
Paddle Board ile rahatlıkla gezinebileceğiniz gayet sakin bir rota burası.

FETHİYE, ÖLÜDENİZ
Fethiye Ölüdeniz, turkuaz renkte sakin denizi ve eşsiz manzaraları ile SUP Boarding
için harika bir yer. Mavinin ve yeşilin içerisinde kaybolacağınız, doğayla bütünleştiğinizi
hissedeceğiniz unutulmaz bir SUP deneyimi için Ölüdeniz doğru adres.
İstanbul’da yaşayan ve buradan çok da uzaklaşmak istemeyen Kürek sörfü sevenler
için de keyifli rotalar mevcut. Bunlardan bir tanesi Şile Çayırbaşı’ndaki Şile Kayıp Ada
Kamp alanı yakınındaki SUB rotası. Karadeniz’in koyu sularında SUP yapmak, sıra dışı
bir deneyim arayanlar için ideal. Bunun dışında İstanbul Alibeyköy Barajı, dingin suyun
üzerinde kürek sörfü yapmaktan keyif alanlar için tercih edilebilir bir SUP rotası.
Bunların dışında, meraklıları için Türkiye’deki en iyi SUP Board rotalarını şöyle
sayabiliriz: Muğla’da Adnan Menderes Baraj Gölü, Antalya Güzelyalı Oymapınar
rotası, Muğla-Dalyan, Tepetarla-Elmadağ rotası Kocaeli, Muğla-Selimiye SUP rotası,
Cafe Sail Loft rotası Gündoğan-Muğla, Ekşisu Su Bisikletleri rotası BüyükçakırmanErzincan, Faralya Rotası-Muğla, Türkbükü-Muğla, Aşağı Germencik-Muğla, Bahariyeİzmir, Birinciköy-Balıkesir, Aşağı Mahalle-Muğla, Alakilise-Muğla.

Kalabalık ve Mutlu

KALABALIK VE MUTLU

BİR YOL
HİK ÂY ESİ:
HERKESİN
SE V ECEĞİ ÜL KE
MEK SİK A
130 MİLYONA YAKLAŞAN NÜFUSU İLE MEKSİKA,
DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKELERİNDEN
BİRİSİ. HÂL BÖYLE OLUNCA, BİRÇOK DİLİ,
KÜLTÜRÜ, LEZZETİ, DOĞAL ZENGİNLİKLERİ
BÜNYESİNDE HARMANLAYAN ÜLKE, TURİSTİK
DEĞER AÇISINDAN EN ÜST SIRALARDA YERİNİ
ALIYOR.

Böylesi kalabalık ve çok kültürlü olması ülkedeki turistik
seçenekleri artırıyor ve insana ‘burada her zevke uygun yapacak
bir şeyler var’ dedirtiyor. Tarihî ve kültürel mirasın zenginliği ve
kalıntılarıyla ilgilenen turist için de yapacak çok şey var, yemeiçme meraklısı turist için de… Ya da sadece gece hayatı ve müzik
arıyorsanız da burası sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Eşi benzeri
olmayan sokak lezzetlerinden tutun da renkli festivallerine, Aztek
ve Maya uygarlıklarının büyüleyici tapınaklarından tutun da doğal
güzelliklere burada seyahat etmek çok katmanlı deneyimler
vadediyor. Bu çok katmanlılık Meksika’daki kalabalığa karışıyor ve
rengârenk bir yaşam enerjisi açığa çıkıyor.
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PERİTO MOREO BUZULU
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Kalabalık ve Mutlu

b a ş k e n t t e n b a ş l amak

Mexico City

Başkent Mexico City, seyahatiniz için iyi bir başlangıç noktası.
Buraya gitmişken ilk olarak Zocalo Meydanı’na gitmek doğru bir
adım. Zira tarihî meydan olarak da bilinen ve UNESCO Dünya
Mirası Listesi’nde yer alan meydan, İspanyol koloni dönemine ait
birçok tarihî eser ve Aztekler’den kalan Metropolitan Katedrali’ne
ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, meydanda uzun yapısıyla dikkatinizi
mutlaka çekecek olan görkemli başkanlık sarayı, iç mimarisi ve
duvarlarındaki Diego Rivera resimleriyle de görülmeye değer.
Turistik bir meydan olmasından dolayı, Meksiko’nun en hareketli
ve kalabalık alanlarından birisi burası. Kalabalığa karışıp Meksika
ruhunu tatmak için iyi bir adım.

oaxaca

Eğer Meksiko’ya Ekim-Kasım aylarında seyahat etmeyi
planlıyorsanız, geleneksel Ölüler Günü’ne göre kendinizi
planlayın. 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında kutlanan festivalin
en görkemli kutlandığı yer başkent. Festival, iskelet kostümleri ile
yapılan geçit töreni ile başlar. Kadife çiçekleri ile süslü alanlarda
ölüler için dua edilir, tütsüler yakılır, sunaklar hazırlanır. İnanışa
göre ölüler dünyasından 31 Ekim’de çocuklar, 1 Kasım’da
yetişkinler yaşayanların dünyasını ziyarete gelecek ve iki dünya
arasında bir köprü kurulacaktır. Aztekler, Toltekler ve Nahualar’ın
inanışlarının hayat verdiği ölüler gününde, yas tutmak ölülere
saygısızlık kabul edildiğinden bunun yerine ruhlarla bir olarak
evinin kapılarını onlara açmak görüşü hakimdir.

LEZZETLİ Bİ R Ş E H İR

Oaxaca

Efsane koylarıyla, renkli festivalleriyle, baş döndüren
yemekleriyle, rengârenk evleriyle Oaxaca’ya Meksiko üzerinden,
ister aracınızla isterseniz otobüs ile keyifli bir yolculuk geçirerek
ulaşabilirsiniz. Şehir merkezini ise yürüyerek gezmek mümkün.
Burada Zapotekler yaşıyor. Onların kültürünün izlerini, konuşulan
dilde, yemeklerinde, giyimlerinde çok net gözlemleyebilirsiniz.
Şehir merkezinin etrafındaki minik köyler ise çok şirin, bir
gününüzü bu köyleri gezmeye ayırabilirsiniz.
Oaxaca’da oldukça meşhur olan kalabalık ve mutlu pazar
yerlerinde çeşit çeşit meyve, sebzeden tutun da giyim, hediyelik
eşya, el yapımı ürünler ve sokak lezzetleri bulabilirsiniz. Bu
pazarlardan en bilinenleri, Benito Juárez Pazarı, 20 Kasım Pazarı,
Organik Hasat Pazarı’dır. Eğer bir Pazar günü Oaxaca’daysanız ve
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çarşı-pazar gezmeyi seviyorsanız, mutlaka gitmeniz gereken bir
yer de Tlacolula’da Pazar Pazarı. Yaklaşık 45 dk sürecek otantik
bir yolculuk deneyimi sonrası ulaşacağınız Tlacolula Köyü’ndeki
bu pazarda insan manzaralarını seyretmek, sokak lezzetlerinin
tadına bakmak ve taptaze meyve sebzeleri keşfetmek epey
keyifli olacaktır.
Oaxaca’nın yemekleri saymakla bitmez. Ama emin olun her damak
tadına uygun bir lezzet burada var. Mesela, ünlü yemeklerinden
biri olan “salbutes tortilla” üzerine hindi eti, domates, marul ve
avokado ile yapılan hemen herkesin sevebileceği yerel bir lezzet.
Gurme bir lezzet olan peynirli, domuz etli, domates soslu “queso
relleno” ya da “la sopa de lima” yani limon çorbasını deneyerek
farklı tatları deneyimlemek isteyebilirsiniz.

CHIAPAS

PALENQUE

Chiapas’da

TA R İ H VE DO Ğ A İÇ İÇ E

Oaxaca’dan süren 8 saatlik bir yolculuğun sonunda Chiapas’tayız. Burası
ülkenin güneydoğusunda yer alan bir eyalet. Eyâletin başkenti Tuxtla
Gutiérrez’dir. Antik Maya Uygarlığı’nın kalıntılarına ev sahipliği yapması
açısından Chiapas oldukça kıymetli ve halkın üçte birinin Maya kökenli
olduğu bölgede nüfusun çoğunluğu kırsal alanda yaşayan yoksul çiftçiler.
Bölgenin en turistik yerlerinden biri kırmızı kiremitli çatıları ve Arnavut
kaldırımlarıyla San Cristobal de Las Casas. Burada yerel halk “Kolomb
öncesi” zamanlardan kalma kültürlerini hâlâ muhafaza ediyor. Bir anlamda
burada gezmek zamanda yolculuk etmek gibi bir duygu veriyor insana.
Ayrıca burada alışveriş yapmak için harika pazarlar bulabilirsiniz.
Tarihî keşiflerden keyif alıyorsanız, dünyadaki Maya mimarisinin en iyi
örneklerinin görüldüğü Palenque Harabeleri’ni ziyaret etmelisiniz. Burada
görmeniz gereken birçok tapınak ve saray var. İşin iyi tarafı burada
Meksika’daki diğer Maya harabelerinin çoğunun aksine bu piramitlere
tırmanabiliyorsunuz.
Bir doğa harikası olan Sumidero Kanyonu, Chiapa de Corzo şehrinin hemen
kuzeyinde yer alıyor ve oldukça popüler bir turizm merkezi olarak kabul
ediliyor. Kanyonda yapabileceğiniz tekne turunda, şelaleleri, mağaraları,
timsahları, örümcek maymunlarını ve bin metreden yüksek kanyon
duvarlarını görebilirsiniz.

san cristobal de las casa

G İ T MED E N İZ L E
R om a ( 201 8)
Coco ( 201 7 )
Fri da ( 2002)
AYA TRİADA MANASTIRI
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ÖLÜLER FESTİVALİ

yapmadan dönme
Coyoacan Meksiko’daki Frida Kahlo Müzesi’ni
ziyaret edin. Mavi duvarları sebebiyle “Mavi
Ev” olarak da geçen müze, Kahlo’nun doğduğu,
büyüdüğü, kocası Diego Rivera ile yaşadığı
ve öldüğü evin müze olmuş hâlidir. Yani tam
anlamıyla sanatçının tüm yaşamını geçirdiği ev
olması açısından burası çok kıymetlidir.
Meksika’ya Ölüler Günü zamanında gittiyseniz,
yalnızca festival zamanına özel hazırlanan tatlı
ekmeğin ve kurukafa şeklindeki şekerlerin
tadına bakmayı unutmayın.
Modern
Mexico
şehri
Antik
Aztek
İmparatorluğu’nun başkenti ve en bilineni
Tenochtitlan üzerine inşa edilmiştir. Şehrin
merkezinin hemen dışını çevreleyen bu
arkeolojik bölgede, Ay ve Güneş Tapınağı diye
bilinen iki ikonik piramiti ve Aztek dünyasının
merkezi kabul edilen “Templo Mayor”u mutlaka
ama mutlaka görmelisiniz.
Oaxaca şehrinin merkezinden 70 km doğuda
kalan, “kaynayan su, köpüren su” anlamına
gelen Hierve El Agua’ya mutlaka yolunuzu
düşürün. Karstik yapıdaki kayalardan akan
suların oluşturduğu minerallerin birikmesiyle
oluşan bir yapı olan Hierve El Agua’da turkuazın,
sarının, mavinin muhteşem uyumunu görürken
şifalı havuzlarda yüzebilirsiniz

HİERVE EL AGUA

Seturday

YARATICILIĞIN
MABETLERİNDE
GEZİNTİ
SANAT TARİHİNE DAMGASINI VURMUŞ
İSİMLERİN EVLERİNDE SANAL MİSAFİRLİK.

GIVERNY, FRANSA

Sevdiğiniz bir sanatçı eserlerinden daha fazla bir anlama
sahiptir sizin için. Onun hayatı, yaşadığı yer, gündelik
yaşantısında uğradığı mekânlar da dikkati çeker ve merak
uyandırır. Sanat tarihine derin izler bırakmış isimlerden
bazıları, bugün bizi kendi evimizde otururken dahi evlerine
misafir ediyorlar. Sanal gezi seçenekleri sayesinde yakından,
detaylarıyla görebileceğimiz müze-evleri sizler için derledik.

c l au de mo ne t, gi v e r ny, f r ans a
Fransız izlenimciliğinin kurucusu, nilüferlerin sadık ressamı ve usta bir bahçıvan. Claude Monet, hem Fransız resmi hem
de dünya resmi açısından büyük önem teşkil eden ikonik isimlerden biridir. Onun tablolarını yaptığı bahçeler düş gücünün
ürünleri değillerdir, düş gücüyle Monet tarafından şekillendirilmiş somut ve yaşayan birer mabetlerdir onlar. Normandiya’nın
Giverny kasabasında bulunan müze-evi, ressamın hayatına bir ucundan da olsa dokunabilmenin anahtarını sunuyor.
Monet’nin hayatının 40 yılını geçirdiği Giverny’deki evi ve bahçeleri sanal tur ile gezi imkânı sunan müze-evlerden.
Tablolarındaki pastel tonlara nazaran evin içinde az fakat canlı tonları tercih edilmiş renkler sizi masalsı bir yolculuğa çıkaracak.
Geniş ailesiyle birlikte bu evde yaşamış olan Monet’nin sadelik ile canlılığı buluşturan ve kimi zaman desen detaylarında
kaybolacağınız dekoratif evi, sizi ressamın dünyasına çekecek.
https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/

SETURDAY

ca sa dali , p o rt lli gat, i s panya
Sanal turla gezilebilecek bir diğer yer de bir diğer ressama, sürrealizmin öncüsü Dali’ye ait. Salvador Dali, İspanya’nın
kuzeydoğusunda yer alan Cap de Creus Yarımadası’nda küçük bir kasaba olan Portl Ligat’ta 1930 yılında alıyor bu evi. 40 yılı
aşkın sürede, Dali’nin giderek dönüştürerek kendine has bir dekorasyona ve forma kavuşturduğu evi, mimarisinden odalarına
ve bahçesine kadar her bölgesinde ve detayında Dali’nin çılgın gerçeküstücülüğünden izler taşıyor.
Zeytin ağaçlarıyla kaplı bahçesi, kiremitlerle çerçevelenmiş havuzu, evin pek çok yerinde karşılaşabileceğiniz yumurta figürü
ile Dali’nin Portlligat’taki evi, ressamın zihin ve estetik dünyasına çağırıyor.
https://www.salvador-dali.org/en/museums/house-salvador-dali-in-portlligat/visita-virtual/
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CASA DALİ

cas a a z u l , fr i da kahlo, coyoacan, meksi ka
Frida Kahlo’nun Blue House olarak da bilinen evi,
Meksika’nın ikonik ressamının renklerle ve biçimlerle
kurduğu bir sanat eseri desek yeridir. Folk kültürüne
yakın biçimde eserler veren Kahlo biçiminin yanında
içeriğinde toplumsal cinsiyeti, eşitsizlikleri, kimlikleri
ve sömürgeciliği temel meselesi ederek yaratmıştır.
Çoğunlukla rengârenk portre ve otoportreleriyle bilinen
Kahlo’nun evi Casa Azul, aynı zamanda sanatçının
doğduğu ve öldüğü yerdir. 47 yıllık ömrünü geçirdiği bu
ev, Kahlo’nun bıraktığı son hâliyle ölümünden birkaç
sene sonra müze olarak ziyarete açıldı. Bugün sanal tur
imkânı da sunan Casa Azul’de, sanatçının tüm hayatını
geçirdiği evin içerisinde dolaşmak, onun soluğuna
ve yaratıcı esinine ortak olmayı sanal ortamdan da
olsa fazlasıyla hissettiriyor. Her köşesinde estetik
bir dokunuşun, renklerin hükmünün yer aldığı Casa
Azul’de aynı zamanda sanatçının son dönemlerinde
yaptığı Lenin portresi ve yarım kalan Stalin portresini
de görmek mümkün.

CASA AZUL

http://www.museofridakahlo.org.mx/en/the-bluehouse/multimedia/#back-top
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Kültür - Sanat

RASİM ÖZTEKİN

K Ü LT Ü R - S A N AT

Rasim Öztekin ANISINA
RASIM ÖZTEKIN’IN GERIDE BIRAKTIĞI KAHKAHA DOLU GÜZEL ANILARA SAYGIYLA…
TÜRK TIYATROSUNUN, KEL HASAN EFENDI’NIN KAVUĞUNU TAŞIMA MERTEBESINE
ERIŞMIŞ SAYILI SANATÇILARINDAN RASIM ÖZTEKIN 62 YAŞINDA ARAMIZDAN AYRILDI.
ONDAN GERIYE KALAN TIYATRO OYUNLARI, FILMLER VE DIZILER ISE
ANILARIMIZDA HÂLÂ TAPTAZE…
14 Ocak 1959’da İstanbul’da dünyaya gelen Öztekin, ilk sahne deneyimlerini 1977 yılında, Kadıköy Halk Eğitim,
İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro çatısı altında yaşadı. Galatasaray Lisesi’nin ardından, İstanbul
Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olan sanatçı profesyonel olarak tiyatro yaşamına Ferhan Şensoy’un
Ortaoyuncular topluluğu ile başladı.
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2016 yılında Kel Hasan Efendi’nin kavuğu, Ferhan Şensoy
tarafından Rasim Öztekin’e devrediliyor. Bu kavuğun Türk
tiyatrosu için manevi değeri büyük. Zira tiyatromuzun
‘güldürü geleneğinin nişanesi’ sayılan Hasan Efendi’nin
kavuğu, nesilden nesile aktarılarak gelen bir gelenekten
besleniyor. Hem tuluat hem de ortaoyunu geleneklerini
ustalıkla icra eden efsanevi komedyen (namı diğer Komik-i
Şehir) Kel Hasan Efendi, bu güldürü temsili kavuğunu ilk
olarak öğrencisi İsmail Dümbüllü’ye devrederek bu eşsiz
geleneği başlatıyor. Daha sonra Dümbüllü, 1968 yılında
‘Kanlı Nigar’ piyesindeki başarısıyla pek takdir ettiği
Münir Özkul’a kavuğunu devrediyor. Özkul’dan 1989
yılında Ferhan Şensoy’a geçen kavuk, 2016 yılında Ses
Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen bir törenle Rasim Öztekin’e,
yani kavuğun 5. sahibine teslim ediliyor.

“Günü geldi, uçtu gitti
gökyüzüne. Kavuklu
fotoğrafı asılı durur
Ses 1885’te. Bir gün
ben de uçup geleceğim
gökyüzüne. Buluşuruz
gökyüzünde neşeli bir
meyhanede.”

“Ben (kavuğu) çok çabuk devretmek isterim ki bu gelenek
sürsün ve gerçekten bir gelenek hâline gelsin” diyen Öztekin
sağlık sorunları ortaya çıkınca çok geçmeden kavuğu
2020’de Şevket Çoruh’a devrediyor. Maalesef Öztekin’in
kalbi, kavukluyken tiyatro yapmasına izin vermiyor. Çok
sevdiği tiyatrodan malulen emekli olmak zorunda kalıyor.
Kendisinin de dediği gibi çok beklemeden kavuğu Çoruh’a
devretmiş bulunuyor.
Öztekin hayatını tiyatroya adamış, usta bir sanatçıydı.
Pek çok tiyatro oyununda rol aldı. Şahları da Vururlar,
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, Soyut Padişah,
Yorgun Matador, Haldun Taner Kabare, Çok Tuhaf
Soruşturma, Parasız Yaşamak Pahalı, Fişne Pahçesu, Kiralık
Oyun, Boş Gezen ve Kalfası bu oyunlardan sadece birkaçı.
Öyle ki neredeyse sahne üzerinde koca bir yaşam inşa
etmiştir büyük sanatçı. Yıllarca aynı sahneyi paylaştığı, aynı
sahne tozunu yuttuğu Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol
Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi ustaları ise
“konservatuarlarım” diye adlandırıyordu.
1988’de Altan Erbulak Ödülleri’nde “En İyi Oyuncu”,
1995’te İsmail Dümbüllü Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı
Oyuncusu”, 2003’te “Afife Tiyatro Ödülleri”nde ise komedi
ve müzikal dalında “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödüllerini
alan Öztekin tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda
da pek çok başarılı yapımda yer almıştı.
Sanatçı, Kabadayı, Şans Kapıyı Kırınca, Pardon, G.O.R.A.,
Bay E, Tersine Dünya, Arabesk, 72. Koğuş ve çok daha fazla
yapımda, ustalığını beyaz perdede de göstermiştir. Ayrıca
gazete köşe yazılarından derlediği “Atış Serbest” adlı bir
kitabı da bulunan Öztekin, 41 yıllık meslek yaşamına birçok
da dizi yapımı sığdırmıştır. Kardeş Payı, Seksenler, Geniş
Aile, Komedi Türk gibi TV dizileri bunlardan bazıları.

Öztekin’in en sevdiği yerlerden birisi Ayvalık Cunda Adası
idi. Hatta sanatçı hastanede geçirdiği günlerinde hep kendini
orada hayal ettiğini şu sözlerle dile getirmişti: “Hastanede hasta
olarak değil de, sanki dinlenmeye otele gitmişim gibi hissettim
ve kendimi en sevdiğim yer olan Ayvalık Cunda Adası’nda hayal
ettim. ‘Buradan çıkıp, oraya gideriz, orada şunu yaparız’ gibi
şeyler vardı aklımda hep.”
Yaşama coşkusu, sanat sevgisi ile dolu koca bir hayat, 8 Mart
2021’de son yolculuğuna uğurlandı. Geriye, rol aldığı birbirinden
değerli tiyatro oyunları, sinema filmleri, yazıları ve kadim dostu,
40 yıllık oyun arkadaşı Ferhan Şensoy’un şu sözleri kaldı: “Günü
geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses
1885’te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz
gökyüzünde neşeli bir meyhanede.”
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Dinleyen Gözler İçin
Sesin sanatın ayrılmaz bir parçası olduğu görüşünü
belirginleştirmeyi amaçlayan sergide, müzikle güçlü
bağları olan 23 yapıta yer veriliyor. John Cage’in
sessizlik, belirsizlik ve rastlantısallığını harmanlayan
sergi, ziyaretçileri sessizliğin içinde yapıtlardan gelen
sesleri duyumsamaya davet ediyor. Bu anlamda
“Dinleyen Gözler”, dinleme ve görme biçimlerimize
yeni bir bakış açısı getiriyor. Küratörlüğünü Melih
Fereli’nin yaptığı sergide, Joseph Beuys, Barbara
Bloom, Henning Christiansen, Osman Dinç, Nam
June Paik, Lene Adler-Petersen, Annette Ruenzler,
John Driscoll’un da içinde bulunduğu 17 farklı
sanatçının çalışması bulunuyor.

2 Ocak 2022’ye kadar - ARTER

Maske ve Çağrışımlar
Maske insanlığın varoluşundan beridir hayatımızda farklı görünümleri
ve amaçsallıkları ile birlikte yer etmiş durumda. Son zamanlarda
pandemiyle birlikte maskenin hayatımızda belki de daha önce hiç
olmadığı kadar gündemde olması böylesi güncel bir serginin ortaya
çıkışına önayak oluyor. “Maske/Çağrışımlar”da maske olayının, bir
kavram olarak ele alınışını, bir grup sanatçının çağrışımları aracılığıyla
yaratıcı bir eyleme dönüşmüş halini gözlemleme şansını buluyoruz.
Bir anlamda maskenin varyasyonlarını bulacağınız sergide, her bir
ziyaretçi maske deneyimleri üzerinden kendi kişisel çağrışımlarını
da fark edebilecek.

merhaba yabacı, beyza boynudelik

parçalanmış piyano ve fotoğrafı, carles santos

Sergi ve Etkinlik

Kültür-Sanat

15 Mayıs 2021’e kadar - BAKSI

birbirimize iyi bakalım , selma gürbüz

Selma Gürbüz: “Dünya Diye Bir Yer”
Selma Gürbüz’ün resim, yerleştirme, desen, video, heykel gibi farklı ifade
araçlarıyla ortaya çıkardığı yüzden fazla esere ev sahipliği yapan sergi,
sanatçının son 35 yılının üretim anlamında tematik noktalarını odağına
alarak şekilleniyor. Sanatçı, zengin hayalgücüyle yoğrulmuş eşsiz dili ile
her yapıtıyla farklı bir hikâyeyi aktarmayı amaçlıyor. Kolektif hafızamızdaki
korkular, inanışlar, rüyalar ile karşı karşıya kalmamızı ve bunlarla baş etmemizi
isteyen Gürbüz, kendine has gizemli ve renkli dünyasında, hem doğu hem
batı kültürünün öğelerini bir araya getirirken, zaman ve mekândan bağımsız
masallar, mitler, söylencelerin tezahür ettiği eserlerle karşılaşmamızı sağlıyor.
Sanatçının daha önce hiç sergilenmemiş yapıtlarını merkeze alan “Dünya
Diye Bir Yer”, Gürbüz’ün yıllar içinde evrilen sanat yaşamının yansımalarını
içeren “görsel bir ansiklopedi” olarak nitelendiriliyor.

30 Haziran 2021’e kadar - İstanbul Modern
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Westend / Batının Sonu
Alman yazar Moritz Rinke, içinde bulunduğumuz çağın bireysel
sancılarını alaycı bir dille ele alıyor Westend’de. Alaycı olmasıyla
beraber hassas da bir metin ortaya koyuyor yazar çünkü
oyunun hikâyesi bireysel olduğu kadar toplumsal bir eleştiriyi de
beraberinde getiriyor. 2019’dan beri DasDas’ın oyun programında
yer alan Westend, Tülin Özen, Mert Fırat, Gün Koper, Pervin
Bağdat, Naz Çağla Irmak ve Evren Bingöl’den oluşan yetenekli
oyuncu kadrosuyla seyircinin merakını tetiklemeyi başarıyor.
Tuğsal Moğul’un yönettiği oyun, bu sene pandemi koşulları
sebebiyle online gösterimlerine de başladı. Oyunu, bilet alıp
kayıt yaptırdıktan sonra, belirlenen gösterim günü ve saatinde
dasdasonline.com adresinden izleyebiliyorsunuz.

30 Nisan 2021 - DasDas, İstanbul (Online Gösterim)

Lorca’nın Acıklı Güldürüsü, BGST
İspanya İç Savaşı sırasında öldürülen İspanyol şair ve oyun yazarı Federico
Garcia Lorca’nın hayatından, şiirlerinden ve oyunlarından kesitlerin yer aldığı
“Lorca’nın Acıklı Güldürüsü”, Aysel Yıldırım ve İlker Yasin Keskin rejisi ile
sahnelenmiş. Lorca’nın Kanlı Düğün, Don Kristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı
Güldürüsü, Eskicinin Tazesi, Yerma ve Kız Kurusu Gül Hanım oyunlarından
sahnelerle kurgulanan oyun, İspanya İç Savaşı’nın İspanya halkı üzerindeki
etkilerini de gözler önüne getiriyor. Gerek oyuncuların performansı gerekse
özgün rejisi ile oyun seyirlik bir şölen sunuyor. Sahneden naklen gösterim,
belirtilen tarih ve saatte biletinizi aldıktan sonra size gönderilen bir link
üzerinden gerçekleştiriliyor.

23 Nisan 2021 - Moda Sahnesi, İstanbul,
Sahneden Naklen Gösterim

Bir Delinin Hatıra Defteri
Nikolay Vasilyeviç Gogol’ün 1842’de kaleme aldığı oyun, usta oyuncu
Erdal Beşikçioğlu’nun unutulmaz tek kişilik performansıyla 2015 yılından
beri sahnede. Ancak maalesef bu sene pandemi koşulları nedeniyle pek
çok oyunu olduğu gibi, Tatbikat Sahnesi’nin klasik oyunlarından birisi olan
Bir Delinin Hatıra Defteri online olarak seyirciye ulaşıyor. Çar 1. Nikolay’ın
baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatına yakından
bakan oyun, başkahramanın deliliğe doğru giden trajik öyküsünü odağına
alır. Beşikçioğlu’nun akıllara kazınacak performansı ile oyunda ete kemiğe
bürünen Popriçin karakteri çok katmanlı yapısıyla, seyirciye hem güldüren
hem de düşündüren bir eleştirel bakış açısı sunuyor.

14 Mayıs 2021 - Tatbikat Sahnesi		
Online Gösterim
63

Kültür-Sanat

Konser

Önder Focan Trio:
Dünya Caz Günü Konseri
30 Nisan Dünya Caz Günü, UNESCO İyi Niyet Elçisi Herbie
Hancock tarafından yaratılıyor ve 2012’den beri efsanevi etkinliklerle dünya çapında kutlanıyor. Bu yıl Kadıköy Belediyesi
Yeldeğirmeni Sanat’ta kutlanacak olan bu özel günde, Türkiye’de
caz müziğinin usta isimlerinden olan Önder Focan’ın basçı Enver
Muhamedi ve davulcu Burak Cihangirli ile birlikte oluşturduğu
Önder Focan Trio sahne alacak. 2018’de Arjantin’de Buenos
Aires Jazz Festivali’nde sahne alan Önder Focan Trio, 2020
yılında ‘book’ serisi albümlerinin dördüncüsü olan ‘Nu Book’
albümünü yayınladı. Başarılı grup bu özel akşamda Focan’ın
bazı bestelerini, caz standartlarını ve farklı kaynaklı parçalara
yaptıkları düzenlemeleri seslendirecek.

30 Nisan 2021 - Yer Değirmeni Sanat, İstanbul

Deep Purple
Rock’n Roll tarihinin efsanevi grubu Deep Purple, “The
Long Goodbye Tour” kapsamında 30 Mayıs 2021 Pazar
günü İstanbul Lifepark’ta son kez hayranlarıyla buluşuyor.
2020 yılında düzenlenmesi planlanan konser, en son
grup üyelerinin kararı ile 2021 Mayıs’ına ertelenmişti.
1968 yılında İngiltere’de kurulan rock grubu, “Soldier Of
Fortune, Child In Time, Smoke On The Water, Perfect
Strangers, Sometimes I Feel Like Screaming” gibi akıllara
ve kalplere kazınan ikonik eserleri ile müzik tarihine
adını altın harflerle yazanlardan. Bir veda niteliğinde
gerçekleşecek olan bu konseri, Deep Purple hayranlarının
kaçırmaması gerekiyor.

30 Mayıs 2021 - Life Park, İstanbul

Candan Erçetin
Türk pop ve folk müziğinin eskimeyen sesi Candan Erçetin
5 Haziran’da sevenleri ile buluşuyor. Sanatçı, Balkan kökenli
olmasından dolayı müziğinde sıkça balkan enstrümanlarını
kullanıyor. Ayrıca Fransızca ve Yunanca pek çok şarkıya da sesiyle
yeni bir yorum getiren Erçetin’in sesi, klasik müzikte kadın seslerinin en kalını kabul edilen kontralto ses aralığında. 25 yılı aşkın
müzik kariyeri boyunca, solo albümleri dışında pek çok müzikal,
dizi ve film projelerinde de sanatıyla yer alan sanatçı, 1997 yılında
“Çapkın” adlı şarkısı ile çok daha tanınır olmaya başlıyor. Erçetin’in
birbirinden güzel şarkıları ve başarılı sahne performansı ile Bostancı
Gösteri Merkezi’nde bu yaza güzel bir başlangıç yapabilirsiniz.

5 Haziran 2021 Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul
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Kırmızı Kedi Yayınevi

Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan’ın yaşamını tüm gerçekleriyle aktarmaya odaklanan yazar,
Makedonya’dan Ankara’ya geçen bir yaşamı durak noktalarıyla beraber okuyucuya aktarıyor.
İnan’ın özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarına yönelik önemli bir figür olmasıyla beraber, bir bilim
insanı, tarihçi ve Atatürk’ün manevi kızı sıfatlarına sahip olması bu yaşam öyküsünü zengin
ve önemli kılıyor. Özlem Özdemir, bu kitapla aynı zamanda İnan’ın hakkını da teslim etmeye
çağırıyor okuyucuyu. Özellikle kitabın son bölümünde İnan’ın son zamanlarda uğradığı
haksızlıklara, iftiralara karşı gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.

Ne Okusak?

Afet / Atatürk’ün Manevi Kızı Prof.
Dr. Afet İnan’ın Yaşam Öyküsü

Adanmak (Ciltli)				
Hazırlayan: Ali Granit
Can Yayınları
“Adanmak” benzeri zor bulunur bir başarı öyküsü. Türkiye basketboluna kuruluşundan
beri büyük emek vermiş olan Yalçın Granit’in zorlu ama sonunda başarıya ulaşan
hikâyesine odaklanan kitap, yeni kuşaklar için bir şeye adanabilmenin imkânsız
olmadığını göstermesi açısından da oldukça değerli. Granit bu eseriyle, hem ülkemiz
spor tarihine önemli bir belge kazandırmış oluyor hem de kendini “yoktan var etme”
durumunu capcanlı yaşanmışlığı ile okuyucuya aktarmayı başarıyor.

Kadınlar, Sanat ve İktidar			
Linda Nochlin

Yapı Kredi Yayınları
Kitapta, Nochlin’in kaleme aldığı feminist sanat tarihinin doğuşuna ve gelişimine
tanıklık eden toplam yedi makale bir araya geliyor. Kitabın en çok bilinen makalesi
ise, feminist sanat tarihinin en temel metni kabul edilen “Neden Hiç Büyük Kadın
Sanatçı Çıkmadı?” başlıklı makale. Yazar bu kitabıyla, okurlarından, kadınların sanatla
ilişkilendirilmesine cesur bir bakışla bakmalarını bekliyor. “Alaycı, provokatif, ikon kırıcı
Nochlin, sanat dünyasının güçlü kurumlarının kadınlar üstündeki etkisiyle çarpıştı.”
Tamar Garb, The Guardian
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INFO
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 Sokak 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

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

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

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

DUTY FREE MAĞAZALARI

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

Havalimanı 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 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

SETAIR

Tourco / Kurtköy
Yenişehir Osmanlı Blv. No:4 34912 Pendik İstanbul
 (0216) 511 56 76
Atınçağyol Turizm / Pendik
Batı Mahallesi Seyit Burhan Toprak Caddesi 5/B
 (0216) 483 66 67
İstanbul (Avrupa Yakası)
Bermuda Tours / Etiler Nispetiye Mah. Aytar Cad. Gürel Apt.
No:35/C 1. Levent, İstanbul  (0212) 358 16 17
Bufera Turizm / Avcılar
Merkez Mah. Spor Sok. No: 28 Avcılar, İstanbul
 (0212) 590 00 00
Moba Turizm / Mimaroba
Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı 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
Lancelot Travel
Pınartepe Mah. Turgut Özal 1 Cad. Moodcity B1 No: 57/B-28
Beykent / Büyükçekmeceİstanbul  (0212) 5855 65 62

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

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

YETKİLİ ACENTELER

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

Adana
AYF Turizm Mithat Saraçoğlu Cad. (Big Chefs Restaurant
Karşısı) Gökkuşağı Apt. 3A 01130 Seyhan/Adana
 (0322) 458 80 03
Adana
İGES Turizm Toros Mah. Ali Sepici Bulvarı Büşra Apt.
No: 27/C Çukurova/Adana  (322) 454 21 60

İzmir
Pagos Turizm / Alsancak Akdeniz Mah. 1352 Sk. Halit Ziya
Bulv. No:2 D:1 Alsancak, İzmir  (0232) 445 93 00
İzmit
Sedna Tur / 41 Burda AVM 41 Burda AVM Sanayi Mah.
Ömer Türkçakal Blv. No:7 İzmit, Kocaeli (262) 502 10 10

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

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

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

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

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

Sea Salt Tour Kızılırmak, Dumlupınar Blv. No:3 Kat:1 P1
Çankaya  (0312) 220 03 20

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

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

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

Konya
Byetour Turizm / Kent Plaza AVM Bedir Mah. Ataseven Cad.
Kent Plaza AVM No:2/b18 Selçuklu, Konya
 (332) 353 00 38

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

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

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

MARİNALAR
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 Blv. Yat Limanı Ayvalık, Balıkesir
 (+90) 266 312 29 96
Çeşme Marina
Altın Yunus Çeşme, İzmir  (+90) 232 723 14 34

Bursa
Miratus Park Travel Altınşehir Mah. Uğur Mumcu Bulvarı 304
60/AC Özlüce, Nilüfer, Bursa
Park Turizm / Geçit Mudanya Yolu 7. Km No:754 Geçit, Bursa
 (0224) 244 70 10
Çanakkkale
Grakinos Travel Kemalpaşa Mah.Kayserili Ahmet Paşa Cad.
No:15-C 1-2 Çanakkale  (0286) 217 10 11
Denizli
Ada't Turizm Hacıkaplanlar Mah. 718 Sok. No: 6 Pamukkale,
Denizli  (0258) 264 39 94
Edirne
Souran Turizm Abdurrahman Mah. Talatpaşa Cad. Erasta AVM
No:59/1E Merkez / Edirne  (0284) 225 22 25
Eskişehir
Moringa Tour Cumhuriye Mah. Cengiz Topel Cad. 32/B
Tepebaşı Eskişehir  (0222) 202 00 85
Gaziantep
Follow Me Turizm Muammer Aksoy Bulv. No: 64/C Gaziantep
 (0342) 338 94 94
Giresun
Çotanak Turizm Hacı Miktat Mah. Atatürk Bulv. 9/A Merkez,
Giresun  (0454) 212 48 80
İstanbul (Anadolu Yakası)
Metropen Turizm / Pendik Batı Mah. Erol Kaya Cad No :77
Pendik, İstanbul  (0216) 354 15 45
World Selection / Caddebostan
Bağdat Cad. Alevok Apt. No: 275/3 Kat: 2 Caddebostan,
İstanbul  (0216) 302 29 61
Sailnfly Turizm / Fenerbahçe
Topuzlu Cad. Emre Apt. No: 7/E Fenerbahçe - Kadıköy
İstanbul  (0216) 359 00 44
AIG Turizm / Kozyatağı
Atatürk Cd. No:1 Tever Apt No:11 Sahrayıcedid Kadıköy
İstanbul  (0216) 385 41 75

Sedna Tur / Merkez Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Sk.
No: 66/1 İzmit, Kocaeli  (0262) 323 88 11
Kocaeli Tur Turizm Kemalpaşa Mah. Hürriyet Cad. Gündüz Apt.
No: 15/B İzmit, Kocaeli  (0262) 270 00 00

Kırıklareli - Lüleburgaz
Souran Turizm
Yeni Mah. Fatih Cad. No:24 Lüleburgaz - Kırıklareli
 (0288) 412 49 59
Mersin
Altındere Turizm
Kültür Mah. İsmet İnönü Blv. Altın Anahtar Apt. Zemin Kat No:
138/1 Akdeniz / Mersin (0324)233 06 07
Muğla
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
Ordu
Modi Turizm
Selimiye Mah. Lise Cad. No:6 Ordu  (0452) 666 44 88
Rize
Edfa Turizm Cumhuriyet Cad. Başoğlu İşhanı 93/1 Rize
 (0464) 217 74 44
Rize
Edfa Turizm Cumhuriyet Cad. Başoğlu İşhanı 93/1 Rize
 (0464) 217 74 44
Sakarya
Serdivan Turizm Arabacı Alanı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.
No: 33 İç Kapı No: 107 Serdivan, Sakarya
 (0264) 242 00 08
Samsun
H-G Turizm Mimar Sinan Mah. Atatürk Bulvarı No: 241/9
Atakum, Samsun
 (0362) 233 43 43 - (0362) 234 46 46
Yalova
BY VKS Travel Süleyman Bey Mah. Cumhuriyet Cad. No:21/D
 (226) 814 93 77
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