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“Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, 
yeni okyanuslar keşfedemez.”

- André Gide 



Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü

sonbahar aylarından 2022 kış sezonuna uzanmayı iple çektiğimiz şu günlerde, 
özlenen kış rotalarının heyecanıyla yeni yıl coşkusunu taşıyoruz.

SeturExtra’nın bu sayısında da birbirinden ilgi çekici, hayranlık uyandıran destinasyonları birlikte keşfediyoruz. Yeni yılın 
getireceklerine dair umutlarımızı tazeleyerek, yeniden salonlarda film izlemenin büyüsüne davet eden sinema festivalleri, merakla 
beklediğimiz sanatçıları canlı dinleyebileceğimiz müzik festivalleri ile coşku ve keyif dolu anılar yaratacağız. 

Yeni sayımızda doğanın kalbine, buzulların ve göllerin arasında eşsiz bir panorama sunan Arjantin Patagonyası’na, Avrupa’nın ikonik 
zirveleri İsviçre Alpleri’nde Glacier Express ile dünyanın en güzel tren yolculuklarından birine doğru yola çıkacağız . Dünyanın 
en ünlü turizm adalarını barındıran Tayland’ın gözden ve kalabalıktan uzak,  doğal güzellikleriyle büyüleyici gizli adaları bir diğer 
rotamız olacak.

Sayfalarımız arasında, yeni yılın tüm sıcaklığını nesilden nesile aktaran dünyadan yılbaşı sofra geleneklerini; kadim medeniyetlerin 
evi Mezopotamya’nın gizemli köşesi Harran’ı; ülkemizin en keyifli kayak rotalarını; Mısır’da mağaralara oyulmuş bir sanat eseri 
niteliğindeki, Ortadoğu’nun en büyük kilisesi Aziz Simon Tenner Manastırı’nı keşfe çıkacağız. Bu keşiflerin yanı sıra Finlandiya’da 
Kuzey Işıkları’na nazır bir konaklama sunan Arctic Fox Igloos’ta doğanın sesini dinlemeyi de ihmal etmeyeceğiz. 

Bir yandan dünya çapında bir etkinliğe, World Expo’nun Orta Doğu’daki ilk durağı olan Dubai’ye doğru uzanıp Expo 2020 Dubai’nin 
detaylarını keşfedecek; bir yandan da İstanbul’da, tarihî dokusuyla birlikte modern bir cazibe merkezi olan Feriköy-Bomonti 
semtimize doğru otantik bir serüvene atılacağız. 
 
Her sayıda olduğu gibi bu sayımızda da Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından tur seçeneklerimiz, seyahat planları yapmanın 
heyecanını bizlere yeniden yaşatacak. 

Yeni yılın iyilik dolu beklentileriyle, yüzümüzü daha iyiye dönerek ruhumuzu seyahat coşkusu ile dolduracağız. Her bir sayfamızda 
bu coşkuya bir adım daha yaklaşmanız ve keyifle okumanız dileğiyle…
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FestivalleriYURT DIŞI

Venedik ve Rio karnavallarının 
ardından dünyanın en büyük üçüncü 
karnavalı olan Nice Karnavalı her yıl 
yüz milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamakta. 
Bu yıl, “Hayvanların Kralı” ana teması 
etrafında düzenlenecek ve 15 gün 
sürecek karnavalda, yerel üreticilerden 
gelecek çiçekler tüm şehri sanatçıların 
elinde tadına doyulmaz bir açıkhava 
galerisine çevirecek.

Kültürel ve sosyo-politik temalara 
yoğunlaşan Elevate Festival, 
Graz’da, sanatı eleştirel bir 
konseptle tekrar yorumlayıp çağdaş 
elektronik müzik, deneysel video 
tasarımları, film gösterimleriyle 
günümüz festival dünyasında 
kendisine inovatif bir alan edinmiş 
durumda. Creative Europe girişimi 
tarafından desteklenen festival 
bünyesinde enstalasyonlar, DJ 
performansları gibi etkinliklerin yanı 
sıra zengin bir workshop ve tartışma 
programı da yer alacak.

ELEVATE FESTIVAL, GRAZ
2-6 MART 2022 
Avusturya

NICE KARNAVAL
11-27 ŞUBAT 2022
Fransa

Avrupa’nın en önemli sinema 
olaylarından Berlin Film Festivali 
bu yıl 72. edisyonu ile karşımızda 
olacak. Bağımsız filmlerden 
kısa film seçkilerine, tematik 
kategorilerden Berlinale’nin 
farklı kategorilerine yayılacak 
festivalde jüri başkanlığını The 
Sixth Sense, Unbreakable, Lady 
in the Water gibi filmleriyle ünlü, 
Hollywood sinemasının bağımsız 
yönetmenlerinden M. Night 
Shyamalan üstlenecek.

SUNDANCE FİLM FESTİVALİ
20-30 OCAK 2022

ABD

Geçtiğimiz sene hibrit formuyla 
sevenlerini ağırlayan, yılın en merakla 

beklenen film festivallerinden 
Sundance, bu yıl sinema salonlarına 
dönüşü kutluyor. Bu yıl da bağımsız 

sinemanın en seçkin örneklerini 
sunacak Sundance Film Festivali’nde 

festival seçkisi aralık ayı sonlarına 
doğru açıklanacak. Festivalin kapanış 

hafta sonunda ise Amerika’nın 
batısından doğusuna toplam 7 şehirde, 

bağımsız salonlarda özel bir seçki ile 
gösterimler yapılacak. Online gösterim 

seçeneğini bu yıl da sunacak olan 
festival, herkesi filmlerin büyüsünden 

yayılan ışığın altına davet ediyor!

BPM FESTIVAL, TAMARINDO
12-18 OCAK 2022

Kosta Rika

Temelleri 2008’de atılan BPM 
Festival, underground dans 
müziğinin vitrini konumuna 

yerleşti. Tamarindo’da 10 günlük 
bir müzik ve dans şenliği sunacak 

festival, Kosta Rika’nın millî 
parkları, henüz insan eli değmemiş 

ormanları, masmavi okyanus 
sularına uzanan bembeyaz kumlu 

sahilleriyle sizi bir festivalin 
ötesinde eşsiz bir deneyime 

çağırıyor.

Brüksel Caz Festivali, bu yıl da yeni yılın 
iple çektiğimiz etkinliklerinden birine sahne 

olacak. Açılış konseri “Caz Senfoniyle 
Buluşuyor” başlığı altında Brüksel Filarmoni 

Orkestrası’nı folk, pop ve deneysel caz 
türünde çalışmalarla günümüzün en önde 

gelen caz gruplarından birini teşkil eden The 
Bil Frisell Trio ile buluşturacak. Festivalde, 

eşsiz konserlere özel bir film seçkisinin 
de eşlik edeceği akşamlar ile cazın tüm 
formlarıyla bezeli on günlük bir şölene 

davetlisiniz.

BRÜKSEL CAZ FESTİVALİ, 
13-22 OCAK 2022

Belçika

72. ULUSLARARASI BERLİN 
FİLM FESTİVALİ 
10-20 ŞUBAT 2022, Almanya

2022 kışını festivale çevirecek yurt dışı etkinlikleri
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Yalnızca Ankara değil, ülke 
çapında da sanat piyasalarına 
hareketlilik getiren ARTANKARA, 
yerli ve uluslararası sanatçıların 
eserlerinden seçkin örnekleri bu 
yıl sekizinci kez sanatseverlerle 
buluşturacak. Galerilerin, 
müzelerin, üniversite ve sanat 
inisiyatiflerinin sanatçılarla buluşma 
platformu olan fuarda, çağdaş 
sanatın tüm yönleriyle ele alındığı 
birbirinden zengin söyleşi ve 
tartışma programları da yer alacak.

ARTANKARA 8. ANKARA 
ÇAĞDAŞ SANAT FUARI
10- 13 MART 2022, Ankara

Dünyanın en büyük dans etkinliklerinden 
olan İstanbul Dans Festivali, bu yıl 10. kez 
salonlardan kentin sokaklarına yayılacak 
bir program sunacak. Türkiye ve dünya 
çapındaki farklı stillerdeki dansçıları bir 
araya getirirken, barındırdığı 40’tan fazla 
workshop ve masterclasslar ile hem dans 
profesyonellerinin hem de her seviyeden 
dans meraklılarının buluşma noktası 
olacak festival, benzersiz bir dans olayı 
olarak sabırsızlıkla bekleniyor.

İSTANBUL ULUSLARARASI DANS 
FESTİVALİ 
24- 31 MART 2022, İstanbul

Sinemasal anlatıda etkin bir yeri bulunan 
kısa film türünün geliştirilmesini ve 
teşvik edilmesini amaçlayan Akbank Kısa 
Film Festivali, bu yıl 18. kez katılımcı 
ve seyircilerini ağırlayacak. Festival 
kapsamında altıncısı düzenlenecek 
olan Kısa Film Forum, Türkiye’de kısa 
filmler üretme koşullarının iyileştirilmesi, 
bu alandaki kaynakların artırılmasına 
odaklanarak yapım desteği amaçlı bir kısa 
film senaryo yarışması da barındıracak. 
Bu yıl ilk kez yapılmaya başlanacak “Genç 
Bakışlar” yarışması ise 20 yaş altındaki 
gençlerin kısa film alanındaki üretimlerinin 
teşvik edilmesi amacıyla genç sanatçıların 
filmlerini seyircilerle buluşturacak. 

AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ 
21-31 MART 2022
İstanbul

İSTANBUL RESİTALLERİ 14. SEZON 
10 ARALIK 2021-10 HAZİRAN 2022

İstanbul

Klasik müziğin en uzun soluklu ve 
göz alıcı etkinliği İstanbul Resitalleri, 

“Şampiyonlar Sezonu” ile sanatsal 
zevkin doruklarında bir seçki 

sunacak. Türkiye’nin piyano odaklı 
en özel etkinliklerinden olan İstanbul 

Resitalleri, 10 Aralık’taki sezon 
galasıyla başlayıp Haziran ayındaki 
sezon finaliyle sona erecek. Dünya 
salonlarında kendilerini kanıtlamış 
virtüözleri İstanbul’da ağırlayarak 

kentin dokusuna klasik müzik tınılarını 
işleyecek olan konser serisi, İstanbul’u 

da dünyada gözde bir klasik müzik 
kentine dönüştürecek.

6-26 yaş arasındaki genç piyano 
sanatçıları için bir vitrin olma 

amacıyla yola çıkan Rhapsody 
Piyano Festivali ve Yarışması, 
Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı organizasyonuyla 
gerçekleştirilecek. Çukurova 

Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı’nın öğretim 

üyelerinin yanı sıra devlet sanatçısı 
Gülsin Onay ve Cem Babacan’ın da 
jüride yer alacağı festival, Adana’da 

ve tüm Türkiye’deki piyano 
severlerin ilgiyle takip edeceği 

müzik dolu günlere sahne olacak.

RHAPSODY PİYANO FESTİVALİ 
VE YARIŞMASI, 1-5 ŞUBAT 2022

Adana

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin mümkün 
kılındığı bir dünya tahayyülünü esas 

alan ve acil bir şekilde küresel anlamda 
hayata geçirilmesi için çalışmalar 

yürüten WOW (Women of the World) 
Vakfı’nın öncülüğünde gerçekleşecek 

festival, Türkiye’nin tüm bölgelerinden 
kadın hikâyelerine alan açıyor. Bu amaç 

doğrultusunda, müzik, performans sanatı, 
video üretimler ve paneller yoluyla 

sanatın dünyaya kazandıracağı yeni bakış 
açılarının peşindeki festivalde, kente 

katılım da önemli temalardan birisi olacak.

WOW DÜNYA KADINLAR FESTİVALİ
5-6-7 MART 2022, 

İstanbul

FestivalleriYURT İÇİ türkiye’nin dört bir yanında kışı renklendirecek festivaller
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uludağ

YAZ TURİZMİNDE OLDUĞU KADAR 
KIŞ TURİZMİNDE DE YERLİ VE YURT 
DIŞINDAN GELEN TATİLCİLER İÇİN 
UĞRAK NOKTASI OLAN TÜRKİYE’DE, 
KIŞ MEVSİMİNİN CAZİP ADRESLERİ 
OLAN KAYAK MERKEZLERİ 
ÜLKENİN DOĞUSUNDAN BATISINA, 
GÜNEYİNDEN KUZEYİNE UZANIYOR. 

Uluslararası standartları yüksek ve dünya çapında 
ünlü olanlar ya da ilk sıralarda akıllara gelmeyen 
ancak özgünlükleriyle sizlere güzel bir tatil deneyimi 
sunacak olanlar... Doğu Anadolu’dan Karadeniz’e, 
Marmara’dan İç Anadolu’ya ve hatta Akdeniz’e 
Türkiye’nin dört bir köşesindeki kayak tesisleri, 
konaklama imkânları, her birinin eşsiz doğası ve 
özgün dokusuyla kışın ziyaret edilesi rotalar.

Tatilciler
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Tadını Çıkar

PALANDÖKEN

kış deyince akıllarda
 hep o var: uludağ

Ülkemizdeki en yüksek dağlardan biri olan Uludağ, 
Bursa şehir merkezinin güneyinde yer alıyor. 
İstanbul’a 150 kilometre uzaklıkta olmasıyla sık 
tercih edilen bir çekim merkezi. Köknar ormanlarıyla 
çevrili ve Bursa şehrini eteklerinde barındıran 
Uludağ, 1961 yılında millî park ilan edildi. Ülkemizin 
önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Uludağ 
Kayak Merkezi, 1800 metreden 2200 metreye 
ulaşan yüksekliği ve farklı zorluk seviyelerindeki 
toplam 20 kilometreye ulaşan 24 pisti ile herkese 
uygun bir kayak seçeneği barındırıyor. Uludağ’ın 
ünlü Oteller Bölgesi ise, eğlenceli bir tatil geçirmeniz 
için sizleri bekleyen bir diğer adres olacak.

sapanca manzarası ve bungalovlarıyla: kartepe

İstanbul’a bir saatlik mesafede, Sapanca Gölü’ne nazır bir konumda bulunan Kartepe, ülkemizin en yeni kayak merkezlerinden. 
Teleferik ve telesiyej ile 20 dakika süren bir yolculukla ulaşılan kayak merkezi, 12 adet kayak pisti ve bungalovlardan beş yıldızlı 
otellere uzanan konaklama seçenekleriyle cazip bir rota.

en çetin kışların doruğunda: 
kartalkaya

Ülkemizin gastronomisi, gölleri ve ormanlarıyla ünlü şehri Bolu’da, 
Kartalkaya Kayak Merkezi kış turizminin gözde adreslerinden. 
Snowboard severler için en uygun pistleri de barındıran Kartalkaya 
farklı zorluk seviyelerinde toplam 21 piste sahip. 3 metreye kadar 
çıkan kar kalınlığı ve Avrupa standartlarındaki pistiyle dikkat çeken 
merkezde kış sezonu her zaman çok hareketli geçiyor.

ülkemizin nişanesi: 
palandöken

Erzurum’un Dünya Üniversiteler Kış Olimpiyatları’na da ev sahipliği 
yapmış olan ünlü kayak destinasyonu Palandöken, iklimi ve olimpiyat 
seviyesinde sertifikalandırılmış tesisleriyle kayak ve diğer kış sporları 
için en önde gelen adreslerden. Her yıl yerli ve yabancı yüzbinlerce 
tatilciyi ağırlayan, 30 binden fazla kişi kapasitesi ve 3100 metreden 
hiç durmadan 1000 metre kayabilme olanağı sağlayan özel pistiyle 
de ziyaret edenlerin akıllarına kazınan bir yer. Tesis etrafında bulunan 
konaklama seçeneklerinin de üst düzey olduğu bölge, uluslararası 
anlamda ülkemizin en çok adından söz ettiren tesislerinden biri 
konumunda.

her daim ışıl ışıl bir tesis:  ergan

Erzincan şehir merkezine 12 kilometre, havaalanına 13 dakika mesafede, Munzur 
Dağları’nın eteklerinde, 3000 metre yükseklikteki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa 
Turizm Merkezi tatilcilerin yeni gözdesi. 2013 yılında kapılarını açan tesis, ulaşım 
kolaylığının yanı sıra üst düzey teknik ekipmanlarla donatılmış olmasıyla da göz 
dolduruyor. Işıklandırma sistemleri sayesinde geceleri de ziyaretçilerini ağırlayan 
merkez, hiç duraksamadan 17 kilometre boyunca kayak yapılabilen parkuru ve 
Ardıçlı Gölü’ne nazır konumuyla eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor. 

sıcacık bir kayak rotası:  saklıkent

Antalya denince akla ilk gelen yaz ve deniz turizmi iken “Gündüz kayak, akşam 
üzeri deniz” sloganı ile yola çıkan Saklıkent kayak tesisleri Akdeniz’de ılıman hava 
koşullarında, aralık ve nisan ayları arasında 2 metreye ulaşan kar kalınlığı ile kaliteli 
kayak imkânı sunuyor.

Toroslar’ın kuzey yamaçlarında, çevresindeki beş yüze yakın dağ evleriyle de oldukça 
keyifli konaklama seçeneklerine sahip olan merkezde Ekvator’a yakın noktalardan 
birinde kayak yapmak ise şüphesiz paha biçilemez bir deneyim olacaktır.

nefesinizi tazeleyen rota: atabarı  

Artvin kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Mersivan Dağı’ndaki 
Atabarı Kayak Merkezi, Karadeniz’in eşsiz huzur verici atmosferinde 800 metre pist 
uzunluğu, snowtrack kar motorlarına imkân veren kaliteli kar yapısıyla yükselen bir 
trend. Artvin’in ladinden, köknar ve çam ağaçlarına uzanan oksijen deposu misali 
doğasında bir de kayak yapmak sizlere kesinlikle çok iyi gelecek.

kristal kar dokusuyla: 
sarıkamış

Kars şehir merkezine 55, havaalanına 50 km uzaklıkta bulunan Sarıkamış, 
Alpler’le yarışan kristal formundaki karlarıyla görenlerin gönlünde ayrı bir yer 
ediyor. Aralık ve nisan ayları arasında kayak için uygun kar kalınlığı sağlayan 
tesiste bulunan 5 pist yaklaşık 12 kilometreye yayılan bir alanı kapsıyor.

güller ve ince karlar diyarı: 
davraz

Akdeniz’in Göller Bölgesi’nde Isparta’ya 20 km uzaklıktaki Davraz, 1650 metre 
yüksekliği, Eğirdir Gölü’ne uzanan manzarası ve ince dokulu kar tabakalarıyla 
ön plana çıkıyor. Aralıktan nisan sonlarına kadar devam eden sezonda uygun 
iklim koşullarını sunan bölge, hem kayak yapmaya yeni başlayanların hem de 
kayak profesyonellerinin memnun kalacağı yerlerden.

KARTALKAYA

ERGAN

SARIKAMIŞ

SAKLIKENT
13
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BEMBEYAZ MANZARALARIN VE SOĞUĞUN MASALSI COĞRAFYASI FİNLANDİYA’DAKİ 
ARCTIC FOX IGLOOS, DOĞANIN KALBİNDE İGLOLARDA MODERN VE SIRA DIŞI BİR 
KONAKLAMA DENEYİMİ SUNUYOR.

Yazları, kelimenin gerçek anlamıyla, günün her saatini güneşle birlikte geçirebilmenin tutkunu olacağınız, geceyarısı güneşleriyle 
benzersiz bir deneyime tanıklık edeceğiniz ya da sonbaharla kaplı bitki örtüsünden yüzünüzü gökyüzüne çevirip Kuzey Işıkları’nı 
göreceğiniz Finlandiya’nın Ranua bölgesi, her anın doğayla çevrelendiği bir seyahat vadediyor.

Tatilciler
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İlk yerleşimin taş devirlerinden beri olduğu bilinen Ranua kenti, 
Finlandiya’nın Laponya yönetim bölgesinde, doğanın sesiyle 
şehir hayatının yorgunluğundan arınmak isteyen gezginler için 
biçilmiş kaftan. Dayanıklılığı ve berraklığı simgeleyen turuncu 
böğürtleni ile ünlü bölgedeki yaşam biçimi de doğayla uyum 
içerisinde ve bu sloganla örülmüş durumda: dayanıklı ve berrak. 

Kaynağını Fin mitolojisinden alan kutup tilkisinden esinle, 
yerel dilde “tilki ateşi” anlamına gelen Kuzey Işıkları için de 
başta gelen gözlem noktalarından olan Ranua, kar üzerinde 
kızakla seyahat, kayak, doğa yürüyüşü gibi birçok aktivite 
imkânı barındırıyor. Ayrıca Kuzey Kutbu denince aklımıza 
hemen düşen kutup ayısının anavatanı olan bölgede, bu eşsiz 
güzellikteki doğal yaşama tanık olurken barındırdığı iki yüzden 
fazla hayvan türünün arasında onlarla arkadaşlık ederek 
yürüyüş yapabileceğiniz ve İskandinav faunasına yakından 
tanık olabileceğiniz bir doğal yaşam parkı da bulunmakta. 

Ranuanjärvi Gölü kıyılarında konumlanan Arctic Fox Igloos oteli 
ise, sizlere dünyanın bu kuzey ucunda gölden ufka ve Kuzey 
Işıkları’na uzanan bir manzarada konaklama keyfini yaşatacak. 
Yalnızca gölün değil, etrafındaki doğal yaşamın da hemen 
kıyısında olacağınız bu seyahatte bölgenin zengin fauna ve flora 
çeşitliliği içinde ruhunuz doğanın sizi sarmalamasıyla ısınacak.

iskandinav kültürüyle bezeli
eşsiz doğa: 

Tatilciler

Arctic Fox Igloos oteli size tüm bu sessizliğin ve doğayla 
iç içe olmanın verdiği huzuru zenginleştirecek bir konfor 
sunacak. “Sessizliği dinle, doğayı hisset” mottosundan 
hareket eden otelde konaklayacağınız, dış kaplaması 
cam olan iglolarda seyahatiniz boyunca yalnızca doğayı 
keşfetmeye enerji harcamanız için her şey düşünülmüş. 
İgloların içerisinde ahşap malzemeyle dizayn edilmiş 
mutfağınızdan, sauna ve çamaşır odasına uzanan 
cephesi ormana; yatak odası ise hemen önündeki gölden 
gökyüzüne doğru bir görüş alanını sizlere sunacak. 
Yatağınızda uzanırken her an bu eşsiz manzaraya 
tanık olmanız için üst cam yüzeylerde buğulanma
giderici ısı kaynakları bulunmakta. Kuzey Işıkları’nın 
olanca çıplaklığıyla görülebildiği bir yerdesiniz ve Arctic 
Fox İgloos otelde bu harikulade deneyimi kaçırmamanız 
için odanızda “Kuzey Işıkları alarmı” bulunuyor. Alarmı 
aktifleştirerek uykuya dalarsanız, gecenin ilerleyen 
saatlerinde iglonuzun ufkuna ışıklar girdiği zaman 
alarmınız çalıyor ve size de bu büyüleyici manzaranın 
keyfini çıkarmak kalıyor. 

Konaklama olanağının yanı sıra Arctic Fox Igloos, 
İskandinav coğrafyasını derinlemesine keşfedebileceğiniz 
zengin aktivite olanakları da sunmakta. Yerel ortaklarla 
birlikte dizayn edilen bu aktivitelerde sürdürülebilir 
turizm esas alınarak hayata geçiriliyor. Doğal hayatın 
olağan akışını gözlemleyeceğiniz yaban turlarına çıkmak 
ya da bölgeye özel turuncu böğürtlenlerden toplamak, 
kış aylarında motorlu kızaklarla kar üzerinde gezintiler 
yapmak, yaz aylarında ise göl üzerinde kano turu, 
seyahatinizdeki her detay doğaya ayıracağınız vakitle 
geçsin diye düşünülmüş. Ayrıca, İskandinav köylerine 
yapılacak ziyaretler doğanın, iklimin çıplak kurgusunda 
bir ömrü geçirmenin etkileyiciliğini sunarken yörenin 
kadim kültürüne sizi daha da yaklaştıracak. Odanızdan 
izleyebileceğiniz Kuzey Işıkları’nı bir de gölün üzerine 
düşen enfes yansımasıyla görmek ise şüphesiz 
seyahatinizin en özgün tecrübesi olacaktır. Sonbahar 
aylarında düzenlenen, açık ateşte yapılan sıcak 
içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz gecelerle Ranua’nın 
büyüsüne tekrar tekrar kapılacaksınız.   

Rauna

doğanın kalbinde bir konfor alanı: 

Arctic Fox Igloos
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D O Ğ A NIN  B İN B İR  Ç E Ş İ T  Y Ü Z Ü, 
PATA G O N YA ,  A R J A N T İN
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ARJANTİN’DEKİ PATAGONYA BÖLGESİ, GENİŞ BİR COĞRAFİ YÜZÖLÇÜMÜNE YAYILAN  
DOĞASININ KENDİNE ÇEKEN BÜYÜLEYİCİLİĞİ İLE DOĞA TUTKUNLARININ KALBİNDE 
ŞÜPHESİZ EN ÖN SIRALARA YERLEŞEN BİR ROTA. 

Güney Amerika’nın güneyinde Arjantin’in Rio Colorado ve Şili’nin Rio Bio Bio bölgeleri arasında kalan bölgeye verilen genel ad 
olan Patagonya, iki ülkeye de dahil olmasıyla kendine has kültürel çeşitliliği barındırıyor. Üzerinde yaklaşık iki milyondan fazla 
kişinin yaşadığı Arjantin Patagonyası ülkenin aynı bölge içerisinde yerli topluluklar ve kentlileşmiş sınıflarının bir arada yaşamına 
tanık olacağınız ender yerlerden. 

Göller Bölgesi, Atlantik ve Güney Patagonya olarak üç yönetim merkezine ayrılan bölgenin doğal hazinelerinin ise nefesinizi 
keseceğine şüphe yok. Burada volkanların, heybetli dağların, uçsuz bucaksız ovaların, nehirlerin ve hatta buzulların göz 
kamaştıran durağında, doğanın kalbinde bir deneyime tanık olacaksınız.

Doğanın İzinde
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görkemli giriş kapısı

Patagonya’da Macellan adıyla anılan penguenlerin seyahatinize ayrı bir özgünlük kazandıracağını söyleyebiliriz. Kumul tepeleri ve 
düzlükleriyle kaplı Punta Tombo Yarımadası bu türün doğal yaşam alanı. Her yıl bir buçuk milyondan fazla yeni türün doğduğu 
bölgede, penguenlerle birlikte yürüyerek dünya üzerindeki en büyük Macellan pengueni popülasyonuna ev sahipliği yapan bu 
bölgede Patagonya’nın bir diğer doğal güzelliğine tanıklık edebilirsiniz.

Göller Bölgesi
And Dağları, Şili Patagonyası ve Atlantik Patagonyası’nın 
çevrelediği Göller Bölgesi; dağları, gölleri ve yağmur 
ormanlarının bir aradalığıyla görenleri mest ediyor. Arjantin 
Patagonyası rotalarından birçoğunun başlangıç noktası olan 
bölgedeki Bariloche kentine, Buenos Aires’ten yapılacak 
yaklaşık iki saatlik bir yerel uçuştan sonra Patagonya’ya kara 
yolculuğuyla dakikalar içerisinde ulaşabilmek mümkün. 
Ulaşım kolaylığı sağlamasının yanında, dağlarında kayak 
ve tırmanış, göllerinde yüzme olanakları sunan bölgenin 
“Alp Rüyası” olarak da adlandırılan kenti Bariloche, 
çikolatasıyla da ünlü ve her sene bir çikolata festivaline ev 
sahipliği yapmakta. Arjantin’in tüm yıl ziyaretçi ağırlayan 
kentlerinden olan, Avrupa tarzı mimari yapıları ve benzersiz 
lokal lezzetleriyle öne çıkan gastronomisiyle de ünlü 
Bariloche’da, Nahuel Millî Parkı’nda rafting, tırmanış ve 
bisiklet parkurları da sizi bekliyor.

Punta Tombopenguenlerle yol arkadaşlığı

Dünya’da bir buzula en yakın olabileceğiniz yerde, Los Glaciares’tesiniz. 
Buzul parçalarının kopup yerlere düştüğü, buz üzerinde kayak ya 
da tekne turu yapabileceğiniz, içerisinde 50’ye yakın buzul parçası 
barındıran Los Glaciares, Arjantin’in en büyük millî parkı. UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde bulunan park, içerisinde dünyanın en büyük 
üçüncü su kaynağını barındırıyor. Burası, gün batımında mavinin ve 
beyazın eşsiz uyumunda, buzdaki coşkuyu keşfedebileceğiniz en özel 
bölgelerden olacak. 

Doğanın İzinde

punta tombo

nahuel millî parkı

UNESCO koruması altındaki Valdes Yarımadası, yaban ve deniz 
yaşamına dair birçok türün soylarını devam ettirebilmesine olanak 
verirken gezginlere ise yaban hayatının yanı başında gözlem imkânı 
sunuyor. Yarımada dünyadaki en yoğun balina popülasyonuna 
sahip yerlerin başında geliyor. Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan 
bölgede sandal veya teknelerle açılarak yapılan balina gözlem turları 
bulunurken, açılmayıp sahilde kalsanız da balinaların size kendilerini 
göstermesi mümkün.

doğal yaşamın izinde: 

tüm ihtişamıyla dünyanın 
bir ucu: Güney Patagonya
Göller Bölgesi’nin güneyinde konumlanan, buzulları, etkileyici sahilleri, 
ödüllü trekking rotalarıyla dünyanın en güney ucundaki yerleşimi 
barındıran Güney Patagonya dört başı mamur bir patagonya ziyareti 
için asla atlamamanız gereken bir bölge.

buz, okyanus, dağ 
maddenin her 

güzel hâli  
And Dağları, Santa Cruz Platosu ve Argentino 
Gölü’nün çevrelediği El Calafate’ta her anınıza 
kartpostallara taş çıkaran manzaralar eşlik edecek. 
Upsala Buzullar Alanı’nda buzulların arasında 
sandallarla dolaşabileceğiniz, La Leona Kalesi’nin 
kızıl toprakları üzerinde yürüyüş yapabileceğiniz 
bölgede farklı dağ sporları da değerlendirebileceğiniz 
seçenekler arasında olacak. Üstelik berrak sahilleri, 
özgün midye ve deniz yosunlarıyla deniz hayatının 
göz alıcı bir örneğini sunan, Güney Amerika’daki en 
kendine has adalardan Bahia Bustmante’ye geçip 
okyanusa adanmış yerel hayatı da keşfedebilirsiniz. 

los glaciares

göller bölgesi
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“Ateşin toprakları” manasındaki adı Macellan tarafından verilen Tierra del 
Fuego bölgesinde bulunan Ushuaia, dünyanın en güneyindeki kent olarak 
kabul edilmekte. Hâliyle Ushuaia’da kelimenin gerçek anlamıyla “dünyanın 
sonu” konseptli birçok şey bulunmakta. Dünyanın sonuna giden bir tren, 
Dünyanın Sonu adlı bir müze, dünyanın sonundaki deniz feneri... Charles 
Darwin’in beş yıl yakınlarındaki adalarda ve bu kentte kaldığı, teorilerinin 
gelişmesine katkı sunan önemli yerlerin başında gelen dünyanın sonundaki bu 
kentte, insan ve doğa üzerine düşünmek için uygun tüm koşullar sizi bekliyor. 

dünyanın sonuna yolculuk:

Ushuaia

los glaciaresUSHUAIA
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Şanlıurfa şehir merkezinin güneyinde, Suriye sınırına yakın bir konumda bulunan Harran “peygamberler 
yurdu” olarak anılan Mezopotamya’nın en kadim yerleşim bölgelerinden biri. Tevrat’ta adı yine Harran 
olarak geçen bölgenin, İbrahim peygamberin de konakladığı yerlerden biri olduğuna inanılıyor. Anadolu 
ve Mezopotamya arasında bir kavşak şehri olma özelliğini kadim zamanlarda edinmiş olan Harran, 
Asurlular, Babiller gibi tarihte izleri takip edilebilen halklardan itibaren bölge ticaret ve kültür hayatının can 
damarlarından birini teşkil etmiş. Binlerce yıllık bu tarihin bakiyesi ise tabii ki zengin bir kültürel çeşitlilik 
ve birikim olarak günümüze uzanıyor. Yalnızca ticari anlamda değil, Asur ve Babillilerin pagan inancında 
da kutsal mekânlarından biri olan Harran, aynı zamanda bir hac noktası ve kökleri ilk çağlara dayandığı 
belirtilen Harran Üniversitesi’nden yetişen bilginleriyle de entelektüel bir merkez. 

İlk çağlarda ovayı besleyen ırmaklar vaktiyle kurumuş olduğundan uzun süre sudan ve yeşil bitki örtüsünden 
uzak bir topografik yapıya sahip olan Harran, Moğol istilalarında yakılıp yıkıldıktan sonra eski ihtişamlı 
günlerine dönemese de beş bin yılı aşkın tarihiyle günümüzde önemli bir cazibe noktası hâline gelmiş. 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan, benzer örnekleri dünyada yalnızca Halep ve İtalya’nın 
Pulya Adası’ndaki konik kubbeli evleri, Paganlık, Hristiyanlık ve İslam dönemi mimari eserleri, kent surları, 
binlerce yılın tanığı höyük ve kalıntılarıyla Harran, medeniyetler beşiği Mezopotamya’nın ziyareti en çok hak 
eden şehirlerinden.

MEZOPOTAMYA’NIN KALBİNDE 
BİR DOĞU MASALI, 

HARRAN OVASI, ŞANLIURFA
BABİL, ASUR GİBİ ESKİ MEDENİYETLERE UZANAN KÖKLÜ TARİHİ, İNANÇLARI 

KONUK ETMİŞ RENKLİ KÜLTÜRÜ, DÜNYACA MEŞHUR KUBBELİ EVLERİYLE 

HARRAN, BUGÜNE BİR GEDİK AÇIP TARİHE YOLCULUK ETMEYE ÇAĞIRIYOR.
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gül yağından inşa edilen 
kümbet evler

1979 yılında arkeolojik ve tarihî sit alanı ilan edilmiş olan kümbet 
evler, bölgeye dair en otantik anları deneyimleyebileceğiniz 
yerlerin başında geliyor. Evlerin günümüze ulaşmasını sağlayan 
en temel sebep ise evlerin hem içinden hem dışından balçıkla 
sıvanmış olmaları. Yazları serin, kışları ise sıcak olan evler, gül yağı, 
pişmiş toprak, saman ve yumurta akı karıştırılarak oluşturulan 
harç ile tuğla dizilerinden inşa edilmiş. Birbirine bağlı yaklaşık yirmi 
beş konik çatılı odanın meydana getirdiği bu evler kompleski, kare 
bir alan tanımlıyor ve ortak bir bahçeye açılıyor. Tarihî Harran 
Evleri’nde odaların içinde birinden diğerine geçiş mümkün ve 
yukarı doğru daralan kubbesi 5 metreyi buluyor. 

tarihle yükselen harran kalesi

Kurulduğu dönemlerden bugüne, insan yaşamının üzerinde beş 
bin yıldan fazladır aralıksız sürdüğü Harran’da bu tarihin izlerini 
günümüzde sürebileceğiniz en önemli yapılardan biri Harran 
Kalesi. Burada, önceleri Sabii dinine ait bir mabedin bulunması 
kültür yaşamının sürekliliğini de kanıtlar nitelikte. Kaleden 
günümüze, iç kale ve vaktiyle kenti çevreleyen dış kale kısmından 
yalnızca surlar bölümü ulaşabilmiş. Tarihî kaynaklarda Kudüs 
Kalesi ile benzer mimaride olduğu yazılan Harran Kalesi, 17. 
yüzyılda bölgeyi ziyaret eden Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde 
“Çöl içinde gayet sağlam bir kaledir. Beşgen şeklinde olup sanki 
usta elinden yeni çıkmış gibidir.” şeklinde anılıyor. 

tarihî gizemlerinin peşinde: 
harran höyüğü 

Bölgede geniş bir alana yayılan ve tarih öncesi dönemlerden 
itibaren Harran’ı gözler önüne seren kazılara sahne olan 
höyükteki kalıntılar Eski Tunç devrinden başlıyor. Yazılı kitabelerde 
bahsedilen Sin Mabedi ve diğer dinî metinler bölgenin dinî bir 
merkez olarak önemini perçinleyen buluntular iken; ev eşyaları ve 
el aletleri ise gündelik hayatın işleyişine dair fikirler geliştirmemizi 
sağlıyor. Mimari kalıntıları, günümüze ulaşan kol gücüyle çalışan 
değirmenler, dar uzun sokaklarla bitişik evler Harran’da kent 
planlamacılığının da ne denli ilerlemiş olduğunu bizlere anlatıyor. 

Yakın zamanlarda ortaya çıkarılan, 12. yüzyıla ait bir medrese 
yapısı Harran’ın medeniyet tarihindeki yerini güçlendirirken 13. 
yüzyıldaki Moğol istilasının da ilk defa elde edilen bazı sonuçlarını 
gün yüzüne çıkarıyor. 1260 yılında kenti ele geçirip on yıllık işgal 
dönemlerinin bitiminde de mimari yapıların büyük kısmını yerle 
bir etmiş olan Moğollardan, sofralarını terk edip kaçan insanların 
olduğu bilgisinin ortaya çıkarılması tarih meraklılarını büyülüyor ve 
Harran’ın gizemlerine dalmanın cazibesini tüm dünyada artırıyor. 

Dünden Dünyaya Kalan
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Setur Rota / Yurt Dışı

Balkanlar, burada yüzyıllarca hüküm sürmüş Osmanlı’nın izleriyle 
beraber kendine has kültürünü hissedeceğiniz; tarihe meydan 
okuyan yapıları, kozmopolit ve samimi insanları ile sıcacık bir rota. 
Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’da her 
anı tarihle dolu bir seyahate çıkıyoruz. 

Turumuza Üsküp’te, Resne ve Manastır gezileriyle başlayacağız. 
Resneli Niyazi’nin Sarayı’nı gördükten sonra Manastır’a geçecek, 
buradaki Türk izlerini, çarşıları ve camileriyle takip edip gezinin 
en duygusal anlarını Atatürk’ün mezun olduğu Askeri İdadi ve 
Atatürk Müzesi’nde yaşayacağız.

Osmanlı’nın Balkanlar’daki önemli üslerinden Ohrid’de, Osmanlı 
eserlerinin yanı sıra Roma ve Bizans dönemlerinden kaleleri ve 
kiliseleri keşfettikten sonra sırada Tiran’a olacak. Arnavutluk’ta, 
sokaklarında daima hareketin olduğu, kafelerinden kaldırımlara 
taşan coşkusuyla başkent Tiran’ı keşfettikten sonra Adriyatik’in 
en güzel kıyılarına tanıklık edeceğimiz Karadağ’a yola çıkacağız. 
St. Stefan Adası ve muhteşem sahilleriyle ünlü Budva’da Stari 
Grad (eski şehir merkezi) ve kaleyi gezdikten sonra ise fiyortları 
ile meşhur Kotor’u keşfedeceğiz.

Sonraki durağımız, Türk Köyü olarak bilinen Poçitel’i ziyaret ederek 
16. yüzyılda yapılan eserleri görecek ve rotayı su kaynaklarıyla ünlü 
Blagaj ve tarihî köprüsüyle Mostar’a çevireceğiz. Saraybosna’ya 
geçip  yerel dans ve şovlarla süslenmiş Boşnak Gecesi’ne 
katılacağımız günün ertesinde ise, Saraybosna’nın ikonik ve tarihî 
yapılarını şehir turunda gezecek ve Belgrad’a hareket edeceğiz. 
Yüzyıllarca Balkanların en önemli yönetim merkezlerinden biri 
olmuş Belgrad’daki şehir turunun ertesinde rotamız Üsküp olacak. 

Kuzey Makedonya’nın tarihle otantikliği buluşturan başkenti 
Üsküp’te, Osmanlı döneminden hamamlar, çarşılar ve camileri 
gördükten sonra, Taş Köprü’de gezinti yaparak Hristiyan dönemi 
etkisindeki eserleri inceleyeceğiz. Ardından Kosova’daki ilk 
durağımız Prizren’e geçip, burada Osmanlı döneminden birçok 
eseri ve ayrıca savaşın yıkıcılığına hâlen tanık olabileceğimiz Sırp 
Mahallesi’ni gezeceğiz. Bir sonraki durak Priştine’de Osmanlı 
dönemi eserlerini keşfettikten sonra 10 günlük seyahatin bıraktığı 
anılarla, dönüş için harekete geçeceğiz.

KÜLTÜRÜNDEKİ TÜRK 
İZLERİYLE DOLU DOLU 

Ünlü çeşmelerin, renkli pencereleriyle adeta her biri şato gibi 
evlerin, dar uzun sokakların, çağdaş kent yaşamının içinde an be 
an Orta Çağ atmosferini soluduğumuz kentlerin büyüleyiciliğinde 
Alsace keşfine çıkıyoruz. 

Turumuzdaki ilk durağımız, 2013 yılında Fransa’nın en gözde 
köyü seçilen Eguisheim. Pitoresk havasıyla insanı sarmalayan 
bu köy, Alsace gelenek ve göreneklerini tarihten günümüze 
koruduğu için “Noel Köyü” unvanına sahip. Orta Çağ atmosferi 
ve çiçekleriyle ünlü bu köyün ardından, sadece Alsace Bölgesi’nin 
değil tüm Fransa’nın en iyi korunmuş kasabalarından Colmar’a 
hareket edeceğiz. Alsace’ın Venedik’i olarak nitelenen Colmar’ın 
masalsılığında tarihî evleri ve rengârenk sokakları keşfedeceğiz.

İkinci günümüzde, Alsace şarap yolunu izleyerek Kayserberg’e 
varacağız. Kutsal Roma İmparatorluğu’nun en eski yerleşim yeri 
olan kasabada 900 yıllık kaleyi ziyaret edip renkli geleneksel 
evlerin arasından, parke taşı döşeli sokaklarından geçerek 
rotamızı Alsace’ın en çok ziyaretçi çeken köyü Riquewihr’a 
çevireceğiz. Alsace bağlarının tam ortasında, ışıltılı sokakları, 
tarihî evleri, heykelleri ile Riquewihr’den göz kamaştırıcı 
hatıralarla ayrılıp Colmar’a döneceğiz.

Turumuzun bir sonraki gününde Strasbourg’dayız. Avrupa 
Birliği’nin önemli merkezlerinden olan bu güzel şehir; eski şehri, 
Avrupa mahallesi, tarihî köprüleriyle harika manzaralar sunacak. 
Bu tarihî ve aynı zamanda dinamik kenti keşfetmeye dünyanın 
en yüksek altıncı kilisesi olan Strasbourg Katedrali ile devam 
edeceğiz. Yapımı 1439 yılında tamamlanan, Romanesk ve Gotik 
üslupları birleştiren en güzel mimari eserlerden olan katedrali 
gördükten sonra Rönesans dönemi evleri ve müzeleriyle 
Strasbourg’un cazibe merkezi La Petite France (Küçük Fransa) 
semtini ziyaret edeceğiz. 

Dördüncü günümüzü, Dostoyevski’nin Kumarbaz romanına da 
mekân olan, kara ormanların incisi Baden-Baden’e ayıracağız. 
Yemyeşil doğası, kaplıcaları, tarihî yapıları, sakinliği ve casinoları 
ile bu keyifli şehri Ren Nehri ve Murg Vadisi manzaraları eşliğinde 
keşfedeceğiz. Baden-Baden’de bir gece konaklamanın ardından 
ise ışıltılı anılarla dönüş hazırlıklarına başlayacağız.

DOLU DOLU BALKANLAR
VİZESİZ ROTA

447 EUR
22.01.2022’den itibaren kalkışlı

KOSOVA

OHRİD

AlsaceBalkanlar

BOSNA-HERSEK

ORTA ÇAĞ’DA ASILI 
ZAMANIN PEŞİNDE 

ALSACE TURU (COLMAR & 
STRASBOURG & BADEN BADEN)

898 EUR
23.01.2022’den itibaren kalkışlı

RIQUEWIHR

COLMAR

STRASBOURG

848 EUR
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Setur Rota / Yurt Dışı

MİAMİORLANDOnew york

RÜ YAL AR ÜLKESİNDE RÜ YA GİBİ  BİR 
YOLCULUK

Amerika Birleşik Devletleri’nin Doğu Yakası, Atlas 
Okyanusu’nun kıyısında, ülkenin en kalabalık kıyı bölgesini 
oluştururken birbirinden güzel dünyaca ünlü seyahat 
rotalarını da barındırıyor.

New York, Orlando ve Miami’den oluşacak turumuza New 
York ile başlayacağız. Dünyanın en heyecanlı ve renkli 
kentlerinden biri olan New York’ta şehrin kalbinin attığı 
Times Meydanı, binlerce bitki türünün renkleriyle eşlik 
ettiği Central Park, Rockefeller Center, Madison Square ve 
Birleşmiş Milletler’in binası ilk gün ekstra düzenlenecek olan 
şehir turunda göreceğimiz yerler olacak. 

Tüm gün serbest zamana ayrılacak ikinci günümüzde, 
dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek, ABD’nin 
en yüksek dördüncü binası olan 320 metre yükseklikteki 
Empire State binası, Özgürlük Heykeli, Brooklyn Köprüsü 
ve Central Park’tan oluşacak “New York İkonları” turuna 
katılabilecekler.  

Bir sonraki günün sabahında Orlando’da olacağız. Orlando’ya 
indikten sonra dileyen misafirlerimiz  için akşam saatlerinde 
ekstra olarak Mall & Disney Springs gece turu düzenlenecek. 
Tüm gün serbest zamana ayrılacak olan dördüncü günde, 

dileyen misafirlerimiz şovları ve gösteri ile keyifli zamanların 
yaşanacağı Sea World turu’na katılabilecekler.

Beşinci günümüzde de Orlando’yu keşfetmeye devam 
edeceğiz. Ekstra olarak düzenlenecek Harry Potter, Fast 
& Furious gibi birçok filmin çekildiği ve ayrıca birçok 
eğlence parkının da bulunduğu Universal Stüdyoları Turu 
programımızda olacak. 

Turumuzdaki altıncı günümüze Miami’de başlayacağız. 
Sahil şeridinin yelken kulüpleri ile dolu olduğu, mangrov 
ormanlarına ev sahipliği yapan Coconut Grove, Miami 
Beach’in sembollerinden Versace Malikanesi, Kübalı 
göçmenlerin oturduğu Little Havana, Tarihî Biltmore Oteli, 
Bay Side, Miami Beach ve Lincoln Road ekstra düzenlenecek 
şehir turunda göreceğimiz yerler olacak.

Amerika’daki bir haftamızı tamamladığımız turumuzun 
yedinci gününde, dileyen misafirlerimiz, bir tarafında Atlantik 
Okyanusu, diğer tarafında Meksika Körfezi manzarası 
eşliğindeki ABD’nin en güney noktası, Key West’te yapılacak 
tura katılabilecekler. Turumuzun sekizinci ve son gününde, 
Miami’deki serbest zamanımızın tadını çıkardıktan sonra 
eşsiz hatıralarla dönüş yolculuğuna hazırlanacağız.

Cıvıl cıvıl sokakları, kolonyal dönem mimarisi, devrim 
sonrası yapıları, her köşebaşında büyüleyen atmosferi, 
sıcacık insanlarıyla Küba’dayız. 

Turumuza yaklaşık 14 saatlik uçak yolculuğumuzun 
ardından Havana’ya vardığımız gibi, ilk günümüzde 
Eski Kent, Malecon Bulvarı, Devrim Meydanı, Colomb 
Mezarlığı, Miramar ve kenti kuşbakışı izleyebileceğiniz 
Morro Kalesi’ni görerek başlıyoruz. 

Bir sonraki günümüzde ilk durağımız, Küba’nın en 
güzel şehirlerinden biri olan Cienfuegos. 1819 yılında 
Fransız yerleşimciler tarafından kurulan, 2005 yılında 
UNESCO tarafından koruma altına alınmış bu güzel 
şehri gezdikten sonra Trinidad’a doğru yola çıkacağız. 
Trinidad’daki panoramik kent gezimizin ardından hava 
karardığında şehir meydanında Kübalı müzisyenlerin ve 
dansçıların performanslarını izleme ve dinleme şansını 
yakalayacağız. Konaklamamız “casa” denilen evlerde 
olacak.

Bu masalsı ülkedeki bir sonraki durağımız, Küba 
Devrimi esnasında en çetin muharebelere sahne olan 
Santa Clara olacak. Che Guevara’nın Anıt Mezarı 
ve Zırhlı Tren’i ziyaret ettikten sonra Varadero’ya 
hareket edeceğiz. Bir sonraki günümüzü her şey dahil 
konseptindeki otelimizde tüm gün boyunca deniz, kum 
ve güneşin tadını çıkararak geçireceğiz. 

Küba’daki bir haftamızı tamamlayacağımız günü Vinales 
ve Pinar del Rio turuna ayıracağız. Dünyaca ünlü Küba 
purolarının tütünlerinin yetiştiği Vinales Vadisi’nde, 
tütün tarlalarını, yerel tütün çiftliğini ziyaret ettikten 
sonra Pinar del Rio’ya geçerek Küba purolarının 
resmî olarak üretildiği fabrikalarda puro kültürünü 
yakından tanıyacağız. Gün bitiminde ise Havana’da 
dileyen misafirlerimizle yemekli Cabaret Parisien Show 
etkinliğimiz olacak. 

Son günümüzde Havana’nın benzersizliğine bir kez 
daha hayran olacağımız şehir turunda olacağız. Küba’nın 
Picasso’su olarak da bilinen Jose Fuster’in, yaşadığı 
dönem boyunca resimler, seramikler ve çizimler yoluyla 
dekore ettiği, açık hava sergisine dönüşen mahallesi, 
Havana’yı tepeden görebileceğimiz Küba’nın efsanevi 
kahramanı Che Guevara’nın evi, Prado Caddesi ve 
Devrim Müzesi göreceğimiz yerler olacak. Akşamında 
ise dileyen misafirlerimiz Kübalı sanatçıların canlı 
ritimleri ve salsa danslarına sahne olacak Küba Gecesi 
etkinliğimize katılabilecekler.

RENGÂRENK İNSANLARIYLA DEVRİMİN VE 
DANSIN ÜLKESİ Küba

KÜBA DEVRİM ROTASI

2.217 USD 
1.995 USD

27.01.2022’den itibaren kalkışlı

HAVANA

CIENFUEGOS

VİNALES VADİSİ

New York & Orlando & Miami
FIRSAT DOĞU AMERIKA ROTASI

(NEW YORK & ORLANDO & MIAMI) 

1777 USD 
05.03.2022’den itibaren kalkışlı

1599 USD
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WONDER OF THE SEAS İLE
BATI AKDENİZ SEYAHATİ

1.196 EUR 
Yaz Programı (Barselona Hareketli)

BARSELONAWONDER OF THE SEAS

LA SPEZIA

WONDER OF THE SEAS İLE  UNUTULMAZ 
BİR  BATI  AKDENİZ  SEYAHATİ
Dünyanın su üzerindeki harikalarından en yenisi Wonder of The Seas ile Batı 
Akdeniz açıklarında unutulmaz bir deneyime davetlisiniz. Şubat 2022’de suya inecek 
ve 8 günlük seyahatimizde bize eşlik edecek dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi 
Wonder of The Seas’in büyüleyiciliğinde, rotamız Akdeniz’in göz alıcı durakları olacak. 

İstanbul Barselona uçuşumuzun ardından, limanda bizi bekleyen gemimiz Wonder 
of The Seas’e yerleşeceğiz. Sokaklarına, altıgen mimarisine, her an davetkâr 
dinamizmine tanık olacağımız Barselona’dan  ayrılıp İspanya’nın  Balear Adaları’nın 
dillere destan sahilleri ve katedralleriyle ünlü başkenti Palma de Mallorca’ya doğru 
açılacağız. Geceyi denizde geçireceğimiz yolculukta gemimizin Aquatheatre ve 
su sporları alanları, The Vue Kokteyl Barı tarifi imkânsız güzellikler sunacak. Şehri 
keşfettikten gemimize dönüp Marsilya’ya doğru yol alacağız. Marsilya’da her anı 
Akdeniz’le bezeli bir gün geçirdikten sonra İtalya’nın La Spezia limanına demir atmak 
üzere tekrar seyre koyulacağız. Floransa ve Pisa’ya en yakın liman olan La Spezia’ya 
vardıktan sonra İtalya’nın mimarisi ve sanat kokan sokaklarıyla ünlü kentlerinde 
dolaşıp İtalyan mutfağından seçkin örneklerin tadına bakacak, sonraki gün Roma’ya 
bağlı Civitavecchia limanına varacağız. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu güzel 
şehirde tarihin izleri bizimle olacak. Şehir turumuzun ardından sıradaki rotamız ise 
Napoli. UNESCO listesindeki tarihî kent bölgesi, kiliseleri, meydanları ve kendine ait 
yanardağıyla Napoli, kendine hayran bırakacak.
 
İtalya kıyılarından ayrılıp Barselona’ya doğru hareket ettiğimiz yedinci günümüzü, 
denizde, benzersiz Akdeniz manzaralarının ruhumuzu sonsuzlukla beslediğini 
hissederek geçireceğiz. Engin maviliklerde, iki gece bir gün sürecek yolculuk sonrası 
unutulmaz hatıralarla gemimizden ayrılıp dönüş hazırlıklarına geçeceğiz. 

EGE ADAL ARI’NDA YA ZIN TÜM 
RENKLERİ
Ege Adaları’nın en güzellerine doğru açılacağımız benzersiz bir seyahatle yazın tüm 
coşkusu sizlerin olacak. 

Sıcak Akdeniz misafirperverliğini, şık tasarımıyla her daim hissetmenizi sağlayacak 
gemimiz Celestyal Olympia ile gerçekleştireceğimiz seyahatimize Kuşadası’ndan 
başlayacağız. Öğle saatlerinde hareket edecek gemimizle, Ege Adaları’nın en kuzeyindeki 
tarihî kent merkezi, UNESCO Koruma Listesi’nde olan Patmos’a varacağız. İncil’in son 
kitabının bu adada yazılması da adayı dinî bir merkez hâline getirirken, üç bin kişilik 
nüfusu, sakin atmosferi ve doğal sahilleri ile de size dolaştığınız her sokakta huzur 
verecek. Tüm geceyi gemimiz Celestyal Olympia’nın konforunda seyirde geçirdikten 
sonra ikinci günün sabahında Girit’e varacağız. Yunanistan’ın bu en büyük adasında 
zeytin ağaçlarının altındaki havayı koklayarak başlayacağımız sabahın ardından öğle 
saatlerinde Santorini’de olacağız. 

Volkanik patlamaların meydana getirdiği Santorini, beyaz kireç taşından evleri, kiliseleri 
ve muhteşem gün batımıyla ruhumuzu tazeleyecek. Atina’ya varacağımız üçüncü 
günümüzün sabahını, şehrin medeniyetlere tanık yapıları, capcanlı sokakları arasında 
bir gezintiyle dolu dolu geçirip öğle saatlerinde buradan ayrılacak ve dünyanın en 
önde gelen turizm adalarından biri olan Mikonos’a demirleyeceğiz. Hareketli gece 
hayatı ve renkli sahilleriyle öne çıkan Mikonos’ta, kiliseleri, yel değirmenleri ve antik 
dönemlerden günümüze ulaşan eserlerle donanmış kent meydanıyla da adanın ve 
tüm bölgenin tarihini hissedeceğiz. Mikonos’taki bu akşam gezintimizin ardından gece 
limanda bizi bekleyen gemimize dönüp son varış noktamız olan Kuşadası’na  doğru 
hareket edeceğiz.

CELESTYAL OLYMPIA İLE KUŞADASI 
KALKIŞLI YUNAN ADALARI 

3 GECE 4 GÜN

299 EUR
2022 Yaz Programı

mikonossantorini

PATMOS
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i Ülkemizin yükselen turizm destinasyonlarından Kars 

ve Erzurum bölgesi, doğası, tarihten günümüze uzanan 
yapıları, gastronomisi ve kültürüyle kış aylarında mutlaka 
deneyimlemeniz gereken benzersiz bir rota.

Üç gün sürecek turumuzda İstanbul’dan hareket eden 
uçağımız Kars’a indikten sonra, rehberimiz eşliğinde, 
ilk keşif noktamız olan Kars Müzesi’ne varacağız. Müze 
gezimizin ardından Çıldır Gölü’ne hareket ederek buradaki 
öğle yemeğimizden sonra buz tutmuş göl üzerinde “at 
kızağı” keyfini yaşayacağız. Gölde ve restoran çevresinde 
geçireceğimiz keyifli vakit sonrasında meşhur Kars gravyeri 
tadımı için mola verecek, ardından otelimize hareket 
edeceğiz. Akşam yemeğinde ise buluşma noktamız coğrafi 
işaretli ürünler sunan Kars Kaz Evi olacak.

İkinci günümüzde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 
dahil edilen Ani Ören Yeri’ni ziyaret edeceğiz. “Ani gibi 
yar; Bağdat gibi diyar olmazmış” sözünde adı geçen 
Ani’de, Ermeni hükümranlığı döneminden; Kent Surları, 
Ani Katedrali, Tigran Honents Kilisesi, Türklerin bölgeyi 

fethinden sonra yapılan Anadolu’nun ilk camisi Manucehr 
Camisi’ni gezeceğiz ve ardından Ateşgede Tapınağı’nı 
görüp öğle yemeği için Kars şehir merkezine döneceğiz. 
Sonrasında, Ermeni mimarisinin en güzel örneklerinden 
olan ve günümüzde Kümbet Cami olarak kullanılan 12 
Havari Kilisesi’ni gezeceğiz. Buradan Kars Çayı üzerindeki 
Taş Köprü’ye geçip Kars Kalesi’ni panoramik olarak 
göreceğiz. Otelimizdeki akşam yemeği sonrasında Kafkas 
Halk Dans Gösterisi programını izlemeye gideceğiz.

Son günümüzde ilk istikametimiz Sarıkamış. Sarıkamış 
Şehitleri Anıtı ziyaretinin ardından kayak merkezine 
geçeceğiz ve buradaki serbest zaman sonrasında 
Erzurum’daki ilk durağımız meşhur Cağ Kebabı olacak. 
Öğle yemeği ardından şehir turunda Yakutiye Medresesi, 
Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Ulu Cami’yi 
göreceğiz. Bu ziyaretlerimizin ardından otantik Erzurum 
Evi’nde çay ve kahve molası verecek, günümüzü ve 
turumuzu meşhur oltu taşı ve bu taştan yapılma eserleri 
görüp alışveriş yapabileceğimiz Taş Han ziyaretimiz ile 
sonlandıracağız.

ENFES BİR  KIŞ  ROTA SI

Setur / Yurt İçi

Kars-Erzurum

KARS-ERZURUM

2.750 TL
07.01.2022’den itibaren kalkışlı

ÇILDIR GÖLÜ

ANİ ÖREN YERİ

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE

ULU CAMİİ
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Akdeniz kıyısında, İspanya’nın en büyük üçüncü 
metropolü Valencia, muhteşem plajları ve yemyeşil 
parklarının yanı sıra gastronomik lezzetleriyle de 
gönlünüzde taht kurmaya aday. Kent turumuza, aynı 
zamanda Avrupa ipekçiliğinin önemli merkezlerinden 
olan Valencia’nın İpek Loncası Müzesi’ni ve hemen 
karşısında bulunan İspanya’nın en güzel pazaryeri 
Mercado Central’i ziyaret ederek başlayacağız. Öğle 
yemeğimizde yerel İspanyol lezzetlerini tattıktan 
sonra şehrin en güzel eserlerine ev sahipliği yapan, 
Turia Nehri’nin kurutulması ile oluşturulmuş, tarihî 
merkezi çevreleyen Turia parkı; Bilim ve Sanat 
Müzesi; Calatrava eseri muhteşem akvaryum 
panoramik olarak göreceğimiz yerler arasında 
olacak. Otele yerleşme ve kısa bir dinlenmenin 
ardından katamaran ile gün batımı turu için otelden 
hareket edecek ve gezi bitiminde limanda bulunan 
restoranımızda akşam yemeğinin tadına varacağız. 

İkinci günümüzde, kahvaltının ardından Valencia’ya 
166 km uzaklıkta başka bir güzellik çıkacak 
karşımıza. Muhteşem doğası, ince kumlu Riovari 

plajları ve Orta Çağ kalesi ile bölgenin en gözde 
şehirlerinden birisi olan Alicante’ye varacağız. 
Şehirdeki kısa turumuzdan sonra yol üzerinde bir 
dağ lokantasında öğle yemeği yiyecek ve Guadalest 
Tepesi ziyaretimizin ardından şehre geri döneceğiz. 
Ertesi gün, 65 km uzaklıkta bulunan Xativa kasabasını 
ve yol üzerindeki bölgenin en güzel portakal/limon 
ağaçlarının bulunduğu tarihî “hacienda”lardan 
(country house) birini ziyaret edeceğiz. Portakal 
tarlaları arasında keyifli bir yürüyüşten sonra sıra 
bizim için hazırlanan, içerisinde birbirinden leziz 
deniz ürünlerinin yer aldığı zengin çeşnili bir pilav 
olan, Valencia’yla özdeşleşmiş, “Paella”nın olduğu 
bir öğle yemeğinde olacak. Yemek molasından sonra 
İspanya’nın en özgün ve iyi korunmuş kalelerinden 
birine sahip olan Xativa’ya doğru yola çıkıp kenti 
rehberimiz eşliğinde keşfedeceğiz. 

Son günümüzde ise görkemli tarihiyle modern bir 
şehri buluşturan Valencia sokaklarında son kez 
doyasıya gezindikten sonra İstanbul uçuşu için 
havalimanına hareket edeceğiz.

PAELLA’NIN KALBİNE YOLCULUK 
VALENCIA TURU

1.797 EUR 
07.04.2022’den itibaren kalkışlı

AKDENİZ ’ İN  EN KI Y ME TLİLERİNDEN: 
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ACELESİZ  VE  BÜ Y ÜLE YİCİ, 
GL ACIER E XPRESS İLE
ALPLER’İN  ZİRVELERİ



Açıldığı tarihten itibaren asıl kitlesi gezginler olan Glacier Express’te trenler, Alpler’in arasında ine çıka, döne dolaşa 
yapılan seyahatte yolcuların bu manzarayı her an doruklarda yaşaması üzerine dizayn edilmiş. 

Valais, Uri ve Grisons kantonlarını kat edeceğiniz yolculuğun her anında ruhunuza dokunan katıksız bir zevk 
duyacaksınız. Yaklaşıldıkça daha da ulaşılmaz görünen Alpler’in nefes kesiciliğinde telaşsız ve huzur dolu ilerlerken 
en göz alıcı noktalardan “insanın Alpler karşısındaki zaferi” olarak anılan Abula’ya geldiğinizde ise yıllarca 
unutamayacağınız bir hissiyat sizinle olacak. Rhin Vadisi’nin doruklarından 2000 metre aşağıya doğru sakince 
inişe geçilen bu noktadaki viyadüklerden İsviçre’nin Büyük Kanyonu’na doğru uzanan görüş alanınızda, bölgenin 
UNESCO Listesi’ne alınış gerekçesi olarak ilan edilen “çevreyle uyumu hayranlık uyandıran mimari ve teknik 
tasarımı” karşısında büyülenmemek imkânsız. İlerledikçe, Andermatt Dağları’nın üzerindeki kar örtüsü ya da 
Oberlap Geçidi’nin ihtişamlı yüksekliği karşısında etkilenmemek de. Glacier Express, İsviçre Alpleri’nin el değmemiş 
saklı doğal güzelliklerinin arasındaki bu düş yolculuğu, vaadettiği tarifi benzersiz deneyim için sizleri beklemekte. 

Macerayı Keşfet

DÜNYANIN EN YAVAŞ EKSPRES TRENİ OLARAK BİLİNEN GLACIER EXPRESS’LE ALPLER’İN 
GÖZ BEBEĞİ ZERMATT VE ST. MORITZ ARASINDA, RAYLARIN ÜZERİNDE, YÜZLERCE KÖPRÜ 
VE TÜNELDEN GEÇEREK UNUTULMAYACAK BİR KEŞİF VE GÖZ KAMAŞTIRAN MANZARALAR.

ALPLER’İ KAT EDEN DÜŞSEL YOLCULUK

İsviçre’nin güneyinde, İtalya sınırını da belirleyen Matterhorn Dağı’nın bulunduğu, Zermatt kasabasıyla ülkenin doğusundaki St. 
Moritz’i birbirine bağlayan Glacier Express, güzergâhındaki vadiler, kanyonlar, sıradağlar, geçitler, viyadüklerle nefes kesen bir 
deneyim. 291 kilometrelik demiryolu boyunca 291 köprü ve 91 tünel geçilen seferlerdeki en dikkate değer yanlardan biri de 
demiryolunun bir kısmını oluşturan Albula Hattı’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiş olması. 

Dünyanın en yavaş ekspresi unvanını taşıyan hattın “ekspres” olarak adlandırılmasının sebebi ise hızı değil, ilk ve son durakları 
olan St. Moritz’ten Zermatt’a tren değiştirilmesine, aktarma yapılmasına ihtiyaç duyulmadan doğrudan ulaşım imkânı sağlaması. 
Glacier Express’in, açıldığı 1930 yılında 11 saat civarında süren yolculuk günümüzdeki teknik ilerlemeyle birlikte modern trenlerle 
yapılsa da 8 saat civarında sürmekte. Bunun nedeni ise 3000 metreyi bulan yükseklikteki dağlardan 600 metrelere düşen rakımda 
yapılabilecek maksimum hızın, zaman içinde, saatte 25 kilometreden ancak saatte 35 kilometre hıza çıkabilmiş olması.

Günümüzde, dünyanın en ünlü ve şık kış sporları duraklarından biri olan 
Zermatt’taki Matterhorn Dağı’nın 150 yıl öncesinde tırmanışçılar tarafından 
keşfedilmesi, burası için bir dönüm noktası olmuş. İsviçre Alpleri söz konusu 
olduğunda ilk aklımıza gelen o piramidimsi zirvesi ile 4,500 metrelere 
ulaşan Matterhon Dağı bu tarihten itibaren İsviçre’nin en önemli, sembol 
imgesi hâlinde. 

Demiryolu ulaşımının ve buharlı trenlerin altın çağını yaşadığı 19. yüzyılın 
sonlarında 20. yüzyılın başlarındayız. Keşfedildikten sonra dağcıların ve kış 
sporları tutkunlarının akın ettiği Zermatt’a ulaşımın da tabii ki demiryolu 
üzerinden sağlanmasına karar verilmiş. Zermatt ile güneydoğusundaki 
Gornergrat arasına 1898 yılında inşa edilen demiryolu 3,100 metre 
yüksekliğiyle günümüzde de Avrupa’nın en yüksek rakımlı açıkhava 
demiryolu. Güzergâhın bir diğer ucunda yer alan St. Moritz’in öyküsü 
ise biraz daha farklı. Neredeyse üç bin yıldır termal kaynakları bilinen bu 
kent, ziyaretçi çekmekte zorlanmasa da kış turizminin başlangıcı 1864 
yılına rastlıyor. Johannes Badrutt isimli bir otel sahibi, yazın otelinde 
ağırladığı İngiliz konuklarına, eğer kışın da bir seyahat gerçekleştirirlerse 
St. Moritz’in karlarla kaplı manzarasında her daim güneşli olan havasının 
altında olmaktan çok memnun kalacaklarını; bu durum hoşlarına gitmez ise 
tüm yol masraflarını kendisinin karşılayacağını içeren bir teklif yapmış. Yılbaşı 
için St. Morritz’e gelen İngiliz davetliler bu deneyimden o kadar keyif almışlar 
ki ilkbahar ortalarındaki paskalya dönemine kadar kalmışlar. Böylelikle, 
kış turizminin dünya harikalarından St. Morritz efsanesi günümüzdeki 
hâlini almaya başlamış. 

1920’lerde İsviçre Alpleri’ne olan artan turistik ilgi neticesinde ise, bölgesel 
hatlara ek olarak, bu iki birbirine uzak ve popüler bölgeyi birbirine bağlayan 
bir “ekspres” trenin raylara inmesi için gerekli ihtiyaç ve koşullar oluşmuş. 
Glacier Express’in ilk seferi 1930 yılında yapıldıktan sonra 1982 yılına kadar 
Alpler’deki iklim koşullarının geçit vermemesiyle yalnızca yaz aylarında 
kullanılabilir olan hat, bu tarihte hizmete açılan tüneller sayesinde ise tüm 
yıl kullanılabilen şimdiki hâlini almış. 

BİR DORUKTAN DİĞERİNE: 
GLACIER EXPRESS’İN DOĞUŞU

ZERMATT

ST. MORITZ
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R YERİN ALTINDA DEVASA MANASTIR, 
SAINT SIMON MANASTIRI, MISIR

Ortadoğu’daki en büyük hristiyan mabedi olan Aziz Simon Tanner Manastırı, yerel dilde adı “atık toplayıcıları” manasına 
gelen Zabbaleen halkları tarafından 1976 yılında inşa edilmiş. Tarihsel olarak Eski Kahire bölgesindeki Babylon’da, günümüze 
yaklaşıldığındaysa yoğun olarak Kahire’nin kuzey mahallelerinde yaşayan Zabbaleen halkları 1969 yılında yerlerinden edilip 
Mokattam Dağı çevresine zorunlu göç etmişler. Bölgeye yerleşmeye başlayan Kıptiler kendilerine ait bir kilise inşa etmek için 
hazırlıklara başlamışlar. 1975 yılında bölgede çıkan yangının da etkisiyle kiliselerini Mokattam Dağı’nın içine, mağara kilisesi 
olarak inşa eden Zabbaleenler bu şekilde sekiz tane kilise inşa etmişler.

MISIR’IN BAŞKENTİ KAHİRE’NİN GÜNEYDOĞUSUNDA KIPTİ HRİSTİYAN ZABBALEEN 
HALKLARI TARAFINDAN MAĞARA İÇİNE KURULAN, 20 BİN KİŞİ KAPASİTESİ VE DUVAR 
TASVİRLERİYLE ETKİLEYİCİ AZİZ SIMON TANNER MANASTIRI...
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Mokattam Efsanesi ise şöyle; Anlatılanlara göre, M.S. 900’lü 
yılların sonunda Kahire’de hüküm süren Fatımi Halifesi 
Al-Muiz, etrafına topladığı dinî liderler ile tartışmaktan 
hoşlanırmış. Bir gün bir Yahudi haham olan Yaqub İbn 
Killis, Kıpti Hristiyan patrik Abraham ile arasında geçen 
tartışmada, onu köşeye sıkıştırmak için İncil’den “Size 
doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa 
şu dağa, ‘Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer; sizin için 
imkânsız bir şey olmayacaktır.” (Matta 17:19) ayetini söyler 
ve “buradaki dağı yerinden oynat da bize inancını kanıtla” 
der. Halife de Abraham’a, bu mucizeyi kanıtlayamazsa 
onu ve tüm Kıptileri kılıçtan geçireceğini söyler. Halifeden 
üç gün süre isteyen Abraham, Kahire’deki Asma Kilise’ye 
rahipleriyle birlikte kapanarak üç gün boyunca dua eder. 
Nihayetinde Abraham’a görünen Hz. Meryem, ona, çarşıya 
giderek sağ gözü kör, elinde testi taşıyan adamı bulmasını 
söyler. Çarşıya giden Abraham, tarif edilen adamı bulur. Aziz 
Simon olan bu müjdelenmiş kişi, Abraham’a tüm rahipleri ve 
Kıptilerle birlikte Mokattam’a çıkmalarını ve Halife’ye de tüm 
ordusunu toplayıp gelmesi için haber salmasını ister. Aziz 
Simon’un dediklerine uyan Abraham, dağa çıktıktan sonra 
da azizin tarif ettiği gibi haç çıkararak üç kere “Merhamet et, 
Tanrım” der ve mucize gerçekleşir: Mokattam Dağı hareket 
eder. Halife, Abraham’ın inancının doğruluğuna inanınır, 
tebaası Kıptilerin inançlarına bir daha müdahale etmez. 
Abraham, Aziz Simon’u arar ancak bir daha onu göremez. Bu 
mucizeyi takiben öldüğü tahmin edilen Aziz Simon’un mezarı 
1980’lerin sonunda yapılan arkeolojik kazılarda Kahire’nin 
Babylon el-Darag bölgesindeki Meryem Ana Kilise’sinde 
bulunacaktır. Naaşının kalıntıları ve özel eşyalarının bir kısmı 
Mokattam Dağı’nda, ismi verilen Aziz Simon Manastırı’na 
taşınarak defnedilir.

Gizli Destinasyonlar

Zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Mokattam Dağı çevresine yerleşen Zabbaleen 
halkları, oradan da başka bir yere sürülebilecekleri düşüncesiyle, önceleri kendileri 
için kalıcı evler yapmaz ve beş yıl boyunca teneke ve konteyner gibi yapılarda yaşarlar. 
Yaşadıkları bölgede bir kilise yapımına başlayıp bunu tamamladıktan sonra kendilerini 
artık güvende hissetmeye başlamalarıyla bölgeye kalıcı olarak yerleşirler, mağaralara 
yaptıkları kiliselerinin sayısı ise sekize ulaşır. 20.000 kişilik kapasitesiyle Aziz Simon 
Manastırı, buradaki mağara kiliselerinin ve Orta Doğu’nun en büyük mabedidir. 

İçerisindeki mağara duvarlarına işlenmiş olan ikona ve fresklerin yanısıra Hz. Meryem 
ve Hz. İsa’nın takipçilerinden olan Mecdeli Meryem’in heykelleriyle de dikkat çekici 
olan manastırın tasarımında çalışan Polonyalı heykeltraş Mariusz Dybich bu mağara 
kilisesini bir Açıkhava İncili’ne çevirmeyi amaçladığını dile getirmekte. İncil’de yer alan 
“Mısır’dan Kaçış”, “Kızıldeniz’i Kat Etmek” gibi bölge tarihinde yeri olan sahnelerin 
işlendiği heykel, duvar resimleri ve rölyefler ile Aziz Simon Manastırı, ustaca yapılmış 
büyüleyici bir sanat eseri. 

DAĞA İŞLENMİŞ SANAT ESERİ: 

EFSANESİ

Manastıra adı verilen Kıpti Ortodoks Zanaatkar Aziz Simon 
(Tanner) milattan sonra 10. yüzyılda Kahire’de yaşamış 
ve Mokattam Dağı’nın hareket ettirilmesi efsanesiyle adı 
anılan biri. Kelime anlamı “parçalara ayrılmış” demek olan 
“mokattam” adını da bu efsaneden alan dağın üzerinde yer 
aldığı tepe üç jeolojik fay kırığı ile parçalara ayrılmış hâlde. 
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PHUKET

Dünyanın önde gelen tatil adalarını barındıran Tayland hem Hint 
Okyanusu’na hem Pasifik’e açılan kıyılarıyla yeryüzü cenneti olarak 
anılan ülkelerin başında geliyor. Ilıman iklimi, tropik sahilleri, berrak 
okyanus sularıyla her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlayan, Andaman 
Denizi’ndeki Tayland’ın en büyük ve turistik adası Phuket; dalış 
turizmi ile ünlü Krabi sahilleri bölgesinde bulunan Phi Phi adaları; 
Tayland Körfezi’ndeki Samui takımadaları tatil denince ilk akla 
gelenlerden. Fakat ayrıca Tayland, yerel halkalarının geleneksel 
hayatlarını sürdürdüğü, gözlerden uzak ve pek keşfedilmemiş 
adalarında keşfe çıkmaya da olanak sağlıyor. Yalnızca turistlere 
yönelik inşa edilerek doğal hâlinden uzaklaşmış yerlerden 
ziyade seyahatinizin monotonluktan uzak olmasını diliyorsanız 
Tayland’daki bu gizli adalar tam size göre.

Ortadan Kaybolma Zamanı

KUMSALLARIYLA DÜNYA ÇAPINDA MEŞHUR 
BİR DESTİNASYON OLAN TAYLAND, 
POPÜLER ADALARI KADAR BİLİNMEYEN 
GİZLİ HAZİNELER DE BARINDIRIYOR.
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Seturday

Trang bölgesinin en büyük adası olan Koh Libong, metreler içerisinde 
değişen bitki örtüsü, sadece yıldızlarla aydınlanan gökyüzüyle; sadeliğin 
getireceği ferahlığın peşindeki gezginler için mutlaka görülmesi gereken 
adaların başında geliyor. Kitlesel turizmden henüz etkilememiş balıkçı köyleri 
ve Libong Doğal Yaşam Rezerv Alanı’yla Tayland’ın en özgün yerlerinden 
birindesiniz. Kaju ağaçlarıyla çevrili savanalara çıkan bembeyaz kumlara ev 
sahipliği yapan sahilleriyle doğu yakası ya da altın sarısı kumlarında geceleri 
yıldızların parladığı batı yakası... Koh Libong’un her köşesinde biricik 
deneyimler sizi bekliyor.

SİZE AİT BİR HUZUR

Tayland’ın güneybatısında, Andaman Denizi’nin kuzey kıyılarında kurulu 
olan Ranong’daki Koh Chang adası, Doğu Tayland’daki ünlü Koh Chang adası 
ile aynı adı taşımasına rağmen göz ardı edilen bir ada olsa da sunacağı dingin 
deneyimle yeni gözdeniz olacak. Ranong’a 20 kilometre uzaklıkta olmasıyla 
kolayca ulaşılabilen Koh Chang, toplam 80 hane halkından oluşan nüfusu, 
ormanlarının arasında yalnız başınıza güven içerisinde dolaşabileceğiniz 
doğası, huzurun sessizliğindeki sahiller ve konaklayacağınız bungalovları 
ile size kent hayatının tüm dertlerinden sıyrılmayı vadediyor. Adada 
geçireceğiniz zamanda bisiklet turları yapmak ve trekking parkurlarını takip 
ederek çıkacağınız Andaman Denizi’nin en güzel manzaralarından birine 
sahip tepede vakit geçirmek unutulmaz hatıralar olarak sizinle kalacak. 

koh chang

KOH LİBONG

SAHİLLERİNDE YILDIZLAR PARLAR

Koh Tarutao
ÖZENLE KORUNAN ADA

Malezya sınırına yakın, Andaman Denizi’nin 
güneybatısında konumlanan Koh Tarutao, 
adını Malay dilinde “eski, ilksel ve gizemli ada” 
anlamına gelen “pulau tertua” kelimesinden 
alıyor. Tarutao Ulusal Deniz Parkı içerisindeki en 
büyük ada olan Koh Tarutao, zamanında siyasi 
mahkumların tutulduğu bir adayken günümüzde 
hükümet koruması altında olup turist akınına 
uğramayan en özgün yerlerden. Adaya ayak 
basınca ödeyeceğiniz giriş ücreti de bu koruma 
projesinin bütçesine aktarılıyor. Kumsalların 
uzandığı büyüleyici Andaman sularında 
neredeyse kimseyle karşılaşmadan yüzmenin 
tadına varabilir, teknelerle ulaşabileceğiniz ilgi 
çekici timsah mağarasını ziyaret edebilir ve yerel 
mutfağın en otantik örneklerini tadabilirsiniz. 
Bir tatilden beklentiniz yerel halkla iç içe bir 
deniz yaşamının izini sürmek ise Koh Tarutao 
bunun için en güzel yerlerden.

Koh Libong

Koh Chang (Ranong)

koh tarutao
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Tayland’ın resort oteller ve kalabalık partileriyle 
ünlü bölgeleri Phuket, Krabi ve Phi Phi adalarının 
hemen yanında yer alan Koh Yao Noi bir doğaya 
kaçış rotası. Phuket’ten günde yalnızca tek bir 
seferin yapılması adaya olan talebin görece 
azlığına işaret etse de bu seferleri bir ulaşım 
kolaylığı olarak düşünmek de elbette mümkün. 
Aynı zamanda, günde tek sefer, neredeyse size ait 
bir ada demek. Böyle olunca da, adanın binlerce 
metre uzunluğundaki doğu kıyılarında, sakinliğin 
ruhunuzu besleyeceği, doğayla adeta baş başa 
kalacağınız birçok keşfedilmemiş sahil barındıran 
Koh Yao Noi’den hiç ayrılmak istemeyeceksiniz. 

Phuket’e bir köprü ile bağlanan Phang Nga Millî 
Parkı’nın eşsiz manzarasına, insan gürültüsünden 
uzak bir noktadan bakakalmak ya da adanın 
merkezindeki yağmur ormanlarında bir gün 
geçirmek... Koh Yao Noi yeşil ve mavinin en canlı 
tonlarıyla çevrili bir huzur vahası.

Koh Yao Noi
DOĞAYA KAÇIŞ

PHANG NGA MİLLî PARKI KOH YAO NOİ
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NOEL VE YILBAŞI DÖNEMLERİNİN 
VAZGEÇİLMEZ GELENEKLERİNDEN 
BİRİDE KALABALIK SOFRALARDA 
BULUŞMAK. PEKİ DÜNYADA BU 
SOFRALARIN OLMAZSA OLMAZLARI 
NELER?

Yeni bir seneyi karşılarken dünyanın her yerinde 
coşku ve yeni umutlar sahnenin başrolünü alıyor. 
Kasım ayından itibaren Noel pazarları kurulmaya 
başlıyor, evlerde geniş aileler bir araya geliyor, 
sokaklarda ışıltılı gösteriler ile sevdiklerimizle yeni 
bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. 

Bu hazırlıkların en keyifli detaylarından biri de farklı 
kültürlerin kendilerine has lezzetleri. Çoğunlukla 
yeni bir sene için tutulan dilekleri, şans, bolluk ve 
bereketi sembolize eden leziz tarif ve geleneklere 
gelin birlikte göz atalım.

Tadını Çıkar
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üzümün Bereketi

Çoğunlukla İspanya’da ve ardından Meksika geleneklerinde 
karşılaşılan 12 üzüm tanesi yeme ritüeli, orijinal adıyla “las doce 
uvas de la suerta” oldukça popüler yeni yıl geleneklerinden 
biri. Yeni yıla girildiği an, saatler 00.00’ı gösterdiğinde çalan 12 
tane gong sesiyle beraber 12 üzüm tanesi yemek, girilen yeni 
senede şans ve bolluk getireceğine inanılan bir adet. Tahmin 
edilebileceği üzere her bir üzüm tanesi bir aya tekabül ediyor. 

Bu adetin nereden çıktığına dair ise iki farklı rivayet söz konusu. 
Bir rivayete göre Alicante bölgesinin bağcıları zamanında fazla 
hasat sebebiyle böyle bir geleneği başlatmış; diğer rivayete 
göre ise Madrid burjuva tabakası Fransız üzüm ve şampanya 
geleneğini benimsemişler. Her halükarda bugün İspanya ve 
Güney Amerika’da bir gelenek hâlini alan bu etkinliğin, gece 
yarısını bekleme heyecanına mistik ve eğlenceli bir hava 
kattığı ve umutları çoğalttığı su götürmez bir gerçek.

balıkların getirdiği refah

Polonya ve İskandinav ülkelerinde yoğun tüketilen bir yiyecek 
olan ringa balığının, bu ülkelerde yeni yıl için önemi de büyük. 
Kuzey mutfağının önemli bir parçası olan ringa balığı, Kuzey 
ülkelerinin ekonomisi için de yüzyıllar boyu önemli bir unsur. 
Deniz ticaretinde İskandinav ülkelerinin refah seviyesine 
doğrudan etki eden ringa balıklarının, göç hareketleri ise tam 
olarak kestirilemiyor ve bu da bazı yıllar bol balık çıkmasına 
bazı yıllarda ise hiç çıkmamasına sebep oluyor. Yeni yılda 
salamura ringa balığının tüketilmesi de tam da bu bolluğun 
yeni senede devam etmesi, ringa balıklarının bereketinin 
onu yiyenlere de refah getirmesi için bir dilek niteliği taşıyor. 
Dolayısıyla 31 Aralık gecesi saatler 00.00’ı gösterdiğinde, 
bolluk, cömertlik ve bereketin simgesi olan salamura ringa 
balığı yeni senenin umutlarıyla beraber sofraya lezzet katıyor.

elmayla gelen çocuksu mutluluk

Birleşik Krallık’a bağlı ülkelerden biri olan Galler’de, özellikle 
çocukları sevindiren bir yeni yıl yiyeceği var. Çoğunlukla kırsal 
bölgelerde gelişen bu adete göre, 31 Aralık gecesi yeni yıl 
kutlamalarının ardından 1 Ocak günü çocuklara üç küçük dal 
üzerine tripod misali yerleştirilmiş ve bir çubuğa geçirilmiş 
elmalar veriliyor. Çocuklar da “calennig” adını taşıyan bu 
elmalarla, sokak sokak, kapı kapı gezerek hediyeler topluyorlar. 
Üzeri çeşitli yeşillikler, üzüm ya da bazen karanfille kaplanan 
“calennig” elmalarını ellerine almış kapıya gelen çocukları 
gören komşular da şekerlemeler, kekler, kimi zaman para 
yahut armağanlarla yeni yılın ilk gününün coşkusu, çocuksu 
bir duruluk ve neşe ile paylaşıyorlar.

uzun noodle uzun ömür

Asya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri 
olan, bir tür erişte diyebileceğimiz noodle, yeni yıl 
geleneklerinde de yerini alan bir yiyecek. Özellikle 
Japonya’da 13 ve 14. yüzyıllara dek uzanan bir gelenek 
olarak bilinen yeni yıl noodle yemeğine “toshikoshi 
soba” ismi veriliyor ve bu noodle’ın karabuğdaydan 
yapılmış olması tercih ediliyor.  

Et suyu yahut çeşitli soslarla servis edilen toshikoshi 
soba’nın ince ve uzun noodle parçalarından oluşması 
ve bir bütün hâlinde pişirilmesi, kesilmemesi gerekiyor. 
Böylelikle uzun bir ömrü simgeleyen soba noodle 
aynı zamanda geçmiş senenin zorluklarının aşılmasını 
ve gelecek senenin huzur ve mutluluk getirmesini 
temsil eden bir anlama sahip. Karabuğday tercihinde 
de; dayanıklı bir buğday cinsi olması sebebiyle 
güç vereceğine, bir zamanlar altın tozu toplamada 
kullanıldığı için de zenginlik getireceğine inanılıyor.

bol mercimek bolluk demek

Yeni yıl kutlamalarına has bir diğer yemek geleneği 
de mutfağıyla damakları şenlendiren İtalya’dan. Bu 
geleneğin baş aktörü yeşil mercimek. Köklerinin antik 
Roma dönemine kadar uzandığı ve coğrafi olarak da 
Kuzey İtalya’da, Modena bölgesinde ortaya çıktığı 
tahmin ediliyor. 

Bu İtalyan adetinde mercimek, yanında domuz sosisi 
ile beraber yeniyor ve bu yemeğe “lenticchie con 
cotechino” adı veriliyor. Ayrıca domuz paçasından 
yapılan bir yahni olan “zampone” ile de yenilen 
mercimek yemeğinin, şeklen de madeni parayı 
simgelemesi sebebiyle yiyenlere maddi refah 
getireceğine inanılıyor. 

Bir rivayete göre Antik dönemde Romalılar, dostlarına 
yeni yıl arifesinde bol kazanç ve bereket getirmesini 
dilemek için bir kese mercimek verirlermiş. Köklerini 
bu gibi rivayetlerden ve geçmişten alan bir adet olan 
mercimek yemeğinin, atlanmaması gereken bir püf 
noktası var. Bu yemek 31 Aralık gecesinde değil, saat 
00.00’ı geçtiğinde, gece yarısından sonra yeniyor. 
Yani yeme-içmeyi, büyük sofraları ve eğlenceyi seven 
İtalyan usulü bir yeni yıl karşılaması için 1 Ocak’a 
geçildiğinde de midelerde mercimek için yer bırakmak 
gerekiyor. 

.

las doce uvas de la suerta

Tadını Çıkar

SALAMURA RİNGA BALIĞI

SOBA NOODLE

ZAMPONE
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2020’de yapılması planlanan ve pandemi 
sebebiyle ertelenen dünya fuarı, bu 
yıl dubai’de gerçekleşiyor. ana teması 
“akılları birleştimek, geleceği yaratmak” 
olan fuar tüm dünyadan katılımcılarla 
altı ay boyunca gözleri birleşik arap 
emirlikleri’ne çevirecek bir organizasyon.

Dünyada kitleleri bir araya getiren en köklü ve büyük 
organizasyonlardan biri olan World Expo, sadece düzenlendiği 
yıl için değil dünya kültürel mirasında da kalıcı eserler sunmasıyla 
önemli etkinliklerden. 1851 yılında Londra’da  “Dünyanın Tüm 
Uluslarının Endüstri Eserlerinin Büyük Sergisi” (The Great 
Exhibition of the Works of Industry of All Nations) adıyla 
düzenlenen etkinlik ile başlayan World Expo, zamanının zihniyetini 
de yansıtmakta. 1851 yılındaki fuar için Hyde Park’a yapılan Cyrstal 
Palace, şeffaf camlardan ve demirden imal edilirken aynı zamanda 
Sanayi Devrimi’nin övgüyle karşılandığı, insanın doğa üzerindeki 
hakimiyeti düşüncesini de güçlendiriyordu. 

1889 yılının Parisinde “1889 Evrensel Sergisi” adıyla düzenlenen 
etkinlik ise Paris’e en önemli simgesini armağan ediyordu; Eyfel 
Kulesi. “300 metrelik kule” tasarım projesi için açılan yarışma 
oldukça sembolik anlamlar içeriyordu. Bunlardan biri de dünyaya 
teknik manada ilerlemiş olmanın kanıtlanmasıydı. Tamamı demirden 
inşa edilen ve yapımı 2 yıldan fazla süren Eyfel Kulesi zamanının en 
yüksek binası olmasıyla da Fransızları gururlandırıyordu. Dönemin 
en önemli fikrî anlayışı olan “ilerlemeciliğin” hızı ve büyük yapıları 
teşvik etmesinin izleri günümüzde de Eyfel Kulesi üzerinden hâlâ 
okunabilmekte.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde devam eden etkinlikler serisi, 
1915’te ilk defa bu kıta dışında Amerika Birleşik Devletleri’nde San 
Francisco’da gerçekleştiriliyor. Ancak 1. Dünya Savaşı döneminde 
sekteye uğradıktan sonra 1929 yılına kadar dünya üzerinde bu 
denli büyük bir etkinlik mümkün olmuyor. 1933 yılında bu kez 
Chicago’da gerçekleştirilen etkinliğin adı ise “İlerlemenin Yüzyılı” 
(Century of Progress). 2. Dünya Savaşı’yla yeniden sekteye 
uğrayan etkinlik 1949 yılında tekrar başlayarak artık düzenlendiği 
yıl ile anılmaya başlıyor. 21. yüzyıla ulaştığımızdaysa fuarın temel 
amacı bir eser sunmaktan ziyade teknolojik gelişmelerin ve inovatif 
fikirlerin sergilenmesine evriliyor.

DÜN YANIN GÖZÜ DUBAİ’DE
Meraklısına

E XPO 2020 DUBAİ
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2020 yılında düzenlenmesi planan Expo Dubai, 
pandemi koşullarının zorunlu kılması ile bir yıl aradan 
sonra bu Ekim ayında kapılarını dünyanın tüm 
köşelerinden ziyaretçilerine açtı. Mart sonuna kadar 
devam edecek olan fuar, Orta Doğu ve Afrika sınırları 
içerisindeki ilk World Expo etkinliği olması bakımından 
önem arz ediyor. 

Fuar için tasarlanan ve geleneksel Arap çarşıları 
olan souq yapılarından ilhamını alan binası ile de 
ayrıca dikkatleri çeken Expo 2020 Dubai için, Abu 
Dabi ve Dubai şehirleri arasında yer alan bir alana 
“Sürdürülebilirlik, fırsat, hareketlilik” adlarıyla üç ayrı 
bölgeden oluşan fütüristik tarzda bir yapı inşa edilmiş. 
190 katılımcı ülkenin mühendislik, bilim, mimari ve 
sanat alanlarındaki eserlerini sergileyeceği fuarı 30 
milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor. Yalnızca 
bununla kalmayan etkinlik programı ise konserlerden 
sahne sanatları gösterilerine, eğitim ve seminerlere 
her gün ellinin üzerinde farklı seçenekle dolu. Etkinlik 
alanında, fuarın açılışı ile kullanıma giren dünyanın en 
büyük güneş enerjisi projesi de bulunuyor. 

sürdürülebilirlik pavyonu

Meraklısına

Fuar binası her bir alt kavramın adıyla anılan üç ana 
bölgeye ayrılmış durumda. Sürdürülebilirlik bölgesinde; 
sanayi üretimi, finans, yönetişim, istihdam ve eğitim 
konuları masaya yatırılacak. Hareketlilik bölgesinde; 
ülkelerin gelişme düzeyleri arasındaki açığa odaklanıp 
teknolojinin bu açığı kapatmada nasıl bir paya sahip 
olabileceğine odaklanılırken ulusal uzay programları ve 
küresel iklim krizine de ayrı birer başlık açılacak. Fırsat 
bölgesinde; sektörler üzeri bağlamda, inovatif fikirlerin 
gündelik hayatla birlikte ele alındığı ve özellikle genç 
girişimcilerle şirketlerin bir araya getirilerek yeni 
işbirlikleri olasılıklarının izinin sürüldüğü etkinlikler 
düzenlenecek.

Expo 2020 Dubai, katılımcı ülkelerin yenilikçi, 
endüstriyel ve teknolojik üretimlerinin sergilendiği 
pavyonlara ek olarak ilk defa ülkelerin kültürel 
değerlerinin de yansıtıldığı bir etkinlik serisi olarak 
tasarlanmış durumda. Bu bağlamda, ülke pavyonlarını 
birbirlerine bağlayacak sokaklarda her ülkenin kendi 
gastronomisine ait lezzetler de sunulacak.

AKILLARI BİRLEŞTİRMEK, 
GELECEĞİ YARATMAK

solar paneller geleceğin değerleri laboratuvarı

al wasl kubbesi
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G E Ç Mİ Ş İN  D O K U S U N D A 
Ç A Ğ D A Ş  B İR  D İN A Mİ Z M , 

F E R İK Ö Y-B O M O N T İ

Taksim Meydanı’nın 3 kilometre kuzeyinde, eski adı Aya Dimitri olan bir Rum köyü iken 1800’lü yılların ortalarından itibaren 
bölgede bir konağı bulunan Fransız Monsieur Ferry’e ithafen Feriköy olarak adlandırılan bölge, Şişli sınırlarında, İstanbul’un 
medeniyetler havzası olan tarihiyle gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olmuştur. 1800’lü yılların sonunda Osmanlı 
modernleşmesinin de etkisiyle fabrikaların açılmaya başlaması bölgeyi şehrin uğrak noktalarından biri yapar. Osmanlı Devleti’nde 
bira üretme imtiyazını alan İsviçreli Bomonti kardeşlerin bölgede kurduğu bira fabrikasından sonnra da Bomonti adıyla anılmaya 
başlanan semt, günümüzde endüstriyel alanlarının birer birer kültür-sanat merkezlerine dönüştürülmesi ile kentin en dinamik 
muhitlerinden biri olma yolunda.

feriköy antika pazarı 

Feriköy-Bomonti’nin vazgeçilmez duraklarından biri de her hafta kurulan meşhur Antika Pazarı. Pazar günleri kurulan pazarda 
sergi açan esnaflar, cumartesi gecesi 22:00’dan sonra, pazarın müdavimleri ise günün ilk ışıklarında ellerinde fenerlerle yerlerini 
alıyor. Ebru eserlerinden minyatürlere, sedef işlemeli parçalardan tekstil ürünlerine, madalyonlara, sahaf koleksiyonlarına aradığınız 
veyahut aramadığınız nadide parçalara ne varsa bulabileceğiniz tezgâhlar her hafta sonu sizleri bekliyor.

TARİHÎ BİRA FABRİKASI

YÜZYILLARA MEYDAN OKUYAN YAPILARI, KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ, ANTİKA PAZARI, KONSER 
MEKÂNLARI İLE İSTANBUL’UN HEM HIZLI HEM DERİN SEMTİ FERİKÖY-BOMONTİ...
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bir rum köyünden sanayinin kalbine

İstanbul’daki yerleşimin tarihî yarımada dışına yöneldiği yıllardayız. 1800’lerin 
ortasına tarihlenen yıllarda Şişli, çoğunlukla gayrimüslimlerin yaşadığı av köşklerine, 
villalara tanıklık eder. Bölgenin yerlilerinden olan Rum, Gürcü ve Ermeni nüfusa 
Avrupalı soylular eşlik etmektedir. Günümüze ulaşan bu bakiyenin izlerinin görünür 
olduğu sokaklarında kiliseleri, hastaneleri, fabrikaları, eski dükkânları, mezarlıkları ve 
okullarıyla Feriköy, köklü tarihinin canlılığında ağırlıyor ziyaretçilerini. 

Notre Dame de Lourdes Gürcü Katolik Kilisesi bizleri semtin eteklerinde 
karşılıyorken, Ergenekon Caddesi’ni çevreleyen Feriköy Protestan Mezarlığı, 
farklı tarihlerde Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış birçok ulustan kişilerin ebedi 
istiratgâhı olmasıyla bir açıkhava müzesi niteliğindedir. Hollanda, İngiltere, Almanya 
ve İsviçre olarak bölümlere ayrılmış mezarlıkta, lahitler, mezar taşları farklı mimari 
tarz ve dönemlerin izini günümüze taşır. Hollanda bölümünde yer alan neo-gotik 
tarzdaki şapel de ayrıca övgüye değerdir.  

Semtin dönüşümüne baktığımızdaysa, 1960’ların ortalarından itibaren sanayi 
planına alınan bölgede birçok fabrika açıldığını, sokaklarında arpa suyu kokularına 
çikolata kokularının karıştığını görüyoruz. Yoğun göçe sahne olan bu yıllarda, Boğaz 
Köprüsü’nün de açılmasıyla İstanbul’un merkezî bir konumuna dönüşen Feriköy, 
kent hafızasında derin bir yeri hak ediyor.

lezzet dolu sokaklar

Ermeni mezesi topik birçoğumuzun aklında yer eden ve İstanbul’la özdeşleşen 
sofralar söz konusu olduğunda liste başı lezzetlerdendir. Feriköy’de seyyar camekânı 
içerisinde günlük ve taze topikler sunan Musa Usta ve topikten buğulamalara kentin 
yemek kültürüne imzasını atan birçok ürünü barındıran Tuana Meze Evi, sofraların 
şen olduğu anlar vadediyor.  Gastronomisinin sokaklara yayıldığı bu semtte yalnızca 
mezeler değil, Noel ve Paskalya vakitlerinde önünde kuyruklar oluşan Üstün Palmie 
Pastanesi, birbirinden leziz çörekleriyle Rum mutfağı geleneklerini gerçek anlamıyla 
hissedebileceğiniz yerlerden. 

Arpasuyu Sokağı, Birahane Sokağı isimli sokakların karşımıza çıktığı semtin bir diğer 
gastronomi mirası da şüphesiz Bomonti Bira Fabrikası ve karşısında şu an yerinde 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kampüsünün bulunduğu Bomonti Bira 
Bahçesi. Bomonti kardeşlerin bira fabrikası aynı zamanda semtin sosyal hayatını 
da şekillendirir. Erken cumhuriyet dönemlerinde kentin en önemli buluşma 
noktalarından olan bira bahçelerinin en ünlüsüne döner burası. Şairlerin, yazarların 
tiyatrocuların yolunun geçtiği bu bahçe, aynı zamanda ailelerin özellikle hafta 
sonları vakit geçirmek için tercih ettiği yerlerden biri olur. 1990’larda üretimine 
son veren bira fabrikası günümüzde Bomontiada adında bir kültür-sanat kompleksi 
olarak karşımıza çıkıyor. Endüstri tesisinden kültür mekânına dönüşüm örneklerinin 
en güzellerinden biri olan mekân yıl boyunca konser, tiyatro ve performans sanatı 
gösterilerine ev sahipliği yapan sahnesi, sergi mekânları, güzel bir akşam yemeği için 
aradığınız atmosferi yakalayacağınız restoranlarıyla tastamam bir deneyim sunuyor.

BOMONTİADA
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A L P H A N  K İM Y O N O K
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE AR-GE DİREKTÖRÜ ALPHAN KİMYONOK İLE, DİJİTALLEŞME, 
TURİZM VE SETUR’UN YENİ MARKASI SETURTECH ÜZERİNE KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK.

Türkiye ve tüm dünyada, pandemi gerçeğiyle hayatın her alanında olduğu gibi turizm alanında da büyük zorluklar ve 
dönüşümler yaşandı. Bu süreç ile, hem özel hem iş hayatında mücadeleniz nasıl oldu?

Pandemiden önce de dünyada belirsizliğin hakim olduğunu düşünüyorduk ama asıl belirsizliğin ne demek olduğunu 
pandemiyle beraber daha net görmüş olduk. Eskiden de finansal anlamda, bütçesel anlamda ya da iş yapış tarzları anlamında 
bir belirsizlik hakimdi, önümüzü görmekte zorlanıyorduk. Şimdiyse önümüzü hiç göremeden, tamamen karanlık bir dünyada 
ilerliyoruz. Bu hem kişisel anlamda hem de şirket stratejileri anlamında böyle. Bu neyi gerektiriyor? Çevik olmamızı. Hem 
şirket olarak hem de bireysel kararlarımızda çevik olmamız gerekiyor. Şirketlerin yapması gerekenler üzerinde duracak 
olursak; şirketin uzun vadeli planını belirleyip kısa vadeli aksiyonlarını sürekli revize etmesi gerekiyor ve uzun vadeli planlara 
da bunu düzenli olarak yansıtması gerekiyor. Şirketin dönüşümünde temel rol oynayan bölüm de bilgi teknolojileri olduğu 
için en çok çevikliğe bu alanda ihtiyaç var. Çünkü şirketin ihtiyaçları değiştiği, dönüştüğü sürece bilgi teknolojilerine bunun 
yansıması çok büyük oluyor. Benim en çok zorlandığım nokta birlikte çalıştığım arkadaşlarımı buna alıştırmak ve bu yönde 
çalışma metodolojisini yaygınlaştırmak oldu. Geldiğimiz noktada biz bu çevikliği sağlayabildik iş yerinde. Şirketin ihtiyaçları 
ve piyasa şartları değiştikçe, dönüştükçe biz de projelerimizin yönünü, içeriklerini bu yönde değiştiriyoruz.

Hayatlarımızda, salgın ile daha çok yaygınlaşan bir dijitalleşme 
söz konusu. Dijital olanın kaplamaya başladığı bu geniş alanı 
nasıl tarif edersiniz? Bundan sonra dijitalle olan ilişki sizce nasıl 
gelişecek ve dönüşecek? 

Bundan yıllar önce “her şirket bir teknoloji şirketidir.” diye bir 
varsayım ortaya atıldı. Bir dönem geçtikten sonra aslında bunun 
çok doğru olmadığı görüldü. Bazı alanlar var ki teknolojiye çok 
fazla duyarlı, bazı alanlar var ki daha az duyarlı; ama tamamen 
duyarsız olan herhangi bir iş kolu yok. Bugün teknolojinin 
olmadığı, teknoloji olmadan ya da dijitalleşme olmadan sizi 
başarıya taşıyabilecek herhangi bir iş kolu yok. Bu duyarlılık 
bizim için bakacak olursanız, turizm sektöründe çok yüksek. 
Yani ilk söylediğim “bugün her şirket teknoloji şirketidir” tanımı 
turizm sektörü için geçerli. Çünkü turizmde yapabileceğiniz her 
türlü aksiyon dönüp dolaşıp dijital değerlere dayanıyor. Nedir 
bu değerler? Bir entegrasyon, yeni bir kanal yazılımı, bir çağrı 
merkezi yazılımı olabilir veya bir müşteri yazılımı yönlendirme 
yazılımı olabilir. Aklınıza gelebilecek her türlü aksiyon mutlaka 
bir dijitalleşme hikâyesi taşıyor içinde. Bizim duyarlılığımız çok 
yüksek olduğu için hayatımızın tamamen içine geçmiş durumda 
ve iş birimleri de dijitale doğru ciddi mesafe kat ediyor. 

Biz bunu yaygınlaştırmak için iş birimlerine yapay zeka eğitimleri, 
makine öğrenmeleri gibi daha hızlı sonuç alabilecekleri dijital 
yetkinlikler kazandırmaya çalışıyoruz. Bilgi teknolojilerinin 
yapmış olduğu dijital yatırımların ve dijital geliştirmelerin 
süreçlerine diğer arkadaşlarımızı da dahil ediyoruz. Herkesi 
bu dönüşümün bir parçası hâline getirmek istiyoruz. Çünkü 
şirketin toplam hedefine ulaşması için gerçek anlamda dijital 
bir şirket olması lazım. Dijital doğan şirketler bu anlamda 
avantajlı. Biz dijital doğan bir şirket değiliz. Oldukça köklü bir 
geçmişimiz var. Bu uzun geçmişi dönüştürmek o kadar kolay 
değil. Ama bütün çalışanlar bu ihtiyacın bilincinde olduğu için 
ve bu ihtiyacı benimseyip kabul ettikleri için çok büyük çaba 
sarf ediyorlar. Bu da bizim dönüşüm sürecimizi hızlandırıyor, 
bize gerçekten cesaret veriyor. Bu konuda yatırım yapmaya 
devam edeceğiz. Biz bütün çalışanlarımızın kendi alanlarında 
kendilerine yetecek kadar dijital yetenekler ve yetkinlikler 
kazanmalarını hedefliyoruz, bu yönde de çalışıyoruz. Bilgi 
teknolojilerini de bu süreçlerin dışında değil, içinde, parçası 
olarak konumlandırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu.

Setur Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü olarak yeni bir 
markanın SeturTech’in de heyecanı içindesiniz. Markanın 
ortaya çıkış hikâyesinden bahsedebilir misiniz? Sektörel 
anlamda nasıl bir ihtiyaçtan doğdu SeturTech?

Dijitalleşmenin Setur için bir tercih olmadığını, bunun aslında bir 
zorunluluk olduğunu söylemiştim. Çünkü bir turizm şirketinin 
tamamen dijital yatırımlara yönelmesi ve bütün iş kollarını 

dijitale taşıması günümüzün gerekliliği. Bu gerekliliği gördükten 
sonra bunun hem çalışanlar nezdinde, hem piyasa hem de IT 
çalışanları nezdinde özel olarak daha net algılanması, daha net 
vurgulanması için biz bir SeturTech markası yarattık. SeturTech 
markasını da piyasada duyururken hem çalışanlarımızın 
bunun bir parçası olduğu ve artık bir teknoloji şirketinde 
oldukları ya da bir teknoloji markası altında çalıştıkları hem 
de paydaşlarımızın SeturTech’in bu dönüşüm yolculuğuna 
daha çok adapte olmaları, daha yakından izlemeleri için bir 
kanal yaratmış olduk. Bu kanal vasıtasıyla Setur’da yaptığımız 
dijital çalışmaları ve Ar-Ge çalışmalarını bütün detaylarıyla 
piyasaya, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza sunuyoruz. 
Oldukça olumlu geri dönüş alıyoruz. Setur’un toplam marka 
algısını ciddi anlamda yukarıya taşıdığını düşünüyoruz ve 
taşımasını hedefliyoruz. Aynı zamanda da vermek istediğimiz 
mesajı oldukça kuvvetli bir şekilde verdiğimizi düşünüyoruz bu 
sayede ve çalışanların tamamının aynı hedef doğrultusunda 
iş birliği yapmalarını ve oraya konsantre olarak ilerlemelerini 
sağladığını düşünüyoruz ve hedefliyoruz. Bugüne kadarki 
gözlemlerimiz de oldukça olumlu, onu söyleyebilirim.

Yapay zeka ve akıllı sistemler gibi pek çok yeniliği getiren 
SeturTech, seyahati nasıl bir deneyime dönüştürecek?

Turizmin dijital dünyasını iki parça olarak düşünebiliriz. Bunun 
bir parçası klasik anlamda tüm turizm acentelerinin ya da 
turizm sektörünün sunmuş olduğu operasyonel hizmetler. 
Nedir bunlar? Uçak arama, otel arama, rezervasyon yapma, 
araç kiralama, transfer ayarlama gibi tamamen operasyona 
dayanan sistemler. Açıkçası burada çok büyük bir dönüşüm 
ihtiyacı var. Misafirlerimizin de farklı arayışları var. Özellikle 
bu pandemiyle ortaya çıkan belirsizlik insanların hayatını 
daha da zorlaştırdı ve yoğunlaştırdı. Geçmişte de böyleydi 
fakat bunun şiddeti oldukça arttı. SeturTech olarak bizim 
amacımız misafirlerimizin hayatını kolaylaştırmak. Bunu 
nasıl yapabiliriz? Onları tanıyarak. Onlar adına düşünüp 
onlara en uygun önerileri geliştirmek, kendi bütçelerine 
uygun öneriler geliştirmek, kendi hayallerine uygun rotalar 
belirlemek alternatifler sunmak, kendi alışkanlıklarını öğrenip 
o alışkanlıklar doğrultusunda tekliflerde bulunmak amacımız. 
Bugün bu hizmeti alabilir misiniz? Tabii ki alabilirsiniz. Bir VIP 
danışman vasıtasıyla bu hizmeti alabilirsiniz; fakat bu herkesin 
bütçesine uygun olmayabilir. Biz bunu tüm misafirlerimize 
sunmak istiyoruz. Tüm misafirlerimizin VIP hizmet alacağı; 
kendi tercihleri, kendi hayalleri, kendi bütçeleri doğrultusunda, 
kendileri adına seyahat planlayan bir sanal asistan yaratmayı 
hedefliyoruz ve bunu hayata geçirmek için çabalıyoruz. Bu 
yönde birçok Ar-Ge projemiz var: Akıllı öneri sistemleri, dinamik 
fiyatlama, blockchain tabanlı değerlendirme sistemi gibi. Bu 
projeleri de peyderpey 2022 yılından itibaren hayata geçirip 
müşterilerimizin, misafirlerimizin kullanımına sunacağız.
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Söyleşi

Seyahat ve Dijitalleşme birlikteliğinde nasıl bir gelecek 
öngörüsü taşıyorsunuz? Sizce geleceğin seyahatinde gezginleri 
neler bekliyor?

Aklımdaki bir senaryodan bahsedeyim. Bu senaryo aslında 
birçok dönüşümü, değişimi içeriyor. Birkaç örnek sıralayacağım. 
Örneğin siz hafta sonları Antalya’ya gitmeyi çok seviyorsunuz. 
Cuma akşamı çıkıyorsunuz pazar öğle saatinde dönüyorsunuz 
ve orada birtakım aktivitelerde bulunuyorsunuz. Bunu 
sizin adınıza bir sistemin takip ettiğini, uygun bir fırsat 
yakaladığında transfer de, yolculuk da, otel de dahil bunu sizin 
adınıza toparladığını, seyahati planladığını ve size sunduğunu 
düşünün. Bu bir örnek. Ya da karavan tatili seviyorsunuz. 
Karavanla İtalya’yı gezeceksiniz güneyden kuzeye. Yine bu 
sistemin size en uygun rotayı tercihleriniz doğrultusunda 
çıkardığını; başkalarının oradaki deneyimlerini size aktardığını; 
o deneyimler ışığında size alternatifler sunduğunu; o esnada 
bu seyahat esnasında ihtiyaç duyacağınız -aktiviteler de 
dahil- tüm bileşenleri size sunduğunu hayal edin. Geleceğin 
sistemi bu. Dijitalleşme bunun neresinde? Tamamında. Çünkü 
bunları yapabilmeniz için yapay zekayı bütün yetenekleriyle 
kullanmanız lazım. Topladığınız tüm verileri -bu sizin kendi 
yarattığınız veriler de olabilir, sektördeki diğer firmaların 
yarattığı değerler, veriler de olabilir- işleyip kişilerin kendi 
tercihleriyle eşleştirip onlara sunmak ve seyahatleri boyunca 
onların yanında olmak bizim nihai hedefimiz. Buraya doğru 
gitmek istiyoruz. Piyasanın da buraya doğru gideceğini 
düşünüyoruz. Onların da benzer çalışmalar yaptığını biliyoruz. 
Dijitalleşme, insanların hayatını ciddi anlamda kolaylaştıracak, 
hızlandıracak ve bütün alternatiflere en iyi şekilde, en iyi 
opsiyonla ulaşmalarını sağlayacakları bir kanal açacak. 
Turizmde dönüşüm bu şekilde olacak diyebiliriz. 

Bir konuşmanızda geçmişte dijitalleşen ilk sektörün turizm 
olduğundan fakat sonrasında ilerleme olmadığından söz 
etmiştiniz. Bu konuda güncel durumda ne söylemek istersiniz?

Çok enteresan bir şekilde dünyada dijitalleşen ilk sektör ya da 
ilk sektörlerden biri turizm olduğu hâlde günümüzde, Endüstri 
4.0 ve yapay zekanın bu kadar güçlendiği bir dönemde turizm 
buna ayak uyduramamış durumda. Bunun tabii irdelersek 
birçok sebebi olduğunu biliyoruz. Fakat bu dönüşümü 

gerçekleştirecek olan şirketin bu noktada çok büyük avantaj 
ve devrim yaratacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar klasik 
anlamda turizmde yer alan dijital çözümlerin operasyonu 
adreslediğini konuşmuştuk. Bunun yanında en büyük 
devrim Air-BNB’nin yaptığı, P2P bağlantıyla aslında yine bu 
operasyonu farklı bir noktaya taşımaktı. Fakat yapay zekanın 
makine öğrenmesinin artık çok etkin kullanılması gereken bir 
dönemdeyiz. Çünkü alternatifler çok arttı. İnsanların yoğunluğu 
artarken tatile çıkma frekansları da yükseldi. Neden? Uzaktan 
çalışma opsiyonu, ara tatillerin artması, çalışılan sürelerin 
bölünebilir hâle gelmesi tatil frekansını yükseltti. Eskisi 
gibi “yazın 2 hafta tatile çıkarım” değil, “Bu haftasonu şunu 
yapabilirim” “Cumayı birleştirip bunu yapabilirim” gibi birçok 
farklı zaman alternatifleri çıktı. Fakat bunun planlaması 
oldukça güç. Bu tatilerin efektif ve keyifli geçmesi için bu 
planlamayı birisinin bu kişiler adına yapması lazım. Bizim dijital 
çözümde aday olduğumuz nokta bu. Bunu yaptığımız zaman 
gerçekten misafirlerimizi çok mutlu edeceğimizi ve turizmde 
yeni bir dönüşümün önünü açacağımızı düşünüyoruz. Bütün 
çabamız bu yönde. Bu konuda üniversitelerle de çok yakın iş 
birliğiyle çalışıyoruz. Avrupa fonlarından da destek aldığımız 
birçok projemiz var. Bunların tamamını “Smart Travel” başlığı 
altında yönetiyoruz.

Kişisel seyahatlerinizde siz tercihlerinizi nasıl 
şekillendiriyorsunuz? Ne tarz rotalar yahut ne tür seyahat 
biçimlerinden hoşlanırsınız? Rotanızı belirlerken neler 
belirleyici oluyor sizin için?

Ben en çok road-trip seviyorum. Benim için tatil oldukça 
hareketli geçiyor. Ve bu road-trip rotasında muhakkak doğal 
güzelliklerin olmasını tercih ediyorum. Gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında binlerce km’lik roat-tripler tasarlıyorum 
ve o şekilde gidiyorum. Biraz önce hedeflediğimiz, hayal 
ettiğimiz, misafirlerimize sunmak istediğimiz hizmetlerin içinde 
bu tip oldukça zor planlanan tatil versiyonları da var. Açıkçası 
bu ihtiyaçta kendimden de yola çıkıyorum. Bir adım ötesinde 
bunu karavanla da yapmak istiyorum. Henüz karavanla bir 
deneyim yaşamadım. Bunun yanında doğa tatilleri de oldukça 
fazla hoşuma gidiyor ve içinde birtakım etkinlik ve aksiyon 
barındıran tatiller. Açıkçası daha stabil, daha statik tatilleri pek 
tercih etmiyorum.
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Söyleşi

Seyahat etmeyi çok sevdiğiniz lokasyonlar var mıdır? 
Sizin için bu lokasyonu özel kılan nedir?

Türkiye’de Datça, Avrupa’da da İtalya’nın tamamı, hem 
güneyi hem kuzeyi. İnanılmaz ilgimi çekiyor. En çok 
oralara seyahat etmekten hoşlanıyorum. Türkiye’nin 
Ege Bölgesi’ni de seviyorum ama Datça’nın çok özel 
bir yeri var. Doğal olarak çok güzel ve yaşanılası bir 
yer, o yüzden benim çok hoşuma gidiyor. İtalya’nın 
doğal güzelliği olağanüstü ve çok fazla alternatif var. 
Özellikle bu iki yer benim çok hoşuma gidiyor. 

Henüz gitmediğiniz fakat muhakkak görmek 
istediğiniz bir rota var mıdır?

Güney Amerika. Çok istiyorum, fakat bir türlü 
zamanı bir araya getirip gidemedim. Brezilya 
tarafında Amazon Ormanları, Şili tarafında eski Maya 
kalıntılarını ziyaret etmek istiyorum; o iki taraf çok 
çok ilgimi çekiyor. Arjantin’i de görmek istiyorum. En 
çok görmek istediğim destinasyon Güney Amerika 
diyebilirim.

Tüm dünyada zorlu bir salgın sürecini geride bırakıyor 
gibiyiz. Yeni yılda yeni hedefleriniz dilekleriniz, 
beklentileriniz nelerdir?

Setur olarak biz ciddi anlamda dönüşümü hızlandırdık 
ve girişimlerimizi de hızlandırdık. Bizim tek beklentimiz 
artık pandeminin yok olmasa bile hafiflemesi. Başka 
hiçbir beklentimiz yok, hazırız. Ve ciddi bir büyüme 
trendine gireceğimizi düşünüyoruz. Bireysel olarak 
da benim beklentim pandeminin hafiflemesi veya 
yok olması. Aslında Setur ile çok ortak. Herhalde 
bu herkesin hayali. Tek beklentimiz bu yeni yıla dair. 
Onun dışında hazırlıklarımız tamam.

Klasik sorumuzla bitirelim. Sizce çok gezen mi çok 
okuyan mı bilir? 

Çok gezen bilir; ama nasıl gezen bilir? Gezmek var; 
gezmek var. Louvre Müzesi’ni yarım saatte gezen 
arkadaşım var; 4 günde gezen arkadaşım da var. 
Gittiğiniz yere dair hikâyeleri, tarihi, oradaki örf, adet, 
gelenekleri, yerel yaşamı irdeliyorsanız gerçekten 
çok şey öğrenirsiniz ve “çok gezen bilir” deyiminin 
karşılık bulduğunu görürsünüz. Ama gittiğiniz yerde 
daha kapalı devre kalırsanız, sadece gitmiş olmak için 
giderseniz bence o gezi hiçbir işe yaramaz. O yüzden, 
anlamlı bir şekilde gezmek kaydıyla çok gezen bilir 
diyebilirim.
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çağımız dijitalizasyon çağı 

Evde kalarak geçirdiğimiz karantina günlerinin ardından, 
aylar boyunca hayatlarımıza yerleşen dijitalizasyon ve 
online gösterimlerin kalıcı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. 
Sadece sanat eserlerinin değil, eser ile alımlayıcının 
ilişkisinin de dijital ortamdaki müzayedelere taşınmasıyla 
bambaşka formlarla karşılaşmaktayız ve giderek ilgi çekici 
bir popülariteye sahip olan NFT de bu formun en yeni 
örneklerinden biri. Mübadele edilemez jeton (non-fungibile 
token) anlamına gelen NFT teknolojisinde, diğer blok-zincir 
biçimlerinden farklı olarak, üretilen dijital eserin tek bir kod 
yazılarak sanat piyasasına sunulmasıyla eserin biricikliğinin 
korunması amaçlanmakta. Video üretimlerden dijital 
çizimlere geniş bir aralığa sahip olan NFT formu, günümüz 
sanat dünyasının önünü açacak gelişmelerden biri olarak 
gösterilmekte.  

Sahne sanatlarının da dijital ortamdaki örneklerinin arttığı 
pandemi dönemi, sonrasında da bu trendin hayatımızda 
olacağını işaret ediyor. Şu anda, dijital gösterimleri olan sahne 
sanatları eser üreticileri de pandeminin başında tek açıdan 
çekilmiş gösteri kayıtlarından oluşan arşivlerini açmaktan 
çok daha ileri bir aşamaya doğru ilerleyen bir hâlde. Artık, bir 
gösteri salonunun koltuklarında oturan seyircinin ile ekran 
başındaki seyircinin algıladığı arasındaki farkın peşine düşen 
üretimler söz konusu. Sahne sanatlarının dijital ekranlardan 

sergilenmesiyle, kameranın performans anlarına bağlılığı ve 
aksettirmek istediği dramaturjinin gerçekliği daha farklı bir 
boyuta taşınıyor. 

Müzik endüstrisi için konser mekânlarının kapalı olmasıyla 
konserlerin yapılamadığı dönemler çok sancılı geçse de kimi 
sanatçılar dijital mecralarda gerçekleştirdikleri konserlerle 
sevenlerine ulaşabildi. Yalnızca konserin kaydı olarak da 
düşünülmeyen bu üretimlerde dijital mecraların imkânları 
sorgulanarak görsel bir tasarım ve dışavurum da sergileniyor.

NFT, SANAL TURLAR, ONLİNE GÖSTERİMLER İLE ESERLERİN ALIMLAYICIYA ULAŞMA 
BİÇİMLERİNDE SANAT İLE TEKNOLOJİNİN BİRLİKTELİĞİNE ŞAHİT OLMAYA YAVAŞ YAVAŞ 
ALIŞIYORUZ. PEKİ YA SONRA? 

Zaman içinde kendini yeniden ve yeniden kurmasıyla yaratıcı formların belirlendiği sanatsal üretim, yenilik ve özgünlük 
arayışındaki trendler ile özündeki ifadeyi her zaman dışavurmuştur. İnsan algısının yeniden şekillendiği dönemler ise 
bu ifade ediş biçimi üzerindeki yenilikçi kopuşların ve inovasyonların itici gücünü meydana getiriyor. Pandemi sonrası, 
dünyanın sanatsal üretim konusunda hem teknik hem içerik ögelerinin getireceği bu yeni duyarlıktaki eserlere tanık olmak 
için heyecanla beklediğimiz günlerdeyiz.

SANATTA GELECEĞİN AYAK SESLERİ, 
2022 SANAT TRENDLERİ

Sanat Peşinde
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yerelden küresele

“Yerel üretimler artık yeni küresel üretimlerdir” diye 
özetlenebilecek bir motto, sanat dünyasının önümüzdeki 
senelerde de üzerinde çok duracağı bir slogan. Uluslararası 
sergi ve etkinliklerin alışılagelmiş yüzyüze yapılma biçimlerinin 
terk edilmek zorunda kalındığı pandemi dönemi, sanatçıların 
da uluslararası seyahatleri gerçekleştiremesine neden oldu. 
Sanatçılar üretimlerini yaptıkları “yerlisi” oldukları muhitleri 
terk etmeden, zorunlu olarak, hareketin azaldığı bir döneme 
girdiler. Bunun sonucundaysa sanatçılar, kendi yerellikleri 
üzerine daha çok yoğunlaşan işler üretti ve bu eserleri dijital 
ağlarla her yere ulaştırabilir oldular. Yerel kimliğin ön plana 
çıkarıldığı, özgünlüklerin ve kısmiliklerin çağdaş yorumlarıyla 
bir öze dönüş trendi bu akımın dikkat çekici noktalarından. 
Yalnızca sanatçıların değil, galerilerde fiziksel mekânların 
dilinin ortaya çıkması için uygulanan, mekânla iç içe geçen 
ve mekânın kendi dilini kullanmasına ön ayak olan örneklere 
tanıklık etmeye devam edeceğiz.

beklenilen bir fenomen: 
onlıne müzayedeler

Pandeminin dayattığı koşulların etkisiyle ortaya çıkan ve 
ilk zamanlarda klasik müzayede salonlarının karşı çıktığı 
online müzayedelere aradan geçen bir buçuk yıldan sonra 
yükselerek artan bir katılımı gözlemlemekteyiz. Bu bağlamda, 
dünyanın en önde gelen müzayede evlerinden bazıları olan 
Christie, Sotheby ve Phillips’in 2020’nin ilk yarısında yalnızca 
online müzayedeler üzerinden 370 milyon dolarlık satış 
yaparak 2019 yılının aynı dönemini beşe katlaması büyük ilgi 
uyandırdı. Hem sanat alıcılarının hem üreticilerin bu yolla bir 
araya gelmeleri hız kesmeden devam edecek. 

sürdürülebilirlik 

İçinde bulunduğumuz ekolojik krize karşı, karbon ayak 
izimizin azaltılmasına yönelik duyarlılık giderek artarken 
malzeme kullanımından eserlerin gündeme getirdiği temalara 
kadar, günümüzde, doğayla uyum içerisinde bir sanat dünyası 
kurulması büyük önem arz ediyor. Atık malzemelerden imal 
edilen eserler hem bu yakıcı ekolojik krizin fiziksel formlarını 
var ediyor hem de sanatçıların “doğal” üretim tarzlarını tekrar 
keşfetmeye yönelik arzusuna olanak veriyor. Çağımızın şehir 
hayatının sevk ettiği yüksek kaynak tüketimine karşı doğaya 
kaçışı simgeleyen “escapism” ilerleyen yıllarda da göz önünde 
olacak bir sanat trendi olmayı sürdürecek. 
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SERGİ

Serginin ortaya çıkış hikâyesini sizden dinlemek isteriz. 
Sergide yer verilen sanatçılar ve eserleri hangi kriterlere 
göre belirlendi? Hazırlık süreci ne kadar oldu?

Serginin ortaya çıkış fikri aslında ilk olarak Çigdem 
Simavi’ye aitti; ülkemizdeki sanatçı kadınlar üzerine bir 
sergi hazırlamak, onları görünür kılmak üzere bu projeyi 
başlatmıştı. Çiğdem Simavi’nin hâmiliğinde düzenlenen 
ve küratörlüğünü Deniz Artun’un üstlendiği bu sergi için 
yoğun bir araştırma sürecimiz oldu. Meşher’de serginin 
programlanmasıyla Ebru Esra Satıcı ile birlikte dahil 
olduğumuz 2 yılı bulan araştırma süreci sonucunda, 
yaklaşık olarak 1850-1950 yılları arasında Türkiye 
topraklarında yaşamış, üretmiş sanatçı kadınların 
eserlerinden oluşan bir seçki bu sergide yer alıyor.

Sanat tarihinde aslında var olan; ama isimleri 
duyulmayan kadın sanatçıları bu sergide görünür kılmayı 
hedefliyorsunuz. Sizce sanat tarihi açısından bu noktada 
bir pozitif ayrımcılık ihtiyacı var mı kadınlar için?

Serginin hazırlık aşamasında bu ihtiyaç bizim için 
çokgörünür hâldeydi. Sanatçı kadınların, sanat tarihi 
yazımında gölgede kaldığı, daha az görünür olduğu, 
araştırmamızda öne çıkan konulardan bir tanesiydi. 
Sergide de özellikle “sanatçı kadınların yüzyılı” ismini 
kullanmak istedik. Kadınlar söz konusu olduğunda, 
vurgunun meslek ya da uzmanlık alanı yerine 
kadınlığa yapılması, onun altının çizilmesi, sergi ile 
değerlendirilmesini dilediğimiz bir konuydu. Cinsiyet 
vurgusu yerine, sanat pratiklerinin vurgulanmasını 
önemseyerek, sanatçı kimliği ve kadın kimliği üzerine 
düşünmeye davet ediyor bu sergi.

Serginin kurgusu ve oluşum sürecinden biraz 
bahsedebilir misiniz? Her katta farklı mesajlar yer alıyor. 
Serginin ismini Şükran Aziz’in bir eserinden yola çıkarak 
belirlemişsiniz, bu tercih ve tema ile ilgili neler söylemek 
istersiniz?

Sergi ismini Şükran Aziz’in sergide de yer alan aynı 
isimli eserinden alıyor; Ben-Sen-Onlar. Şükran Aziz, 
sanat pratiğini ağırlıklı olarak New York’ta sürdürmüş 
bir sanatçı. Aziz de toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine, 
kimliklere akıl yormuş, bunlar üzerine eserlerini üretmiş 
bir isim. Ben-Sen-Onlar sergisi de ismini onun eserinden 
alarak, sanatçıların benliklerine, nasıl “ben”leştiklerine, 
“sen” olduklarında bunu nasıl ifade ettiklerine, “onlar”ın 
kim olduklarına ve aslında serginin isminde de gizli olan, 
nasıl ve hangi noktalarda “biz” olduklarına işaret ediyor.

NASİP İYEM

Sanatçı, Türkiye’de sanatçı, Türkiye’de sanatçı kadın…Her başlıkta 
akla gelen isim sayısının azaldığını farkettiğimizde, sanat tarihinde 
kadın olarak var olmanın zorluğu insanı derinden etkiliyor. Ülkemizin 
sanat tarihi ele alındığında dünyaca ünlü pek çok sanatçı kadın akla 
gelirken,varlığını bile bilmediğimiz, eserleri ile bu tarihin kaydında 
kendine yerbulamamış sanatçıları tanıma şansını yakalayabileceğimiz bir 
sergi, Meşher’de sizleri bekliyor. 

Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı sergisi, yaklaşık 1850–1950 
arasında Türkiye’de yaşamış ve yaratmış sanatçı kadınların eserlerinden 
bir seçkiden oluşuyor. Çiğdem Simavi’nin hâmiliğinde düzenlenen 
veküratörlüğünü Deniz Artun’un üstlendiği sergi, ismini Şükran Aziz’in 
bireserinden alıyor. Sergi, çoğunluğu “ben”leşememiş ve dolayısıyla 
sanat tarihi tarafından kaydedilememiş kadınları tek tek fark etmenin 
yanı sıra, kolektifbir “biz”in oluşabilme koşullarını da araştırıyor. 

Sergiyi, Meşher’in küratorlerinden Şeyda Çetin ile konuştuk.

BEN-SEN-ONLAR: 
SANATÇI KADINLARIN YÜZYILI SERGISI, 
27 MART 2022’YE KADAR MEŞHER’DE 

ZIYARET EDILEBILIR.

YILDIZ MORAN

MELEK CELAL SOFU

ŞÜKRAN AZİZ

Kültür-Sanat

72 73



Kültür-Sanat

Söz konusu sanatçı kadınlar olduğunda da aslında 
bu sıfatlar bize onlardan bekleneni ifade ediyor. Pek 
çok sanatçı, biz aslında onların çiçek temalı eserlerini 
aramasak da sadece ev içerisinde çiçek çizebilmiş. Biz 
de bu katta bu çiçek yorumlarını, sanatçı kadınların 
hepbirlikte verdikleri ortak, kolektif bir yanıt olarak 
görüyoruz. Ayrıca buradabu eserler hiçbir hiyerarşi 
izlenmeden sergileniyor. Yani bir aile şemasına, çizgisel 
sanat tarihi anlatımına alternatif bir yorum olarak 
düşünülebilir.

Sergi hazırlığında uzunca bir araştırma sürecinden 
geçmişsiniz ve sergi genelinde yağlı boyadan heykele 
birbirinden çok farklı eserler görebiliyoruz. Bu noktada 
hangi eserleri seçmenin, bu varlığı unutulmuş, göz 
ardı edilmiş kadınların daha görünür hâle gelmesini 
sağladığını düşünüyorsunuz?

Yaklaşık 2 yılı bulan araştırma sürecinde, en başından 
beri fikrimiz en bilinen eserleri sergilemek değildi; 
sanatçı kadınlar söz konusu olduğunda pek çok 
sosyolojik değişken, son derece kuvvetli eserleri yutup 
yok edebiliyor ve belki o kadar da kuvvetli olmayan 
eserleri başyapıtlaştırabiliyor. Görünür olmayan isimleri 
görünür kılmaya niyetlendiğimiz için, özellikle müze 
koleksiyonlarına girmemiş, şimdiye kadar herhangi bir 
yarışmaya katılmamış, ödül almamış, başyapıt olarak 
değerlendirilmemiş eserlerin peşine düştük.

Genellikle aile arşivlerinden, aile koleksiyonlarından 
eserleri seçerek bir araya getirdik ve seçkiyi hazırladık. 
Özellikle aile koleksiyonlarındaki eserler, çoğu evin 
özenle yerleştirildikleri duvarlarından bu sergiye dahil 
edilmek üzere indirildi. Öyle ki, izleyiciler bu sergide adını 
duymadıkları birçok sanatçı kadınla karşılaşacakları gibi, 
tanıdıkları sanatçıların sıradışı eserlerini de görebilirler.

Sergiyi hazırlarken yaptığınız araştırmalar, aile 
koleksiyonlarıyla bu sanatçıların ailelerinin de onore 
edilmesi gibi adımlar, ülkemiz sanat tarihinde sanatçı 
kadınların görünürlüğü açısından çok pozitif gelişmeler. 
Buradan yola çıkarak, sanat tarihinin karanlıkta kalmış 
bu kısmına ışık tutacak başka oluşumların da gelişmeye 
başlayacağını düşünüyor musunuz?

Serginin en büyük amacı, bizim en büyük dileğimiz de 
buydu diyebilirim. Bu sergi bir kapıyı aralıyor ve çok 
daha fazla ismi keşfetmeye davet ediyor. Özellikle 
sanatçı kadınlar üzerine sanat tarihi çalışmalarının, 
araştırmaların, sergilerin artması bizim en büyük 
dileğimiz.

Giriş katında kullandığınız aynalar, sergiyi gezen insanların 
“ben” noktasında biraz kendileriyle yüzleşmelerini de 
sağlıyor. Siz sergiyi gezen insanların aynada kendilerini 
sanat eserleriyle birlikte gördüklerinde tam olarak neyi 
görmelerini, hissetmelerini hedeflediniz?

Bu aynalar, sanatçı kadınların kendilerini nasıl yansıttıklarını, 
kendilerini nasıl gördüklerini izlememize ve bunun yanı 
sıra bizim bugün baktığımızda nasıl yorumladığımızı, kendi 
yansımamızı görmemize olanak sağlıyorlar.

Serginin küratörü Deniz Artun’un da sergi metninde 
belirttiği üzere, serginin farklı köşelerine yerleştirilen 
aynalar, tek bir kadının birkaç yüzünü yakalamaya çalışıyor. 
Kadınların, tarihten kendi kendilerini sildikleri, adlarının 
üzerini bile bile karaladıkları da oluyor. Dolayısıyla 
ayna, bazen de, eskiz aşamasında terk edilmiş eserleri 
ya da kariyerleri bir dev aynasına yansıtmaya ve onları 
“büyütmeye” yarıyor.

Kadınlarla alakalı bazı kalıplar var; annelik, kadınların 
kırılgan olması sebebiyle çiçeklere benzetilmesi gibi. Bu 
temalar sizin serginizde de karşımıza çıkan temalar ama 
siz bunu farklı nedenlerle kullanıyorsunuz. Biraz bundan 
bahsedebilir miyiz?

Sanatçı kadınların görünürlüğünün ve sanat tarihi 
yazımındaki bilinirliklerinin aslında belli sosyolojik, 
toplumsal sebepleri varve bunlar çok çeşitli olabiliyor. 
Bazıları hepimizce daha görünür sebepler; okul, aile 
kurumları gibi ya da bir sanatçının çeşitli olanaklara sahip 
olamaması gibi pek çok sebep var. Sergide de bu konular 
belirli temalarda, belirli eserler yan yana geldiğinde daha 
görünür hâle geliyor.

İlk kata baktığımızda, giriş katında sanatçıların benliklerini 
sorgulamasını görürken; birinci kat “Sen”, yumuşak 
ve birleştirici olan öteki ile karşılaşmaları anlatıyor. 
Öncelikli “sen” olarak çocukları çağırıyor. Portrelerin 
ve otoportrelerin çoğu, anne olmanın ya da olmamanın 
deneyimi ve öznellik, aile olmanın tanımı ve şefkat, 
sanatçı olmanın gücü ve ölümsüzlük hakkında düşünmek 
üzere davet ediliyor. Ayrıca “sen”, anneliğin idealindeki 
kutsallık ile çıplaklığın ideasındaki tenselliği karşı karşıya 
yerleştiriyor.

Serginin üst katında ise, sanatçı kadınların çiçekler 
yorumlarını görüyoruz. Burada çiçek özellikle vazoda 
olduğunda pek çok sıfat çağrıştırıyor. İnce olması, narin 
olması, güzel olması, dekoratif olması, domestik olması 
gibi… 

MÜRECCEL KÜÇÜKAKSOY

 Fotoğraf Hadiye Cangökçe DENİZ BİLGİN

 Fotoğraf Hadiye Cangökçe
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Doğa,Bahçeler, Düşler
Arkas Koleksiyonu’ndan derlenen eserler aracılığıyla, 
insanın sanat ve doğayla kurduğu bağı yeniden hatırlama 
fırsatı sunan “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi, 16. 
yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir tarihsel aralıkta, resim, 
heykel, dekoratif sanatlar gibi alanlara ait üretimin zaman 
içerisinde geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor. İzmir’de, 
Ocak 2022 sonuna kadar açık kalacak sergiyi online olarak 
da ziyaret etmek mümkün.

7 Eylül 2021- 30 Ocak 2022   
Arkas Sanat Merkezi, İzmirSe

rgi 
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Burası
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
işbirliği içerisinde hazırladığı “BURASI” sergisi, İstanbul’u, hem tarihsel hem 
günümüzdeki imgeleriyle ekolojik bir perspektiften yeniden ele almaya 
çağırıyor. İBB Kent Müzesi Koleksiyonları ile Atatürk Kitaplığı Arşivleri’nden 
yararlanılan bir seçkiye çağdaş sanat alanındaki özgün üretimlerin de eşlik ettiği 
sergi, kenti, politik ve kültürel dönüşümleriyle beraber gözler önüne seriyor.

21 Eylül 2021 - 27 Şubat 2022 / Yapı Kredi Kültür Sanat

Ağaçlar Ayakta Ölür
Alejandro Casona’nın İspanya İç Savaşı ardından kaleme aldığı 
metinde iyiliğin kuşatıcı yönleri ön plana çıkarılıyor. Ülkemiz 
tiyatrosunun en önemli oyuncularından Nevra Serezli’nin 
de 11 yıl aradan sonra tiyatroya dönüşünü kutlayan oyun, 
Nedim Saban rejisiyle sahnede.

18 Ocak 2022, MEB Şura Salonu, Ankara

“4X6” Koreografi
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Modern Dans Topluluğu, 
“4X6” koreografi platformu kapsamında özgün performanslarıyla 
sahne alacak. Genç koreografların izleyicilerle buluşmasının 
yanı sıra kurum dışından bağımsız sanatçıların da yer alacağı 
performanslar, minimalist bir tarzda, 4x6 metrelik bir sahne 
alanının kullanıldığı 45 dakikalık eserlerden oluşacak.

8 Ocak 2022 - 26 Şubat 2022, MDTist, AKM

Profesyonel
İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun on yılı aşkın süredir kapalı 
gişe oynayan oyunu Profesyonel, Yetkin Dikinciler ve 
Bülent Emin Yarar’ın yer aldığı kadrosuyla bu sezonda 
da karşınızda. Ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçeviç’in 
Yugoslavya’nın dönüşümüne bir entelektüelin gözünden 
baktığı, Işıl Kasapoğlu rejisörlüğündeki bu kara komediden 
bol kahkahayla ayrılacaksınız.

23-24 Şubat 2022, İstanbul Devlet Tiyatrosu, 
AKM

Kültür-Sanat

Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların 
Yüzyılı
1850–1950 arasında Türkiye’de yaşamış ve üretmiş kadın sanatçıların eserlerinden 
bir seçki sunan “Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı” sergisi, sanat tarihi 
açısından kaydedilmeyen kadınların özgüllüklerini yakalamanın yanı sıra bütünleşik 
bir “biz” mefhumunun meydana getirilebilme olanaklarını gündemine alıyor.

9 Ekim 2021- 27 Mart 2022 / Meşher

Acting 
Tatbikat Sahnesi, Elvin ve Erdal Beşikçioğlu’nun eş 
yönetmenliğindeki yeni oyunları “Acting” ile insanın var olma 
sorununa, kendini hapiste bulan bir oyuncuyu merkeze alarak 
yoğunlaşıyor. Dolandırıcı Gepetto, Dilsiz Horace ve oyuncu-
yönetmen Robert’in “olmak ya da olamamak” ekseninde kuracağı 
bu dipsiz sorgulamaya davetlisiniz.

9 Şubat 2022, 01 Burda PGM Sahne, Adana

İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin 
Yolları, 1800–1955
19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın başlarında İstanbul’da Bizans kültürel mirasına dair ilginin 
artması, kentteki akademik, sanatsal ve diplomatik zenginliğin yeniden keşfedilmesine rastlar. 
Pera Müzesi’nin İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile işbirliğinde hazırladığı sergi, köklerini zamanın 
İstanbulundaki Bizans ilgisinin akademik bir çerçeveye oturtulmasından alıyor. Günümüze kadar 
epey göz ardı edilen bu dönem, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Bizans Koleksiyonları başta gelmek 
üzere etkileyici bir arşiv seçkisiyle ziyaretçilere açılıyor.

23 Kasım 2021- 06 Mart 2022 / Pera Müzesi

John William Godward
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Islandman
Yerli elektronik müzik sahnesinin en özgün üreticilerin-
den Islandman, Anadolu ezgilerinden şamanik ritimlere, 
dinleyenleri bir hayal alemine çıkarıyor. Yeni işleri hep 
merakla beklenirken, uluslararası arenada da kendilerine 
yer buldukları konser performanlarının biricikliği dilden dile 
yayılan Islandman, şölensi bir akşam için Maximum UNIQ 
Box’ta sahne alıyor.

21 Ocak 2022, Maximum UNIQ Box, İstanbul

Kon
ser

The Pineapple Thief
1999 yılında kurulan, yayınladıkları 13 albümle progresif rock sahn-
esinin yaşayan efsanelerinden birine dönüşen ve Nisan 2021’de 
yayınladıkları “Nothing But The Truth” isimli video işleriyle de büyük 
ilgi uyandıran grup,  kendilerine dünyanın en iyi davulcularından 
biri kabul edilen Gavin Harrison’un da eşlik edeceği turnelerinde 
Türkiye’deki sevenleriyle buluşacak.

5 Şubat 2022, 6:45 KK Ankara

Mabel Matiz
Özgün tarzı ve güçlü yorumuyla pop müzik sahnesinin en beğenilen isimlerinden Mabel 
Matiz, 14 Şubat’ta Volkswagen Arena’ya konuk oluyor. İlk albümünü 2011’de yayınlayan 
Matiz, aylarca hit listelerinde kalan albümleri ve artık dillerden düşmeyen şarkılarıyla sev-
enlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

14 Şubat 2022, Volkswagen Arena, İstanbul

Kültür-Sanat

Çoğu Zarar Azı Karar -   
Dünyayı Küçülme Kurtaracak   

Ne
 Ok

usa
k?

Yüzyılın Skandalı 
   Can Yayınları

Uçmasına İzin Ver 
Ziyaüddin Yusufzay
Epsilon Yayınevi

Hayatını “bir gazetecinin dünyası” olarak tanımlayan, Latin Amerika Edebiyatı’nın büyük 
ustası Marquez, 1950-84 yıllarında yayımladığı gazete ve dergi yazılarıyla karşımızda. İyi 
yazabilmenin kendisi için daimi bir mutluluk olduğunu tekrarlayan yazarın bu metinleri kurgu 
dışı kategoride olsa da tanıdık bir anlatıcı sesini her daim hissettiriyor.

Uçmasına İzin Ver, günümüzün en önemli insan hakları aktivistlerinden, Nobel Barış 
Ödülü sahibi Malala Yusufzay’ın, babası Ziyaüddin Yusufzay tarafından yazılan samimi ve 
özdüşünümsel bir otobiyografi. Yaşadıkları kent Mingora’nın Taliban kontrolüne girmesi ve 
Birleşik Krallık’a göçleriyle hayatları yeniden şekillenen bir ailede, eşitlik ve özgürlükten yana 
bir babanın anlattıkları, okuyanlara ilham olacak cinsten.

Jacob Lee
Katıldığı “The Voice Australia” yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken 
Avustralyalı elektronik pop sanatçısı Jacob Lee, kendine has tarzı ve 
dinleyenleri hemen etkisi altına alan sesiyle büyük bir çıkış yakaladı. 
Şarkıları kısa süre içerisinde 250 milyonun üzerinde dinlenen sanatçı, 
Türkiye’deki ilk konseri için Moda Kayıkhane’de olacak.

13 Mart 2022, Moda Kayıkhane, İstanbul

Metis Yayınları

İktisat antropoloğu Jason Hickel, bu kitabıyla, erken kapitalistleşme süreçlerinden bu 
yana ülkeler için bir gelişmişlik ölçütü olarak değerlendirilen “büyüme” kavramını sor-
guluyor. Toplumların refah düzeylerinin alışılagelmiş kategorisi olan “büyümenin” artık 
ne ekolojik ne toplumsal açıdan esenlik vadettiğinin altını çizen yazar, daha az kaynak 
tüketimini; sadelik, müşterekler, otonomi gibi temalar üzerinden savunarak “küçülme” 
kavramını gündemleştiriyor.

Devam Ağacı
Murathan Mungan
Metis Yayınları

Devam Ağacı’nda, Murathan Mungan’ın hayat, sanat ve kendine mesele edindiği mefhumlar 
üzerine yaptığı konuşma metinleri yer alıyor. Farklı mekân ve tarihlerde yapılan bu konuşmalar, 
kendinden okura taşan dünyasında, Mungan’ın incelikli edebi çizgisinin yapı taşlarının izinde bir 
derleme.
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SETUR SATIŞ OFİSLERİ 
Setur Genel Müdürlük Ümraniye / Genel Müdürlük
Saray Mah. Site Yolu Cad. No:4/1 34768  
İstanbul: info@setur.com.tr
 444 28 22 / (+90) 216 554 37 00 

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

Setur Nişantaşı
Meşrutiyet Mah, Vali Konağı Cad. Hacı Mansur 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 

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

DUTY FREE MAĞAZALARI
Havalimanı Mağazaları
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

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

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

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

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

Sınır Kapıları 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

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
Kuşadası Marina
Atatürk Cad. Yat Limanı Kuşadası, Aydın 

 (+90) 256 618 14 60

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

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

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

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

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

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

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

YETKİLİ ACENTELER
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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Konya
Byetour Turizm / Kent Plaza AVM Bedir Mah. Ataseven Cad. 
Kent Plaza AVM No:2/b18 Selçuklu, Konya 
 (332) 353 00 38 
 
Kayseri
Ally Go - Alice Turizm
Mimarsinan Mah. Murat Cad. Sosyal Tesis Apt. No: 45/a 
Kocasinan, Kayseri  (0352) 224 06 74

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

MARİNALAR

INFO


