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EDİtöR’DEN 

Hürriyet Seyahat’te son üç yıldır Türkiyeli gezginlerin hikâyelerine 
yer veriyoruz. Kimi beş parası olmadan dünyayı geziyor, kimi en 

güzel otellerde konaklıyor, kimi bebeğini, çocuğunu alarak, kimi bisik-
letiyle, kimi de yelkenlisiyle ülke ülke dolaşıyor. Hepsinin tek bir ortak 
motivasyonu var; yeni yerler keşfetmek. 

Seyahat etmek bir virüs gibi… Bir kez bulaştığında bir daha kurtu-
lamıyorsunuz. Tıpkı bu kitapta yer alan gezginlerde olduğu gibi. 

En güzel, en ilginç hikâyeye sahip 50 gezgini bu kitapta topladık. 
Şu anda nerede olduklarını, neler yaptıklarını yazdık. Dünya turuna 
çıkmanın püf noktalarını sorduk. 

Belki hepimiz dünya turuna çıkamayacağız ancak okuyacağımız bu 
maceralar bize hayal kurduracak, bazen de yeni bir seyahate çıkmak 
için ilham verecek. 

İyi ‘Seyahat’ler... 

Serkan Ocak
Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni



İStİFA 
EDİP DÜNYAYI 
GEZENLER
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İStİFA EDİP DÜNYA tURUNA ÇIKMANIN 
PÜF NOKtALARI

! Dünya turunuzda gideceğiniz ülkeler arasında vize talep eden ülkeler için 
vize başvurularınızı işinizden ayrılmadan önce yapmalısınız. Özellikle Av-
rupa Schengen ülkeleri ve ABD gibi refah ülkeleri işsizseniz ve tatmin edici 
bir birikiminiz yok ise vize başvurunuzu büyük ihtimalle reddedecektir.

! Eğer olağandışı bir durum yok ise işyerinizle ilişkinizi olumlu bir şekilde son-
landırın. Yurtdışında başınıza gelebilecek herhangi bir olumsuz durumda re-
ferans olarak gösterebileceğiniz bir işyeri size her zaman fayda sağlayacaktır.

! Seyahat sağlık sigortası ülkemizde sadece vize başvurusu için gereken bir 
evrak gibi gözükse de, aslında bu sigorta dünya turunda en çok ihtiyaç du-
yacağınız şeylerden biri. 

! Eğer uygun fiyata bulabiliyorsanız seyahate başlarken evrensel dönüştürücü 
(universal adaptor) tarzında bir priz alın. Avrupa ülkeleri hariç hemen he-
men her ülke birbirinden farklı bir priz sistemi kullanıyor. Tek dönüştü-
rücü sizi hem yer, hem de masraftan kurtaracaktır.

! Dünya turunuzda çok resim paylaşmayı planlıyorsanız, sadece ilgi duyan-
ların takip edebilmesi adına ayrı bir sosyal medya hesabı açmanızda fayda 
var. 

! Mutlaka birden fazla nakit kartıyla gezin ve bu kartları farklı yerlerde mu-
hafaza edin. Tek kişi seyahat edenler için bu konu çok kritik. Nakit kartı-
nız çalınırsa ya da kaybolursa, para konusu sizi epey sıkıntıya sokacaktır.

! Eğer kapıda vize uygulaması yoksa, asla bir ülkenin vizesini almadan o ül-
keye uçak bileti almayın. En ufak bir aksilikte vize süreciniz uzayabilir ve 
biletlerinizi göz göre göre yakabilirsiniz. Uçak bileti gösterme gerekliliği 
varsa rezervasyon yapıp ücretini ödemeyin.

! Kur dalgalanmalarından etkilenmemek için paranızı hesabınızda hep dö-
viz olarak muhafaza edin.

! Sınır geçişlerinde yerel kura sahip değilseniz, genelde paranızı hep düşük 
kurdan bozulacaktır. Yanınızda acil durumlar için hep bir miktar Ameri-
kan doları muhafaza etmeniz faydanıza olacaktır. 

! Çok fazla plan yapmayın. Plan yapmadan gittiğiniz rotaların ne kadar sürp-
rizlerle dolu olduğunu ve sizi ne kadar mutlu edebildiğini görmek sizi şa-
şırtacak.

Çağdaş Çoban / Gezgin



Adı:  
Berra Demirel ve Murat Çuhadar

Mesleği: 
İkisi de pazarlama alanında yönetici

Dünya turlarına nereden başladılar? 
Rusya’dan başladıkları serüvenleri 
sırasıyla Moğolistan, Güney Kore, 
Japonya, Nepal ve Hindistan’a kadar 
uzandı. 

Ne kadar harcıyorlar? 
Gezileri boyunca ortalamada günlük 80 
lirayı tutturmaya çalışıyorlar.
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Tüm düzeni bozup istifa ettiniz ve yola çıktınız. Sizce bu çılgın-
lık mı? 

Murat: İlk bakışta evet. Ama sonuçlarını yaşamadan doğruluğundan 
da emin olamıyorsunuz. Bu sefer yolculuğumuz başka bir duygu yaşatı-
yor: Zamansız yaşayabilmek... 

Berra: Aslında seyahat insanın 
kanına giren virüs gibi. Gördükçe gö-
resin, gezdikçe gezesin geliyor. "Ço-
cukken ne olacaksın?" diye sorduk-
larında "Bisikletle dünyayı gezmek 
istiyorum" derdim. Hayal kurmak-
tan ziyade, bu hayallerin gerçekleş-
mesi için ne yaptığınız önemli. Tek 
yön bilet alarak yola çıktık. Sonrası 
çorap söküğü gibi geldi. 

Bu tur hayatınızda verdiğiniz 
en doğru karar mı?

Berra: Kesinlikle. İş, ev, araba, 
eşya bunlar hep sonradan sahip olunan şeyler. Bu sahip olduklarınız za-
manla size sahip olmaya başladığı zaman sıkıntı çıkıyor. İstanbul öyle bir 
şehir ki, insanın bütün enerjisini sömürüyor. Kazandığınız parayı keyifle 
harcayacak ne vakit ne de enerji kalıyor. Halbuki günleri saymadan ya-
şamak ne muhteşem bir duyguymuş. 

Dünya turu için nelerden vazgeçtiniz?
Berra: Alyanslarımızı, taş yüzüğümü ve arabamızı sattık. "Bütçemize 

katkısı olsun" dedik. Bunları yapmasaydık daha uzun süre çalışıp para 
biriktirmek zorunda kalacaktık. Eşyanın kime faydası var ki, bize olsun. 
Bu hayatta kaybetme korkunuz yoksa işte o zaman özgürleşiyorsunuz.

Tam anlamıyla gezgin olabilmek için, sizce dünya turu şart mı?
Berra: Hayır. İnsan, dünyayı gezemiyorsa, içindeki keşfetme ve öğrenme 

isteğiyle kendi şehrini de gezse gezgindir. Ben bir şeyleri başarabildiğimi 

Berra Demirel Çuhadar ve Murat 
Çuhadar, ikisi de pazarlama alanında yönetici. Hayalini kurdukları dünya turu için önce alyanslarını, sonra da gözü gibi baktıkları arabalarını sattılar. Rusya’dan başladıkları serüvenleri sırasıyla 

Moğolistan, Güney Kore, Japonya, Nepal ve Hindistan’a kadar uzandı. Günleri saymadan, özgürce yaşıyorlar. Dört aydır yoldalar ve günde ortalama 80 lira harcıyorlar. 

Alyanslarını Sattılar 
Dünya Turuna Çıktılar!
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ve cesur olduğumu 22 yaşında Londra’da anladım. Sonra 23 yaşında tek 
başıma interrail yaptım. Şimdi çıktığımız bu yolculukta yıllardır büyük 
şehirde modern köle olarak yaşamaya alışmış bedenimi ve ruhumu arın-
dırmak istiyorum.

Dünya turu yapan gezginler kendilerini yeniden keşfettiklerini 
söylüyorlar. Sizin de maceranızın temasında bu mu var?

Murat: Kendini bulma pek çok gezginin ortak duygusu. Biz de çok 
şey öğreniyoruz. Çift olarak yolda olduğumuz için birbirimizi tekrar ta-
nımaya başladık. İstanbul’da mesai, trafik derken evliliğinize çok az za-
man kalıyor. Şimdi tüm gün beraberiz. Bu da farklı bir deneyim. 

Nasıl bir hazırlık yaptınız?

Berra: Evin kapatılması, seyahat aşılarının olunması, yol alışverişi, veda 
partileri derken bir de bakmışız uçuş günü gelmiş. Bir gezgin bize "Ne dü-
şünüyorsanız yarısını alın" dedi. Çok haklıymış. Yanımıza az kıyafet aldık. 

•	 Alyanslarımızı,	taş	yüzüğümü	ve	arabamızı	
sattık.	“Bütçemize	katkısı	olsun”	dedik.	
Bunları	yapmasaydık	daha	uzun	süre	
çalışıp	para	biriktirmek	zorunda	kalacaktık.

•	 Çift	olarak	yolda	olduğumuz	için	birbirimizi	
tekrar	tanımaya	başladık.	Dünya	turunun	
bunun	gibi	birçok	artıları	var.

•	 Berra’nın	seyahat	tutkusunu	küçüklüğüne	
kadar	uzanıyor.	“Çocukken	ne	olacaksın?”	
diye	sorduklarında	“Bisikletle	dünyayı	
gezmek	istiyorum”	dermiş.

•	 Okul,	askerlik	vs.	yeni	bitiren	
arkadaşlarımız	iş	hayatına	atılmak	için	
çok	acele	etmesinler.	Dünya	turu	herkesin	
CV’sine	gururla	yazabileceği	bir	şey.	
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Ama termoslarımız, kişisel çatal kaşık kitimiz, tabaklarımız yanımızda. 
Biz yemeye içmeye düşkün çiftiz. Yanımızda minik bir mutfak taşıyoruz.

Ne zaman yola çıktınız?

Berra: 6 Haziran’da... Başlangıç noktamız Rusya oldu. Moğolistan, 
Güney Kore, Japonya, Nepal ve Hindistan’ı gezdik. Şimdi de Tayland’ı 
geziyoruz.

Tayland'dan sonra nasıl bir rota izleyeceksiniz?

Murat: Malezya, Singapur ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerini geze-
ceğiz. Ardından Pasifik ve Hint Okyanusu'daki birkaç takımada, sonra 
da Avustralya, Yeni Zelanda, Güney ve Kuzey Amerika... Bütçemiz elve-
rirse Güney Afrika’ya da gidebiliriz.

Gezdiğiniz ülkelerde neler yaptınız?

Murat: Rusya'yı baştan sona trenle geçtik. Moğalistan'da Gobi Çö-
lü'nde binlerce yıldızın altında uyuduk. Su bulamadığımızda sağanak yağ-
murda yıkandık. Güney Kore’de Budizm kültürünü tanıdık. Japonya'da 
Hiroşima felaketinin izleriyle ilgili çok şey öğrendik. Nepal'de 10 günlük 
Annapurna trekkingi harikaydı. Ölü yakma törenleri, kutsal Ganj Nehri 
ve tren yolculuklarıyla Hindistan, hâlâ aklımızda.


