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Kısaca Kore

Topraklar

İdari Yapı

Dil

Kore Yarımadası, Asya kıtasının en doğu ucundan 
güneye doğru uzanıyor. En dar yerinde eni yaklaşık 
216 km, boyu 1000 km. Topraklarının yüzde 70’i 
dağlarla kaplı olan Kore bu yönüyle dünyanın en 
dağlık bölgelerinden biri. Doğu kıyısı boyunca 
uzanan dağlar Doğu Denizi’ne inen dik yamaçlar 
oluşturuyor, güney ve batı kıyılarında ise dağlar 
denize doğru kademeli olarak alçalıp düzleşerek 
tarım alanları, özellikle de pirinç yetiştirmeye uygun 
alanlar yaratıyor.

Yarımada, 38. paralelin hemen kuzeyinden bölün-
müştür. Güneyde Kore Cumhuriyeti ve kuzeyde 
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti aralarında 
askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) ile birbirinden 
ayrılmaktadır.
Kore Cumhuriyeti, sekiz bölge ve bir özel özerk il 
(do); başkent Seul, altı özel statülü şehir Busan, 
Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon ve Ulsan; 74 
şehir (si) ve 85 ilçeden (gun) oluşuyor.

Kore dili; Türkçe, Macarca, Moğolca ve Fince gibi 
Ural Altay dil ailesine dahil. Hangeul (Kore alfabesi) 
temelde 10 ünlü ve 14 ünsüz harften oluşuyor. 
1443’te Kral Sejong tarafından görevlendirilen bir 
grup bilim adamı tarafından konuşma dilinin yazılı 
ifadeye dökülmesiyle hazırlanmıştır. Hangeul’un 
nasıl kullanılacağına dair açıklamalar içeren tarihi 
belge Hunminjeongeum, UNESCO’nun Dünya 
Mirası listesinde ve UNESCO her yıl hangeul’un 
yaratıcısı adına “Kral Sejong Okur-Yazarlık Ödülü” 
veriyor.
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Ulusal Bayrak (Taegeukgi)

Kısa Bilgiler

Ulusal Çiçek (Mugunghwa)

Bayrağın tasarımı, Asya felsefesinin yin ve yang güçleri ilkesini 
sembolize ediyor. Kırmızı ve mavi daireler sırasıyla yang ve 
yin’in evrensel güçlerini temsil etmektedir. Bu iki güç bir arada, 
sonsuzluk küresini simgeleyen devamlılık, denge ve uyumu 
belirtir. Bayrağın dört köşesinde bulunan trigramlar cenneti 
       toprağı        suyu        ve havayı        temsil ediyor.   

Her yıl temmuz ayından ekime kadar çiçek açan mugunghwa 
(Sharon gülü; Türkçesi ağaçhatmi) tüm ülkeyi baştan başa 
renklendiriyor. Pek çok çiçeğin aksine mugunghwa, zararlılara 
ve hastalıklara karşı çok dayanıklı. Çiçeğin sembolik önemi, ismi-
nin Korece ölümsüzlük anlamına gelen mugung kelimesinden 
gelmesi ve Kore insanlarının azmi ve kararlılığıyla Kore kültürünün 
doğasındaki direnci yansıtması.

Resmi adı: Kore Cumhuriyeti (Güney Kore)
Başkenti: Seul
Konumu: 33’-43’ kuzey enlemi, 124’-131 doğu boylamı (tüm Kore Yarımadası)
Yüzölçümü: 223.343 km2 (Kore Yarımadası), 100.212 km2 (Güney Kore)
Nüfus: 50 milyon (Güney Kore) (Haziran, 2012)
Ekonomi: GSYİH 1574 milyar dolar (2011)
Önde Gelen Markalar: Samsung Electronics, Hyundai-Kia Motors, POSCO, LG Electronics…
İklim: Dört mevsimin de yaşandığı karasal ve muson iklimi.
Zaman Dilimi: GMT+9
Para Birimi: Kore won’u (?)
Döviz Kuru: 1$ = 1166 won (Haziran, 2012)
Ölçü Birimi: Metrik sistem
Elektrik: 220V
Trafik: Sağdan
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Kore Tarihi

Kore

Batı

Gojoseon
(Eski Joseon)

İlk Mezopotamya
Mısır Krallıkları

Gaya Krallığı 
(42-562)

Birleşik Silla 
Krallığı
(676-935)
Balhae Krallığı
(698-926)

Demir Çağı
Buyeo

Üç Krallık
Silla (M.Ö 57-M.S 935)
Baekje (M.Ö 18-M.S 660)
Goguryeo (M.Ö 37-M.S 668)

Hıristiyanlığın Roma 
İmparatorluğu’nun resmi dini 
olarak kabul edilişi (392)
Roma İmparatorluğu’nun 
ikiye bölünüşü (395)

Anglo-Saksonların Britanya’ya 
girmesi (449)

Hicret (622) ve İslam 
döneminin başlaması

Hz. Muhammed (570 - 632)Büyük İskender (356-323)
Birinci Pun Savaşı (264-241)
İkinci Pun Savaşı (219-201)

Kore, Goguryeo’ya doğru 
genişlemenin zirvesinde

(5. yy.)

Birleşik Silla ve Balhae 
Krallıkları (8. yy.)

Birleşik Samhan Krallıkları
(Üç Han Devletleri

Roma’nın kuruluşu (735)

Hz. İsa’nın doğumu

Sokrates (470- 399)
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Goryeo Hanedanı (918-1392)

Joseon Hanedanlığı (1392-1910) 
Japon işgali (1910)
Kore Cumhuriyeti’nin kuruluşu 
(1948)
Kore Savaşı (1950-1953)
Seul Olimpiyatları (1988)

Dehan İmparatorluğu ilanı 
(1897)

I. Dünya Savaşı (1914-1918)
II. Dünya Savaşı (1939-1945)
Almanya’nın birleşmesi 
(1990)
Avrupa Birliği’nin kurulması 
(1993)

Büyük Charles’ın ilk Kutsal 
Roma İmparatoru olarak 
taç giymesi (800)

I. Haçlı Seferleri (1096-1099)

Yüzyıl Savaşı (1344-1434)

Kolomb’un Amerika’yı 
keşfi (1492)

Amerika Bağımsızlık Savaşı 
(1776)
Fransız İhtilali (1789-1793)

Amerikan İç Savaşı (1861-
1865)

Otuz Yıl Savaşı 
(1618-1648)

Magna Carta 
(1215)

Kral Sejong tarafından Kore alfabesi 
hangeul yapıldı. Joseon Hanedanlığı 

(15. yy.)

FIFA Dünya Kupası Kore – Japonya (2002)
G20 Zirvesi (2010)
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HallyuÖZEL ALAN TURLARI 

Hallyu ya da Kore dalgası, dünyada her geçen gün daha fazla ilgi çeken Kore pop kültürüne verilen 
isim. Kore dizilerinin ve filmlerinin Asya’da popüler olmasıyla başladı ve son zamanlarda Kore pop 
müziği de tüm dünyada kendinden bahsettiriyor. Kore’ye geldiğinizde film setlerini ve çekim alanlarını 
ziyaret etmeyi ihmal etmeyin ve Kore pop kültürünün çok çeşitli yönlerini mutlaka deneyimleyin.

Kore pop müziği ya da daha yaygın kullanılan adıyla K-pop büyük bir hızla dünyaya yayılıyor. Koreli 
rapçi Psy son şarkısı “Gangnam Style” ve at dansıyla tüm dünyayı kasıp kavurdu. Diğer popüler 
K-pop grupları arasında Girl’s Generation, SHINee, TVXQ, 2NE1 ve Rain sayılabilir. K-pop müzik 
şovlarına katılmak isterseniz,   “english.visitkorea.or.kr” adresinden “Culture” ve “Entertainment” başlıklarına 
tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.

“Gangnam Style”, Youtube’da “en beğenilen” 
video olarak geçen hafta Guinness Rekorlar 
kitabına girdi. 335 milyonun üzerinde izlenme 
sayısına ulaşan videosunun yanı sıra şarkı ABD, 
Britanya, Avustralya ve pek çok Avrupa ülkesinde 
iTunes’ta en fazla satılan şarkı oldu.

Ohio Üniversitesi bandosu, İsveçli kalabalıklar ve 
Koreli-Amerikalı bir annenin oğluyla yaptığı “Mom 
Gangnam Style” gibi Youtube performanslarıyla 
şarkının popülerliği devam ediyor. Ve evet, hatta 
Kuzey Kore yönetimi bile bir parodisini yaptı. 

İster “Gangnam Style”a tahammül edemeyenler 
safında olun ister dinlemeye doyamayanlar 
arasında, Psy televizyon programı Saturday Night 
Live’dan MTV Video Müzik Ödülleri’ne kadar her 
yerde ve dahası Justin Bieber’ın menajeriyle kontrat 
imzaladı.

Seul’ün zengin semti Gangnam’daki gösteriş 
merakını anlatan Psy’ın şarkısı, Kore’deki sınıfsal 
ayrımlar ve zenginlik anlayışı açısından ne gibi 
anlamlara gelebileceği üzerine teorilerle didik 
didik edildi ve Psy’ın aynı zamanda Asya erkeği 
stereotipinin cisimleşmiş hali olup olmadığı irdelendi. 
İnce ve düzgün fizikleri, kusursuz giyimleri ve özenli 
danslarıyla öne çıkan diğer Koreli pop yıldızlarından 
biraz farklı olduğu muhakkak. Fakat Batı pop 
dünyasında fırtınalar estiren onlar değil Psy oldu; ışıltılı 
dans mayoları giyip Lady Gaga ve Beyonce’nin 
performanslarını taklit etmekten hoşlanan kilolu bir 
adam.

“Tıpkı Korelilerin Austin Powers’ı ya da Mr Bean’i 
komik bulması gibi sanırım yabancılar da beni komik 
buluyor” dedi Psy, CNN’e. 

 CNN Asia, 2 Ekim 2012 tarihli makaleden 

Kore pop 
müziği
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Yarışma bölümü içermeyen bu festival, 1996 yılında Kore’nin ilk uluslararası film festivali olarak başladı ve zaman 

içinde en önemli uluslararası etkinliklerden biri oldu. 

Büyük kısmı yarışma dışı olmakla birlikte bu festivalin bir yarışma bölümü de bulunuyor. Festivalin odağında dijital ve 

alternatif filmler yer alıyor. 

Yarışma bölümü içermeyen festival; filmler, çizgi filmler ve oyunları kapsayan görsel kültüre yoğunlaşıyor. Festivalde 

farklı türlerden (korku, gizem, gerilim, bilimkurgu gibi) ve ilginç konulara sahip filmler tanıtılıyor. 

K-Star Galeri, ziyaretçilerin ünlü Kore yıldızlarının 
gerçek boyutlu karton posterleriyle fotoğraf 
çektirebileceği bir galeri. Burada ayrıca çeşitli 
hatıralık eşyalar, posterler ve popüler hallyu 
yıldızlarının el izleri de görülebilir.

Hallyu’ya karşı giderek artan ilgi Kore diline duyulan 
ilginin de giderek artmasına sebep oluyor. Kore’deki 
üniversitelerin büyük bölümünde, Korece öğrenmek 
isteyenler için çeşitli dil programları bulunuyor.

Önemli Film 
Festivalleri

Busan Uluslararası Film Festivali (BIFF)

Jeonju Uluslararası Film Festivali

Puchon* Uluslararası Fantastik Filmler Festivali

Belli başlı ödüllü filmler:

Ünlü Kore dizileri

Hallyu hayranlarının a öneriler Korece öğrenin

*Korecenin Latin harflerine çevrilmesinde belirlenen en son standartlara göre Puchon artık Bucheon diye yazılıyor.

Zaman

Zaman

Zaman

Yer

Yer

Yer

Her yıl ekim ayında

Her yıl nisan ayında

Her yıl temmuz ayında

Haeundae ve Nampo-dong, Busan 

Jeonju-si, Jeollabuk-do 

Bucheon-si, Gyeonggi-do 

(Venedik, 2002)

Lotte World Star Bulvarı        Jamsil İstasyonu, Seul Metrosu 
Hat 2 

Hallyu Hall, KTO Binası     Jonggak İstasyonu, Seul Metrosu 
Hat 1

(1997) 
/ Sonsuz Aşk (2002) 

english.visitkorea.or.kr > Culture > Learn Korean 

ile.ewha.ac.kr 

builder.hufs.ac.kr 

www.yskli.com

Ewha Dil Merkezi 
HUFS Kore Dili ve Kültürü Merkezi  

Yonsei Üniversitesi Kore Dili Enstitüsü 

/ Saraydaki Mücevher (2003)
(2009) 

/ Gizli Bahçe (2010)

www.biff.kr

www.jiff.or.kr 

www.pifan.com 



10

ÖZEL ALAN TURLARI Kongre Turizmi

Kore Kongre Turizmi Hızla Büyüyor

Kore Çok Çeşitli Kongre Deneyimleri Sunuyor

Songdo Uluslararası İş Bölgesi 

Kongre Merkezleri

Kongre turizminde varlık göstermeye başlayan Kore, 2011 yılında uluslararası konferanslara ev 
sahipliği yapma sıralamasında tüm dünyada altıncı sırada, başkenti Seul ise beşinci sırada yer aldı. 
G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapan ilk Asya ülkesi olarak (Kasım, 2010), Kore Turizm Organizasyonu, 
Kore’nin kongre, toplantı, fuar ve etkinlik sektöründe yeni bir çığır açtı. Kongre turizmi ve topyekûn 
turizm endüstrisi, Kore’nin ekonomik büyümesinin yeni motor projeleri olarak belirlendi. 

Seul modern ve gelişmiş bir şehirken Kore’nin diğer bölgeleri doğal güzellikleri ve geleneksel 
yapısıyla öne çıkıyor. Seul dahil dokuz bölgenin kendi Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (CVB) ile kongre 
merkezleri bulunuyor ve her bölgenin kendine has özellikleri olmakla birlikte Busan ve Jejudo 
Adası gelecek vaat eden kongre, toplantı ve etkinlik alanları.

Geçtiğimiz günlerde Yeşil İklim Fonu’nun (GCF) genel merkezi seçildiği açıklanan 
Yeni Songdo Uluslararası İş Bölgesi, Incheon Uluslararası Havaalanı’na sadece 15 
dakika uzaklıkta ve dünya nüfusunun üçte biri üç saatlik uçuş mesafesinde. 2,4 
milyon metrekare yeşil alanı ve parkları, yüksek teknolojili altyapısı ile Songdo’da; 
Convensia Convention Center, Kuzeydoğu Asya Ticaret Kulesi (NEATT), 130’dan 
fazla otel, uluslararası okullar, müzeler, alışveriş merkezlerinin yanı sıra Jack Nicklaus 
Golf Kulübü bulunuyor. Songdo’nun coğrafi avantajları ve teknolojik üstünlüğü burayı 
yakın zamanda Kuzeydoğu Asya’nın iş merkezi haline getirecektir. 

www.koreaconvention.org 

COEX (Seul) 
Songdo Convensia (Incheon) 
KINTEX (Goyang) 
EXCO (Daegu) 
CECO (Changwon) 
BEXCO (Busan) 
DCC (Daejeon) 
Kimdaejung Kongre Merkezi (Gwangju) 
ICC Jeju (Jeju)
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ÖZEL ALAN TURLARI Endüstriyel Turlar

Samsung D’light 

Hyundai Motors Ulsan Fabrikası

Pohang Çelik Sanayi (POSCO) 

Kore’nin büyük bir hızla dünyanın önde gelen ekonomilerinden birine dönüşmesi süreci, dünyanın 
dört bir yanından insanların gözünde ülkeyi ilginç bir araştırma konusu yapıyor. Kore bugün çelik 
ve gemi yapımı endüstrisinde dünyanın önde gelen ülkesi konumunda ve özellikle ağır sanayideki 
gelişim Kore’de endüstriyel turizmin gelişmesini sağladı. Eğer siz de Kore’nin endüstriyel yüzüne 
ilgi duyuyorsanız, pek çok şirket kendi tesislerine turlar düzenliyor.

Bu showroom / amiral mağaza, ziyaretçilerin Samsung’un çıkardığı en son 
elektronik ürünleri deneyip test etmesine olanak sağlıyor. Yılda 300 milyonun 
üzerinde satış rakamına ulaşan cep telefonları da dahil sayısız ürün ve gelecek 
vaat eden yeni ürünler burada sergileniyor.

Kore’nin ilk otomobilini yapan ve satan Hyundai Motors, Kore’nin otomotiv 
sektörünün yaklaşık yüzde 40’ını elinde tutuyor. 2011 yılında tüm dünyada dört 
milyondan fazla otomobil satan firma, otomobil üretiminde uluslararası arenada 
en tanınmış markalardan biri.

2010 rakamlarına göre dünyanın bir numaralı çelik devi POSCO yılda 30 milyon 
tondan fazla çelik üretiyor. Faaliyete geçtiği 1968 yılından bu yana otomobil, gemi 
yapımı ve inşaat sektörü başta olmak üzere Kore’deki belli başlı endüstrilere çelik 
sağlayan POSCO, Kore ekonomisinin simgesi kabul ediliyor.

Konum

Rezervasyon

Konum

Rezervasyon

Konum

Rezervasyon

SK T.um: Komünikasyonla kurulan geleceğin dünyası 

Sansawon: Kore’nin iki bin yıllık içki kültürü 

Chongga Kimçi Fabrikası: Günde 80 ton kimçi üreten fabrika 

Cheong Kwan Jang: Kalitesi tescilli Kore ginsengi  

Sunchang Geleneksel Gochujang Halk Köyü: Usta zanaatkârlar tarafından yapılan Kore baharatları
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ÖZEL ALAN TURLARI Dört Mevsim

Bahar

Yaz

Sonbahar

Kış

Yunjung-ro Kiraz Çiçekleri Tüneli – Seul

Haeundae Plajı – Busan

Naejangsan Dağı – Jeongeup-si, Jeollabuk-do 

Yongpyong Kayak Merkezi - Pyeongchang-gun, Gangwon-do 

Kore’de bahar mart sonundan mayıs başına kadar sürüyor ve bahar boyunca 
hava genellikle ılık ve yumuşak olur; kiraz çiçeği ağaçları, altınçanak, açelya, 
manolya, leylak ve diğer bahar çiçekleri açar.

Yunjung-ro, Ulusal Meclis binasının etrafını dolaşan yolun ismi. Yol kenarında 
1400’den fazla, 30-40 yaş civarında kiraz çiçeği ağacı bulunuyor.

Kore’de sıcak yaz günleri hazirandan eylül başına kadar devam eder. Yıllık yağış 
miktarının yarısı, haziran sonunda başlayıp temmuz ayı boyunca süren muson 
döneminde düşer. Temmuz ortasından ağustos ortasına kadar olan süre yılın en 
sıcak dönemidir.

Busan’daki Haeundae, Kore’nin en ünlü plajı. Haeundae’de Haeundae Kum 
Festivali, Busan Deniz Festivali ve Dünya Plaj Voleybolu Turnuvası gibi etkinlikler 
düzenleniyor.

Eylül ayından kasıma kadar gündüzler yine ılık olmakla birlikte geceler biraz 
serindir. Masmavi gökyüzünün altında kızıl ve altın rengi sonbahar yaprakları tablo 
gibi bir manzara yaratır.

Jeollanam-do ve Jeollabuk-do illeri arasındaki sınırda bulunan Naejangsan 
Dağı sonbahar yapraklarının olağanüstü manzarasıyla bu mevsimin en popüler 
güzergâhlarından biri. Bu bölge 1971 yılında milli park ilan edildi.

Kore’nin kışları soğuk ve keskindir, kasım sonundan marta kadar 
sürer. Ülkenin kuzeyine ve doğusuna yağan yoğun kar nedeniyle Kore 
kayakçılar ve snowboard yapanlar için kışın idealdir.

Yongpyong Kayak Merkezi, Kore’nin modern tesislere sahip 
ilk kayak merkezi ve “Kore Alpleri” olarak biliniyor. Ünlü Kore 
dizisi “Winter Sonata / Sonsuz Aşk”ın çekimlerinin yapıldığı yer 
olarak tanınmasının yanı sıra Yongpyong çok çeşitli uluslararası 
etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. 
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Tek Noktadan Hizmet Merkezleri

Medikal Check-up Dermatoloji Kliniği

İnfertilite Kliniği

Dermatoloji Kliniği

Göz Kliniği 

Estetik Cerrahi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Bitkisel Tedavi

Uluslararası tıp hizmetlerinde Kore’nin ileri tıp teknolojilerine sahip olduğu Dünya 
Tıp Birliği ve Uluslararası Tıp Derneği gibi organizasyonlar tarafından da kabul 
edilmekte. Son zamanlarda Kore, sağlık turizmiyle ilgili yabancı misafirlere geniş 
çaplı destek ve yardım sağlıyor. Kore Turizm Organizasyonu’nun Tek Noktadan 
Hizmet Merkezlerinden ziyaretçiler konuyla ilgili bilgi ve tavsiye alabilir.

ÖZEL ALAN TURLARI Sağlık Turizmi

Sağlık Turizmi Bilgi Merkezi, Incheon Uluslararası Havaalanı’nın giriş katında, 5 no’lu giriş kapısının 
önünde.

*Seul Merkezi, Kore Turizm Organizasyonu Binası’nda                            Jonggak İstasyonu, Hat 1 

*Busan Merkezi, Busan Medical Caddesi’nde          Seomyeon İstasyonu, Hat 1, 2 

Birinci sınıf donanım, personel ve hizmete ek olarak yeni 
kurulan medikal check-up merkezleri pratik ve hasta 
odaklı hizmet sunuyor.

Dünyaca ünlü cerrahi teknikleri ve ileri teknolojisiyle 
Kore’de uygun fiyatlara en iyi kozmetik estetik cerrahi 
sonuçları alınıyor.

Kişiye özel tıbbı hizmetler, Batı ve Doğu tıbbının sunduğu 
avantajlar temel alınarak veriliyor. Akupunktur, yakı ve 
bitkisel ilaçlar da mevcut.

Ortodonti tedavisi, implant, beyazlatma ve yaşlanmayı 
geciktirici uygulamalara düşük ücretlerle ulaşmak 
mümkün. Koordinatörler hastalara tavsiyelerde 
bulunmak ve kişisel bakım için her daim hazır.

Tüp bebek ve yapay döllenme gibi üreme teknolojileri 
mevcut. Başarı oranları yüksek.

Akne tedavisi, kırışık tedavisi ve cilt beyazlatma 
gibi tedaviler tecrübeli ve işinin ehli dermatologlar 
tarafından uygulanıyor.

Kore’nin göz klinikleri başarılı tedaviler ve sonuçlarla 
tanınıyor. Laser ameliyatı; DNA testi ve tedbir amaçlı 
check up dahil onlarca ayrıntılı testten sonra yapılıyor 
ve günübirlik sistem sayesinde tüm bu işlemler ve 
ameliyat bir günde tamamlanıyor.

Üst düzey uzmanlık ve büyük bir dikkat gerektiren kalp 
ve damar cerrahisinde, işinin ehli tıbbi personel ve PET-
CT, siber bıçak robotu gibi yüksek teknolojik olanaklara 
sahip olan Kore yüksek başarı oranlarına sahip.
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Kore’nin 
En 
İyileri

Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı her biri özgün tarihi ve kültürüyle öne 
çıkan, doğal güzellikleriyle de Kore’nin mutlaka görülmesi gereken 
yerleri arasında bulunan sekiz bölge seçti.
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Kore’nin Ünlü Üst Sınıf Köyü

Andong Hahoe Köyü
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Kore’nin klan tabanlı köylerinin en güzel örneklerinden biri olan Hahoe Köyü’nde Joseon Hanedanlığı’nın 
geleneksel evleri orijinal haliyle bugüne dek korunmuş. Ziyaretçiler bir zamanlar insanların, özellikle de üst sınıfların 
nasıl yaşadığını yerinde görebilir.

Konum

Genel Özellikler

Diğer İlgi Çekici 
Yanlar

Hahoe-ri, Pungcheon-myeon, Andong-si, Gyeongsangbuk-do 

Pungsan Ryu ailesinin klan köyü

Nakdonggang Nehri’nin yarattığı güzel doğa manzarası

Hahoe Byeolsingutnori, Seonyujulbullori ve diğer geleneksel performanslar

Byeongsanseowon Konfüçyüs Akademisi’nin kayda değer mimarisi  

Andong Uluslararası Maskeli Dans Festivali
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Konum

Genel Özellikler

Diğer İlgi Çekici 
Yanlar

Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do’nun merkezi ve Namsan Dağı bölgesi 

1968 yılında Gyeongju Ulusal Parkı ilan edilmesinin ardından 2000 yılının Aralık ayında da Gyeongju 
Tarihi Bölgesi olarak UNESCO’nun Dünya Mirasları listesine girdi.

Silla döneminden kalma çok değerli tarihi ve efsanevi kalıntıların yanı sıra bölgede çok sayıda 
kraliyet mezarı, saray yıkıntıları, Budist eserler bulunuyor.

Wolseong Bölgesi’ndeki pek çok tarihi kalıntı arasında Gyerim Ormanı, Wolseong Hisarı, 
Cheomseongdae Gözlemevi, Naemulwangneung Kraliyet Mezarı ve Daereungwon Höyük Parkı 
sayılabilir.

Najeong; Silla Krallığı’nın kurucusu Park Hyeokgeose’nin doğum yeri kabul ediliyor.

Poseokjeong nehir yatağı; Silla Krallığı’nın son dönemini temsil ediyor.

Gyeongju Tarihi Bölgesi’nin Namsan ve Wolseong Bölümleri 

Canlı, nefes alıp veren bir müze

Dağların oluşturduğu muhteşem doğal manzara ve Silla Krallığı’nın bin yıllık gururlu tarihi.
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Joseon Hanedanlığı’nda Bilimin Zirvesi

Suwon Hwaseong Hisarı

Askeri mevzileri tasarımla birleştiren bir UNESCO Dünya Mirası

Konum

Genel Özellikler

Diğer İlgi Çekici 
Yanlar

Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

Dünya Mirası kabul edilen bu alan hem Doğu hem de Batı askeri üs mimarisine dair teorilerin bir bileşimi 
niteliği taşıyor.

Altı kilometre uzunluğundaki hisarın içindeki yapıların mimarisi ve tasarımı övgü topluyor.

Hwaseong kültürünün bir örneği.

Hwaseong Haenggung Sarayı, Hwaseong Müzesi, Yunggeolleung Kraliyet Mezarları, Yongjusa Tapınağı ve 
Kral Jeongjo’yla ilgili diğer kalıntılar…

Hyowon Park’taki Wolhwawon Bahçesi, Pulhyanggi Arboretum (botanik bahçesi)…
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Bölgenin hedefi ve yaratıcılığı: Ekolojik kaynakları geri kazandırmak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak.

Konum

Genel Özellikler

Diğer İlgi Çekici 
Yanlar

Dosa-dong, Byeollyang-myeon ve Haeryong-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do 

2006’daki Ramsar Sözleşmesi ile korunma altına alınması gereken önemli bir alan olarak tescillendi.
 

Burada barınan tepeli turna, poyrazkuşu, kaşıkçı kuşu Doğal Anıtlar kapsamında.

Suncheonman’ın doğal ekosistemi

Dünya’nın Bahçesi” temasıyla düzenlenen Suncheon Bay Garden Expo 2013’ün ev sahibi kenti.

Songgwangsa Tapınağı, Seonamsa Tapınağı, Suncheon Yabani Çay Merkezi, Naganeupseong 
Hisarı…

Boseong Yeşil Çay Bahçeleri, Gokseong’da Seomjingang Köyü, Goheung Uzay Merkezi…

Dünyanın İlk Beş Sulak Arazisinden Biri

Suncheonman Körfezi
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Jeolojik değeri nedeniyle UNESCO Dünya Mirası listesinde.

Konum

Genel Özellikler

Diğer İlgi Çekici 
Yanlar

Seongsan-ri, Seongsan-eup, Seogwipo-si, Jeju Özel Özerk İli 

Jejudo Adası’nın doğusunda, Orta Buzul Çağı’nda püsküren lavlarla oluşan 
182 metre yüksekliğindeki krater. 

2000 yılında Doğal Anıt ilan edildi.

Udo Adası, Seopjikoji Falezi, Oreum, Manjanggul Mağarası, Jeju Olle 
yürüyüş rotaları...

Jejudo’nun En Güzel Bölgesi

Seongsan Ilchulbong Zirvesi (lav tünelleri)
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Kore’nin en eski ve en büyük sulak arazisi ve eşine az rastlanır bir ekolojik bölge.

Konum

Genel Özellikler

Diğer İlgi Çekici 
Yanlar

Daeji-myeon, Daehap-myeon, Ibang-myeon ve Yueo-myeon, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do.

1998’de Ramsar Anlaşması ile koruma altına alındı.

Upo, Mokpo, Sajipo ve Jjokjibeol sulak arazilerinden oluşuyor. 

Nakdonggang yürüyüş yolları, doğal sulak araziler… 

140 milyon yıllık gizem

Upo Sulak Arazisi
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Joseon Hanedanlığı’nın bilim adamlarının memleketi Bukchon ve Kore kültürü kolajı Insa-dong 

Konum

Genel Özellikler

Diğer İlgi Çekici 
Yanlar

Insa-dong, Samcheong-dong, Jae-dong ve Gahoe-dong, Jongno-gu, Seul

Hanok; Joseon Hanedanlığı mensuplarının ve bilim adamlarının yaşadığı geleneksel Kore evleri.

Sanat, zanaat ve kültürel ürünlerin satıldığı dükkânların burada toplanmasıyla 1988 yılında esnaf bir 
araya gelip caddeyi Geleneksel Kültür Caddesi ilan etti.

Kore’nin beş büyük sarayı, Kore Ulusal Müzesi, Seul Kalesi, Namdaemun Pazarı, Myeong-dong…

Geleneksel ile modernin buluşma noktası

Geleneksel Kültür Caddeleri: Bukchon ve Insa-dong
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Han stili evlerden oluşan, geleneksel Kore kültürünün merkezi

Konum

Genel Özellikler

Diğer İlgi Çekici 
Yanlar

Gyo-dong ve Pungnam-dong, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 

Tüm köy adeta hanok tarihinin bir resmi geçidi niteliğinde.

Gyeonggijeon Mabedi, Jeonjuhyanggyo Konfüçyüs Okulu ve Jeondong Katedrali gibi tarihi eserler 
bulunuyor.

Jeonjuhyanggyo Konfüçyüs Okulu, Pungnammun Kapısı, Nambu Pazarı, makgeolli (geleneksel 
pirinç içkisi) ve bibimbap dükkânlarının sıralandığı sokaklar  (Seosin-dong, Samcheon-dong)…

Hanok oteller, kültürel etkinlikler, geleneksel Kore hayatıyla ilgili deneysel programlar

Kore Geleneksel Kültür Akademisi, Jeonju Ulusal Müzesi, Namgosanseong Kalesi, Hanji Müzesi…

Geleneksel Kore evleri 

Jeonju Hanok Köyü
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UNESCO Dünya Mirası

Çalkantılı tarihine rağmen Kore’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıkları en iyi şekilde korunmuştur. 
Megalitik kalıntılar ve antik kral mezarlarından büyük saraylara ve gizli tapınaklara kadar Kore’nin 
pek çok yeri ve zamana direnen gelenekleri, UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilmiştir. 
Geçmiş kuşaklardan miras alınan bu hazineler gelecek kuşaklara ulusun değerlerini unutturmama 
işlevi görüyor.

english.visitkorea.or.kr > Culture > Unesco World Heritage

DÜNYA MİRASLARI

Changdeokgung Sarayı (s. 36) 

Jongmyo Türbesi (s. 36) 

Joseon Hanedanlığı’nın 40 Kraliyet Mezarı (s. 61) 

Suwon Hwaseong Hisarı (s. 65) 

Gyeongju Tarihi Alanı (s. 92) 

Seokguram Türbesi ve Bulguksa Tapınağı (s. 93) 

Kore’nin Tarihi Köyleri: Hahoe ve Yangdong (s. 97) 

Gochang, Hwasun ve Ganghwa Dolmenleri Mevki (s. 65, 104) 

Haeinsa Mabedi’nde, Tripitaka Koreana’nın (tahta bloklardaki el 
yazmalarının) saklandığı salon olan Janggyeong Panjeon (s. 89) 

Jeju Volkanik Adası ve Lav Tünelleri (s. 114)
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İNSANLIĞIN MANEVİ MİRASI 

DÜNYANIN HAFIZASI 

Arirang; yüzlerce yıldır Kore’nin farklı bölgelerinde çeşitli varyasyonları söylenen ünlü 
bir Kore halk şarkısı.

Jultagi; geleneksel ip üzerinde yürüme gösterisi

Taekkyeon; geleneksel Kore savaş sanatı 

Hansan bölgesinde rami bitkisinden kumaş dokuma

Hunminjeongeum Elyazmaları

Joseonwangjosillok; Joseon Hanedanlığı’nın yıllık kayıtları  

Seungjeongwonilgi; Kraliyet Sekreterliği Günlükleri

Uigwe; Joseon Hanedanlığı’nın Kraliyet Protokolleri 

Baegun Hwasang Chorok Buljo Jikji Simche Yojeol (II. cilt); Büyük Budist Rahiplerin 
Zen Öğretileri Antolojisi’nin ikinci cildi.

Tripitaka Koreana (tahta bloklardaki el yazmaları) ve çeşitli Budist yazmaları 

Donguibogam; Doğu Tıbbının Prensipleri ve Uygulamaları 

Kore Cumhuriyeti, Gwangju’da Askeri Rejime Karşı 18 Mayıs 1980 Demokratik 
Hareketi’nin İnsan Hakları Arşivi

Ilseongnok; günlük olayların saray kayıtları 

• Daemokjang; geleneksel ahşap mimarisi ve özellikle de geleneksel teknikleri 

kullanan marangozlar 

Maesanyang; şahinleri ve diğer yırtıcı kuşları besleyip eğiterek onların doğal av 

yeteneğinden yararlanma

Gagok; kadınlar ve erkeklerin orkestra eşliğinde söylediği geleneksel Kore müziği

Cheoyongmu; “Cheoyong” efsanesinden türeyen maskeli dans. 

Ganggangsullae; Kore halk oyunu. 

Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut; bol ve bereketli balık avı için yapılan bir şaman ritüeli.

Namsadang Nori; erkeklerden oluşan soytarı gösterisi 

Yeongsanjae; ölülerin daha iyi bir yerde reenkarne olması ve Buda öğretilerini devam ettirmesi için gerçekleştirilen 
bir Budist ayini 

• Gangneung Danoje Festivali; Ay yılının beşinci ayının beşinci gününde iyi bir hasat için düzenlenen festival

Pansori; Kore operası olarak da anılan, davul eşliğinde bir hikâye anlatan solo şarkı 

Jongmyo Türbesi’ndeki Kraliyet Ayini ve Ayin Müziği 
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Seul, Joseon Hanedanlığı’ndan (1392-1910) beri 600 yıldır Kore’nin 
başkenti. Joseon Hanedanlığı döneminde Hanyang olarak anılan 
şehrin adı 1945 yılında Japon işgalinden kurtuluşla birlikte yeni 
kurulan Kore Cumhuriyeti tarafından değiştirildi, ülkenin başkenti 
resmi olarak Seul adını aldı. Seul bugün politik, ekonomik, sosyal 
ve kültürel hayatın merkezi olan, çok canlı bir metropol. Şehrin 
ortasından geçen Hangang (Han Nehri) şehri, kültürel ve tarihi 
yönlerin ön plana çıktığı kuzey bölgesi ve iş merkezi niteliği taşıyan 
güney bölgesi olmak üzere ikiye bölüyor.
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Hangang (Han Nehri)

Gwanghwamun

Sinchon Seul Plaza

Yongsan

Cadde
Metro İstasyonu
Semt (gu) Sınırları
Kale
Turistik Yerler
Otel
Turizm Danışma Bürosu
Büyükelçilik
Saray
Galeri / Müze
Dünya Mirası

Kraliyet Mezarı
Konser Salonu
Sinema
Dağ
Tapınak
Kilise
Alışveriş
Seul Şehir Turu 
Tren İstasyonu
Ekspres Otobüs Durağı
Hastane

Üniversite
Park
Su Taksisi
Karakol
Kayak
Ilıca
Postane
Kumarhane
Plaj
Vapur İskelesi
Havaalanı
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Dongdaemun

Namdaemun

Insa-dong

Namsan Dağı

Gangnam
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Gwanghwamun Kapısı

Joseon Hanedanlığı’nın ilk kralı tarafından 1395 yılında yapılan Gwanghwamun, Gyeongbokgung Sarayı’nın ana 
girişi. Adı “dünyayı kaplayan aydınlanmanın ışığı” diye çevrilebilecek olan Gwanghwamun Kapısı, Joseon Hanedanlığı 
insanlarının yeni bir imparatorluk kurma kararlılığını yansıtıyor. Kapı yekpare granitten yapılmıştır, merkezinde 
Hongyemun adı verilen gökkuşağını andıran bir giriş ve üstünde burç bulunur.

Gyeongbokgung İstasyonu
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Joseon Hanedanlığı’nın (1392-1910) kurucusu Kral Taejo tarafından 
1395 yılında ana saray olarak inşa edilen Gyeongbokgung dönemin 
beş sarayı arasında en büyük ve en kapsamlı olanı. Ayrıca Kore 
Ulusal Halk Müzesi ve Kore Ulusal Saray Müzesi’ne ev sahipliği 
yapıyor.

Kore Cumhuriyeti Başkanı’nın idari ofisi ve resmi ikametgâhı. Adını 
mavi kiremitli çatılarından alan Cheongwadae, geleneksel mimariye 
sahip Ana Ofis Binası, Başkanlık Konutu, Basın Salonu, Devlet 
Konukevi ve Sekreterlik binalarından oluşan bir kompleks. Bireysel 
ve grup turları mevcut ama en az üç hafta önceden “english.
president.go.kr” adresinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Seul kentinin kuzeyinde bulunan Seongbuk-dong geniş yeşil alanları 
ve kültürüyle bir dinlence ve eğlence merkezi. Bu şirin yer çok güzel 
bir Seul manzarası sunuyor. Bir zamanlar şair ve özgürlük aktivisti 
Han Yong-un yaşadığı ev olan Simujang’a Suyeonsanbang çayevi ve 
Kore’nin en iyi sanat müzelerinden biri olan Gansong Sanat Müzesi 
yürüyüş mesafesinde. Gilsangsa Tapınağı ve Samcheonggak Köşkü 
de yakın ama taksiyle gidilmesi öneriliyor. 

Dongsipjagak ile Samcheong Tüneli arasındaki yaklaşık üç kilometre 
uzunluğundaki cadde Samcheongdong-gil’in iki yanında, restore 
edilerek kafe, galeri ve restoranlara dönüştürülmüş hanok’lar 
(geleneksel Kore evleri) sıralanıyor. Samcheongdong-gil’de gele-
neksel ve modern Kore iç içe geçerek kendine özgü bir atmosfer 
yaratıyor.

Ral Sejong ve General Yi Sun-sin’in bronz heykellerinin tüm 
haşmetiyle durduğu Gwanghwamun Kapısı, Gwanghwamun 
Meydanı’na açılıyor. Haechi Madang diye bilinen yeraltı 
geçidini meydana bağlayan bölümde Sejong’un Hikâyesi 
sergileniyor. Meydanın solunda, Seul’ün en büyük kültür ve 
sanat komplekslerinden biri olan Sejong Performans Sanatları 
Merkezi bulunuyor. Yine yakınlarda ülkenin en büyük kitabevi 
Kyobo Book Center var. 

Gwanghwamun İstasyonu

Gyeongbokgung İstasyonu

Gyeongbokgung İstasyonu

Gyeongbokgung İstasyonu

Ulusal Halk Müzesi 
Ulusal Saray Müzesi 

Samcheonggak 
Gilsangsa Tapınağı

Gyeongbokgung Sarayı  

Cheongwadae (Mavi Ev) 

Seongbuk-dong  

Samcheongdong-gil  

Gwanghwamun Meydanı  
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Bire bir çevirisi “Kuzey Köyü” anlamına gelen Bukchon, 
Gyeongbokgung Sarayı, Changdeokgung Sarayı ve Jongmyo 
Türbesi arasında geleneksel bir yerleşim yeri. Buranın 600 yıllık 
tarihine kentin tarihi de denebilir. Bukchon’daki pansiyonlarda 
ziyaretçilerin hanok adı verilen geleneksel Kore evlerinin estetik 
konforunu yaşaması mümkün. Buckhon Kültür Merkezi, Kore 
Elişi Müzesi ve Geleneksel Kore Düğümleri Müzesi gibi yerlerin 
yanı sıra köyde geleneksel hayatı tecrübe etmeye dayalı kültür 
programları da mevcut. Köyün özellikle etkileyici ve kendine 
özgü yerleri “Bukchon’un Sekiz Noktası” olarak biliniyor.

Buam-dong, Seul’ün kuzeyinde huzurlu bir semt. Inwangsan 
ve Bugaksan dağları arasında bulunan bölgede yemyeşil 
ormanlar, sıra dışı kaya oluşumlarının yanı sıra çok çeşitli 
tarihi binalar var. Güzel restoranların ve galerilerin bulunduğu 
semt aynı zamanda ünlü Kore dizisi “The 1st Shop of Coffee 
Prince”in çekildiği yer. 

En kıymetli miraslardan biri kabul edilen Seul Kalesi, Kral Taejo 
tarafından 1396’da inşa edilmesinden bu yana defalarca 
onarımdan geçti. Joseon Hanedanlığı’nın kurulduğu dönemde 
Kral Taejo bu kaleyi başkentini korumak için yaptırmıştı. Kral 
Sukjong’un 1704’te bunu Bukhansanseong Kalesi’ne kadar 
uzatmasının ardından duvar 18,2 kilometreye ulaştı. Ne 
yazık ki 19. yüzyıldan günümüze kadar olan süreçte şehir 
merkezinde kalan duvar yıkılıp sadece 10,5 kilometrelik bir 
kısmı ayakta kalabildi. Bugaksan Dağı’nın etrafındaki bölüm 
1 Nisan 2006’da tekrar açılana kadar 38 yıl halka kapalıydı. 
Girişte kimlik (özellikle pasaport) gösterilmesi gerekiyor.

Anguk İstasyonu

Gyeongbokgung İstasyonu’ndan Buam-dong otobüsü

Bukchon Hanok Köyü 

Buam-dong  

Seul Kale Duvarı 
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Şehir merkezinde Kore’nin geleneksel kültürünü yaşamak için en doğru adres, Insa-dong. Sanat galerileri, geleneksel 
el sanatları dükkânları, antikacılar, geleneksel çayevleri ve restoranlarıyla Insa-dong, Kore’nin geleneksel yüzüyle 
tanışmak isteyen ziyaretçiler için ideal. Bölge özellikle antikalar, eski resimler, seramikler ve geleneksel mobilyalarıyla 
ünlü. Yetmiş civarında sanat galerisi de Insa-dong’u bir kültür merkezi haline getiriyor. 1999 yılında Kraliçe II. Elizabeth 
burayı ziyaret etmiş ve sanat çalışmalarına övgüler yağdırmıştı. Insa-dong’un anacaddesi araç trafiğine kapalı ve yol 
boyunca dükkânlar, tezgâhlar dizili; insanlar rahatça dolaşarak antikaları, aksesuvarları ve sanat çalışmalarını inceliyor.

Jongno 3-ga İstasyonu, Anguk 

Insa-dong
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Pek çok Joseon kralına ana saray olarak hizmet veren Changdeokgung, Joseon Hanedanlığı’nın beş sarayı 
arasında en iyi korunmuş olanı. Bahçesi özellikle etrafındaki doğayla mükemmel uyumuyla dikkat çekiyor. 
Yaklaşık bir saat süren ve rehber eşliğinde yapılan bir genel tur var.

Suganggung Sarayı öncelikle Kral Sejong (hüküm süresi: 1418-1450) tarafından tahttan inen babası Kral 
Taejong için yaptırıldı ve genel olarak kraliçelerle cariyelerin ikametgâhı olarak kullanıldı. Kral Seongjong’un 
hükümdarlığı döneminde (hüküm süresi: 1469-1494) saray onarıldı ve adı Changgyeonggung diye değiştirildi. 
Ne yazık ki Japonya’nın sömürge yönetimi sırasında burası hayvanat bahçesi ve botanik bahçesi olan bir 
park haline getirildi. Daha sonra hayvanat bahçesi taşındı ve yıllarca süren restorasyonun ardından 1980’lerde 
saray yeniden eski haşmetine kavuştu. Diğer tüm saraylar güneye bakarken, Changgyeonggung Sarayı, ana 
girişinin ve taht odasının doğuya bakmasıyla onlardan ayrılıyor.

Jongmyo, Gyeongbokgung (ana saray) ve Sajikdan (toprak ve ekim tanrılarına tören yapılan altar) ile birlikte, 
Joseon Hanedanlığı’ndan kalan üç temel hanedanlık kurumundan biri. Jongmyo, Joseon kral ve kraliçelerine 
adanmıştır ve her yıl mayıs ayının ilk pazar günü burada geleneksel anma törenleri düzenlenmektedir. Jongmyo 
yaya yoluyla Changgyeonggung Meydanı’na bağlı olduğundan tek biletle iki yeri birden gezmek mümkün.

Joseon döneminin son döneminde hanedanlık ailesinin özel konutu olan Unhyeongung Sarayı birkaç seçkin 
binadan oluşuyor. Kral Gojong (Joseon Hanedanlığı’nın sondan bir önceki kralı) yirmi yaşına kadar burada 
yaşadı ve babası Daewongun kral naibi olarak devlet işlerini yürüttü (1863-1873). Kral Gojong ve Kraliçe 
Myeongseong’un düğünü her yıl nisan ve eylül ayının üçüncü veya dördüncü cumartesi günü burada yeniden 
düzenleniyor.

Anguk İstasyonu

Hyehwa İstasyonu 

Jongno 3-ga İstasyonu

Anguk İstasyonu, Jongno 3-ga İstasyonu

Changdeokgung Sarayı 

Changgyeonggung Sarayı  

Jongmyo Türbesi  

Unhyeongung Sarayı
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Pagoda Parkı olarak bilinen Tapgol Parkı, Seul’ün ilk modern parkı 
olarak biliniyor. Parkta Bağımsızlık Bildirgesi’nin okunduğu Palgakjeong 
Köşkü ve Son Byeong-hui’nin heykelinin yanı sıra on katlı taş pagoda 
(Budistlerin dini yapısı) ve Wongaksa Tapınağı alanındaki anıt gibi 
Ulusal Hazineler de bulunuyor. 1 Mart 1919 Bağımsızlık Hareketi’nin 
başlangıç noktası olarak Tapgol Parkı ulusal ve tarihi öneme sahip.

Joseon Hanedanlığı’nın ilk dönemlerinde Seul Kalesi’nin kapılarının açılma ve kapanmasını duyurmak 
için kullanılan bronz çan bu köşkte bulunuyor. Günümüzde çan salıdan pazara (11.00-12.20) çalınıyor ki 
yabancılar sesini duyabilsin. Bunun dışında yılbaşlarında, Bağımsızlık Hareketi Günü (1 Mart) ve Bağımsızlık 
Günü’nde (15 Ağustos) resmi çan çalma töreni yapılıyor.

Kore dağlarında bulunan diğer pek çok Budist tapınağının aksine Jogyesa Tapınağı şehir merkezinde. 
Ay yılının dördüncü ayının 8’inde, Buda’nın doğumunu kutlamak için, Dongdaemun Tarih ve Kültür Parkı 
İstasyonu’ndan Jogyesa Tapınağı’na kadar Jongno Caddesi boyunca nilüfer çiçeği fener alayı düzenleniyor. 
Tapınak hakkında daha ayrıntılı bilgi için İngilizce konuşan rehberlerle tur yapılabiliyor.

Jongno 3-ga İstasyonu

Jonggak İstasyonu

Jonggak İstasyonu, Anguk İstasyonu

Tapgol Parkı  

Bosingak Çan Köşkü 

Jogyesa Tapınağı 

Seul Şehir Turu Otobüsü 

Seul’ün dört bir yanındaki önemli noktaları dolaşan Şehir Turu Otobüsü turistler arasında çok popüler. Tur 
boyunca istediğiniz yerde inip tekrar binebiliyorsunuz. 41 koltuklu otobüslerde Korece, İngilizce, Japonca, 
Çince ve Fransızca kaydedilmiş bilgiler veriliyor. Gece turları da bulunuyor.

Gwanghwamun � Deoksugung � Namdaemun Pazarı � Seul İstasyonu. � USO � Yongsan İstasyonu � 
Kore Ulusal Müzesi � Kore Savaş An ıtı � Yongsan ABD Ordu Üssü � Itaewon � Crown Hotel � Myeong-
dong � Namsangol Hanok Köyü / Kore Evi � Grand Ambassador Hotel � Kore Ulusal Tiyatrosu � N Seul 
Kulesi � Grand Hyatt Hotel � Banyan Ağacı � Shilla Hotel � Dongdaemun Pazarı � Daehangno � 
Changgyeonggung � Changdeokgung � Insa-dong � Cheongwadae � Gyeongbokgung

Şehir turu rotası
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TEMATİK TURLAR Saraylar ve Müzeler

Gyeongbokgung, Joseon Hanedanlığı’nın ana sarayı. 
Seul’ün anacaddelerinden Sejong-ro’ya bakan saray 
zarif ve görkemli mimarisiyle Joseon Hanedanlığı’nın 
prestij sembollerinden biri. (s. 33) 

Changdeokgung Sarayı, tarihi önemi ve sadeliğiyle 
UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alıyor. 
UNESCO heyeti burayı Uzakdoğu saray mimarisinin ve 
doğayla uyumlu bahçe düzenlemesinin en güzel örneği 
olarak tanımladı. (s. 36) Joseon dönemi saraylarında Kore’nin 500 yıllık 

tarihinde bir yolculuğa çıkın: Gyeongbokgung, 
Changdeokgung, Deoksugung ve Changgyeonggung’ 
un yanı sıra Jongmyo Türbesi, bir dönem Kore 
ulusunun en önemli devlet işlerinin yürütüldüğü 
yerler. Kore’ye dair daha derin bilgi sahibi olmak 
isteyenlerin buraları mutlaka ziyaret etmesi 
öneriliyor.

Gyeongbokgung Sarayı 

Changdeokgung Sarayı

Changgyeonggung Sarayı       (s. 36) 

Deoksugung Sarayı      (s. 41) 

Jongmyo Türbesi      (s. 36)

Saraylar
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Kore’de 22 ulusal müze ve farklı objelerle temaları 
temel alan çok sayıda özel müze bulunuyor. Ulusal 
müzelerde Kore’nin beş bin yıllık tarihine tanıklık 
eden, zamana direnen eserler sergileniyor. Kore 
müzelerini ziyaret etmenin size ülkenin tarihi ve 
kültürü hakkında daha sağlam bir algı kazandıracağı 
muhakkak. 

Halk kültürü üzerine olan bu tek ulusal müzede 
Kore’nin geleneksel hayatına dair yaklaşık dört bin 
eser sergileniyor. (s. 33)

Ağustos 2005’te tekrar açılan Ulusal Saray 
Müzesi’nde, Joseon Hanedanlığı’nın kültürü ve tarihi 
üzerine yaklaşık 42 bin eser bulunuyor. (s. 33) 

- At sırtında savaşçı figürü şeklinde kap (91 No’lu 
Ulusal Hazine).

- Bronz kaplama, meditasyon yapan Maitreya (83 
No’lu Ulusal Hazine).

- Baekje döneminden bronz kaplama tütsülük 
(287 No’lu Ulusal Hazine)

- Silla döneminden altın taç (191 no’lu Ulusal 
Hazine) 

- Gyeongcheonsa Tapınağı’ndan on katlı pagoda 
(86 no’lu Ulusal Hazine)

Kore Ulusal Müzesi’nde 11 bin eski eser sergileniyor. 
Kore’nin bu en büyük müzesi sadece Kore kültürüne 
ait eserlere değil, Asya’nın dört bir yanından sanat 
eserlerine de ev sahipliği yapıyor. (s. 52) 

Kore Ulusal Müzesi 

Kore Ulusal Halk Kültürü Müzesi 

Kore Ulusal Saray Müzesi 

Seodaemun Cezaevi Tarihi Müzesi      (s. 41)

Kore Savaş Anıtı Müzesi         (s. 52)

Müzeler Kore Ulusal Müzesi’nden Beş Şaheser
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Seul Plaza  

Seul Belediye Binası’nın önündeki büyük oval alana Seul Plaza deniyor. Bugünkü meydana dönüştürülmeden 
önce burası 1919 Bağımsızlık Hareketi’nin ve Haziran 1987’deki demokrasi yanlısı hareketin gerçekleştiği tarihi 
bir alandı. Yakın zamanda Seul Plaza, Güney Kore’nin futbol takımı Red Devils’in on binlerce taraftarının, Kore 
ve Japonya’nın birlikte ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası sırasında meydanda toplanıp ulusal takımlarına 
tezahürat yaptıkları yer olarak biliniyor. 2004 yılında meydan yeniden tasarlandı ve düzenlendi, şimdi “Hi! Seoul 
Festival / Merhaba Seul Festivali” ve konserler gibi çok çeşitli kültürel aktivelerde kullanılıyor.

City Hall (Belediye Binası) İstasyonu
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Aslen doğal bir nehir olan Cheonggyecheon 1958 yılında asfalt 
dökülerek yol yapılmıştı. Temmuz 2003’te başlayan ve iki yıl, üç ay 
süren çalışmalarla burası yeniden şehir merkezinin ortasından geçen, 
5,84 kilometrelik bir nehre dönüştürüldü. 22 köprüsü ve muhteşem 
gece manzarasıyla Cheonggyecheon Irmağı ile Cheonggye Meydanı 
bugün hem Koreliler hem de turistler için bir çekim merkezi.

Seul’ün en hareketli kavşaklarından birinin köşesinde bulunan 
Deoksugung Sarayı, Deoksugung Doldam-gil diye bilinen, huzurlu 
bir yürüyüş için ideal olan taş duvarlı güzel yoluyla biliniyor. Burası 
Batı tarzı modern binalar arasında bulunan tek saray, dolayısıyla 
geleneksel mimarisiyle etrafındaki binalardan sıyrılarak eşsiz bir 
görüntü yaratıyor. Nöbet değişimi töreni pazartesi günleri hariç 
her gün (hava durumu uygun olduğunda), saat 11.00, 14.00 ve 
15.30’da yapılıyor.

Deoksugung Doldam-gil (taş duvarlı yol) olarak da bilinen bu 
cadde Kore’nin en ünlü caddelerinden biri. Caddenin bir yanında 
tarihi binalar bulunuyor ve yolun doğal kıvrımları burayı huzurlu bir 
gezinti için ideal kılıyor. Chongdong Tiyatrosu, Nanta Tiyatrosu, 
Deoksugung Sanat Müzesi ve Seul Sanat Müzesi’nin çok yakın 
olmasını yanı sıra yol boyunca Anglikan kilisesi de dahil çok güzel 
kilise binaları da görülebilir.

Aslında Gyeonghuigung ikinci dereceden bir saray olarak yapılsa 
da pek çok kral devlet işlerini buradan yürüttüğünden önem 
kazanmıştır. Ne yazık ki Japonya’nın sömürge yönetimi sırasında 
sarayın büyük bölümü tahrip edildi. Şimdi sarayın ilk katındaki Seul 
Tarih Müzesi’nde Seul’ün tarihini ve kültürünü yansıtan eserler 
sergileniyor. Müze koleksiyonunun yaklaşık yüzde 70’i Seul halkı 
tarafından bağışlandı.

Seodaemun Cezaevi Tarihi Müzesi, Seodaemun Bağımsızlık 
Parkı’nda bulunan benzersiz bir müze. Japonlar tarafından 1908’de 
inşa edilen Seodaemun Cezaevi, Japon askerlerin Koreli özgürlük 
eylemcilerine işkence ve infaz yaptığı yer. Seodaemun Cezaevi Tarihi 
Müzesi o cezaevini hatırlatmak ve Koreli vatanseverlere saygı duruşu 
niteliğinde yapıldı.

Gwanghwamun İstasyonu

City Hall (Belediye Binası) İstasyonu

City Hall (Belediye Binası) İstasyonu

Dongnimmun İstasyonu

Seodaemun İstasyonu

Cheonggyecheon Nehri 

Deoksugung Sarayı  

Jeongdong-gil Caddesi  

Gyeonghuigung Sarayı  

Seodaemun Cezaevi Tarihi Müzesi  

Seul Tarih Müzesi 
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Namdaemun Kapısı 

Seul İstasyonu, Hoehyeon İstasyonu

Namdaemun Kapısı, Kore’nin ilk Ulusal Hazinesi ve asıl adı Sungnyemun’du. Namdaemun, ortasında kemerli 
bir giriş bulunan en büyük kale kapısı. Platformun üstündeki tavana uzanan kolon, binanın üst ve alt katlarını 
birbirinden ayırıyor. Kapının sağ ve sol uçlarında trafik için geçitler bulunuyor. 10 Şubat 2008’de yangında hasar 
gören Namdaemun’un restorasyonu tamamlandı ve Mayıs 2013’te açıldı. 
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Hoehyeon İstasyonu 

      Jonggak İstasyonu, Euljiro 1(il)-ga İstasyonu (Kore Turizm 
Organizasyonu Binası, B1) 

           Myeong-dong İstasyonu 
(M-Plaza’nın 5. katı)

Myeong-dong İstasyonu

Namdaemun Kapısı’ndan (Güney Kapısı) sadece birkaç dakikalık 
mesafede, aynı adı taşıyan bir açık hava pazarı bulunuyor. Pazarın 
tarihi Joseon Hanedanlığı’na kadar gidiyor ve o zamandan beri 
Kore’nin en bilinen pazarı. Namdaemun Pazarı’nda neredeyse her 
şeyi bulmak mümkün. 

Myeong-dong, Seul’ün en bilinen alışveriş bölgelerinden. Biri Myeong-dong İstasyonu’ndan başlayan, diğeri 
Euljiro 1-ga İstasyonu’nun yanındaki Lotte Alışveriş Merkezi’ne uzanan iki caddede sağlı sollu mağazalar 
bulunuyor. Kore’nin en büyük Katolik kilisesi Myeongdong Katedrali pazar sabahları 9.00’da kalabalığın 
akınına uğruyor. 

Seul Tren İstasyonu, Seul’e ana girişlerden biri. Yüksek hızlı KTX (Kore Ekspres Treni), Saemaeul ve 
Mugunghwa trenlerinin geliş ve kalkış noktası. AREX (Havaalanı Ekspres Metrosu), Seul İstasyonu’nu Incheon 
Uluslararası Havaalanı’na bağlıyor ve uluslararası uçuşlara yetişecek olan yolcular burada KARST üzerinden 
check-in yaptırabiliyor. İstasyonun yanında, eskiden Seul İstasyonu olan ve yeniden tasarlanıp restore edilerek 
çok amaçlı bir kültür kompleksine dönüştürülen Seul Kültür İstasyonu 284 bulunuyor. 

Namdaemun Pazarı 

Myeong-dong  

Seul İstasyonu 

Seul Kültür İstasyonu 284 

Bu danışma bürosu turistlere bölgelere göre ve çeşitli 
dillerde bilgi veriyor. Burada aynı zamanda geleneksel 
ürünler satan bir hediyelik eşya dükkânı ve hallyu (Kore 
dalgası) yıldızlarının gerçek boyutlu posterlerinin ve 
dizilerden görüntülerin yer aldığı Hallyu Salonu bulunuyor. 
Kore’deki sağlık turizmine dair bilgi ve hizmet alınabilecek 
olan Sağlık Turizmi Tanıtım Merkezi de geçtiğimiz günlerde 
merkezdeki yerini aldı.

Bu özel danışma merkezi; ATM’ler, kasalar, 
cep telefonu şarjları ve 200 kişilik konser 
salonu gibi geniş yelpazede hizmet 
sunuyor. Kore’nin geleneksel boyama 
sanatı gibi uygulamalı programları da 
mevcut.

Turistik bölgelerin çoğunda danışma merkezleri bulunmakla birlikte aşağıdaki iki merkez 
İngilizce, Japonca ve Çince olmak üzere daha kapsamlı hizmet sunuyor.

Kore Turizm Organizasyonu’ndaki Turizm Danışma Bürosu Seul Kültür ve Turizm Merkezi 

Turizm Danışma Bürosu 
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Myeong-dong İstasyonu

Namsan Dağı 

Namsan Dağı, Seul’ün merkezinde bulunan sembolik bir dağ. Etraftaki diğer dağlar kadar yüksek olmadığı 
halde yine de dinlenme alanı olarak hayli popüler. Zirvesinde Palgakjeong Köşkü, N Seul Kulesi ve Namsan 
Kütüphanesi gibi çeşitli mekânlar bulunuyor. Tepeye teleferikle çıkabileceğiniz gibi merdivenli patikadan 
yürüyerek de gidebilirsiniz. Namdaemun, Hoehyeon-dong, Toegyero 3(sam)-ga, Jangchung Parkı, Itaewon, 
Huam-dong gibi çeşitli yerlere giden yürüyüş yolları da bulunuyor.
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Chungmuro İstasyonu

Chungmuro İstasyonu

Dongguk Univ. İstasyonu

Seul’e hâkim manzarasıyla N Seul Kulesi’nde gözlemevi ve Seul kent 
merkezinin 360 derecelik bir açıyla görülebilmesini mümkün kılan 
bir döner restoran bulunuyor. Kule ilk olarak kente ses ve görüntü 
sinyallerini iletmek için verici istasyonu olarak 1969 yılında inşa edildi. 
Geçtiğimiz günlerde ise son teknoloji ürünü LED aydınlatmalarla 
yenilendi ve Seul’ün turistik noktalarından biri haline geldi.

Tam olarak 79.937 metrekarelik bir alana yayılan bu güzel köy üç 
bölümden oluşuyor: Geleneksel Kore Bahçesi, Zaman Kapsülü 
Meydanı ve köyün kendisi. Joseon Hanedanlığı döneminin hanok’ları 
(geleneksel Kore evleri) buraya taşındı ve bu geleneksel köyü yaratmak 
için restore edildi. Ziyaretçiler burada geleneksel Kore oyunlarını 
deneyebiliyor ve geleneksel Kore düğün töreninin canlandırmasını 
izleyebiliyor.

Kore Evi geleneksel mimarinin mükemmel bir örneği ve aynı zamanda 
da geleneksel Kore saray yemekleri sunan bir restoran ve kültür 
merkezi. Ziyaretçiler otantik hanjeongsik (geleneksel Kore menüsü) 
yerken bir yandan da geleneksel Kore müziğinin ve danslarının tadını 
çıkarabiliyor. Geleneksel el sanatlarının satıldığı bir hediyelik eşya 
dükkânı da var. Rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Namsan Dağı’nın yamacında bulunan Ulusal Tiyatro büyüklü küçüklü 
salonlara ve açık hava sahnelerine sahip. Ulusal Tiyatro Topluluğu, 
Ulusal Dans Topluluğu, Ulusal Changgeuk Topluluğu ve Ulusal 
Orkestra’ya ev sahipliği yapıyor. Ulusal Tiyatro tüm bu toplulukları 
desteklemek için geleneksel Kore sanatlarını dünyaya açmaya 
çabalıyor

N Seul Kulesi 

Namsangol Hanok Köyü  

Kore House 

Ulusal Tiyatro 

Bukhansan Dulle-gil Yolu, Temmuz 2011’de halka açıldı. Bukhansan 
Dağı ve Dobongsan Dağı’nın ayağından başlayıp Ui-dong, 
Jeongneung, Eunpyeong ve Bukhansanseong Kalesi’ni Goyang-si’deki 
Hyoja-dong’a bağlıyor. Dokuz gözlem yeri ve 35 dinlenme alanıyla 
Dulle-gil doğal güzelliklerle kültürel yerleri harmanlayarak her türden 
ziyaretçiye hitap ediyor.

Seul’de Dağ Yürüyüşleri

Bukhansan Dağı’ndaki Dulle-gil Yolu
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Dongdaemun Kapısı 

Dongdaemun İstasyonu

Bire bir çevirisi Doğu Kapısı olan Dongdaemun Kapısı, Seul’un dört ana 
kapısından biri. Aynı zamanda Heunginjimun Kapısı olarak da bilinen 
Dongdaemun, Kore’nin 1 No’lu Ulusal Hazinesi ve ilk olarak 1398’de Kral 
Taejo’nun emriyle yapılmış. Fakat bu ilk yapı Kral Gojong tarafından 1869’da 
yeniden inşa edilmiş. Dongdaemun Kapısı’nın en ilginç özelliği bir dış duvarı 
olması. Alçak bir yere yapıldığı için coğrafi dezavantaja sahip olduğundan, kenti 
işgalcilerden korumak için buraya ikinci bir koruma kalkanı yapılmış.
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Dongdaemun History & Culture  Park (Dongdaemun Tarih ve 
Kültür Parkı) İstasyonu 

Jongno 5-ga İstasyonu

Sinseol-dong İstasyonu 

Jegi-dong İstasyonu 

Hyehwa İstasyonu  

Köklü bir tarihi olan eski tip pazarlarda bile modern kıyafetler satan 
alışveriş merkezleri açılıyor. Nitekim Dongdaemun Pazarı, ünlü 
markaların kalitesine denk kalitede kıyafetlerin burada çok daha 
uygun fiyata bulunmasıyla meşhur. Pazar alanında bulunan Migliore, 
Doosan Tower (Doota), Hello Apm ve Good Morning City gibi modern 
alışveriş merkezleri pek çok genci buraya çekiyor. 

Gwangjang Pazarı ülkenin ilk pazarı ve bugün de turistlerin uğrak 
mekânlarından biri olmaya devam ediyor. İpek, saten, keten ve 
geleneksel düğünler için hanbok (geleneksel Kore giysisi) ile pyebaek 
(gelinlerin müstakbel akrabalarına hazırladığı düğün yemeği) gibi 
şeyler burada uygun fiyata bulunuyor. Bunun yanı sıra bindaetteok 
(Kore tarzı maş fasulyesi gözlemesi) ve gimbap (Kore sarmaları) gibi 
yiyeceklerin satıldığı tezgâhlar çok ilgi görüyor. 

Seul Halk Bitpazarı, Dongdaemun Stadyumu’ndaki eski bitpazarından 
taşındı ve şimdi Cheonggyecheon Nehri yanında yeni inşa edilen iki 
katlı binada bulunuyor. Yeni bitpazarında 900’ün üzerindeki tezgâhta 
geleneksel hediyelik eşyalar, bölgelere özgü ürünler, giyecek, yiyecek 
gibi çok çeşitli şeyler satılıyor.

Seul Yangnyeongsi Pazarı, Kore’deki Doğu tıbbı pazarlarından en 
ünlüsü. 1960’ların sonlarında şifalı bitki satan birkaç küçük dükkânın 
ardından burası giderek büyüdü. Bugün ülkenin en büyük bitkisel 
ilaç pazarı ve Kore’deki bitkisel ilaç pazarının yaklaşık yüzde 70’i 
Yangnyeongsi Pazarı’nda gerçekleşiyor. Seul Yangnyeongsi Bitkisel 
İlaç Müzesi de görülmeye değer.

Daehak-ro (ya da Daehangno) kelime anlamı olarak “Üniversite 
Caddesi” anlamına geliyor ve Kore performans sanatlarının 
beşiği. Tiyatrolar, sanat galerileri ve müzeler özellikle gençleri 
buraya çekiyor. Bu çok canlı ve hareketli sokakların ortasında, 
Kore’nin ilk başkanı Syngman Rhee’nin bir zamanlar resmi 
konut olarak kullandığı, şimdi ise müze olarak hizmet veren 
Ihwajang adlı bina var. Yine yakınlarda, 1398 yılında kurulan 
Konfüçyüs okulu Sung Kyun Kwan ve muhteşem şehir 
manzarasıyla dikkat çeken Naksan Parkı bulunuyor.  

Dongdaemun Pazarı 

Gwangjang Pazarı 

Seul Halk Bitpazarı  

Seul Yangnyeongsi 

Daehangno 

(Ihwajang restorasyon nedeniyle geçici olarak 
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TEMATİK TURLAR Alışveriş

Kore her ne kadar alışveriş merkezleri, büyük 
mağazalar ve duty-free dükkânları ile geniş 
yelpazede alışveriş imkânları sunuyor olsa da 
burada gerçek bir alışveriş tecrübesi yaşamak için 
ülkenin dört bir yanındaki geleneksel pazarları ziyaret 
etmek gerekiyor. 

Civardaki altı küçük pazardan oluşan Yangdong 
Pazarı, Hanok bölgesindeki en büyük geleneksel 
pazar. Özellikle düğün alışverişi ve eski ritüeller için 
gerekli olan malzemeleri temin etmek için tercih 
ediliyor. 

Bu pazar sabahın birinde balık açık artırmasıyla güne 
başlıyor, sabah 4.00’te toptancılar dükkânları açıyor 
ve güneş yükseldiğinde buralılar ve turistler pazarı 
dolduruyor.

Jagalchi Pazarı, Kore’nin en büyük balık pazarı. 
Her yıl ekim ayında düzenlenen Jagalchi Festivali 
kalabalıkları buraya çekiyor. 

Burası “onggi” adı verilen ve yemeklerin bozulmasını 
geciktiren geleneksel çanak çömlekleriyle ünlü. 
Namchang’da satılan çömlekler, Kore’nin geleneksel 
metotlarla çömlekçilik yapan en büyük onggi üretim 
merkezinde, Oegosan Onggi Köyü’nde yapılıyor. 

Jejudo Adası’ndaki Seogwipo’da bulunan pazar, 
Jeju Olle Yürüyüş Yolu’nun (Soesokkak – Oedolgae) 
6 no’lu rotası üzerinde bulunuyor. Pazarda keyifli bir 
yürüyüş çok güzel bir deneyim vaat ediyor.

Sinpo Pazarı, 1883’te Jemulpohang Limanı’nın 
açılmasının ardından Japonya, Qing (bugünkü 
Çin), Amerika ve Rusya’dan çeşitli mallar ve yeni 
kültürlerin gelmesiyle birlikte yavaş yavaş gelişip 
büyüdü. Dakgangjeong (tatlı-ekşi tavuk) bu pazarın 
mutlaka denemeniz gereken spesiyallerinden. 

Bu pazarın kendine özgü yanı burada çeşitli 
sergilerin, film gösterimlerinin, performansların ve 
diğer kültürel aktivitelerin ziyaretçilerin beğenisine 
sunuluyor olması.

Pazarın içindeki duvar resmi buranın ve Onyang 
Kaplıcası’nın tarihini anlatıyor. Pazarın en ilginç yanı, 
girişte insanların kaplıca suyuyla ayak banyosu 
yapabilmesi.

Geleneksel Pazarlar 

Incheon’daki Sinpo Pazarı 

Gwangju’daki Yangdong Pazarı

Yeosu’daki Gyodong Market

Busan’daki Jagalchi Pazarı 

Ulsan’daki Namchang Pazarı

Seogwipo’daki Maeil Olle Pazarı 

Kore’deki Geleneksel Pazarlar

Chuncheon’daki Nangman Pazarı 

Asan’daki Onyang Oncheon Pazarı 
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Bu mekânlar alışveriş, yemek ve eğlenceyi bir arada 
sunuyor. Genellikle merkezi ulaşım ağlarına bağlı 
olan bu binalar, müşterilerin zamandan tasarruf 
etmesi için büyük mağazaları, süpermarketleri, 
kitapçıları, restoranları, sinema salonlarını ve daha 
fazlasını aynı çatı altında topluyor.

Elektronik ürün alışverişi bölgesi (s. 51) 

Seul’ün son moda dükkânlarının ve butiklerinin 
bulunduğu bölge (s. 53) 

Geleneksel ürünler ve antikalar (s. 35) 

Kore’nin “Rodeo Drive”ı (s. 60) 

Özellikle gençlere hitap eden alışveriş seçenekleri ve 
turistik bölge (s. 43) 

En yeni trendlerin ve lezzetli yiyecek seçeneklerinin 
bulunduğu hareketli kampus (s. 56)

Büyük Alışveriş Merkezleri Özel Alışveriş Alanları

Büyük Alışveriş Merkezleri
Ewha Kadınlar Üniversitesi Bölgesi

Vergi İadesi

Samseong İstasyonu

Yongsan İstasyonu

Yeongdeungpo İstasyonu  

Sindorim İstasyonu 

Centum City İstasyonu 
(Busan) 

Express Bus Terminal (Ekspres Otobüs Terminali) İstasyonu 
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BB krem (leke balsamı), Kore’ye özgü geleneksel 
içeriklere sahip ürünler, yüz maskeleri vs. 

Uygun fiyata dijital kameralar, mp3 çalarlar, dizüstü 
bilgisayarlar, hatta kimçi buzdolapları ve pilav 
makineleri gibi ev aletleri.

Kore ginsengi antik yaşam iksiri olarak dünya 
çapında etkinliğiyle tanınıyor. Taze, kurutulmuş, toz 
halinde, şeker kaplı ve başka çeşitleri mevcut.

Ambalajlı kimçi, pişmiş yosun, tuzlu deniz ürünleri, 
acı biber çeşnisi, soya ezmesi, kurutulmuş songi 
mantarı, geleneksel çaylar ve atıştırmalıklar, içkiler 
vs.

Geleneksel bebekler, yelpazeler, ahşap maskeler, 
sedef kaplama ürünler, seramikler, dekoratif 
düğümler ve ahşap düğün ördekleri en çok tercih 
edilen hediyelikler. 

En aranan antikalar arasında ahşap sandıklar, 
mobilyalar, Joseon Hanedanlığı’nın beyaz 
porselenleri ve Goryeo seladonları bulunuyor.

Kore’nin tekstil endüstrisi geniş yelpazedeki giyim 
ürünleriyle dünyaca ünlü. 

Duty-Free Dükkânları

Büyük Mağazalar

Kozmetik 

Elektronik 

Ginseng 

Kimçi ve Diğer Yiyecekler 

El Sanatları

Antikalar ve Replikalar 

Giyim

Kore’den Ne Alınır? 
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Yongsan İstasyonu çok büyük bir metro istasyonu ve Seul İstasyonu’ndan sonra ikinci büyük istasyon. Bu istasyon; 
CGV IMAX sineması, E-mart süpermarket, restoranlar ve diğer dükkânların yer aldığı büyük alışveriş merkezi I’Park’a 
bağlı. Ayrıca Yongsan Electronics de istasyona yakın. 

Yongsan İstasyonu

Yongsan İstasyonu 
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Ichon İstasyonu

Ichon İstasyonu

Samgakji İstasyonu

Hangangjin İstasyonu

Kore Ulusal Müzesi, Yongsan İstasyonu’na sadece 2,2 km mesafede. 
Kore’deki bu en büyük müzede Kore’nin çok kıymetli kültürel eserleri 
bulunuyor. Geniş bir yelpazede ulusal ve uluslararası eserlerin 
sergilendiği galerilerinin yanı sıra müze aynı zamanda koleksiyon, 
koruma, araştırma ve analiz, akademik yayınlar, uluslararası değişim 
programları, konserler gibi kültürel etkinlikleri de destekliyor.

Yongsan Aile Parkı yemyeşil açık araziye serpiştirilmiş küçük göller 
ve dünyaca ünlü heykeltıraşların heykelleriyle süslü bir park. Parkın 
bulunduğu yerin tarihi önemi var. Burası Kore Savaşı’ndan sonra 
Amerika’nın komuta üssü olarak kullanılmıştı ama şimdi halka açık 
huzurlu ve barışçı bir mekân. 

10 Haziran 1994’te açılan müzenin amacı ziyaretçilere Kore’nin 
yaşadığı savaşların sebep olduğu acıları hatırlatmak. Kore’nin beş bin 
yıllık tarihi boyunca karşı karşıya kaldığı onca işgale direnirken ulusal 
gururunu korumasının belgeleri sergileniyor.

Leeum’da hem Koreli hem uluslararası sanatçıların geleneksel ve 
modern işleri sergileniyor. Müzenin kendisi de en az içinde sergilenen 
sanat eserleri kadar kayda değer çünkü müzenin üç binasında 
dünyaca ünlü mimarlar Mario Botta, Jean Nouvel ve Rem Koolhaas’ın 
imzası var.

Kore Ulusal Müzesi 

Yongsan Aile Parkı 

Kore Savaş Anıtı Müzesi 

Leeum, Samsung Sanat Müzesi 
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Itaewon İstasyonu, Noksapyeong İstasyonu 

Itaewon İstasyonu 

english.visitkorea.or.kr > Food > Where to Eat > 
Dietary Restrictions > Religious Concerns

Dongjak İstasyonu

Itaewon 1-dong’dan Hannam 2-dong’a uzanan 1,4 kilometrelik Itaewon Caddesi, Seül’ün en egzotik 
yerlerinden biri. 1970’lerde Amerika’nın buraya askeri üs kurmasının ardından bölgeye pek çok yabancı yerleşti 
ve burası kendiliğinden bir alışveriş merkezine dönüştü.

Itaewon’daki bu cami; ofislerin, toplantı salonlarının ve kadınlarla erkekler için ayrı ibadet alanlarının bulunduğu 
kubbeli bir binada. Camide gündoğumu, öğlen, öğleden sonra, günbatımı ve gece olmak üzere günde beş 
kez ibadet ediliyor. Dersler İngilizce, Arapça ve Korece veriliyor ama ibadet sadece Arapça. Kadınların ya da 
erkeklerin bölümünün ne tarafta olduğunu danışmadan öğrenebilirsiniz. Caminin yakınında bir de Müslüman 
şarküterisi bulunuyor.

Seul Ulusal Mezarlığı yaklaşık 1.430.000 metrekarelik bir alanda bulunuyor. Ülkesi için hayatını veren 165 bin 
asker, görevli ve polis burada yatıyor. Mezarlıkta Anma Kapısı, Anma Kulesi, Chungseong Çeşmesi, Fotoğraf 
Sergi Salonu, Eğitici Sinema Salonu ve Eski Eserler Sergisi bulunuyor. Her yıl 6 Haziran’da (Anma Günü), bu 
cesur savaşçıların anısına anma törenleri ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 

Itaewon

Seul Merkez Camii 

Seul Ulusal Mezarlığı 

Müslümanlar için Faydalı Bilgiler

Kore’deki Camiler 
   Seul Mescidi   
   Bupyeong Camii   
   Paju Camii  
   Pocheon İslam Merkezi  
   Anyang Camii  
   Ansan Camii ve İslam Merkezi  
   Gwangju Camii  
   Jeonju Camii  
   Daegu Camii ve İslam Merkezi  
   Busan Camii  
   Jeju İslam Kültür Merkezi                                                        (Jejudo Adası) 

Müslüman mutfağı 
Müslüman mutfağı bulmak Kore’ye gelen 
Müslüman turistler için artık bir sorun değil. Pek 
çok Kore yemeği Müslümanların beslenme 
kurallarına uygun ve ayrıca Itaewon’daki Seul 
Mescidi civarında helal gıda satan birçok restoran 
bulunuyor.
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TEMATİK TURLAR Sanat

Sahne ve Gösteri Sanatları

Sejong Merkezi 

Seul Sanat Merkezi 

LG Sanat Merkezi

Charlotte Tiyatrosu

Blue Square 

Chungmu Salonu

D-cube Sanat Merkezi 

Seongnam Sanat Merkezi

Evrensel Sanatlar Merkezi

Sözsüz Performanslar

Seul’ün modern sanat merkezleri Broadway 
müzikalleri ve klasik müzik konserlerinden modern 
sanat sergilerine kadar her tür etkinliğe sahne 
oluyor. Kore’de hem oyuncular hem seyirciler sahne 
ve gösteri sanatlarına büyük ilgi gösteriyor. Burada 
bulunduğunuz süre içinde Kore’deki çok çeşitli 
performanslardan birini izlemeye mutlaka vakit 
ayırmanız öneriliyor. 

Heyri Sanat Vadisi 

Bu küçük köyde farklı dallardan sanatçılar 
bir arada yaşıyor. Ressamlar, seramikçiler, 
heykeltıraşlar, yazarlar ve diğer sanatçıların 
atölyelerinin ve galerilerinin kapıları herkese 
açık. (s. 67)
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Geleneksel Performanslar Galeriler 

Ulusal Gugak Merkezi

Seul Sanat Müzesi 

Ulusal Tiyatro 

Gwanghwamun Salonu

Chongdong Tiyatrosu 

Kore Evi 

Kore geleneksel müziğinin tanıtımında önemli 
görev üstlenen ve eğitim merkezi olan Ulusal 
Gugak Merkezi’nde yıl boyunca geleneksel 
müzik ve halk müziği konserleri ile geleneksel 
dans gösterileri sahneleniyor. Gwanghwamun 
Salonu’nda Kore geleneksel perküsyon kuartetini 
dinleyebilir, eğer Kore’nin farklı renklerini görmek 
isterseniz de Chongdong Tiyatrosu’nun geleneksel 
Kore müzikali “Miso”yu izleyebilirsiniz. Seul’ün en ünlü galerileri Insa-dong, Samcheong-

dong, Pyeongchang-dong, Apgujeong-dong ve 
Hongik Üniversitesi civarında bulunuyor. Farklı 
temalara sahip irili ufaklı galeriler bu bölgelerde yer 
alıyor.

   Insa-dong’da geleneksel sanatlar ve elişleri 
sergileniyor. (s. 35) 

   Samcheong-dong, Aksesuvar Müzesi ve Tibet 
Müzesi gibi pek çok küçük müzeye ev sahipliği 
yapıyor. (s. 33) 

   Apgujeong-dong genç moda tasarımcılarının 
sergileri yapılıyor. (s. 60) 

    Daehangno, Jongno’da Hyehwa-dong’dan 
Ihwa-dong’a kadar uzanan bir cadde ve burada 
çok çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor. (s. 47) 

    Ulusal Çağdaş Sanatlar Müzesi 
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Ewha Women’s Univ. (Ewha Kadınlar Üniversitesi) İstasyonu, Sinchon İstasyonu, Hongik Univ. İstasyonu

Kore’nin belli başlı üniversiteleri -Yonsei, Ewha Kadınlar Üniversitesi, Sogang ve Hongik- ile çevrili olan Sinchon 
“gençlerin Mekke’si” olarak biliniyor. Adına uygun bir şekilde gece hayatının merkezi olmasının yanı sıra Sinchon’un 
gündüz hayatı da hayli hareketli: Yonsei Üniversitesi’nin tarihi kampüsünde yürüyüş, Ansan Dağı tırmanışı, 
Bongwonsa Tapınağı’nda meditasyon, jjimjilbang’de (Kore saunası) rahatlama, lezzetli hansik’in (Kore yemeği) ve 
makgeolli’nin (pirinç şarabı) tadını çıkarma gibi alternatifler ilk akla gelenler.
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Sinchon İstasyonu 

Sinchon İstasyonu 

Hongik Univ. İstasyonu

Sinchon Turizm Danışma Merkezi 

Bongwonsa Tapınağı 

Hongik Üniversitesi Bölgesi 

Sinchon Turizm Danışma Merkezi, Seul’ün en eski tren istasyonu 
olan eski Sinchon Tren İstasyonu’nda bulunuyor. 1920’den 2006’ya 
kadar faal olan istasyon bugün tescilli bir UNESCO Kültür Mirası. 
Merkezde Sinchon bölgesinin ve Seodaemun semtinin eski ve yeni 
fotoğrafları sergileniyor. Merkezde bir dinlenme salonu da bulunuyor 
ve burada yakınlardaki turistik yerleri içeren rehber kitaplarla haritaları 
incelemek mümkün.  (9.00-18.00) 

Bongwonsa, Ansan Dağı’nda bulunan bin yıllık bir Budist tapınağı. 
Her yıl haziran ayında tapınakta, ölüler için yapılan ve UNESCO’nun 
İnsanlığın Manevi Kültür Mirası kabul ettiği Yeongsanje ritüeli yapılıyor. 
Ansan Dağı sadece 295,9 metre yüksekliğinde ve dik bir eğimi yok 
ama zirvesindeki kayalık yamacın çok güzel bir Seul manzarası var.

Hongdae (Hongik Üniversitesi Bölgesi) underground kültürü ve 
kendini ifade etme özgürlüğüyle biliniyor. Kafeler, küçük galeriler, 
aksesuvar dükkânları, moda butikleri, kulüpler ve restoranlar burayı 
gençlerin en gözde mekânlarından biri yapıyor. Cumartesi günleri 
kurulan “Serbest Pazar”da her hafta toplanan sanatçılar el yapımı 
ürünler ve aksesuvarlar satıyor (mart ayı ile kasım ayı arası). Ve her 
ayın son cuma günü “Kulüp Günü” bileti bu bölgedeki belli başlı 
kulüplere giriş ve bedava ilk içki imkânı sunuyor. 

Hongdae’deki Çokkültürlü Alanlar 

Göz Yanılsaması Müzesi 

Sangsang Madang 

Alternative Space Loop 

Göz Yanılsaması Müzesi; Yunan Mitolojisi Müzesi, üç galeri ve bir kafenin bulunduğu kültür kompleksi Santorini Seul’ün içinde 
bulunuyor. Kafe özellikle yuvarlak çeşmesiyle Santorini’nin sokak kafelerini andırıyor. Göz Yanılsaması Müzesi’nde ise üç 
boyutlu gibi görünen iki boyutlu resimler sergileniyor ve optik illüzyonun bir parçası olabilmeleri için ziyaretçilerin bu resimlerle 
fotoğraf çektirmesine izin veriliyor.

Eylül 2007’de açılan KT&G’nin Sangsang Madang’ı yedi katlı bir binanın tamamını kaplıyor. Bu çok kültürlü alanda sinema, 
tiyatro salonu, bir tasarım dükkânı, galeri, akademi, bir stüdyo ve kafe bulunuyor. Sangsang Madang’da yerel sanatçıları 
destekleyen pek çok kültürel etkinlik ve program sunuluyor.

Alternative Space Loop (“the Loop” olarak da biliniyor), genç ve gelecek vaat eden sanatçılara kâr amacı gütmeden 
sergi alanı ve destek programları sağlayan bir galeri. Birinci katta ve zeminde genç sanatçıların işleri sergileniyor, ikinci katta 
ise ziyaretçiler için bir kafe bulunuyor.



58

Hangang (Han Nehri) 

Seul’ün sembolü Han Nehri kentin içinde doğudan batıya doğru uzanıyor. 
Nehrin üzerinde 26 köprü var ve Yeouido ile Jamsil arasında vapur seferleri 
yapılıyor. Nehir kıyısındaki 12 farklı noktada futbol, beysbol, voleybol, basketbol 
sahası ve yüzme havuzu gibi spor tesislerinin de bulunduğu parklar yer alıyor. Su 
kayağı, nehirde kayıkla dolaşma, balık tutma gibi imkânlar da mevcut.

Dünya Kupası Parkı 

Jeoldusan Şehitleri Türbesi 

Dünya Kupası Parkı, 2002 Kore-Japonya Dünya Kupası’nın şerefine yapıldı. 1 Mayıs 
2002’de açılan parkın yerinde bir zamanlar 92 milyon ton atığın bulunduğu 15 yıllık 
çöp sahası vardı. Alanı temizlemek altı yıl sürdü, şimdiki parka dönüştürmek ise bir yıl 
daha aldı. Park, Seul Dünya Kupası Stadyumu’nun hemen yanında bulunuyor. 

Jeoldusan Şehitleri Türbesi, 1866’da pek çok Katolik’in öldürüldüğü 
Byeong-in Kıyımı bölgesinde bulunuyor.  Bu türbe, Byeong-in 

Kıyımı’nın 100. yılında şehitleri anmak için yapıldı.
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Seonyudo Parkı  

Yeouido

Seul Ormanı

Banpodaegyo Köprüsü - Gökkuşağı Şelalesi  

Seonyudo, Hangang Nehri’nde küçük bir ada. Eskiden pis su arıtma 
tesisinin bulunduğu ada 2002 yılında eko parka dönüştürüldü. 
Kimyasal çözünme yataklarında şimdi ıtır, yosun ve eğreltiotu 
bahçeleri bulunuyor. Eski pompa istasyonunda bulunan nehir 
kıyısı kafesi, yine adada açılan galeri, sera ve 200 kişilik amfiteatr 
ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında sayılabilir.

Kore Menkul Kıymetler Borsası, şirketlerin genel merkezleri ve 
Kore’nin iki büyük yayın kuruluşu KBS ve MBC’nin bulunduğu bu 
bölge Seul’ün iş ve ticaret merkezi. Yeouido’nun turistler için en ilgi 
çekici yeri; dev ekran IMAX sineması, akvaryumu, çatıda gözlem 
güvertesi, alışveriş merkezi ve çok sayıda restoranıyla 63 City. 
Yeouido’da ayrıca Kore Ulusal Meclisi’nin binası bulunuyor. 

Banpodaegyo Köprüsü’ne boylu boyunca yerleştirilen 200’ün 
üzerinde renkli ışık ve 380 fıskiyeden fışkıran sular muhteşem bir 
manzara yaratıyor. Toplam uzunluğu 570 metre olan Banpodaegyo 
Gökkuşağı Şelalesi en uzun köprü çeşmesi olarak Guinness Rekorlar 
Kitabı’na girdi. 

Seul’ün kalbinde bulunan Seul Ormanı herkesin tabiat ananın 
nimetlerinin tadını çıkarabileceği bir yer. Orman beş bölüme ayrılıyor: 
Kültürel Sanat Parkı, Ekolojik Orman, Doğal Hayatı Deneyimleme 
Alanı, Ekolojik Sulak Araziler ve Han Nehri Kıyısı Parkı.
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Gangnam İstasyonu, Apgujeong İstasyonu, Cheongdam İstasyonu

Sinsa İstasyonu

Sinsa-dong Garosu-gil Caddesi  

Sinsa İstasyonu’ndan Hyundai Lisesi’ne kadar uzanan, iki yanında gingko 
ağaçlarının sıralandığı cadde Seul’un en güzel caddelerinden biri. Rahat kafeler 
ve tasarım ürünler satan butikler Garosu-gil Caddesi’nin egzotik havasına şık 
bir dokunuşta bulunuyor. Cadde özellikle yaprakların altın rengine döndüğü 
sonbaharda daha da güzel oluyor.

Kelime anlamı olarak “nehrin güneyi” anlamına gelen Gangnam, Han Nehri’nin güneyinde ticari bir bölge. 
Bölgede uluslararası şirketler, finans kurumları ve dil enstitüleri bulunuyor. Kore’nin “Rodeo Drive”ı olarak 
nitelenen Apgujeong-dong ve Cheongdam-dong da bu bölgede bulunuyor.
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Yeoksam İstasyonu

Samseong İstasyonu, Cheongdam
İstasyonu

Samseong İstasyonu

Nambu Bus Terminal (Nambu Otobüs

Terminali) İstasyonu

Kukkiwon (Dünya Tekvando Merkezi) 

Kore Dünya Ticaret Merkezi 

Bongeunsa Tapınağı  

Seonjeongneung

Seul Sanat Merkezi 

Yeoksam-dong’da bulunan Kukkiwon 30 Kasım 1972’de kuruldu 
ve ilk Dünya Tekvando Şampiyonası’nı Mayıs 1973’te düzenledi. 
Tekvando Akademisi ve Tekvando Federasyonu’nun yanı sıra binada 
tekvando sahaları, soyunma odaları, bir kafe ve sporcuların kaldığı 
yerler bulunuyor.

Kore Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin içinde 7 Luck Casino 
(kumarhane), COEX Mall (alışveriş merkezi) ve son teknolojiyle 
donatılmış COEX Kongre ve Fuar Merkezi var. 55 katlı ticaret kulesinde 
ise çeşitli ticari kuruluşlar ve ihracat firmaları, ASEM Kulesi ve yolcuların 
havaalanı işlemlerini şehir merkezinde tamamlayabileceği, Incheon 
ve Gimpo Uluslararası Havaalanlarına giden otobüslere binebileceği 
CALT bulunuyor.

Saygıdeğer Yeonhoe bu tapınağı 794 yılında, Silla Kralı Wonseong’un 
hükümdarlığı sırasında yaptı. Ülkenin en ünlü kaligrafı Chusa (mahlas) 
Kim Jeong-hui (1786- 1856) tarafından yazılan tahta tablet asılı 
olduğu Sutra Salonu’nda, Elmas Sutra da dahil 15 Budist sutra’nın 
tahta kalıpları bulunuyor.

Seul’ün merkezindeki Seonjeongneung, Seolleung ve Jeongneung 
isimlerinin birleşmesinden oluşuyor. Joseon Hanedanlığı’ndan Kral 
Seongjong (hüküm süresi: 1469-1494), karısı Kraliçe Jeonghyeon 
ve Kral Jungjong’un (hüküm süresi: 1506-1544) mezarları burada 
bulunuyor. Çevresindeki ağaçlar, yeşil alan ve oturma yerleri de 
dinlence imkânı sunuyor.

Seul Sanat Merkezi; Opera Binası, Konser Salonu, Sanat Galerisi, 
Sanat Kütüphanesi ve Kaligrafi Sanatı Müzesi’nden oluşan dünya 
çapında bir kompleks. İç mekân performanslarının yanı sıra dünya 
müziklerinin çalındığı dış mekândaki fıskiyeli havuz da mart ayından 
kasıma kadar kalabalıklar için bir cazibe merkezi.
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Jamsil İstasyonu

Garak Market (Garak Pazarı) İstasyonu

Olympic Park (Olimpik Park) İstasyonu

Amsa İstasyonu

Lotte World (Eğlence Parkı) 

Seoul Nori Madang  

Garak Pazarı 

Olimpik Park 

Amsa-dong Tarihöncesi Yerleşim Alanı  

Lotte World heyecan verici hız trenleri, mağazaları, restoranları 
ile yıl boyu açık olan devasa bir eğlence kompleksi. Kapalı alanı 
“Adventure”, açık alanı ise “Magic Island” adını taşıyan eğlence 
parkında sinema salonu, buz pateni pisti, Kore Halk Müzesi ve 
çeşitli spor tesisleri bulunuyor. Seul’deki bu muhteşem eğlence parkı 
gecenin geç saatlerine kadar açık kalıyor, ayrıca çok sevilen Kore 
dizisi “Stairway to Heaven / Cennete Uzanan Merdiven” de dahil pek 
çok Kore filmi ve dizisi burada çekilen sahneler içeriyor.

Çiftçi dansı ya da maskeli danslar gibi geleneksel Kore danslarının 
sergilendiği bu açık hava sahnesinde nisan ayından ekime kadar her 
pazar saat 15.00’te gösteriler düzenleniyor ve Seokchon Gölü’nün 
yanındaki sahnenin etrafı geleneksel performanslar izlemek isteyen 
seyircilerle dolup taşıyor.

Han Nehri’nin Gangdong-gu’daki ucunda bulunan tarihöncesi yerleşim alanı 1925 yılında, yoğun yağışlar 
yüzünden taşan nehir sularının çok sayıda toprak ve taş kapları ortaya çıkarmasıyla keşfedildi.

Garak-dong Tarım ve Deniz Ürünleri Toptan Pazarı, 543.451 
metrekarelik alanında yer alan tarım pazarı, balık pazarı ve hayvan 
pazarıyla Kore’nin en büyük toptan pazarı. Aynı zamanda perakende 
satış da yapılıyor.

Olimpik Park 1988 Olimpiyatları için yapılmıştı. Şimdi parkın içinde, 
1988 Seul Olimpiyat Oyunları’nda elde edilen başarı ve zaferlerin 
sergilendiği Seul Olimpiyat Müzesi yer alıyor. Parkın en ilgi çekici 
yanlarından biri de taş, metal, ahşap ve camdan yapılan 200 modern 
heykelin sergilendiği Heykel Parkı. Parkta ayrıca Baekje Krallığı’nın ilk 

dönemlerinden kalma Mongchontoseong Hisarı da bulunuyor. 
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Seul’ün
Yakın 
Çevresi

Seul’ün hemen dışında, toplu taşımacılık ile ulaşabilecek yakın 
mesafelerde pek çok turistik yer bulunuyor. Incheon, Incheon 
Uluslararası Havaalanı’nın da bulunduğu büyük bir liman kenti ve 
Seul ile Incheon kentlerini çevreleyen bölgenin adı da Gyeonggi-
do. Seul ve Incheon ile birlikte Gyeonggi-do, Güney Kore nüfusunun 
yüzde 49’unun yaşadığı ekonomik, endüstriyel ve demografik bir 
merkez.



64

Incheon

Seul Civarı

Seul’den sadece bir saat uzaklıkta bulunan Incheon, uluslararası havaalanı ve limanıyla Kore’nin ana giriş 
kapılarından biri. Limana bakan ufak tepede Jayu Park ve burada General Douglas MacArthur’un meşhur 
1950 çıkarmasının anısına bir heykeli bulunuyor. Yakınlardaki diğer ilgi çekici yerler arasında Wolmido Adası, 
Çin Mahallesi ve Cheoniljogye Merdiveni sayılabilir. 21,38 kilometre uzunluğundaki Incheon Köprüsü, 
Incheon Uluslararası Havaalanı ile Songdo Uluslararası İş Merkezi’ni birbirine bağlıyor. Kablo payandalı 
köprü, Incheon Limanı’na giden ana deniz rotası üzerinde bulunduğundan çok güzel bir manzaraya sahip.
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Ganghwa-eup, Ganghwa-gun, Incheon 

Sinpung-ro 23beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, 

Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, 

Yongin-si, Gyeonggi-do

Gyeonggi-do 

Ganghwado Adası 

Suwon Hwaseong Hisarı  

Everland Tatil Köyü  

Ganghwado, Incheon şehir merkezinin kuzeybatısında. Genişliği 5,5 
metre, uzunluğu 7,1 metre, yüksekliği 2,6 metre olan Kore’nin en 
büyük dolmeni de dahil olmak üzere adada 120 dolmen bulunuyor. 
Gochang ve Hwasun ile birlikte Ganghwa’daki dolmen alanı da 
Aralık 2000’de UNESCO Dünya Mirasları listesine girdi. Manisan 
Dağı’nda Chamseongdan Altarı ve tarihi 1600 yıl geriye giden 
Jeondeungsa Tapınağı var. Gelgit bölgesindeki adanın sahilindeki, 
Joseon Hanedanlığı döneminden kalma çok sayıda irili ufaklı kalıntı 
da görülmeye değer.

Suwon, Gyeonggi bölgesinin önde gelen şehirlerinden biri. 1997 
yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine alınan Hwaseong Hisarı, 
Suwon’un kent merkezini çevreliyor. Hisar, 22. Joseon Kralı Jeongjo 
tarafından, tahta oturamadan ölen babası Prens Sado Seja onuruna 
yaptırılmış. Hwaseong Hisarı gezisini turistler için daha da ilginç kılmak 
amacıyla mart ayından kasıma kadar her cumartesi saat 14.00’te 
Cumartesi Eğlenceleri (geleneksel ip dansı da dahil) yapılıyor.

Kore’nin ilk eğlence kompleksi; Everland (dünya standartlarında 
eğlence parkı), Caribbean Bay (dünya standartlarında su parkı), Home 
Bridge (doğa temalı konaklama tesisi) ve Glen Ross Golf Club’dan 
(golf kulübü) oluşuyor. Everland’de aynı zamanda, Kore sanatının en 
seçkin özel koleksiyonlarının sergilendiği Ho-Am Sanat Müzesi de 
bulunuyor. 

Incheon Uluslararası Havaalanı 

Incheon Uluslararası Havaalanı (IIA), Güney Kore’nin başlıca uluslararası 
havaalanı ve dünyanın en yoğun havaalanlarından biri. 2001 yılının başında 
açılan IIA önceki Gimpo Uluslararası Havaalanı’nın yerini aldı; Gimpo 
Havaalanı şimdi daha ziyade iç hat uçuşlarında ve Tokyo’ya (Haneda), 
Osaka (Kansai), Şangay (Hongqiao), Pekin, Songshan ve sınırlı ölçüde de olsa 
Nagoya’ya seferlerde kullanılıyor. IIA 2005 yılından beri aralıksız, Uluslararası 
Havalimanları Konseyi tarafından dünyanın en iyi havaalanı seçiliyor. 
Havaalanında bir golf kortu, spa, özel dinlenme odaları, buz pateni pisti, 
kumarhane, bir iç avlu ve Kore Kültür Müzesi bulunuyor. 2010 yılı rakamlarına 
göre Incheon Uluslararası Havaalanı yük ve kargo taşımacılığı açısından dünyanın ikinci en yoğun, 
uluslararası yolcu taşımacılığı açısından da dokuzuncu en yoğun havaalanı oldu.



66

Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, 

grandpark.seoul.go.kr 02-500-7338 102

Gwangmyeong-ro, Gwacheon-si, 

Haesil-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 

Silleuksa-gil, Yeoju-eup, Yeoju-gun, Gyeonggi-do

Gyeonggi-do 

Deagongwongwangjang-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do

Gyeonggi-do 

Kore Halk Köyü  

Büyük Seul Parkı

Ulusal Çağdaş Sanatlar Müzesi 

Waujeongsa Tapınağı  

Silleuksa Tapınağı  

Kore Halk Köyü yüzlerce yıl önceki hayat tarzını yeniden yaratan, 
yaşayan bir müze. Burada çömlekçiler, okumacılar, nalbantlar ve 
geleneksel yöntemleri kullanan zanaatkârlar bulunuyor. Köyde 
280 geleneksel ev ve halk performanslarının yapıldığı bir de 
amfiteatr var.

Japonya’nın sömürge yönetimi sırasında hayvanat bahçesine 
dönüştürülen Changgyeonggung Saray’nın restore edilmesi için 
bütün hayvanlar Gwacheon’daki parka götürüldü ve böylece 
1984 yılında Büyük Seul Parkı oluştu. Parkta bugün hayvanat 
bahçesinin yanı sıra bir sera, tema bahçesi, kamp alanı ve Seoul 
Land lunaparkı bulunuyor. Seoul Land’de yıl boyunca çeşitli 
festivaller ve eğlenceli gösteriler düzenleniyor.

Büyük Seul Parkı’nın içinde yer alan müzede çağdaş sanatçıların 
8500 modern işi sergileniyor ve yıl boyunca özel sergiler 
düzenleniyor. Dış mekândaki heykel parkı da buraya ayrı bir 
güzellik katıyor.

Waujeongsa Tapınağı, Korelilerin en büyük dileği olan, iki Kore’nin birleşmesi ve barış içinde yaşaması 
dileğiyle yapıldı. Yabancı turistler asıl olarak, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en büyük 
ahşap Buda heykelini ve 1988 Seul Olimpiyatları’nın açılışında çalınan, ülkenin en büyük Birleşme 
Çanı’nı görmeye geliyor.

Kore’deki çoğu tapınağın aksine Silleuksa nehir kenarında bulunuyor; böylece ziyaretçiler diğer doğal 
güzelliklerin yanı sıra Namhan Nehri’nden gelen güzel esintinin de tadını çıkarabiliyor. Tapınakta 
Josadang Salonu gibi kültürel alanların olmasının yanı sıra ziyaretçiler için templestay (belli bir süre 
tapınakta kalıp tapınak hayatını yaşama) programı da var.

Seul Civarı
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Icheon Seramik Köyü 

Namhansanseong Hisarı 

Odusan Birleşme Gözlemevi 

Odusan Birleşme Gözlemevi 

Icheon Seramik Köyü, 300 civarında çömlek fırınıyla Kore’nin en 
büyük seramik köylerinden biri. Ziyaretçiler burada yapılan çömlekleri 
satın alabilecekleri gibi kendileri de çömlek yapabiliyor. Köyün 
içinde bulunan Haegang Seramik Müzesi, Goryeo dönemi seladon 
tekniğini yeniden canlandırmaya ömrünü adayan seramik sanatçısı 
Yoo Kun-hyong’un (mahlası Haegang) anısına kurulmuş. Icheon 
Dünya Seramik Merkezi’nin yakınında Kore Dünya Seramik Bienali 
düzenleniyor.

Namhansan Dağı’ndaki Namhansanseong ilk olarak Silla döneminde 
(M.S. 672) topraktan inşa edilmiş bir hisar. Daha sonra 1621 yılında 
Joseon Hanedanlığı’ndan Prens Gwanghaegun bu hisarı daha güçlü 
bir şekilde yeniden yaptırmış. Han Nehri’ne hâkim olan bu hisarın 
konumu, yarımadanın savunması için büyük önem taşıyor.

Odusan Dağı’nın zirvesinde bulunan, Han ve Imjin nehirlerinin 
muhteşem manzarasına hâkim olan Birleşme Gözlemevi, Kuzey Kore 
topraklarından sadece 450 metre uzaklıkta. Gözlemevi, Askerden 
Arındılmış Bölge’deki (DMZ) 248 kilometrelik ateşkes hattının en 
dar yerinde bulunuyor. Ziyaretçiler, deniz seviyesinden 118 metre 
yükseğe inşa edilen daire şeklindeki gözlemevinden Kuzey Korelilerin 
sınırın diğer tarafındaki tarlalarda çalışmasını izleyebilir.

Odusan Dağı’nın zirvesinde bulunan, Han ve Imjin nehirlerinin muhteşem manzarasına hâkim olan Birleşme 
Gözlemevi, Kuzey Kore topraklarından sadece 450 metre uzaklıkta. Gözlemevi, Askerden Arındılmış 
Bölge’deki (DMZ) 248 kilometrelik ateşkes hattının en dar yerinde bulunuyor. Ziyaretçiler, deniz seviyesinden 
118 metre yükseğe inşa edilen daire şeklindeki gözlemevinden Kuzey Korelilerin sınırın diğer tarafındaki 
tarlalarda çalışmasını izleyebilir.
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TEMATİK TURLAR DMZ Turları

Kore Savaşı’nın ve 38. paralelde 248 kilometrelik ateşkes hattı çizilerek Askerden Arındırılmış Bölge’nin (DMZ) 
oluşturulmasının üzerinden 60 yıldan fazla zaman geçti. Hem savaşı hem barışı, hem birleşmeyi hem ayrılmayı 
temsil eden DMZ zamanın durduğu bir yer. Bugün bu bölge, türüne az rastlanan hayvanlar, kuşlar ve bitkiler 
için adeta bir cennet.

Doğu Denizi’nden yüksek dağların zirvelerine 
uzanan yeşil alanlar 

Unutulmaz bir yürüyüş 

Güney ve Kuzey’i buluşturan Imjin Nehri 

Han Nehri’nin kıyısında vahşi yaşam 

Savaşın izlerinin yanı sıra doğal güzellikler

Susamurlarının yaşadığı, iyi korunmuş doğa 

Göçmen kuşların üreme alanı 

DMZ Turları 

Kısım 1: Goseong’dan Inje’ye 100 km 

Kısım 2: Yanggu 60 km 

Kısım 3: Hwacheon 90 km 

Kısım 4: Cheorwon 80 km 

Kısım 5: Yeoncheon 100 km 

Kısım 6: Paju 70 km 

Kısım 7: Gimpo’dan Ganghwa’ya 45 km 

Seul Civarı
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Panmunjeom, 1953 yılında Kore Savaşı’nı bitiren 
ateşkes anlaşmasının imzalandığı yer olarak 
uluslararası arenada dikkat çekti. Birleşik Güvenlik 
Bölgesi’nde (JSA) bulunan Panmunjeom, Seul’e 
yaklaşık 50 km ve hâlâ hem Kuzey hem Güney 
Kore askerlerinin bulunduğu 38. paraleldeki 
Gaeseong’un sadece 10 km doğusunda. 

Savaş yüzünden yerinden edilen insanlar için 1972 
yılında kurulan bu turistik alanda Birleşme Havuzu 
ve Özgürlük Havuzu ziyaret edilebiliyor. Bu bölgeye 
girmek çok detaylı prosedürler gerektirmediğinden 
yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen 
yerlerden biri.

Güney Kore topraklarına sızmak için 1978 yılında 
Kuzey Kore tarafından kazılan tünel 1635 metre 
uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2 metre 
yüksekliğinde. Tünel bir saat içinde silahlı 30 bin 
askerin geçmesini sağlayacak şekilde inşa edilmiş. 
Bugün turistler, 265 metrelik kısmı elden geçirilen ve 
genişliği 3 metreye çıkarılan tünellerde dolaşabilir. 
Turu tamamlamak 30-40 dakika sürüyor.

Panmunjeom Imjingak 

Seyahat Acentesi

3. Tünel

     english.visitkorea.or.kr > Plan your trip > Korea Travel 
Packages
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Sanjeong Gölü 

Sansawon

Kore Ulusal Botanik Bahçesi 

Sabah Sükûneti Bahçesi  

Jarasum Caz Festivali 

Sulama için yapılan bu yapay gölün adı “dağların içindeki kuyu” 
anlamına geliyor. Myeongseongsan Dağı’nın güzel manzarası ve 
çağlayanlarla çevrili olan göl, turistlerin uğrak yerleri arasında.  
Gölün etrafındaki yürüyüş yolu çok seviliyor ve gölde yazın kayıkla 
gezmek, kışın ise buz pateni yapmak mümkün.

Sansawon Müzesi, geleneksel Kore içkisinin tadını 
modernleştirmesiyle ünlü Baesangmyun Brewery tarafından 
kuruldu. Gayangju Sınıfı’nda insanlar kendi şarabını yapabiliyor ve 
Sansawon’un en güzel içkilerini ücretsiz tadabiliyorlar.

Kore Ulusal Botanik Bahçesi önceleri Gwangneung’un, Joseon 
Kralı Sejo ve eşinin mezarının etrafındaki ormanın bir parçasıydı. 
Bugün bu alan genişleyerek 15 özel botanik bahçesi ve Orman 
Müzesi’nden oluşan Ulusal Botanik Bahçesi’ne dönüşmüştür. 

Sabah Sükûneti Bahçesi 330.580 metrekare alana sahip ve 
beş binin üzerinde göz alıcı güzellikte ve mis kokulu bitki türüne 
ev sahipliği yapıyor. Bahçenin isminin ilham kaynağı, Joseon 

İlki 2004 yılında yapılan Jarasum Caz Festivali bu süre boyunca bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı ve 
her geçen yıl ziyaretçi sayısı yeni rekorlara ulaşıyor. 2011 ve 2012 yıllarında “En Güzel Festival” seçildi ve 
her yıl dünyanın en iyi caz sanatçılarını getirmeye devam ediyor. Ziyaretçiler cazın yanı sıra Bukhan Nehri 
ve Jaraseom Adası’nın tablo gibi manzarasının da tadını çıkarabiliyor.

Hanedanlığı döneminde Hint şair Sör Tagore’nin Kore’yi anlattığı bir şiiri.
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Doğu 
Bölgesi

Seul, Gangneung’da sona eren ve arabayla üç saat süren 
Yeongdong Otobanı ile doğu kıyısına bağlanıyor. Yeşil dağların ve 
kumsalların görülmeye değer bileşimiyle bu bölge en gözde tatil 
yerlerinden biri. Ayrıca dağlar pek çok kayak merkeziyle spor ve 
eğlence imkânı da sunuyor.



72

D
o

ğ
u

 B
ö

lg
e

si

Chuncheon

Gangwon-do bölgesinin başkenti olan Chuncheon, batıda Uiamho Gölü, kuzeyde 
Chuncheonho ve Soyangho Gölleri, güneyde Sinyeongang Nehri arasında kalan turistik 
bir kent. Sular arasında olduğu için doğal olarak su sporlarının çok gözde olduğu kentin 
ziyaret edilecek yerleri arasında Namiseom ve Jungdo adaları, Cheongpyeongsa Tapınağı ve 
Soyanggang Nahri sayılabilir. Seul’e yakın olması burayı günlük turlar için de cazip kılıyor. 
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Namiseom Adası 

Goseong Birleşme Gözlemevi 

Seoraksan Ulusal Parkı 

Naksansa Tapınağı  

Chuam Plajı  

Unification Security Park (Birleşme Güvenlik Parkı)   033-682-0088 
 481 Geumgangsan-ro, Hyeonnae-myeon, Goseong-gun, Gwangwon-do 

(Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra buradan servis otobüsleriyle Birleşme 
Gözlemevi’ne gidiliyor.) 

Namisem, ünlü Kore dizisi “Winter Sonata / Sonsuz Aşk”ın 
çekildiği yer. Dizinin en sevilen sahnesinin çekildiği ağaçlıklı yolda 
yürürken o anları yeniden yaşayabilirsiniz. Adada ayrıca pek çok 
ilginç ve eğlenceli aktivite ile tesisler de bulunuyor.

1983 yılında ordu tarafından inşa edilen Goseong Birleşme 
Gözlemevi (70 m) doğu sahilinin en kuzey noktası. Buradan 
ziyaretçiler muhteşem dağ ve göl manzarasının yanı sıra Kuzey 
Kore kıyılarını da izleyebilir. 

Sokcho’da bulunan gözde turistik mekânlardan Seoraksan Dağı 
(1708 m), Güney Kore’nin üçüncü en yüksek dağı ve ülkenin en 
güzel dağlarından biri kabul ediliyor. Seoraksan Ulusal Parkı dört 
kent -Sokcho, Inje, Goseong ve Yangyang- boyunca uzanıyor ve 
en yüksek noktası da Daecheongbong. 

Naksan Plajı’nın kuzeyinde bulunan Naksansa Tapınağı’nın tarihi 
1300 önceye uzanıyor. Denize bakan tapınaktan gündoğumu 
manzarası görülmeye değer. Pek çok kültürel Budist binasını 
barındıran Naksansa özellikle 16 metrelik, “Haesugwaneum” 
adı verilen taş Buda heykeliyle ünlü. (*Naksansa Tapınağı, Nisan 
2005’teki orman yangınında hasar gördü ama restore edildi.) 

Chuam-ri’deki 150 metre uzunluğundaki sahil yamacında bir 
mağara ve eşsiz bir manzara oluşturan kaya adacıklar bulunuyor. 
Sanki oraya özellikle dikilmiş gibi Chotdaebawi Kayası ya da 
Şamdan Kayası okyanusun ortasında yükseliyor. Bu sessiz plaj 
özellikle aile tatilleri için ideal ve yıl boyu muhteşem günbatımı 
manzaralarıyla ünlü.
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Gangneung

Seongyojang Evi  

Gyeongpo İli Parkı

Jeongdongjin 

Kore Yarımadası’nın doğu kıyısındaki Gangneung, Gyeongpo 
Plajı ve Joseon Hanedanlığı döneminde Konfüçyüsçü bilgin 
Sin Saimdang’in annesiyle birlikte yaşadığı Ojukheon gibi tarihi 
binalarıyla çok güzel bir sahil kenti.

Joseon Hanedanlığı döneminde üst düzey memurların konutu 
olarak kullanılan Seongyojang, aradan geçen 300 yılı aşkın 
zamana rağmen çok iyi korunan orijinal mimarisiyle çok önemli 
bir kültürel bina.   

Gyeongpo İli Parkı; göl, köşk, kumsal gibi alanlarıyla hem doğal 
hem de kültürel bir cazibe merkezi. Gyeongpoho Gölü kuğularla 
yabanördeklerinin yaşam alanı. Gyeongpoho Gölü’ne tepeden bakan 
köşk Gyeongpodae ise yılın ilk dolunayını izlemek için mükemmel bir 
nokta. Gyeongpo Plajı da doğu kıyısının en temiz kumsalı. 

Jeongdongjin’in kelime anlamı “doğuya doğru”. Bu adı taşımasının sebebi ise Seul’ün Gwanghwamun 
Kapısı’nın tam doğusunda bulunması. Güneşin ilk doğduğu yer olduğundan özellikle yılbaşında 
ilgi merkezi oluyor. Jeongdongjin İstasyonu denize en yakın istasyon unvanıyla Guinness Rekorlar 
Kitabı’na girmiş. Jeongdongjin İstasyonu’ndan pek de uzak olamayan Haslla Sanat Dünyası ise Doğu 
Denizi’nin yeşil sularına bakan tepede bulunan bir sanat bahçesi. 

Doğu Denizi Treni 

Bu tren Donghae’de mola vererek Gangneung’dan Samcheok’a gidiyor. Trenle 
yolculuk ederken insanlar Doğu Denizi’nin güzel manzarasının tadını çıkarabilsin 
diye trenin koltukları denize dönük. 

Sea Train (Gangneung � Samcheok, 58 km, 80 dk, tek yön) 

•  Samcheok � Gangneung:  kalkış saati 08.40 / 12.10 / 15.45 
•  Gangneung � Samcheok:  kalkış saati 10.24 / 14.10 / 17.34 
             08.40 ve 17.34 trenleri sadece mayıs ve haziranda işliyor.
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Mangsang Arabalı Kamp Alanı 

Odaesan Ulusal Parkı

Daegwallyeong Samyang Çiftliği 

Chiaksan Ulusal Parkı 

Mangsang Plajı’nın hemen yanında bulunan Mangsang Arabalı 
Kamp Alanı, Kore’nin ilk karavan kampı. Bu doğayla dost alan 
aile tatilleri ya da grup gezmeleri için ideal.

Odaesan Ulusal Parkı, Woljeongsa ve Sogeumgang bölgelerinde 
bulunuyor. Silla Krallığı’nın en eski tapınağı Woljeongsa’ya ev 
sahipliği yapan Odaesan Dağı 304 kilometrekarelik bir alana 
yayılıyor, zirvesi ise 1563 m yükseklikteki Birobong. “Küçük 
Geumgangsan Dağı” diye çevrilebilecek olan Sogeumgang’a 
bu ismin verilmesinin sebebi, Kuzey’deki Geumgangsan Elmas 
Dağları kadar güzel bir doğaya ve manzaraya sahip olduğunun 
söylenmesi. Parkın girişindeki Kore Botanik Bahçesi’nde en az 
2200 tür çiçek ve bitki yetişiyor. 

Geniş bir yayladaki yemyeşil çayırlarıyla Samyang Çiftliği 1985’ten beri yüksekteki bu konumuyla 
mandıra ineklerinin merası olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra yine konumuyla manzaraya hâkim ve 
Doğu Denizi’nden güneşin doğuşu sıra dışı güzellikte. Servis otobüsleriyle tüm çiftliği dolaşmak yaklaşık 
yarım saat sürüyor. Önceden rezervasyon yaptırmak şartıyla ailelerin ve grupların çiftlikte konaklaması 
da mümkün.

Chiaksan, Wonju’nun 12 km kuzeybatısında bulunuyor. Chiaksan Dağı (1288 m) doğal güzellikleri ve 
Seul’e yakın olması nedeniyle yıl boyunca binlerce turist çekiyor. Chiaksan Vadisi ise kendine özgü kaya 
oluşumları ve yamaçlarıyla gerçekten muhteşem. Silla Krallığı döneminde yapılan Guryongsa Tapınağı 
da dahil burada pek çok Budist tapınağı da var. 
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TEMATİK TURLAR Spor ve Eğlence

Kayak ve Snowboard Kaplıcalar

Seorak Su Parkı 

Alpensia Resort 

Yongpyong Resort 

High1 Resort 

Phoenix Parkı 

Dragon Hill Spa 

Böylesine dağlık bir ülkenin çok sayıda dünya 
standartlarında kayak merkezine sahip olmasında 
şaşılacak bir yan yok. Her yıl milyonlarca turist 
Kore’ye karla kaplı dağların ve yamaçların tadını 
çıkarmaya geliyor. Dağ kenti Pyeongchang 
(Gangwon-do’da) 2018 Kış Olimpiyatları’na ev 
sahipliği yapmak üzere seçildi. 

Kore’nin dört bir köşesinde birçok kaplıca 
bulunuyor. Sauna ve jjimjilbang (Kore usulü buhar 
banyosu) hizmeti sunan ve şehirlerde bulunan 
modern spa’lardan su parklarındaki açık hava 
kaplıcalarına kadar ziyaretçiler ihtiyaçlarına ve 
arzularına göre çok geniş yelpazede seçeneklere 
sahip. 

Seoraksan Dağı’nın yakınındaki Seorak Hanwha 
Resort’ta bulunan Seorak Su Parkı yüzde 100 
doğal sıcak su banyoları ve eğlenceli su oyunları 
sunan bir kaplıca tema parkı. Açık havadaki 
sıcak su banyolarında Seoraksan Dağı’nın karlı 
zirvelerinin manzarasına bakmak paha biçilmez. 

Dragon Hill Spa özellikle uluslararası ziyaretçilerin 
tercih ettiği bir jjimjilbang ve spa tesisi. Kömür 
ateşinde geleneksel sauna, açık havada sıcak su 
kaynakları, yüzme havuzu ve spor salonu, spa’nın 
egzotik dekoruna hoş bir hava katıyor. Kore 
Ekspres Treni (KTX) ve metronun işlediği Seul’deki 
Yongsan İstasyonu’na yakın. 

2018 Kış Olimpiyatları alanı

1999 Asya Kış Oyunları alanı

Ödüllü Kangwon Land aile otelinin bir parçası 

Doğu Bölgesi
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Stadyumlar

Golf 

Jungmun Beach Golf Club 

Bilgi:

Eğlence Parkları

Pekin Olimpiyatları’nda Kore’nin beysboldaki ve 
Park Jisung (Queens Park Rangers), Cha Duri 
(Fortuna Düsseldorf) ve Ki Sung-yueng (Swansea 
City) gibi dünyaca ünlü futbolcuları ülkenin bu 
sporlara olan düşkünlüğü daha da besliyor. 
Kore’deki taraftarlık ruhunu görmek için Kore’de 
bulunduğunuz süre içinde bir beysbol ya da futbol 
maçına gitmeniz yeterli. Tabii 1988 Olimpiyatları 
ve 2002 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasının 
Kore’nin spor altyapısını dünya standartlarına 
ulaştırdığını da belirtmek gerek.

Çok sayıda Koreli golfçü, özellikle de kadın 
golfçüler, uluslararası başarılara imza atıyor. 
Kore’nin Seri Pak ile başlayan golfteki başarı 
grafiği; KJ Choi, Na Yeon Choi ve pek çok başka 
isimle devam ediyor. 

1995 yılında Jungmun Beach Golf Club, dünyaca 
ünlü Greg Norman ve PJ Singh gibi golfçülerin 
katıldığı Johnnie Walker Şampiyonası’na ev 
sahipliği yaptı. Kasım 2004’te, PGA Tour’un 

Profesyonel Futbol   www.kleague.com 

Profesyonel Beysbol  www.koreabaseball.com 

Profesyonel Basketbol  www.kbl.or.kr 

 Lotte World  www.lotteworld.com (s. 62) 

Everland  www.everland.com (s. 65) 

Seoul Land  www.seoulland.co.kr (s. 66) 

Büyük Seul Parkı  grandpark.seoul.go.kr (pg. 66) 

Shilla Milenyum Parkı  www.smpark.co.kr (pg. 93)

Rezervasyon için: 064-738-1202 / FAX: 064-738-4359 (90 gün 
önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.) 

english.visitkorea.or.kr > Attractions > Activities

Asya’daki ilk resmi ayağı Shinhan Kore Golf 
Şampiyonası da burada yapıldı. Bu golf kulübü 
dünyanın en iyi golf sahaları arasında gösteriliyor 
ve profesyonel golfçülerin övgülerini topluyor. 
Hallasan Dağı ve masmavi okyanusun muhteşem 
manzarasına bakan golf sahasında toplam 18 
delik bulunuyor.

Kore’de çok sayıda tematik eğlence parkı 
bulunuyor. Seul’deki Lotte World dünyadaki 
en büyük kapalı eğlence parklarından biri ve 
Yongin’deki Everland Resort de dünyada en çok 
ziyaret edilenler arasında. 
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Jeongseon Arirang Festivali  

Yeongwol 

“Jeongseon Arirang”, Kore halk şarkısı “arirang”ın Jeongseon 
bölgesine özgü bir versiyonu. Jeongseon Arirang Festivali, şu 
anda UNESCO İnsanlığın Manevi Mirası listesinde yer alan halk 
şarkısını korumak ve bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak için 
başlatıldı. Beş günde bir kurulan Jeongseon 5 Gün Pazarı’nın 
yanı sıra festivalde Jeongseon Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
“Jeongseon Arirang” söyleniyor. Bölgedeki diğer turistik aktiviteler 
arasında rayda bisiklet ve Hwaam Mağarası sayılabilir.

Dong Nehri’nin bulunduğu Yeongwol rafting ve diğer su sporlarıyla ünlü. Yeongwol’un popüler turistik 
yerleri arasında Joseon Hanedanlığı’nın altıncı kralı Donjong’un (1441-1457) mezarı Jangneung,  
Byeolmaro Astronomi Gözlemevi, genç Kral Danjong’un sürgün yeri Cheongnyeongpo ve Kore 
Yarımadası şeklindeki Seonam Köyü sayılabilir.

Jeongseon Culture & Arts Center (Jeongseon Kültür ve Sanat Merkezi), 17 

Bongyang 3-gil, Jeongseon-eup, Jeongseon-gun, Gangwon-do
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Orta 
Bölge

Kore’nin orta kısmı Daejeon, Chungcheongbuk-do ve 
Chungcheongnam-do’dan oluşuyor. Bölgede engebeli dağların 
arasında geniş çeltik tarlaları uzanıyor. Coğrafi konumu nedeniyle 
uzun yıllardır nakliye açısından stratejik önem taşıyan bölgede aynı 
zamanda pek çok kültürel miras ve turistik alanlar bulunuyor.
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Daejeon

Daejeon arabayla Seul’den iki saat mesafede. Trenler ve otoyolların kesişim noktasında bulunan il aynı 
zamanda Kore’de biliminin ve eğitimin merkezi kabul ediliyor. Yuseong Kaplıcaları ve Daecheong Barajı 
şehrin en ilgi çeken yerleri arasında. 
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Gyeryongsan Ulusal Parkı 

Gongju

Buyeo 

Baekje Kültür Alanı 

Yesan

Daejeon’un hemen batısında bulunan Gyeryongsan Ulusal Parkı’nda 
Buyeo ve Gongju’nun (Baekje Krallığı’nın eski başkentleri) kalıntıları 
görülebilir. Gyeryongsan Dağı’ndaki yürüyüş yolları sonbahar 
yapraklarının güzelliğiyle ünlü ve Gapsa Tapınağı ile dağın doğu 
yamacında bulunan Donghaksa Tapınağı’na gidiyor. 

Gongju, Baekje’nin 475 ile 538 yılları arasındaki ilk başkenti. 
Baekje’nin eski mamur günlerinden kalıntılar Gongju’da oldukça iyi 
korunmuş durumda. Gongju’nun turistik yerleri arasında Gongju 
Ulusal Müzesi, Kral Muryeong’un mezarı ve Baekje döneminden 
kalma Gongsanseong Kalesi sayılabilir.

Buyeo, Baekje’nin son başkenti (538-660). Buyeo Ulusal Müzesi, 
Baekje Krallığı’nın eşsiz mimarisine sahip ve Busosanseong 
Kalesi’nin tepesinden görülen Baengma Nehri manzarası muhteşem. 
Buyeo’nun güneydoğusunda, Nonsan yakınlarındaki Gwanchoksa 
Tapınağı, en az bin yıl önceye tarihlenen ve 18,2 metrelik boyuyla 
Kore’nin en uzun Buda heykeli olan Eunjinmireuk’a ev sahipliği 
yapıyor.

Baekje Krallığı’nın tarihini anlatmak için oluşturulmuş olan alanda, 
restore edilmiş kraliyet sarayı Sabigung, Baekje’nin en büyük tapınağı 
Neungsa, Yaşayan Kültür Köyü, Baekje Tarihi Müzesi ve otel olarak 
da Lotte Buyeo Resort gibi mekânlar bulunuyor.

2009 yılında “yavaş şehir” olarak belirlenen Yesan-gun, geleneksel ve 
halk kültürünün çok iyi korunduğu bir kent. Yedang Baraj Gölü’nün 
tablo gibi manzarası ve Joseon Hanedanlığı’nın son dönemlerinin 
en ünlü kaligraflarından Chusa Kim Jung-hui’nin geleneksel evi gibi 
kültürel miraslarıyla dikkat çeken kentte, kırmızı kil arazilerde büyüyen 
elma gibi yöreye özgü ürünler bulunuyor.

Gongju Ulusal Müzesi 
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Taean Sahili Ulusal Parkı 

Kore Bağımsızlık Salonu 

İlk Baskılar Müzesi 

Sarı Deniz’in kıyısındaki Taean Sahili Ulusal Parkı, 70’den fazla ada 
ve 230 kilometrelik kıyıdaki 30’dan fazla plajdan oluşuyor. Taean’ın 
kendisi de güzel kumsalları, eşsiz kaya oluşumları, büyüleyici dağ 
zirveleri ve sarp falezleriyle tablo gibi manzaraya sahip.

Cheonan yakınlarında bulunan Kore Bağımsızlık Salonu, Kore’nin 
uzun tarihi boyunca yaşadığı yabancı işgallerde özgürlük mücadelesi 
verenleri onurlandırıyor. Salonda, dış saldırılara karşı Kore’nin 
direncini, bağımsızlık ve ulusal kimlik mücadelesini gösteren tarihi 
eserler ve belgeler sergileniyor.

Müze, günümüze ulaşan dünyanın en eski, taşınabilir metal 
baskı kitabı Jikji’nin basıldığı yer olan Heungdeoksa Tapınağı’nın 

kalıntılarında bulunuyor. Müzede, Goryeo ve Joseon dönemlerinden, taşınabilir metal ve ahşap baskı 
antik kitaplar, Heungdeoksa Tapınağı kalıntılarından örnekler ve baskı araçları dahil yaklaşık 650 tarihi eser 
sergileniyor.

Ulusal Parklar 

Doğanın tadını çıkarmayı, açık hava sporlarını seven biriyseniz Kore size çok güzel olanaklar sunuyor. Kore’de, 
üçü sualtı parkı olmak üzere 21 ulusal park bulunuyor. Güneybatıdaki Jirisan Ulusal Parkı bu unvanı alan ilk yer 
ve aynı zamanda ülkenin en büyük ulusal parkı. Kore yürüyüşçüler için bir cennet olmasının yanı sıra su sporları 
olanakları ve tarihi yerler bakımından da zengin. Deogyusan Ulusal Parkı’nda bulunan Muju Resort çok güzel 
kayak tesisleri sunuyor ve parkın içindeki otellerde, kamp alanlarında ve templestay programlarıyla tapınaklarda 
konaklama imkânları mevcut.
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Cheongpung Kültürel Miras Parkı  

Danyang

Guinsa Tapınağı  

Songnisan Ulusal Parkı 

Cheongpung Kültürel Miras Parkı, 1985 yılında Chungjuho Yapay 
Gölü’nün yapımı sırasında bölge sular altında kalmadan önce 
buradan toplanan kültürel ve tarihi eserleri barındırıyor. Park, 
Namhan Nehri’nin etrafındaki muhteşem kültürü gösteren bir açık 
hava müzesi niteliğinde.

Danyang doğal güzellikleriyle ünlü bir turistik kent. Kıvrılarak akan 
Namhan Nehri’nin oluşturduğu bir vadide bulunuyor. Yamaç 
paraşütü, motorlu yelken kanat, rafting gibi sportif aktiviteler sunan 
kentin gezilecek yerleri arasında Sobaeksan Ulusal Parkı, Guinsa 
Tapınağı, Gosu Mağarası ve pek çok filmde set olarak kullanılan 
alanlar sayılabilir. 

Sobaeksan Ulusal Parkı’ndaki Guinsa, ülkede 150’den fazla tapınağın bağlı olduğu Kore Budizmi’nin 
Cheontaejong mezhebinin merkezi. 1945’te inşa edilen tapınağın mimarisi, Kore’deki bir ya da iki katlı 
tapınakların mimarisinden bariz bir şekilde farklı.

Kore Yarımadası’nın orta kısmının en turistik yerlerinden biri olan Songnisan Dağı’nda (1058 m) yıllara meydan 
okuyan Beopjusa Tapınağı bulunuyor. 553 yılında yapılan Beopjusa’da eski zamanlarda üç bin civarında 
rahibi barındırmış. Maitreya Buda’nın 33 metrelik bronz heykeli tapınak alanında gururla yükseliyor. Efsaneye 
göre bir zamanlar kral tarafından bakanlık verilen ve bu yüzden Jeongipum adını taşıyan 600 yıllık çam ağacı 
da burada bulunuyor.
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TEMATİK TURLAR Ekoturizm

Ekoturizm son zamanlarda Kore’de en çok konuşulan konulardan biri. Pek çok bölgede özel yürüme ve 
bisiklet turları oluşturuluyor ve yerel değerleri, yerel hayat tarzını korumak için “yavaş” gelişme hedefleniyor. 
Olağan tur rotalarından saparak Kore’nin yavaş yanını keşfedebilirsiniz.

“Çevre Olimpiyatları” diye anılan 10. Ramsar 
Kongresi 2008 yılında Gyeongsangnam-do’nun 
Changwon şehrinde yapıldı. Kongre, Kore’nin 
sulak arazilerine toplumun dikkatinin çekilmesine 
katkı sağladı. Kongreden bu yana pek çok turist 
doğal güzelliklerin tadını çıkarmak, zengin flora ve 
faunayı gözlemlemek için sulak arazileri ziyaret etti 
ve etmeye devam ediyor.

Junam Sulak Arazi Parkı ülkenin en büyük göçmen 
kuş alanı. Gyeongsangnam-do’daki Changwon 
kentinde bulunan park 10-20 bin göçmen kuşun 
konak yeri. Doğal bataklık olmamasına rağmen 
Ramsar Kongresi katılımcıları tarafından resmi 
olarak ziyaret edilmesinin yanı sıra Ramsar Kültür 
Merkezi de Junam’da bulunuyor. Upo Sulak 
Arazisi’ne arabayla sadece bir saat mesafede 
bulunduğundan pek çok turist ak boyunlu turnaları 
ve Formoza çamurcununu görmeye buraya da 
uğruyor.

Suncheonman Körfezi geniş sazlıklardan ve uçsuz 
bucaksız bir sulak araziden oluşan bir sahil. Ocak 
2006’da Ramsar listesine giren ve korunma altına 
alınmaya değer görülen, Kore kıyılarındaki ilk haliç. 
Körfez, Doğal Anıtlar kapsamındaki tepeli turnaları 
ve küçük balıkçıl gibi diğer gömen kuşları ve 
kuğuları barındıran altın rengi sazlıklarıyla ünlü. S 
şeklindeki akarsu yatağındaki günbatımını izlemek 
de bambaşka bir keyif. 

140 Milyon Yıllık Doğal Sulak Arazi 
Upo Sulak Arazisi

Junam Sulak Arazi Parkı 

Suncheonman Körfezi

Sulak Arazileri
Göçmen Kuşların Sığınağı 

Ramsar Listesindeki İlk Kıyı Sulak Arazisi 

Changnyeong bölgesinde dört kente yayılan 
Upo, Kore’nin en büyük sulak arazisi. Upo (1,28 
km²), Mokpo (0.53 km²), Sajipo (0.36 km²) ve 
Jjokjibeol (0.14 km²) bataklıklarından oluşuyor 
ve toplam yüzölçümü 8,54 km². Tufanlardan ve 
yaz musonlarından gelen suların biriktiği sulak 
arazi 2,31 km², yani bir futbol sahasının 210 katı. 
Arazide ayrıca 140 milyon yıllık dinozor fosilleri 
bulunuyor.
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İtalyancada “yavaş kent” anlamına gelen 
Cittaslow, 1999 yılında İtalya’nın Orvieto kentinde 
başlayan ve yaşamın daha sakin ve kolay olduğu 
bölgelerdeki insanların kaliteli hayat tarzını 
korumayı hedefleyen bir hareket. Uluslararası 
Yavaş Kentler Birliği aşağıdaki 11 bölgeyi, hızlı 
kentleşme ve küreselleşmeye karşı geleneksel ve 
mütevazı yaşam tarzını koruma çabaları nedeniyle 
“yavaş kent” olarak tanıdı.

Jeollanam-do’da, Wando’nun 19,2 km güneyinde 
bulunan Cheongsando Adası zümrüt yeşili denizi 
ve sık ormanlarla kaplı dağlarıyla ünlü. Baharda 

Jeungdo Adası doğal gelgitin yaşandığı kıyıları 
sayesinde güneşte kurutulmuş tuz üretimi ile 
çevresi için önem taşıyan bir ada. Adada geleneksel 
tuz yapımının kanıtı, 4,62 kilometrekarelik bir 
alana yayılan Taepyeong Tuz Üretim Tesisi. Sular 
çekildiğinde ortaya çıkan engin kıyılar, sular 
yükseldiğinde ise Jjangttungeodari Köprüsü’nden 
izlenebilen gündoğumu ve günbatımı görmeye 
değer. Jeungdo aynı zamanda Kore’nin ilk 
dumansız hava sahası olmasıyla tanınıyor.

Sinan-gun’daki Jeungdo Adası 

Hadong-gun’daki Agyang-myeon 

Yesan-gun’daki Daeheung-myeon

Damyang-gun’daki Changpyeong-myeon 

Jangheung-gun’daki Yuchi-myeon

Jeonju-si’deki Jeonju Hanok Köyü

Namyangju-si’deki Joan-myeon 

Cheongsong-gun’daki Pacheon-myeon

Sangju-si’deki Ian-myeon 

Yeongwol-gun’daki Gimsatgat-myeon 

Wando-gun’daki Cheongsando Adası  

Yavaş Kentler açan sarı kanola çiçekleri ile yemyeşil arpa 
tarlaları göz kamaştırıcı bir manzara yaratıyor. 
Dadohae Ulusal Deniz Parkı’nın içinde kalan ada 
kirlenmemiş, temiz havası ve ünlü Kore dizisi 
“Spring Waltz” ile “Seopyeonje” filminin çekim 
mekânı olarak tanınıyor. 

Doğuda, batıda ve kuzeyde Jirisan Dağları, 
güneyinde ise Seomjin Nehri bulunan bölgenin 
doğal güzellikleri görülmeye değer. Hadong’un 
özgün tatlarından yabani yeşil çaydan içmek için 
Maeam Çay Kültürü Müzesi’ni ziyaret etmeniz 
yeterli. Bu küçük ve sevimli müze sakin ve 
rahatlatıcı bir atmosfere sahip. 
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   Han Nehri Rotası: 310 km 

   Nakdong Nehri Rotası: 665 km 

   Saejae Dağı Rotası: 100 km 

   Geum Nehri Rotası: 305 km 

   Yeongsan Nehri Rotası: 377 km 

Dört Büyük Nehir Projesi kapsamında nehir kıyılarında yapılan bisiklet yolları, Kore’nin çağlayarak akan suları 

boyunca Kore’nin doğal güzellikleriyle iç içe bir yolculuğu mümkün kılıyor. Dört büyük nehir boyunca uzanan 

ve Kore’yi baştan başa kat eden bisiklet yolları profesyonel yarışlar ya da hız yapmak için değil; doğayla sohbet 

etmeyi öğrenebileceğiniz, günbatımında meditasyon yapabileceğiniz patikalar bunlar. Bu yollar aynı zamanda, 

farklı kültürleri tanımaktan ve yeni insanlarla tanışmaktan keyif alan maceracı turistler için de keşiflerle dolu. Bu 

yeni deneyimin tadını çıkarın. Bu yolculuk boyunca Kore’nin nehirleri size eşlik edecek.

Suyolları ve Bisiklet Yolları 

Ülkeyi Baştan Başa Kat Eden, Toplam 1757 km’lik Bisiklet Yolu

Su Akar, Yolculuk Devam Eder 
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Güneydoğu 
Bölgesi

Kore’nin güneydoğusu turistik alanlar bakımından ülkenin en zengin 
bölgesi. Silla Krallığı’nın Budist kültürü ve Joseon Hanedanlığı’nın 
Konfüçyüsçü kültürü buralarda hâlâ korunuyor. Buna ek olarak 
dağlar ve ulusal deniz parkları da turistlere cazip seçenekler 
sunuyor. Kore’nin en büyük ikinci şehri olan Busan ise uluslararası 
ticaret ve kültür alışverişinde büyük rol oynuyor.
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Daegu Yangnyeongsi Doğu Tıbbı Müzesi 

Goryeong

Jikjisa Tapınağı 

Haeinsa Tapınağı  

Ulsan

Daegu’nun merkezinde tarihi 350 yıl önceye uzanan bir şifalı bitkiler 
pazarı kuruluyor. Müzede ise Doğu tıbbında kullanılan aletler ile 
Donguibogam ve Hanyakjipsungbang gibi Doğu tıbbı kitaplarının da 
aralarında bulunduğu 500’den fazla eser sergileniyor. Şifalı otlarla 
hazırlanan sabunlar, çaylar ve çörekleri satın almak mümkün olduğu 
gibi, müzede aynı zamanda şifalı çayların tadıldığı özel bir bölüm 
bulunuyor.

Goryeong’da, 520 yıl boyunca (42-562) Nakdong Nehri’nin yanı 
başında, bağımsız bir şehir devleti olarak varlığını sürdüren Daegaya 
Krallığı’nın tarihi kalıntıları bulunuyor. Daha sonraları bir kısmı Silla, bir 
kısmı ise Baekje Krallığı’nın yönetimine geçti ve Daegaya unutuldu, 
bir kabile krallığı olarak maziye gömüldü. Şimdi burada, yaklaşık 200 
höyük ile Gaya döneminin en büyük mezar alanı olan Jisandong 
Antik Mezarlar bölgesine yayılmış 8600 tarihi eser bulunuyor.

802 yılında yapılan Haeinsa belki de Kore’nin en iyi bilinen tapınağı 
çünkü Tripitaka Koreana (tahta bloklardaki el yazmaları) bu tapınakta 
saklanıyor ve Tripitaka Koreana şimdiye dek dünyada bulunan en 
derli toplu Budist öğretileri koleksiyonu kabul ediliyor. Moğol işgalini 
önlemesi için Buda’dan ricada bulunan bu bloklar 1251 yılında 
tamamlanmış ve gayet iyi korunmuş bir şekilde günümüze dek 
ulaşmış. Haeinsa Tapınağı’nda Tripitaka Koreana’nın tutulduğu, 
Janggyeong Panjeon adını taşıyan salon 1995 yılında UNESCO’nun 
Dünya Mirasları listesine girdi ve Tripitaka Koreana Tahta Blokları ise 
2007 yılında UNESCO Dünya Belgeleri Mirası olarak tescil edildi.

Aslında otomobil endüstrisiyle ünlü olan Ulsan, aynı zamanda Doğu 
Denizi’ne yakınlığı ve doğal güzellikleriyle de dikkat çeken bir şehir. 
Jangsaengpo Limanı, 1980 yılında yasaklanıncaya kadar balina 
avının merkeziydi. Daewangam Parkı’nın sahil kesimi, ülkenin en 
büyük çam ormanlarından biri kabul ediliyor. 

Daegu’nun kuzeybatısındaki Jikjisa Tapınağı 1600 yıllık bir 
tarihe sahip ve mavi kiremitli çatıları, 1000 civarında küçük Buda 
heykelleriyle ünlü.
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Haeundae Plajı  

Centum City  

Dalmaji-gil Yolu 

Haedong Yonggungsa Tapınağı

Geumgang Parkı 

Kore’nin ikinci en büyük şehri Busan’da bulunan Haeundae Plajı 
ülkenin en popüler tatil merkezlerinden biri. Kumsal boyunca 
lüks oteller ve pansiyonlar, restoranlar, kafeler, barlar sıralanıyor.  
Nurimaru APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Binası) da yine 
Haeundae bölgesinde bulunuyor.  Bu bina, 2005 APEC Toplantısı’na 
ev sahipliği yapmıştı.

Haeundae’daki bu alışveriş merkezinde; sıcak kaynak sularıyla bir su 
parkı, buz pisti, bir kitabevi, yemekli şov, küçük golf sahası gibi pek 
çok alternatif bulunuyor. Centum City, 293.905 metrekarelik zemin 
alanıyla dünyanın en büyüğü olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda 
yer alıyor.

Wausan Dağı’ndaki bu dar yol, Haeundae Plajı’ndan Songjeong Plajı’na kadar 
uzanıyor ve yolun iki yanı kiraz çiçeği ağaçları ve çamlarla kaplı. Yol özellikle 
günbatımından sonra, akşam ışıkları yandığında çok etkileyici. Yılbaşı gecesi 
ve Chuseok’ta (Kore Şükran Günü) buralılar bu yolda yürüyerek Ay’ı selamlar. 

Kore tapınaklarının büyük bölümü dağlardadır, oysa Haedong Yonggungsa deniz kıyısında, sahildeki 
kayaların üzerine yapılmış. Deniz manzarası ve kıyıya vuran dalgaların sesine karışan Budist ilahileri, 
ziyaretçileri büyülemek için yeterli.

Geumjeongsan Dağı’nın (801,5 m) eteklerindeki Geumgang Parkı; Geumjeongsanseong Kalesi, Busan 
Halk Sanatları Merkezi, Busan Ulusal Deniz Müzesi ve Busan Botanik Bahçesi gibi çok sayıda turistik alan 
barındırıyor. Parkta ayrıca spor tesisleri ve lunaparklar da mevcut. Yakınlardaki diğer turistik yerler arasında 
ise Dongnae Kaplıcası ve Beomeosa Tapınağı sayılabilir.
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Gukje Pazarı  

40 Gyedan (basamak)-gil 

Jagalchi Pazarı  

Taejongdae Falezi 

Busan’daki en ünlü geleneksel pazar olan Gukje Pazarı, Seul’deki Namdaemun 
Pazarı’ndan daha az gelişmiş değil ve yabancı turistlerin çokluğu sebebiyle 
neredeyse ondan daha kalabalık. Gwangbok-ro Caddesi, Busan’ın önde 
gelen moda merkezlerinden biri ve Busan’ın eski belediye binasından Gukje 
Pazarı’nın girişine kadar 750 metre boyunca uzanıyor. Bölgede çok sayıda 
tiyatro, galeri, banka, hediyelik eşya dükkânı, butik ve otel bulunuyor.

Busan’ın önde gelen turistik yerlerinden biri olan Jagalchi Pazarı ülkenin deniz ürünleri çeşitliliğinin 
merkezlerinden biri. Özellikle sabahın erken saatlerinde, balıkçılarla tezgâh sahiplerinin taze balık pazarlığı 
yaptığı saatlerde görülmeye değer. Kore halk kültürüne daha da yakından tanıklık etmek için her yıl ekim ayında 
yapılan Jagalchi Festivali’ne gelmeniz öneriliyor.

Kore Savaşı sırasında (1950-1953) Busan’a sığınan insanlar küçük bir köyde toplandı ve işte burada, 
göçmenlerin nasıl yaşadığını göstermek için o köy yeniden canlandırılıyor. 40 Basamak Kültür Merkezi’nin 
hemen yanında sergilenen eşyalar savaşın acılarını gözler önüne seriyor. 

Yeongdo Adası’nın ucunda, Busan şehir merkezinin güneybatısındaki Taejongdae, 200 metre aşağıdaki 
denize doğru inen dik falezleriyle dağlık ve sık ormanlarla kaplı bir alan. Bu kayalık yamaç, Busan’ın en güzel 
gündoğumu manzaralarından birini s   unuyor. 
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Gyeongju Tarihi Alanları  

Daereungwon Mezar Kompleksi 

Anapji Göleti 

Bunhwangsa Tapınak Alanı 

Cheomseongdae Gözlemevi 

Silla Krallığı’nın (M.Ö. 57 - M.S. 935) başkenti olan Gyeongju’nun 
büyük bölümü, Gyeongju Tarihi Alanları olarak Kasım 2000’de 
UNESCO’nun Dünya Mirasları listesine girdi. 50’nin üzerinde tarihi 
alan beş bölgeye ayrılıyor: Namsan, Wolseong, Daereungwon, 
Hwangnyongsa ve Sanseong. Burası “duvarsız müze” olarak da 
anılıyor.

Gyeongju’da bulunan 200’den fazla kraliyet mezarından Silla Krallığı 
döneminden kalma 23’ü bu komplekste toplanmış. 1973 yılındaki 
kazılarda ortaya çıkarılan Cheonmachong’da (Göksel At Mezarı) 15 
bin civarında tarihi eser bulundu. Aralarında altın bir taç ve altın bir 
korsenin de yer aldığı bu hazineler şimdi Gyeongju Ulusal Müzesi’nde 
sergileniyor, mezar alanı ise ziyarete açık. 

Cheomseongdae’nin Asya’daki en eski astronomi gözlemevi olduğu 
düşünülüyor. Kraliçe Seondeok’un (hüküm süresi: 632-647) saltanatı 
sırasında inşa edilen gözlemevi, hava durumunu tahmin etmek için 
yıldızların gözlenmesinde kullanılmış. Bu taş yapı düz ve kavisli 
çizgilerin mükemmel bir bileşimi ve 1962 yılında 31 No’lu Ulusal 
Hazine olarak tescillendi.

Cheomseongdae’den beş dakika yürüyüş mesafesinde, Silla 
kraliyet ailesinin boş zamanlarında gittiği, keyifli vakit geçirdiği bir 

Anapji Göleti’nden yirmi dakika yürüyüş mesafesinde bulunan Bunhwangsa Tapınağı 634’te, Silla Krallığı’nın 
27. Hükümdarı olan Kraliçe Seondeok’un tahttaki üçüncü yılında yapılmış. Hwangnyongsa Tapınağı’nın 
kalıntılarının hemen yanında bulunan Bunhwangsa, zamanında Wonhyodaesa ve Jajang gibi büyük rahiplere 
ev sahipliği yapmış. Dokuz katlı orijinal pagoda’nın bugün sadece üç katı ayakta. 

gölet bulunuyor. 1975 yılında geçici olarak kurutulan göletin etrafında yapılan 
kazılardan çıkan hazineler şu anda Gyeongju Ulusal Müzesi’nde sergileniyor. 
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Bulguksa Tapınağı  

Seokguram Türbesi  

Bomun Gölü Tatil Beldesi 

Gyeongju El Sanatları Köyü 

Kore’nin en ünlü tapınaklarından biri olan Bulguksa hem Silla Krallığı’nın 
mimari becerisinin hem de Budist inancının derinliğinin bir kanıtı. 
Ahşap binaların büyük bölümü geçen yüzyıllar içinde yeniden yapılmak 
zorunda kalsa da buradaki taş köprülerin, merdivenlerin ve pagoda’ların 
hepsi orijinal. İlk olarak 528 yılında yapılan, 751’de genişletilen tapınak 
1995 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine girdi.

Bulguksa Tapınağı ile aynı döneme tarihlenen Seokguram, Buda’ya 
yapılan dünyanın en güzel türbelerinden biri. Etrafında bodhisattva’lar 
ve koruyucu tanrı heykelleriyle merkezde oturan Buda heykeli, ağaçlarla 
kaplı tepelerin arasından Doğu Denizi’nin ufkuna bakıyor. Seokguram 
Türbesi 1995’te UNESCO’nun Dünya Mirasları listesine eklendi.

Gyeongju şehir merkezinin doğusunda kalan Bomun Gölü Tatil Beldesi; beş 
yıldızlı lüks oteller, bir kongre merkezi, alışveriş merkezleri, restoranlar, golf 
sahaları, yemyeşil parkı, kaplıcaları ve çağdaş sanatlar müzesiyle dört dörtlük bir 
tatil yeri. Bölgede aynı zamanda, ziyaretçileri Silla dönemine götüren, tarih temalı 
Shilla Milenyum Parkı da bulunuyor. 

Bomun Gölü Tatil Beldesi’nden Bulguksa Tapınağı’na giden yolda; telkâri, tahta ve taş çömlek, takılar, nakış 
işleri üretilen geleneksel yerler var. Ziyaretçiler bu atölyelerde insanları çalışırken izleyebilir. Bu el sanatlarını 
satın almak ya da görmek isteyenler için de bir sergi salonu bulunuyor.
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AktivitelerSaatGün

Kayıt ve odaya yerleşme

Açılış töreni ve tanıtım turu

Serbest zaman (dinlenebilir ya da tapınağı 
dolaşmaya devam edebilirsiniz)
Barugongyang (Budizm’e göre yemek yeme 
kuralları) eğitimi

Akşam yemeği (barugongyang)

Akşam ayini 

Tapınak programı (her tapınağın değişiyor)

Yatma hazırlıkları

Işıkların kapanması

Uyanma (günaydın)

Şafaktan önce ayin

Zen meditasyonu ve egzersiz

Kahvaltı

Ortak işler ya da tapınağın etrafında yürüyüş

Serbest zaman

Çay saati (çay eşliğinde Budist rahiplerle sohbet)

Öğle yemeği

Kapanış töreni 

Veda

TEMATİK TURLAR Geleneksel Aktiviteler

Templestay 

Gün 1

Gün 2

Templestay Danışma Merkezi

Tipik bir templestay programı 

Ziyaretçilere bir süreliğine tapınakta konaklama 
fırsatı sunan templestay programları, Kore Budist 
kültürünü öğrenmek ve tecrübe etmek isteyenler 
için paha biçilmez bir fırsat. Günlük hayatın hızlı ve 
yorucu temposundan uzaklaşın ve size uygun bir 
templestay programıyla iç huzurunuza kavuşun. 
Kore’deki templestay programlarını daha da 
özel kılan; dağlarda, yemyeşil ormanların içinde 
saklı küçük tapınaklar. Kore Budizmi’nin Jogye 
ve Cheontae mezhepleri isteyen herkese bir 
süreliğine tapınakta yaşama ve Budist rahiplerle 
rahibelerin mütevazı hayatına tanıklık etme fırsatı 
sunuyor. 

Seul’deki Jogyesa Tapınağı’nın tam karşısındaki 
beş katlı binada bulunan merkezden templestay 
programlarıyla ilgili genel bilgi edinebilir, broşür 
alabilirsiniz. Binanın beşinci katındaki restoran 
-Balwoo Gongyang- tapınak yemekleri sunuyor. 

      Jonggak İstasyonu, Seul Metrosu Hat 1 veya Anguk 
İstasyonu, Seul Metrosu Hat 3
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Cep telefonunuza QR kodunu okutarak templestay programı sunan Kore tapınaklarını öğrenebilirsiniz. 

english.visitkorea.or.kr > Accommodation > Hanok Traditional Houses

Templestay 

Hanokstay 

Hanokstay 

Hanok’ta Kalma Deneyimi 

Jirye Sanat Köyü        (s. 97) 

Jeonju Hanok Köyü            (s. 103) 

Bukchon Hanok Köyü            (s. 34) 

Rak Ko Jae

Bilgi

Kore’nin geleneksel ev hayatını görmek ve 
misafirperverliğine tanık olmak isteyen ziyaretçiler 
hanok’ta bir gece geçirmeyi tecrübe edebilir. 
Yaşayan müzeler olarak da nitelenebilecek olan 
hanok’lar, yerleşim planları ve bina yapısı itibariyle 
antik Kore mimarisinin ve sosyal hayatının bir 
göstergesi. Tipik bir hanok; ahşap sütunları, 
kerpiç duvarları, daecheongmaru denen tahta 
zemini ve taraçası, avlusu ya da bahçesiyle dikkat 
çekiyor. Hanok’ların büyük bölümü bugün Andong 
ve Jeonju gibi hanok köylerinde korunuyor. 
Kore’nin geçmişindeki estetiği modern imkânlarla 
birleştiren pek çok hanok’ta, Kore’nin geleneksel 
yaşam tarzını öğreten kültürel programlar 
eşliğinde konaklama fırsatı da sunuluyor. Çayevine 
dönüştürülen bazı hanok’larda dado (Kore çay 

“Eski şeylerin kıymetinin anlaşıldığı ve onlardan 
keyif alınan saf ve huzurlu yer” anlamına gelen 
Rak Ko Jae’de insanlar Kore’nin geleneksel 
kültürünü yaşıyor. Bu 130 yıllık hanok’u Jeong 

seremonisi) deneyimleme imkâ-
nı var, bazılarında ise çömlekçilik 
öğretiliyor.

Yeong-jin restore etmiş. Ünlü 
TV dizisi “My Lovely Sam 
Soon”da Koreli-Amerikalı 
aktör Daniel Henney’nin 
canlandırdığı karakterin kaldığı 
yer olarak ünlenen Rak Ko 
Jae, orijinal iskeletin üstüne, 
aslına sadık kalınarak yapılmış. 
Orijinal hanok’a yeni bahçe 
çitleri, havuz, çatı kiremitleri 
ve jangdokdae (geleneksel 
toprak kapların konduğu 
platform) eklenmiş. 
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Tekvando 

Tekvandoyu Özel Kılan Ne? 

Kukkiwon Dünya Tekvando Merkezi  (s. 61) 

Tekvando Takvimi

Tekvando geleneksel Kore savaş sanatı ve 
savunma tekniğidir. Tekvandonun temel amacı, 
bu tekniği uygulayanlara fiziksel, zihinsel ve ruhsal 
disiplinle karakter ve kişilik kazandırmaktır. 2000 
yılında resmi Olimpiyat sporu olarak kabul edilen 
tekvando artık dünya sporu olmuştur.

Spor olarak:
Tekvandodaki hareketler ve teknikler, bu sporu 
yapan kişinin vücudunun uzuvlarını dengeli bir 
şekilde kullanmasına olanak sağlar ve vücudun 
esnekliğini artırır. Her harekette bağırmak da stresi 
atmaya yardımcı olur.

Savunma olarak: 
El ve ayakların kullanıldığı diğer savunma 
sanatlarına benzemekle birlikte tekvandoda 
ayaklar saldırıda daha güçlü bir şekilde kullanılır 
ama yine de saldırıdan ziyade savunma odaklıdır.

Öz disiplin olarak:
Vücudu ve zihni güçlendiren tekvando kişiye öz 
disiplin kazandırmasının yanı sıra rakiplerle yapılan 
maçlar da davranış normlarını öğretir.

Etkinlik Yer İletişim Bilgi

Liderlik 
Eğitim 
Programı

Düzenli

Yıllık

İki yılda bir

Dünya 
Hanmadang 
Taekwondo 
Şampiyonası

Chuncheon 
Açık Uluslararası 
Tekvando 
Şampiyonası
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Hahoe Köyü 

Byeongsanseowon Konfüçyüs Akademisi  

Jirye Sanat Köyü 

Bongjeongsa Tapınağı  

Dosanseowon Konfüçyüs Akademisi 

Andong’da bulunan, Konfüçyüs geleneğinin ve kültürünün beşiği 
Hahoe Köyü 600 yıldan uzun süredir Pungsan Ryu klanına ev 
sahipliği yapıyor. Köydeki geleneksel evlerin orijinal yapısı korunmuş. 
Halk arasında yaygın olan maskeli dans Hahoe Byeolsingut ve üst 
sınıfların eğlencesi ateş şovu, köyün sakinleri tarafından günümüze dek 
korunmuş iki eşsiz gelenek. 

Byeongsanseowon Konfüçyüs Akademisi ilk olarak Pungsanhyeon 
Köyü yakınlarına inşa edilmiş, ardından 1572’de Andong’a taşınmış. 
Diğer pek çok akademi gibi Byeongsanseowon da bölgedeki âlimler 
tarafından kurulmuş ve yerel halk tarafından desteklenmiş. İlk yıllarında 
hızla gelişen akademiye 1613’te, örnek bir âlim ve akademi görevlisi 
olan Yu Seong-nyong’un (1542-1607) onuruna antik bir tablet eklenmiş.

1988 yılında doğanın içinde sanatını icra etmek isteyen sanatçıların 
kurduğu bir koloni olarak yola çıkan Jirye Sanat Köyü şimdi bu güzel 
doğanın ortasındaki aristokrat ev yaşamını deneyimlemek isteyen 
ziyaretçilere kapılarını açtı. Köyde yıl boyunca on kez yapılan jesa 
ayinine denk gelen ziyaretçiler, Korelilerin atalarına saygılarını sunma 
ritüellerine de tanıklık edebilir. 

Bongjeongsa ülkede ayakta kalan en eski ahşap yapı olmasıyla ünlü. 
Goryeo Krallığı’ndan kalma Geungnakjeon (15 No’lu Ulusal Hazine) 
ve Joseon Hanedanlığı’ndan kalma Daeungjeon (311 No’lu Ulusal 
Hazine) tapınakta yan yana duruyor ve iki farklı dönemin mimarisini 
karşılaştırmak için hoş bir fırsat sunuyor. 

Dosanseowon 1574 yılında Yi Hwang’ın (1501-1570) onuruna kuruldu. 
Toegye Yi Hwang’ın öğrencilere ders verdiği ve kendi çalışmalarına 
yoğunlaştığı Dosan Sınıfı da akademinin içinde yer alıyor.
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Buseoksa Tapınağı 

Pohang 

Tongdosa Tapınağı  

Jinhae

Jinju

Buseoksa Tapınağı büyüklüğü ve güzel manzarasıyla diğer 
tapınaklardan ayrılıyor. 676 yılında inşa edilen ana bina Muryangsujeon 
(18 No’lu Ulusal Hazine) güzel hatlarıyla dikkat çekiyor. Tapınaktan çok 
kısa bir araba yolculuğuyla, geleneklerini ve kültürünü bugün de devam 
ettiren soylu köyü Museom’a gidilebiliyor. 

Pohang, dünyanın en büyük çelik üreticisi POSCO’nun memleketi. 
1968 yılında kurulan POSCO sadece otuz yıl içinde dünya çelik 
endüstrisinin tepesine yerleşti. Pohang’da ayrıca, Kore Yarımadası’nda 
güneşin en erken doğduğu yer olan Homigot da bulunuyor. 

Kore’nin en büyük tapınaklarından biri olan Tongdosa, içinde hiçbir 
Buda heykelinin olmaması, bunun yerine içinde “Sakyamuni Buda’nın 
gerçek türbesinin bulunması” ile ünlü. Ana bina 290 No’lu Ulusal Hazine 
ve civarda başka pek çok yerel hazine ve kültürel yerler bulunuyor.

Jinhae güney kıyısındaki en bilinen liman kentlerinden biri ve kiraz 
çiçeği ağaçları ile ünlü. Her yıl nisan ayında kiraz çiçeği ağaçları çiçek 

açtığında, on gün boyunca Jinhae Gunhangje Festivali yapılıyor. Festival boyunca insanlar buraya toplanıyor ve 
baharın gelişini kutluyor. 

Namgang Nehri’nin her iki tarafına yayılan küçük kent, Jirisan Ulusal Parkı’nın doğusunu keşfetmek için uygun 
bir yer. Jinju özellikle, 16. yüzyılın sonlarındaki Japon işgalinde burada yapılan ünlü savaşlarla tanınıyor. Jinju 
Ulusal Müzesi, Jinjuseong Kalesi, Chokseongnu Köşkü ve Nongae Türbesi en gözde turistik noktalar. 
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Hallyeo Ulusal Deniz Parkı 

Ulleungdo Adası 

Dokdo Adası 

Doğudan batıya uzanan bu park hem karayı hem de denizi kapsıyor. 
Kıyı şeridindeki ilginç kaya oluşumları ve mağaralar tekne turlarını ilginç 
kılıyor. Tongyeong, Namhae, Geoje veya Yeosu civarındaki takımadaları 
gezmemek büyük kayıp. Doğal güzellikleri dışında bölgenin büyük 
bölümü, Amiral Yi Sun-sin’in 16. yüzyılın sonundaki işgal sırasında 
Japonları yendiği yer olması yüzünden tarihi bir öneme sahip. Amiral 
Yi Sun-sin’in Geobukseon’ları (kaplumbağa gemi) sayıca çok az 
olmalarına rağmen Japon gemilerini alt etmişti.

Dokdo ile birlikte Ulleungdo, Kore’nin en doğu kısmını oluşturuyor. 
Yüzölçümü 72,86 km2 olan Ulleungdo, Jejudo gibi volkanik bir ada. 
Etrafında Jukdo ve Gwaneumdo gibi küçük adacıklarla çevrili ve 
merkezinde Seonginbong Zirvesi (984 m) bulunuyor. Mukho, Pohang, 
Gangneung ve Hupo’dan Ulleungdo’ya tekneler kalkıyor.

Ulleungdo’nun doğusunda bulunan Dokdo, Kore’nin en doğu ucu. Ulleungdo’dan buraya 1,5 saatlik bir tekne 
yolculuğuyla ulaşılıyor. Dokdo’daki fenerde şu anda yaşlı bir çift yaşıyor. Fırtına kırlangıcı, kara kuyruklu martı, 
kerkenez gibi adada yaşayan otuz civarı kuş cinsi de turistleri adaya çekmekte önemli rol oynuyor. Özellikle 
adanın güneybatısında iki-üç bin kadar kara kuyruklu martı yaşıyor.
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Güneybatı 
Bölgesi

Kore’nin tahıl ambarı olarak bilinen güneybatı bölgesi geniş çeltik 
tarlalarına sahip ve bölgeye has özel yemekleri ile taze deniz 
ürünleriyle ünlü. Tarlalar hafif bir eğimle sahile doğru iniyor ve girintili 
çıkıntılı kıyı şeridi birçok küçük koy oluşturuyor. Pansori (bir hikâye 
anlatan solo şarkı) gibi geleneksel Kore kültürü bu bölgede iyi 
korunmuş ve hâlâ devam ettiriliyor.
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Gwangju

Naju Tematik Eğlence Parkı 

Gyeonggijeon Türbesi 

Maisan Şehir Parkı 

Geumgang Nehri Halici 

Jeonju Hanok Köyü  

Yüzyıllar boyunca Gwangju, Jeollanam-do’nun idari, ekonomik ve 
eğitim merkezi oldu. Her yıl ekim ayında yapılan Kimçi Festivali ve 
Gwangju Bienali ile tanınan şehir aynı zamanda Mayıs 1980’deki 
demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenlerin yattığı 18 Mayıs 
Ulusal Şehitliği ile biliniyor.

Samhan ve Üç Krallık dönemlerinin yeniden canlandırıldığı bu eğlence 
parkı bu özelliğiyle, ünlü “Jumong / Efsane Prens” dizisi de dahil pek 
çok Kore filminde ve dizisinde set olarak kullanıldı. Gözlemevinden 
bakıldığında manzara inanılmaz güzel.

Jeonju Hanok Köyü 700’den fazla geleneksel Kore eviyle Pungnam-
dong ve Gyo-dong’u kapsıyor. Turistler, Hanok Hayatını Yaşama 
Merkezi’nde (Sehwagwan Hanok Evi) kalarak geleneksel Kore’nin 
hayat tarzını bizzat deneyimleyebiliyor. Jeonju özellikle bibimbap’ıyla 
(sebzeli ve etli pilav) ünlü. Bibimbap’ını tatmadan Jeonju’dan ayrılmayın. 

1410 yılında inşa edilen, 339 No’lu Tarihi Hazine olan Gyeonggijeon 
Türbesi, Joseon Hanedanlığı’nın kurucusu Kral Taejo’nun ve diğer 
kralların portreleriyle süslü. Kral Taejo ve kraliçesinin ölümüyle ilgili tablet 
de burada saklanıyor.

Jeonju’nun doğusundaki Maisan Dağı, Tapsa Tapınağı’na ve tapınağın, 
kiminin boyu 15 metreye kadar ulaşan 80 taş pagoda’sına ev sahipliği 
yapıyor. Söylentiye göre 100 yıl önce burada inzivaya çekilen bir âlim, 
barış dualarının kabulü için bu pagoda’ları kendi elleriyle dikmiş.

Gunsan yakınlarında bulunan sahil kuşları gözlem alanı Güney 
Kore’nin en iyisi. Mangyeonggang ve Dongjingang nehirlerinin denize 
döküldüğü yerde dünyanın en uzun (33 km) deniz duvarı bulunuyor. 
Kuş gözlemciliği için en ideal dönem, ekimden 
marta kadar. 
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Mireuksa Tapınak Alanı  

Byeonsan Yarımadası Ulusal Parkı 

Gochang Dolmen Mevki  

Seomjingang Tren Köyü  

Baekje’nin en büyük tapınağı Mireuksa’nın tarihi, Samgukyusa’da (Üç Krallık Tarihi) kayıtlı. Kral Mu’nun (hüküm 
süresi: 600-641), nilüfer havuzunda üç Maitreya vizyonu görmesi üzerine verdiği emirle buraya bir tapınak 
yapılmıştır. Kore’nin en eski ve uzun taş pagoda’sı -aynı zamanda 11 No’lu Ulusal Hazinesi- buradadır. 

Byeonsan Yarımadası Ulusal Parkı ülkede bir tarafı deniz kıyısına uzanırken diğer tarafı dağı kapsayan tek ulusal 
park. Dağın zirvesinden görülen adalar ve günbatımı manzarası tablo gibi. Chaeseokgang Falezi, Byeonsan 
Plajı, Jikso Şelalesi ve Gaeamsa Tapınağı önde gelen turistik yerler arasında sayılabilir.

200 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine giren bölgede 185 farklı noktada toplanmış 1600 dolmen 
bulunuyor. Gochang-gun’daki Maesan Köyü’nde eğimli arazide peş peşe sıralanan 447 dolmen 1,76 
kilometrelik bir hat oluşturuyor. Burada, ağırlığı 10 tonun altında olanların yanı sıra 300 tona kadar da çıkan, 
çok farklı boyutlarda dolmenler bulunuyor. Gochang Dolmen Müzesi, Bronz Çağı ve dolmen kültürü açısından 
zengin eserler ve bilgiler barındırıyor.

Eski buharlı lokomotif demiryolu bu köyde yeniden yaratılmış. “Yeni Gokseong İstasyonu”ndan kalkan lokomotif 
Gajeong İstasyonu’ndan 10 km ileri ve geri gidip geliyor. Ve Gajeong İstasyonu’ndan Chimgok İstasyonu’na 
kadar da 5,1 km uzunluğunda ray bisikleti hattı bulunuyor. Gokseong İstasyonu’nun önü, ünlü Kore filmi 
“Taegukgi / Kardeşlik”in ve ünlü Kore dizisi “The Land”in film setiydi. 
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Soswaewon  

Gwanghalluwon

Jirisan Ulusal Parkı 

Hwaeomsa Tapınağı  

Bambu yetiştiriciliği ile ünlü Damyang’da bulunan Soswaewon, 
bambu ormanı içinde, Joseon dönemine özgü bir bahçe. Sadece 
Daebongdae, Gwangpunggak ve Jewoldang köşklerinin günümüze 
kadar ulaşabildiği bahçenin 1520 ile 1530 yılları arasında bir tarihte 
yapıldığı sanılıyor. 

Gwanghalluwon 1419 yılında, Joseon Hanedanlığı’ndan Kral 
Sejong tarafından yapılmış bir bahçe. Kore’nin ünlü aşk filmi 
“Chunhyangjeon”un ana karakterleri Lee Mongryong ile Chunhyang’ın 
ilk karşılaştıkları yer olmakla ünlü. Her yıl nisan ayının son cuma günü 
burada Chunhyangjae Festivali yapılıyor. 

Jirisan Dağı, Jejudo Adası’ndaki Hallasan Dağı’ndan sonra Güney 
Kore’nin en yüksek ikinci dağı ve Cheonwangbong Zirvesi 1915 
metre yüksekliğinde. Jirisan Ulusal Parkı; Jeollanam-do, Jeollabuk-
do ve Gyeongsangnam-do olmak üzere üç il boyunca uzanıyor. El 
değmemiş ormanların arasından akan ırmaklarıyla Jirisan gerçekten 
tablo gibi bir doğal güzelliğe sahip. Dağın yamaçlarında ise Hwaeomsa, 
Cheoneunsa ve Ssanggyesa gibi pek çok Budist tapınağı bulunuyor. 

544 yılında inşa edilen Hwaeomsa, Jiirisan Dağı’ndaki yedi önemli tapınaktan en büyüğü ve en bilineni. Orijinal 
yapı bir yangında kül olmuş, 1636’da tapınak yeniden yapılmış. Gakhwangjeon ve Daeungjeon gibi Kore’nin 
ünlü ahşap binaları çok iyi korunmuş durumda.
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TEMATİK TURLAR Yemekler

Çok besleyici olduğu halde düşük kalorili yemeklerden oluşan Kore mutfağının kendine has bir lezzeti, kendine 
has bir kokusu var. En çok tercih edilen malzemeler ve çeşniler arasında sarımsak, Kore acı biber çeşnisi 
(gochujang), yeşil soğan, soya sosu, soya ezmesi (doenjang), ginger ve susamyağı sayılabilir. 

Tipik bir Kore sofrasında pirinç, çorba, en başta kimçi 
olmak üzere birkaç çeşit meze bulunur. Pirinç, çorba, 
kaşık ve çubuklar her kişinin önüne soldan sağa dizilir. 
Masadakiler tarafından paylaşılmak üzere güveç ve 
mezeler masanın ortasına konur.

Kimçi, mayalanmış sebzelerden yapılan ve uzun süre 
saklanabilen geleneksel Kore mezesidir. Geçmişte 
Koreliler kimçiyi, uzun kış aylarında taze sebzenin 
yerini tutması için yapıyordu. Bugün hâlâ Koreli ev 
kadınları, kasım sonu ile aralık başı gibi bir dönemde, 
kış boyunca tüketmek üzere bol miktarda kimçi 
hazırlıyor ve tüm ülkedeki bu geleneğe gimjang 
deniyor. 17. yüzyılda kırmızıbiberin Kore’ye gelmesi 
kimçi yapımında, hatta tüm Kore mutfağında adeta bir 
devrim yarattı. Bugün ülkede, bölgeye ve malzemelere 
göre değişen yüzlerce kimçi çeşidi var. Kimçi aslında 
Kore sofrasında sadece meze olmakla birlikte, kimçi 
güveci, kimçi gözlemesi, kimçili kızarmış pirinç, kimçili 
erişte gibi pek çok yemekte de ana malzeme olarak 
kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda kimçi dünyada da 
gerek besin değeri gerek sağlıklı olmasıyla büyük ilgi 
görmeye başladı.

Masa Düzeni Kimçi 
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Pilav ve mezelerden oluşan geleneksel Kore menüsü Kimçi yemeği 

Soya ezmesi yemeği

Yumuşak tofu güveci

Kısa kaburga çorbası

Baharatlı dana eti çorbası

Deniz ürünleri güveci

Etli hamur çorbası 

Mangalda dana eti 

Dana kaburga 

Izgara domuz göbeği 

Baharatlı tavuk ızgara 

Ginsengli tavuk çorbası

Tavada kızartılmış ahtapot/kalamar 

Izgara balık

Kore kırmızıbiber çeşnili, sebzeli ve etli pirinç

Ayrı taş kâselerde pişen sebzeli, ginsengli pilav

Pirinç lapası 

Soslu sebzeler 

Soğuk karabuğday eriştesi

Kore kırmızıbiber çeşnili, soğuk karabuğday eriştesi

Ev yapımı erişte çorbası

Soğuk soya sütünde erişte 

Instant noodles 

Sebze ve etle kızartılmış patates eriştesi

Tavada kızarmış 
sebzeler (mücver)

Pilav ve Mezeler Çorbalar ve Yemekler 

Hanjeongsik Kimçi Jjigae 

Doenjang Jjigae 

Sundubu Jjigae 

Galbitang 

Yukgaejang 

Haemultang 

Manduguk 

Bulgogi  

Galbi

Samgyeopsal

Dakgalbi

Samgyetang

Nakji/Ojingeo Bokkeum 

Saengseon Gui 

Bibimbap 

Yeongyang Dolsotbap 

Juk 

Namul 

Mul Naengmyeon 

Bibim Naengmyeon 

Kalguksu 

Kongguksu 

Ramyeon 

Japchae   

Jeon 

Erişteler Etler, Kümes Hayvanları ve Balık 
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Pirinçten yapılan geleneksel tatlı içecek – pirinç  şerbeti

Hurma, zencefil ve tarçından yapılan geleneksel içecek 

Geleneksel kurabiyeler 

Pirinç keki

Kore sarması 

Kore kan sosisi 

Kore böreği

Baharatlı pirinç kekleri 

Şişte balık köftesi

Baharatlı soslu tavuk şiş

Şekerli krep

Geleneksel Lezzetler 

Popüler Sokak Yiyecekleri 

Sikhye  

Sujeonggwa 

Hangwa 

Gimbap

Sundae

Twigim

Tteokbokki

Eomuk 

Dak Kkochi 

Hotteok 

Tteok
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Hyangiram, Amiral Yi Sun-sin’in (1545-1598) Japon işgaline karşı 
savaşmasına yardım eden Budist rahiplerin toplandığı üs. Buranın 
bir diğer etkileyici özelliği ise, okyanusun üzerinden doğan güneşin 
muhteşem manzarası.

Seonamsa, Jogyesan Dağı’nın doğu ucunda bulunan çok güzel bir 
tapınak. Girişteki kemerli köprü “Seungseongyo” adıyla biliniyor ve 400 
No’lu Ulusal Hazine. Köprünün hemen arkasında ise Gangseonnu 
Köşkü bulunuyor. Seonamsa’nın solundaki patika sizi Maaebulipsang’a, 
kayaya oyulmuş yedi metrelik Buda heykeline götürüyor. Nisan 2013’te 
başlayan fuar 20 Ekim’e kadar devam edecek.

Naganeupseong Halk Köyü’nün, yüzölçümü 223.108 metrekare olan 
bir hisarı var. Bugün hâlâ yaklaşık 120 aile bu hisarın içinde yaşıyor. 
Ziyaretçiler burada güneye özgü saz çatılı evleri görebilir ve bu evlerdeki 
hayata yakından göz atabilir. 

Songgwangsa ülkenin en büyük tapınaklarından biri. Silla döneminde 
inşa edilen tapınak 12. yüzyılda Zen Budizmi’nin merkezi olmuş. Bu 
tapınaktan yetişen pek çok üst düzey rahip bulunuyor.

Songgwangsa ülkenin en büyük tapınaklarından biri. Silla döneminde 
inşa edilen tapınak 12. yüzyılda Zen Budizmi’nin merkezi olmuş. Bu 
tapınaktan yetişen pek çok üst düzey rahip bulunuyor.

Hyangiram Keşiş Kulübesi 

Seonamsa Tapınağı 

Naganeupseong Halk Köyü  

Songgwangsa Tapınağı  

Mokpo
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Boseong, güneybatıya özgü geleneksel Seopyeonje’nin (bir hikâye 
anlatan solo şarkı) doğum yeri ve aynı zamanda yeşil çayın da beşiği. 
Boseong yeşil çay plantasyonları Kore’nin yeşil çay üretiminin yaklaşık 
yüzde 40’ının oluşturuyor. Boseong Yeşil Çay Festivali (Dahyangje) yeşil 
çayın toplanma zamanı olan baharda yapılıyor. 

1,2 kilometre boyunca uzanan kumsalın hemen kıyısında bir çam 
ormanı bulunuyor. Deniz suyunda yeşil çay banyosu ve deniz suyu 
ile doldurulan havuzlarıyla Yulpo özellikle ailelerin tercih ettiği bir tatil 
mekânı. 

Gangjin-gun, Goryeo seladonlarının (uçuk yeşil renkli porselen) 
anavatanı. Burada 180’in üzerinde seladon yapma merkezi var ki bu 
rakam tüm ülkedeki seladon fırınlarının neredeyse yarısını oluşturuyor. 
Gangjin Seladon Müzesi de Goryeo seladonunun tarihini anlatan 
Kore’deki tek müze.

Dasanchodang, Joseon Hanedanlığı’nın son döneminin önde gelen 
Koreli filozoflarından Jeong Yak-yong’un (1762-1836, mahlas: Dasan), 
sürgün edildikten sonra on yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü ve 
öğrencilerini eğittiği yer. Hayatından izler evde hâlâ görülebiliyor. 
Buradan Baengnyeongsa Tapınağı’na giden patika çok güzel japongülü 
ağaçlarıyla süslü.

Wolchulsan adı “ayın yükseldiği dağ” anlamına geliyor. Merkezdeki Cheonhwangbong Zirvesi’nden (809 m) 
başlayarak bölge çok ilginç kaya oluşumlarıyla çevrili. Wolchulsan’ın tepesinde yaklaşık 300 kişinin oturabileceği 
devasa büyüklükte düz bir granit kaya bulunuyor. Muwisa ve Dogapsa Tapınakları da burada.

Boseong 

Yulpo Plajı  

Gangjin Seladon Müzesi 

Dasanchodang Kulübesi 

Wolchulsan Ulusal Parkı  
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Unjusa’da eşsiz ve sıra dışı bir Buda heykeli ve yine sıra dışı görünen 
pagoda’lar olduğundan burası genellikle “gizemli tapınak” olarak anılıyor. 
Unjusa Tapınağı’nın kurucusu bilinmiyor ama Silla döneminde  (M.Ö. 57 
- M.S. 935) inşa edildiği söyleniyor. Tapınağın içindeki Chilseongbawi 
Kayası, Büyükayı takımyıldızının yedi yıldızına benziyor. 

Toplam 2322 kilometrekarelik alanıyla Kore’nin en büyük ulusal parkı olan Dadohae, güçlü bir tarihi figür olan ve 
“denizler imparatoru” olarak bilinen Jang Bo-go’nun Silla döneminde hâkimiyet kurduğu ve Goryeo döneminde 
deniz ticareti yolu olarak kullanılan yerde. Burası aynı zamanda Amiral Yi Sun-sin’in Joseon döneminde 
Japonları yendiği savaş alanı. Dadohae Ulusal Deniz Parkı’nı oluşturan 360’tan fazla ada arasında en turistik 
olanları Hongdo, Heuksando ve Geomundo. 

Jindo Adası, Kore Yarımadası’nın güneybatı bölgesindeki 230 adacıktan en önemlisi. Her yıl Ay takvimine göre 
dördüncü ayda insanlar “Musa’nın Mucizesi”ni görmek için Jindo’ya geliyor. Jindo’da özellikle popüler olan 
Jindo köpeği 53 No’lu Doğal Hazine. 

Güneş vurduğunda kızıla boyanan kayalar yüzünden ismi “Kırmızı Ada” anlamına gelen Hangdo’da kıyı dik 
falezlerle kaplı ve denizde de ilginç şekilli kayalar bulunuyor. Buna ek olarak masmavi denizi ve yemyeşil 
ormanlarıyla güney kıyısının en güzel manzaralarından birine sahip. Tüm ada Doğal Anıt olduğundan sadece 
yerleşim bölgesi ve turistik alanlar halka açık. 

Unjusa Tapınağı  

Dadohae Ulusal Deniz Parkı 

Jindo Adası  

Hongdo Adası 

Kore Tarihinin Savaş Kahramanı: Amiral Yi Sun-sin 

16. yüzyılın son döneminde Japon işgallerine karşı iki büyük savaş yaşandı. Amiral 
Yi Sun-sin akıllıca bir strateji ve kendi geliştirdiği savaş gemileri Geobukseon’u 
(kaplumbağa gemisi)  kullanarak, Japonlara kıyasla sayıca zayıf olmasına rağmen 
tüm savaşlarda efsanevi zaferlere imza attı. Bu yüzden Amiral Yi, Kore’nin en 
saygı duyulan tarihi kişiliklerinden biri ve onuruna dikilmiş pek çok anıt bulunuyor: 
Seul’deki Gwanghwamun Meydanı’nda heykeli, Chungcheongnam-do’daki 
Asan’da Hyeonchungsa Türbesi ve Gyeongsangnam-do’daki Tongyeong’da ise 
Jeseungdang…
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Jeju Özel Özerk İli ya da Jejudo Adası yumuşak deniz iklimine sahip 
ve burada dört mevsim de yaşanıyor. Yıllık ortalana hava sıcaklığı 
15°C. Volkan aktivitelerinin yarattığı olağanüstü doğasıyla tüm ada 
ve lav tünelleri UNESCO tarafından Biyosfer Rezervi, Dünya Mirası ve 
Küresel Jeolojik Park ilan edilmiştir.

Özel 
Özerk İli
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Kuzey kıyısındaki Jeju-si adanın başkenti ve Jeju Uluslararası Havaalanı burada bulunuyor. Havaalanının 
yakınındaki, ağzı açık bir ejderha başına benzeyen Yongduam Kayası adanın en turistik yerlerinden biri. Jeju 
Halk Sanatları ve Doğa Tarihi Müzesi’nde el sanatları ve aletlerin yanı sıra Jeju-do’ya özgü bitkiler, hayvanlar 
ve mineraller bulunuyor.

Jeju-si 

Jeju Halk Sanatları ve Doğa Tarihi Müzesi 

Jeju-si, Jeju Özel Özerk İli 

Jeju Olle Yürüyüş Yolları’nın 21 rotası tüm adayı dolaşıyor.
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Jeju Olle Yürüyüş Festivali 

Hallasan Ulusal Parkı 

Gizemli Yol (Dokkaebi) 

Halla Botanik Bahçesi 

Sangumburi Krateri 

Jeju Olle Yürüyüş Festivali her yıl kasım ayında Jejudo Adası’nın en 
güzel yollarında yapılıyor. Festivalde Jeju Olle Yolu’nun her gün belli bir 
etabı yürünüyor. Toplam 26 yürüyüş patikasının her birinde yürüyüşçüler 
adanın doğal mucizelerine tanıklık ediyor.

Sönmüş volkanın karla kaplı zirvesi adanın neredeyse her yerinden 
görünüyor. Güney Kore’nin en yüksek dağı olan Hallasan’ın deniz 
seviyesinden yüksekliği 1950 metre. Dağ ender rastlanan pek çok 
bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Zirvesinde de Baengnokdam Krater 
Gölü var. 

Dokkaebi’nin bire bir çevirisi “Gulyabani Yolu”. Dağın eteklerinde 
bulunan bu eğimli yoldan aşağı inen arabalar, etrafındaki yükseklikler 
yüzünden göz yanılmasıyla yukarı çıkıyormuş gibi göründüğünden 
bu adı almış. 

Doğal çevrenin araştırılabilmesi ve korunması amacıyla Aralık 
1993’te açılan botanik bahçesinde 500 farklı türde ağaç ve 600 
farklı tür bitki bulunuyor.  Serada ise 100’den fazla türde subtropikal 
ve yerli bitki var. 

Sangumburi Krateri adanın başlıca üç kraterinden biri. Diğer ikisi Baengnokdam’daki Hallasan Dağı’nda ve 
Seongsanpo’daki Seongsan Ilchulbong Zirvesi’nde. Etrafı yaklaşık 2 km olan Sangumburi Krateri’nde 420 
farklı bitki türü barınıyor ve botanistler burayı “floral hazine” olarak tanımlıyor.
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Manjanggul Mağarası 

Udo Adası 

Seongsan Ilchulbong Zirvesi (lav tüneli) 

Seopjikoji 

Seongeup Halk Köyü 

Toplam 13,4 km derinliğindeki Manjanggul dünyadaki en uzun mağara 
ama sadece 1 kilometrelik kısmı turistlere açık. Tünelin doğal sıcaklığı 
(11-21 derece) yarasalar gibi mağara canlıları için ideal. 

Udo mercan kumlu sahili olan Kore’deki tek ada. İsminin sonundaki 
“do” il demek, “u” harfi ise Çincede “öküz” anlamına geliyor ve ada 
ismini, çimlere uzanmış bir öküzü andıran şeklinden alıyor. Ada; kadın 
dalgıçları, taş mezarları ve taş duvarlarıyla ünlü. Adada balık avcılığı, dağ 
bisikleti, kum masajı, tekne ve sualtı turları gibi pek çok doğa aktivitesi 
bulunuyor.

Adanın doğu sahilindeki Seongsanpo’da bulunan Seongsan 
Ilchulbong adanın çeşitli yerlerine yayılan 360 parasitik volkandan biri. 
Deniz seviyesinden 182 metre yüksekteki bu alan UNESCO Dünya 
Mirası. Yakındaki Umutgae Sahili’nde ise her gün “Jeulu Kadın Dalgıçlar 
Performansı” düzenleniyor.

Koji, Jejudo diyalektinde “küçük körfez” anlamına geliyor. Deniz 
kenarındaki yemyeşil arazisiyle, başrollerini Lee Byun-hun ve Song 
Hye-gyo’nun paylaştığı ünlü Kore dizi “All In / Aşk Çıkmazı”nın çekim 
mekânı olarak biliniyor. 

Halk Kültürü Koruma Alanı ilan edilen köyde, hâlâ taş duvarların 
ardında, lav duvarlı ve saz çatılı evlerde yaşayan dost canlısı ada halkıyla 
tanışabilirsiniz. 
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Jeju Halk Köyü Müzesi 

Seogwipo 

Jungmun Tatil Beldesi Kompeksi 

Yeomiji Botanik Bahçesi 

Cheonjeyeon Şelalesi 

Jejudo Adası’nın 1890’lardaki kültürü ve tarihi bu açık hava müzesinde 
yeniden yaratılmış. Jejudo’nun o dönemindeki dağ köyleri ve 
balıkçı köylerindeki evlerle diğer binaların yeniden inşa edildiği müze 
aynı zamanda, ünlü Kore dizisi “Jewel in the Palace / Saraydaki 
Mücevher”deki ana karakterin sürgüne gönderildiği yer.

Turistik bir eğlence ve dinlence merkezi olan kompleks, Cheonjeyeon 
Şelalesi’nin ve tertemiz kumsalların yanında. Lüks oteller, golf sahası, 
dev akvaryum, botanik bahçesi, alışveriş merkezi ve diğer pek çok 
tesisin bulunduğu tatil köyü kompleksi, turistler için keyif verici ve 
eğlenceli bir tatil yeri. 

28.253 metrekarelik yüzölçümüyle bu devasa serada iki bin civarında 
tropik ve subtropik bitki bulunuyor. Sera; su bitkileri, tropik meyve 
ağaçları, kaktüs ve diğer değişik bitki türlerine ev sahipliği yapıyor.

Cheonjeyeon, “Cennet İmparatoru’nun Havuzu” demek. Efsaneye göre Cennet İmparatoru’nun hizmetkârı yedi 
peri kızı gece yarısı burada banyo yapıyor. Şelalenin oluşturduğu havuzun üzerindeki kemerli köprü bu yedi 
perinin heykelleriyle süslü.

Adanın güney kıyısındaki şehri Seogwipo güzel otelleri ve muhteşem 
doğasıyla bir balıkçı limanı.
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Ocak

Şubat

Mart

Nisan

İsim Etkinlikler Adres/Mekan Tarih Websitesi

Hwacheon Sancheoneo Buz Festivali Buzda balık tutma, çıplak elle balık 
tutma, mangalda balık pişirme

Büyük kardan heykel sergisi, kızak 
kayma ve ışıklandırma gösterisi

Kar yengeci yemekleri, kar yengeci 
sergisi, yengeç kabuğu doldurma

Geleneksel ritüeller, deneyimleme 
programları, pirinç keki tatma ve 
ateş festivalleri

İyi hasat almak için seremoni, 
fener alayı, halat çekme oyunu

Kiraz çiçeği sanat festivali, 
Amiral Yi Sun-Sin’i anma, 
zafer alayı

Çiçek açan ağaçların sonsuz 
dizimi, şarkı yarışmaları, sokak 
performansları, kompozisyon 
yarışmaları

Bitkisel Tedavi Festivali, Bitkisel 
Tedavi Yarışması, geleneksel halk 
müziği yarışması, yabani çiçek 
sergisi, bitkisel çayları örneklendirme

Mucizevi deniz yolunu geçme, 
geleneksel atalara ait ayinler, 
geleneksel Kore müziği 
performansları

Taebaek Kar Festivali 

Gangneung Dolunay Töreni 

Jeju Ateş Festivali 

Jindo Mucizevi Deniz Yolu Festivali

Jinhae Gunhangje Festivali

Yeongdeungpo Yeouido İlkbahar 
Çiçek Festivali

Daegu Yangnyeongsi Bitkisel Tedavi 
Kültürü Festivali  

Uljin Kar Yengeci & Kırmızı Kar 
Yengeci Festivali

Hwacheon Sancheoneo Buz Festivali Jindo Mucizevi Deniz Yolu Festivali
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İsim Etkinlikler Adres/Mekan Tarih Websitesi

Mayıs

Haziran

Temmuz

Damyang Bambu Festivali

Sancheong Şifalı Bitki Festivali 

Haeundae Kum Festivali

Boryeong Çamur Festivali

Chuncheon Uluslararası Pandomim 
Festivali

Hansan Mosi (Ramie) 
Kültürel Festivali 

Pohang Uluslararası 
Havai Fişek Festivali

Mungyeong Geleneksel Chasabal 
Festivali 

Eski bir bambu pazarını yeniden 
sahneleme, çeşitli aktiviteler, 
geleneksel müzik performansları, 
geleneksel evlenme töreni

Çay kâsesi sergisi, tüm dünyadan 
çay takımları, şarkı yarışması

Ücretsiz oryantal tıbbi check-up, 
bitkisel çay ve ilaç pazarı, şifalı bitki 
toplama

Kore ve yurtdışı tabanlı 
prodüksiyon firmalarının 
pandomim performansları 

Sıcak kumda yıkanma, plaj 
voleybolu yarışması, maraton, 
konserler, kum sergisi

Mosi moda şovu, Mosi dokuma,  
doğal boyama/işleme, mosi 
kıyafetleri deneme

Çamur masajları, çamurla vücut 
boyama, havai fişek şovu

Havai fişek şovu, fener alayı, halat 
çekme oyunu, sokak sanatçılığı 
performansları

Chuncheon Uluslararası Pandomim Festivali Haeundae Kum Festivali
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Ağustos

Eylül

Ekim

Gangjin Celadon Festivali 

Incheon Pentaport Rock Festivali

Hansan Festivali Büyük Savaşı 

Muju Ateşböceği Festivali

Hyoseok Kültür Festivali

Gimje Ufuk Festivali 

7080 Chunjang Hatıra Festivali 

Suwon Hwaseong Kültür Festivali 

Porselen sergileri, çömlek yapma, 
Goryeo Kraliyet Ailesi geçit töreni 

Kore ve Dünyanın en iyi rock 
gruplarının performansları

Geçitler, geleneksel Jindo 
davul performansı, Byeolsingut 
seremonisi, yat yarışı, gökyüzünde 
uçuşan ve suda yüzen fenerler

Kompozisyon yarışmaları, edebiyat 
sınıfları, karabuğdaydan yapılan 
yemeklerin numunelendirilmesi, 
teatral performanslar, konserler

Uçurtma uçurma, hasır el 
sanatları, pirinç mahsulü toplama, 
nalbant atölyesi

70’ler ve 80’lere ait sokakların 
canlandırılması, müzikal 
performanslar

King Jeongjo’nun geçit töreninin 
yeniden sahnelenmesi ve King 
Jeongjo’nun annesinin 60. 
Doğumgününün kutlanması, 
kalede yürüme, hasırdan 
ayakkabılar giyme, fener festivali, 
vatandaşların geçidi ve daha fazlası

Ateşböceklerini gözlemleme, 
ateşböceği umut balonlarını 
uçurma, su festivali, performanslar

İsim Etkinlikler Adres/Mekan Tarih Websitesi

Hansan Festivali Büyük Savaşı Jarasum Uluslararası Caz Festivali
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Kasım

Aralık

Jarasum International Caz Festivali 

Icheon Pirinç Kültürü Festivali

Seul Fener Festivali 

Pyeongchang Alabalık Festivali 

Ganghwa Bingeo Festivali

Seul Kimchi Yapımı ve 
Paylaşımı Festivali

Ganggyeong Fermente Deniz 
Ürünleri Festivali

Sunchang Fermente Soya Festivali

Yerel ve uluslararası sanatçıların 
caz performansları

Kimchi ve karides jeotgal 
(tuzlanmış deniz ürünü) yapımı, 
Koreli öğrencilerin kıyafetlerini 

Fener gösterisi, fener ve Hanji 
kağıdı yapımı

Kimchi yapımı, kimchi sergisi, 
kimchi pazarı, bossam partisi 
(domuz etli napa dürümü) 

Alabalık tutma, kızak kayma, 
kardan heykel sergisi

Gümüş balığı tutma, kızak kayma, 
buzdan bisikletler 

*Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen festival tarihleri 2014 yılına ait etkinlik takvimine göre düzenlenmiştir, bu nedenle lütfen etkinlik 
websitesini önceden kontrol ediniz. 

Hasat festivali, samul nori 
(geleneksel halk performansı), 
madanggeuk (geleneksel 
performans), sotdae yapımı (uzun 
ahşap direkler), şarkı yarışması

Gochujang yapımı (Kore acı biber 
ezmesi), devasa bibimbap yapımı, 
Sunchang yerel spesiyaliteler 
sergisi, yerel fermente soslar 
Pazarı

İsim Etkinlikler Adres/Mekan Tarih Websitesi

Seul Fener Festivali
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Müslüman Dostu Restoran Kategorileri

SERTİFİKA BİLGİSİ

Salam Turkish Restaurant

Tel: 02-793-4233
Adres: 39-31, Usadan-ro 10gil, Yongsan-gu, Seoul

Gerçek imajlar bu rehber kitapta kullanılan imajlardan farklı olabilir. 

K.M.F. HELAL KOMİTESİ, aşağıda bulunan restoranların Müslümanlar için HELAL yemek 
sağlamak hususunda geçerli olduğunu tasdik eder. 
Biz, K.M.F. olarak, K.M.F. Helal Komitesinin diğer ilgili restoranları da Helal Yemek 
Tedarikçileri olarak tasdik etmek amacı ile çalıştığını beyan ederiz.
(Restoranınızın kaydını gerçekleştirmek üzere lütfen bizimle irtibat kurunuz.)   

Salam, Itaewon’da bulunan, Seul Merkez Camii’sine çok yakın konumda yer alan bir Türk 
restoranı. Kore’de açılan ilk Türk restoranı ve aynı zamanda Kore Müslüman Birliği‘nden 
(KMF) helal sertifikası almayı başaran birkaç restorandan biri. Koreli bir Müslüman olan 
sahibi, yüksek kalitede yemek seçimlerini belirleyen iki Türk şef ile beraber çalışıyor. 
Salam’a ait set menü, bu restoranda bulunan yemeklerin lezzetini temsil ediyor; bu lezzet 
ise Kore’de yeniden yaratılan otantik Türk yemeği. Salam’a ait ekmek fırını ise restoranın 
kapı komşusu. Böylece ekmek ve paket ürünler dahil Türk yemeklerini satın almak oldukça 
pratik hale gelmiş.

Kore sofrası hakkında araştırma yapmak için biraz zaman 
ayırırsanız, ilk etapta iki genel özelliğini keşfedeceksiniz: 
sağlıklı tazelik üzerine yapılan vurgu ve yemek yemeyi 
toplumsal bir deneyim olarak gören sarsılmaz bir dünya 
görüşü. Gujeolpan (dokuzlu lezzet tabağı) gibi sağlıklı 
yemekler ve sinseollo gibi ortaklaşa yenen hotpot yemeği 
buna iki örnek. Expatlar tarafından açılan restoranların 
sayısının artmasıyla beraber klasik uluslararası mutfak 
ve modern füzyon mutfağı sayesinde Kore yemeklerinin 
görüntüsü evrim geçirmeye başladı. Sonuç ise leziz, 

              Helal Sertifikalı                    Kore İslam Birliği (KMF) tarafından sertifikalı restoran.

              Kendinden Sertifikalı      Tüm yemekler helaldir. Restoranlar Müslüman restoran sahiplerinin 
                   kendileri tarafından “helal” olarak sertifikalandırılır.

              Müslüman Dostu            Bazı helal yemekler bulunur ancak alkollü içecek de satılır.

              Muslim Welcome            Kore vejetaryen restoranları ya da domuz eti içermeyen yemekler.

              Domuz Eti Yoktur            Domuz eti harici etleri içerir. 

derleme ve dinamik bir yemek kültürü. 
Günümüzün Kore mutfağı daha önce hiç olmadığı kadar 
erişilebilir hale geldi. Bu nedenle, bu ülkenin mutfak ve 
yemek yemeye karşı eşsiz yaklaşımını deneyimlemeleri 
için Müslüman gezginlere fırsatlar sunabilmek bizim için 
büyük bir zevk. Herkesin kendisine uygun seçenekleri 
belirleyebilmesi için restoranları kitapta “Müslim 
Welcome” ve “Müslüman Dostu” olarak işaretledik. Aynı 
zamanda beş kategoriye ayrılan, doğru ve faydalı bilgiler 
sağlayan bir restoran oylama sistemi de geliştirdik. 
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Müslümanlar İçin Restoran Rehberi
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Mr. KEBAB

Kervan Turkish Restaurant 

Tel:  02-3463-2356
Adres: 127-2, Itaewon?ro, Yongsan-gu, Seoul

Tel: 02-793-4767
Adres: 190, Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul

Kore’nin en egzotik ve multikültürel lokasyonlarından biri olan Itaewon’da bile bu Türk 
restoranı,  müşteriler tarafından oy birliğiyle yabancı restoranlar arasında en otantik 
atmosfere sahip restoran seçildi. Restoran, atılan ilk adımda Türkiye’ye seyahat etmiş 
olma illüzyonu yaratıyor. Restoranın tamamı Türk stilinde dekore edilmiş. Açık mutfaktan 
izlenebilen Türk şef ile Türk garsonlar ve Türk misafirler bu otantik atmosferi tamamlıyorlar. 
Geleneksel mutfak çok lezzetli ve restoran tabii ki helal sertifikalı. Restoranın sahibi, 
yemeklerin tüm içeriğinin helal olduğunu gururla açıklıyor ve kebap ile mangal yemeklerinin 
menüye ait en popüler ürünler olduğunu belirtmeden geçmiyor. Kıymalı pide ve köşebaşı 
pide gibi fırında pişen yemekler de büyük ilgi görüyor. 

n 
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Dongmun Restaurant  (Nami Island) 

Tel: 0,31-580-8099
Adres: 1, Namisum-gil, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do

Gangwon-do’da bulunan ilk helal sertifikalı restoran. Lokasyonu Namiseom Adası’nda olan 
pitoresk manzarasıyla ünlü bu resoranın tüm menüsü helal ve Koreli Müslüman müdürü 
müşterilerini her zaman nazik bir gülümseme ile karşılıyor. Restoran Chuncheon şehrinin 
en ünlü yemeği Buldak (acı-baharatlı tavuk) ile Nasi Goreng, pirinç makarnası, kızarmış 
pilav ve köri dahil Asya mutfağından birçok çeşidi sunuyor. Restoranın iç mekanı, personel 
tarafından her ziyareti yeni bir deneyim haline getiren süslemeler ile hergün dekore ediliyor. 
Şef, yemekleri kendi ailesine hazırladığı titizlik ile hazırlıyor ve restoran müdürü her bir 
yemeğin hayatınızda ebedi bir lezzet deneyimi bırakmasını diliyor.

EID Korean Restaurant 

Tel: 070-8899-8210
Adres: 67, Usadan-ro 10gil, Yongsan-gu, Seoul

PASHA Turkish Restaurant (Itaewon) 

Tel: 02-793-6144
Adres: 189, Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul

MAKAN Korean Restaurant 

Tel: 02-6012-2231
Adres: 52, Usadan-ro 10gil, Yongsan gu, Seoul

Kervan Turkish Restaurant (Coex Mall) 

Tel: 02-556-4767
Adres: H105, COEX Mall, 513 Gangnam-gu, Seoul
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NIMAT Restaurant (Incheon airport) 

Tel: 032-743-6258-9
Adres: Room Number 5-14-16, Airside Westside, 272 
Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon

Kervan Turkish Restaurant 

Tel: 031-707-4767
Adres: 2nd Floor, 145 Pangyoeokro, Bundang-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, Korea

İstanbul Delight – Turkish Bakery & Dessert Cafe

Tel: 02-4209-3391
Adres: 40, Usadan-ro 10-gil, Yongsan-gu, Seoul, Korea

Terrace Green

Tel: 031-288-2970
Adres: 90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyionggi-
do, Korea
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Jeju Uluslararası Kongre Merkezi 

Oedolgae Kayası 

Cheonjiyeon Şelalesi 

Jeongbang Şelalesi 

Donnaeko Tatil Beldesi 

Jeju Uluslararası Kongre Merkezi (ICC Jeju), Jungmun Tatil Beldesi 
Kompleksi’nin içinde yer alıyor. Tamna Salonu’nun kapasitesi 4300 
kişiye ulaşabiliyor. Halla ve Samda gibi küçük salonlar sırasıyla 660 ve 
300 kişilik.

Bir buçuk milyon önceki bir volkanik patlamada oluşan bu yüksek 
kaya çıkıntısı, efsaneye göre Goryeo Hanedanlığı döneminde General 
Cheo Yeong tarafından devasa bir asker gibi gösterilerek, Beomseom 
Adası’na çıkmaya çalışan Moğolları korkutmakta kullanılmış.

Cheonjiyeon Şelalesi’ne giden bir kilometrelik subtropikal patikada 
yürüdüğünüzde, yukarında dökülen şelale sularının muhteşem 
sesi kulaklarınıza doluyor. Şelale 22 metre yüksekliğinde, 12 metre 
genişliğinde ve 20 metre derinliğinde. 27 No’lu Doğal Anıt olan 
Cheonjiyeon, Mutae yılanbalığının yaşam alanı olarak biliniyor. 

Jeongbang Şelalesi 23 metre yüksekliğinde ve okyanusa çok yakın. 
Cheonjiyeon ve Cheonjeyeon şelaleleriyle birlikte Jeongbang da 
Jejudo Adası’nın üç büyük şelalesi arasında. Donghongcheon 
Irmağı’ndan beslenen Jeongbang Şelalesi direkt okyanusa dökülüyor. 
Söylenceye göre şelale sularının ardında eskiden bir ejderha yaşarmış 
ve bugün de o ejderhanın ruhunu taşıyan suların şifalı özelliği varmış. 

Deniz seviyesinden 400 metre yüksekte bulunan Donnaeko, “wonang” adı 
verilen, küçük ama çok güzel şelalelerle süslü bir vadi. Jejudo Adası’na özgü 
Halla orkidesi ve kış çileği sadece bu bölgede yetişiyor. 
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Sanbanggulsa Grottosu 

Ruhani Bahçe 

Hallim

Marado Adası 

Adanın güneybatısındaki Sanbangsan Dağı eteklerinde bulunan bu 
doğal grotto (insanlar tarafından ortak kullanılmış, doğal ya da insan 
yapımı mağara), güzel manzarasıyla dikkat çekiyor. Sanbanggulsa’nın 
altındaki Yongmeori Sahili’ndeki kayalar bu manzarayı daha da 
güzelleştiriyor.

Burası saksı içinde kültür bitkileri ve bahçe bitkileri barındıran Kore’deki 
tek bahçe. Bu saksı bitkileri de dahil bahçede 10 binden fazla tür 
bulunuyor ve aynı zamanda seminer odaları ve dış mekân etkinlikleri 
için bir avlusu bulunuyor. 

Hallim batı kıyısının en büyük balıkçılık merkezi. Hallim’in eteklerindeki 
Hyeopjae Plajı ve Hyeopjaegul Mağarası bu bölgenin en bilinen turistik 
yerleri. Mağarada, rüzgârın kaldırdığı kumlardaki kalsiyumun yağmur 
tarafından siyah lav mağaraya taşınmasıyla oluşan sarkıt ve dikitler 
bulunuyor.

Toplam 0,3 km²’lik yüzölçümüyle bu ada Kore’nin en güney ucu. Kayıtlara göre burada ilk yerleşim tarihi 1883 ve 
şu anda Marado’da yaklaşık 80 kişi yaşıyor. Denizin güçlü dalgalarının sebep olduğu Janggunbawi Kayası gibi ilginç 
kaya oluşumlarıyla çok güzel bir doğaya sahip olan Maroda’da yıl boyunca kıyı balıkçılığı yapılabiliyor.

Marado Adası, Daejeong-eup, Seogwipo-si

Unique Features 

Adanın yıllara meydan okuyan iki simgesi, dolharubang ve haenyeo. “Taş 
büyükbaba” diye çevrilebilecek olan dolharubang, siyah lavdan bir yaşlı adam 
heykeli. Eskiden dolharubang’lar köylerin girişine yerleştirilir ve köyleri koruduğuna 
inanılırdı ama bugün daha ziyade turistlerin fotoğraf makinelerinin ilgi odağı. 
Haenyeo ise adanın kadın dalgıçlarına verilen yerli isim. Hava güzel olduğu 
zamanlarda denizkestanesi, ahtapot ve kabuklu deniz ürünleri için sahilden 
atlayarak okyanusun dibine dalışları izlenebilir. 
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Giriş-Çıkış Prosedürleri

Pasaport ve Vize 

Gümrük Kuralları ve Düzenlemeleri 

Kore Turizm Organizasyonu (KTO) 

Kore Cumhuriyeti’nin yabancı ziyaretçileri yanlarında geçerli bir pasaport bulundurmak ve gelmeden önce vize 
almak zorundadır. 
Vize muafiyet anlaşması olan ülkelerin ya da bölgelerin vatandaşları Kore’ye vizesiz girebilir.
Kore büyükelçilikleri ya da konsoloslukları iki tip vize verebilir: Kısa süreli vize (90 güne kadar) ve 90 günden uzun 
dönemler için özel uzun süreli vize. Özel uzun süreli vizesi olan ziyaretçilerin ülkeye girişlerinden itibaren 90 gün 
içinde bir yerel göçmenlik ofisine giderek yabancı kaydı yaptırmak için başvurmaları gerekmektedir.

Kore gümrük görevlileri ihracat ve ithalatta belli bazı 
yasaları ve düzenlemeleri uygulamaktadır. Kore’ye 
seyahat ediyorsanız ya da sadece transit geçiyorsanız 
bile, sınırlamaları öğrenmek için lütfen önce Kore 
Gümrük İdaresi’nin web sitesini ziyaret ediniz. 10.000 
doların üzerindeki nakit paranın ve ciro edilebilir çeklerin 
bildirilmesi gerekmektedir. Kore’ye pahalı eşyalarla 
(bilgisayar, golf sopası, kameralar gibi) girecekseniz ve 
geri götürmeyi planlıyorsanız bu eşyalar bildirilmelidir. 
Alkollü içecekler bir şişe (en fazla1 litre), sigara 200 
paket (50 puro ve 250 g tütün) ve parfüm 59 ml 
ile sınırlıdır. Eğer hayvan ya da bitki ya da tahkikat 
gerektirecek başka bir şeyle yolculuk ediyorsanız Kore 
Gümrük İdaresi’ne başvurunuz. 

Kore Turizm Organizasyonu’nun B1 katında bulunan 
Turizm Danışma Merkezi (TIC) yıl boyu açıktır ve çok 
geniş yelpazede bilgi ve hizmet sağlamaktadır. TIC 
ayrıca hanbok (geleneksel Kore giysisi) giyme, Korece 
bir isim seçip bunu yazma, geleneksel oyunları oynama 
ya da Kore yemekleri tatma gibi kültürel programlar da 
sunmaktadır. KTO’nun ayrıca seyahat bilgi hattı vardır. 
Turistler Kore’nin herhangi bir yerinden ve herhangi bir 
telefondan 1330’u arayarak seyahat yardım hizmeti 
alabilirler.

Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı 

Kore Gümrük İdaresi 

Incheon Uluslararası Havaalanı, Gümrük Bilgi Ofisi

Hayvan, Bitki ve Su Canlıları Karantina ve Tahkikat Bürosu 

Kore Göçmenlik Bürosu 

Yabancılar için e-devlet 

İstasyonu 

130



131

Konaklama

Oteller Hanokstay 

Benikea 

Gençlik Hostelleri 

Goodstay 

Pansiyonlar 

Konaklama konusunda daha fazla bilgi için: 

Koreastay 

Benikea (Kore’de En Güzel Gece) düşük-orta ücretli 
bir otel zinciridir ve uygun fiyatlara kaliteli hizmet 
vermektedir. Bir gece konaklama fiyatı yaklaşık 100.000 
won’dur. Benikea, Kore Turizm Organizasyonu’ndan 
onaylı ilk turistik otel zinciridir ve Kültür, Spor ve Turizm 
Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. www.benikea.
com 1330 

Ziyaretçiler isterlerse hanok’ta da (geleneksel Kore 
evi) kalabilir. Hanok’ta kalmak geleneksel Kore hayat 
tarzını deneyimlemek için bir fırsattır. Geleneksel Kore 
evlerinde banyolar ana binadan ayrı bir yerde bulunur. 
Konaklama hizmeti veren bazı hanok’lar bu geleneği 
sürdürürken bazıları banyoyu ana binaya katmıştır. 
Bir hanok’ta kalabileceğiniz Jirye Sanatçılar Köyü ve 
Andong’daki Suaedang doğal güzellikleriyle de dikkate 
değer yerlerdir. Seul’de kalabileceğiniz hanok’lar 
arasında Rakkojae, Woorichip Guest House, Seoul 
Guest House, Tea Guesthouse sayılabilir ve Jeonju’da 
da Saehwagwan ve Yangsajae hanok köyünün 
içindedir. 

Kore’deki tüm gençlik hosteller Kore Gençlik Hostelleri 
Birliği’nin üyesidir ve bütçesi sınırlı olan turistler ile 
öğrencilere uygun fiyatlara oda sunuyorlar. Bir gecelik 
fiyat 10.000 (tek kişilik oda) ile 160.000 won (aile için) 
arasındadır ki bu ücretler diğer konaklama imkânlarının 
yanında oldukça ucuz. Kore Gençlik Hostelleri 
Birliği’nden daha detaylı bilgi alınabilir ve rezervasyon 
yaptırılabilir. 

Goodstay, Kore Turizm Organizasyonu tarafından 
güvenilirliği ve makul fiyatları onaylanmış konaklanma 
tesisleridir. Turistik oteller, moteller ve diğer konaklama 
tesisleri, işletme ve hizmet kalitesi bakımından 
uluslararası standartlara uygunluğu dikkate alınarak 
seçilir. Fiyatlar geceliği 30.000 ile 50.000 won arasında 
değişmektedir. Rezervasyon yaptırmakta güçlük çeke 
ziyaretçiler, 24 saat aralıksız hizmet veren telefon hattı 
1130’u arayarak yardım alabilir.

Koreastay, Kore Turizm Organizasyonu onaylı evlerde 
kalma programıdır. Yabancı ziyaretçilere, Koreli bir 
ailenin yanında kalarak Kore’nin kültürünü ve hayat 
tarzını daha yakından tanıma fırsatı sunar. Ev sahibi 
aileler; evin bulunduğu konum, odalar, banyo, 
temizlik, zihniyet ve hizmet gibi kriterler göz önünde 
bulundurularak çok büyük bir dikkatle seçilmektedir. 
Kore’nin belli başlı tüm şehirlerinde ve turistik yerlerinde 
Koreastay evleri bulunmaktadır. Aileler yabancı 
misafirleri içtenlikle karşılamaya hazırdır ve misafirlerine 
rahat odalar, evde yemekleri ve bölgeyle ilgili turistik 
bilgi sağlamaktadırlar. 

Pansiyonlar düşük fiyatlara (geceliği 30000 won 
civarında) kaliteli konaklama imkânı sunmaktadır. 
Mikrodalga fırın, ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi, 
klima, televizyon ve bilgisayar gibi eşyalar kullanıma 
açıktır. Konaklama fiyatına sabah kahvaltısı da dahildir. 
Pansiyonlar çeşitli ülkelerden, farklı kültürlerden ve 
dillerden insanları tanımak için de bir fırsat olarak 
görülebilir. 

Turistik oteller beş gruba 
ayrılmaktadır: Süper lüks, lüks, 1. 
2. ve 3. sınıf. Bu sınıflandırma, Batılı 
ülkelerdeki otel sınıflandırmasıyla aynı 
değildir. 
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Ulaşım

Uluslararası Uçuşlar İç Hat Uçuşları 

KTX

Ulusal Demiryolları için KR Pass 

Incheon Uluslararası Havaalanı’na Gidiş-Geliş

Havaalanı Şehir Terminalleri 

Uluslararası Deniz Ulaşımı

Kore’de sekiz uluslararası havaalanı bulunuyor: 
Incheon, Gimpo, Gimhae, Cheongju, Daegu, Muan, 
Yangyang ve Jeju Uluslararası Havaalanları. Incheon 
Uluslararası Havaalanı, Kore’nin ana giriş kapısı ve 
buradan dünyanın büyük bölümüne seferler yapılıyor.

Kore’nin 15 büyük şehri (Gwangju, Gunsan, Daegu, 
Gimhae, Gimpo, Yeosu, Ulsan, Wonju, Jeju, Jinju, 
Cheongju, Pohang, Yangyang, Muan ve Incheon) 
birbirine bağlayan gelişmiş bir iç hat uçuş ağı 
bulunmaktadır. Aşağıdaki havayolları ofislerinde 
rezervasyon yaptırılabilir. KTO Danışma Merkezi 
acente gişesinden de (02- 753-9870) bilet satışı 
yapmaktadır.

KORAIL’in yolcu trenleri uluslararası standartlarda hızlı, 
güvenilir ve uygun fiyatlıdır. 300 km/sa hızla süper hızlı 
KTX, süper ekspres Saemaeul ve normal Mugunghwa 
trenleri bulunmaktadır. Trenler genellikle hafta sonları 
ve tatillerde doludur, bu yüzden rezervasyon ve erken 
bilet alınması önerilmektedir. Bazı tren istasyonlarında 
yabancılar için öze bilet gişeleri bulunmaktadır.

EURAIL Pass ve JR Pass gibi KR Pass de 
yurtdışından gelen ziyaretçilerin kullanabileceği bir 
demiryolu kartıdır. Yurtdışındaki seyahat acentelerine 
ya da www.korail.com sitesine (sadece kredi kartı) 
ödeme yaparak makbuzunuzla tren istasyonlarındaki 
gişelerden ve Kore’deki Incheon Uluslararası 
Havaalanı’ndaki danışma masasından KR Pass’ınızı 
alabilirsiniz. Bu kartla belli bir süre için, kullanma sıklığı 
ya da mesafeden bağımsız olarak, KORAIL’in KTX’in 
ekonomi sınıfında, Saemaeul Ekspres ve Mugunghwa 
Trenleri ile (metro ve turistik trenler hariç) rezervasyonlu 
bir şekilde bedava yolculuk edebilirsiniz.

Incheon Uluslararası Havaalanı, Seul merkezinin 
52 km batısında ve liman şehir Incheon’a 15 km 
mesafededir. AREX (Havaalanı Ekspres Treni) ile Seul 
İstasyonu arası 43 dakikada sürmektedir. Havaalanı 
limuzin otobüsleri havaalanına gidiş-geliş için bir 
diğer makul fiyatlı ve kolay seçenektir. Yolcu geliş 
terminalinde 3, 5, 10 ve 12 no’lu çıkışların yanındaki 
ulaşım danışma gişelerinden ulaşım için daha detaylı 
bilgi ve bilet alınabilir. 

Kore Dünya Ticaret Merkezi, Seul İstasyonu ve Gimpo 
Uluslararası Havaalanı’nda havaalanı şehir terminalleri 
bulunmaktadır. Buralarda Asiana ve Korean 
Havayolları dahil bazı havayolları şirketlerinin check-
in ve pasaport kontrolü işlemleri yapılabilmektedir. 
Şehir terminalleri ile havaalanları arasında da limüzin 
otobüsler çalışmaktadır. 

Busan ülkenin en büyük limanı ve ikinci büyük şehridir. 
Bu uluslararası liman, Kore’nin özellikle Japonya’dan 
ve Japonya’ya açılan deniz kapısıdır. Bir diğer 
uluslararası liman olan Incheon’dan da Çin’e seferler 
yapılmaktadır. 

Havaalanı Ekspres (AREX) 

CALT (Şehir Havaalanı, Logis & Travel)    Samseong İstasyonu 

KARST (KORAIL Havaalanı Demiryolu   Seul 

İstasyonu-Terminal)   Seoul İstasyonu

Gimpo Uluslararası Havaalanı    Gimpo Havaalanı İstasyonu 

Havaalanı Limuzin Otobüsler 
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Uzun Mesafe Ekspres Otobüsler Şehir Otobüsleri 

T-Money Card (Para Kartı) 

Seul Şehir Kartı 

Metro

Bilet ücreti

Tek Kullanımlık Ulaşım Kartı 

Taksi

Araba Kiralama

Araç Kiralama Koşulları (şirkete göre değişebilir)

Kore’nin tüm büyük kentlerine uygun fiyatlı ekspres 
otobüslerle seyahat etmek mümkündür. Ekspres 
otobüs terminallerini çoğu şehir merkezine yakın 
yerlerde bulunmaktadır. Seul’de üç ekspres otobüs 
terminali vardır: 

Seul’de standart otobüs bileti fiyatları otobüs tipine 
bağlı olarak 850-1950 won arasındadır ve transferler 
ücretsizdir. Metrolarda olduğu gibi, gidilen toplam 
mesafeye göre ek ücret uygulanır. 

Seul, Busan, Daegu, Daejeon ve Gwangju çok 
geniş ve kullanımı kolay metro ağlarına sahiptir. 
Seul Metrosu, Incheon ve Gyeonggi-do’nun bazı 
bölgelerini de kapsar. Seul’de standart bilet ücreti 
1150 won’dur; seyahat edilen toplam mesafeye göre 
buna 100’er won ek yapılır. 

Tüm metro istasyonlarında bilet otomatları 
bulunmaktadır. Gideceğiniz yeri seçin ve gereken 
ödemeyi bölmeye yerleştirin. Kart depositosu olarak 
ekstra 500 won alınacaktır. Gideceğiniz istasyona 
ulaştığınızda, turnikelerin yanındaki deposito iade 
makinelerinde bu parayı geri alabilirsiniz. 

Kore’deki en büyük araba kiralama hizmetleri KT 
Kumho Rent a Car ve AJ Rent a Car’dır. Her iki 
şirketin de Kore’nin dört bir yanında onlarca şubesi 
bulunmaktadır. Incheon Uluslararası Havaalanı, 
Gimpo Havaalanı, illerdeki havaalanları, belli başlı tren 
istasyonları ve ekspres otobüs terminallerinde araç 
kiralama hizmeti bulunmaktadır.
Size en yakın olan şubeyi öğrenmek için şirketlerin 
web siteleri: 

En az bir yıllık şoförlük deneyimi 

Uluslararası sürücü ehliyeti 

21 yaşın üstünde olmak

Geçerli pasaport 

Kredi kartıyla ödeme

Günün 24 saati çalışan taksilerin Seul’de ilk 2 km 
için standart ücreti 2400 won’dur, sonrasında her 
144 metrede 100 won eklenir. Gece yarısından 
sabah 4.00’e kadar olan sürede ekstra yüzde 20 
eklenmektedir. Lüks taksilerin açılışı 4500 won’dur. 
Eğer aceleniz varsa, “çağrılan taksiler” bulunduğunuz 
yere gelme ücreti olarak ekstra 1000 won alır.

İlk 10 km: 1150 won (ulaşım kartına 1050 won) 

10-40 km: Her 5 km için 100 won

40 km’nin üstü: Her 10 km için 100 won

Daha pahalı olmakla birlikte lüks ekspres otobüsler 
daha geniş ve rahattır. 

Seul Ekspres Otobüs Terminali (Şehir Merkezi)   Seoul Express 

Bus Terminal (Seul Ekspres Otobüs Terminali) İstasyonu 

Dong Seul Otobüs Terminali   Gangbyeon İstasyonu 
Sangbong Otobüs Terminali   Sangbong İstasyonu

Ekspres Otobüs Hatları Kurumu 
Kolay bilet için:

Eğer seyahatinizin sonunda kartınızda hâlâ 
para kaldıysa (50.000 won’un altında) Seul’deki 
herhangi bir metro istasyonundan karınızda kalan 
parayı geri alabilirsiniz. 

Uluslararası Taksi  02-1644-2255 

Tekerlekli Sandalyeye Uygun Taksi 
Çağırmak İçin   1588-4388 

KT Kumho Rent a Car 

AJ Rent a Car(Avis) 

Bu kart otobüslerde, metroda, 
trenlerde ve bazı taksilerde 
geçerlidir. Ayrıca park ücreti 
ödemelerinde, kraliyet sarayları ve 
müzeler gibi kültürel binaların giriş 
ve tur ücretlerinde kullanılabilir. Kartı 

metro istasyonlarından veya T-Money logosu olan 
bazı dükkânlardan alabilir, yeniden doldurabilirsiniz.

Bu kartla ziyaretçiler Seul Şehir Turu Otobüsü ile sınırsız 
dolaşabilir, Seul’deki diğer otobüsleri ve metroları 
günde 20 defayla sınırlı olmak üzere ücretsiz 
kullanabilir. Kartı havaalanı içindeki dükkânlardan ve 
Seul’deki belli başlı turizm danışma ofislerin alabilirsiniz. 

Bir Günlük Kart: 15.000 won 
İki Günlük Kart: 25.000 won 
Üç Günlük Kart: 35.000 won 
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İklim ve Tatiller

İklim

Tatiller

Kore ılıman iklim kuşağında bulunmaktadır ve ülkede dört mevsim de görülmektedir. Mart sonu veya nisan başı 
gibi ağaçlar baharın gelişini müjdeleyerek yeşillenir. Nisan ve mayısın büyük bölümü ılık geçer. Nispeten sıcak ve 
yağmurlu yaz mevsimi boyunca bitki ve sebze boldur. Haziranda ortalama sıcaklık 20°C’nin üstünde seyreder. 
Mason yağmurları genellikle haziran sonu gibi başlar ve temmuz ortası ya da sonuna dek devam eder. Ağustos 
çok sıcak ve yağışlı değildir. Eylül sonunda sonbaharın gelişiyle karadan esen rüzgârlar kuru ve berrak bir havayı 
beraberinde getirir ve bu yüzden belki de sonbahar ayları yılın en güzel zamanlarıdır. Kasım ayında canlı sarı 
ve kızıl yapraklar muhteşem bir manzara yaratır. Aralık ayından şubata kadar hava soğuktur, nadir kar yapışları 
görülür. Kış ayları boyunca üç-dört günlük soğuklardan sonra genellikle hava yumuşar ve bu soğukları birkaç 
gün süren ılık havalar takip eder.

C” - Celsius, “H”- Nem (%), “R”- Yağış (mm). 1981’den 2010’a kadar olan dönemin ortalama değerleri.

Asterisk (*) ile gösterilen tarihler her yıl değişir. 

Hafta sonları turistik yerlerin ve alışveriş merkezlerinin büyük bölümü açık olmakla birlikte bazı tatil günlerinde 
kapalı olabilirler. Turistik yerleri ziyaret etmeden önce ziyaretinizin aşağıdaki ulusal bayram günlerine denk gelip 
gelmediğini kontrol ediniz.

Kore’nin Ulusal Tatil Günleri 

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yılbaşı

Noel

(Ay takvimine göre 1 Ocak) *

(Bağımsızlık Hareketi Günü)

Çocuklar Günü

Seokgatansinil ya da Buda’nın Doğum Günü (Ay takvimine göre 8 Nisan)*

(Anma Günü)

(Bağımsızlık Günü)

(Ay takvimine göre 15 Ağustos)*

(Ulusal Kuruluş Günü)

Günü (Kore Alfabesi Günü)

1 Ocak (Salı)

10 Şubat (Pazar)

1 Mart (Cuma)

5 Mayıs (Pazar)

17 Mayıs (Cuma)

6 Haziran (Perşembe)

15 Ağustos (Perşembe)

19 Eylül (Perşembe)

3 Ekim (Perşembe)

9 Ekim (Çarşamba)

25 Aralık (Çarşamba) 

1 Ocak (Çarşamba)

31 Ocak (Cuma)

1 Mart (Cumartesi)

5 Mayıs (Pazartesi)

6 Mayıs (Salı)

6 Haziran (Cuma)

15 Ağustos (Cuma)

8 Eylül (Pazartesi)

3 Ekim (Cuma)

9 Ekim (Perşembe)

25 Aralık (Perşembe)
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Tebrik ve nezaket sözleri

Alışveriş

Konaklama

Ulaşım

Yemekte 

Sayılar 

Çeşitli karşılıklar

Merhaba.

Lütfen burada durun.

Bu ne kadar?

Boş yeriniz var mı?

Bir gece daha kalmak istiyorum.

Odamı temizler misiniz?

Sabah 6.00’da beni telefonla 
uyandırabilir misiniz?

Bunu görmek istiyorum.

Bunu alacağım.

Bunu deneyebilir miyim?

Menüyü görebilir miyim lütfen?

Spesiyaliniz nedir acaba?

Bulgogi ısmarlamak istiyorum.

Çok baharatlı olmasın.

Şunu alacağım.

Bana bundan biraz daha 
getirebilir misiniz?

Kredi kartı kabul ediyor musunuz?

Tanıştığımıza memnun oldum.

Hoşçakal.

Evet / Hayır.

Teşekkürler.

Hoşgeldiniz.

Affedersiniz.

Üzgünüm.

İmdat.

..... nerede?

Kayıp-Buluntu

Hastane

Karakol

Tuvalet

Eczane

Banka

Çarşı

Restoran

Havaalanı

Metro

Tren İstasyonu

Market

Nereden taksi bulabilirim?

..... ne kadar sürecek?

Bu otobüs ..... gidiyor mu?

Lütfen beni .....’ya götürür müsünüz?

Faydalı Olabilecek Korece Cümleler
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Faydalı Bilgiler

Çalışma Saatleri Cep Telefonu Kiralama 

Faydalı Olabilecek Telefon Numaraları

Sağlık Hizmeti

Zaman Kuşağı

Ölçü Birimleri & Elektrik 

Kore’yle İlgili Kitaplar  

Para Birimi ve Kredi Kartları 

Bankamatik (ATM) 

Bahşiş ve Vergi 

Uluslararası Aramalar

Posta

Devlet Daireleri: 09.00-18.00 (Pazartesi-Cuma) 
Bankalar: 09.00-16.00 (Pazartesi-Cuma) 
Büyük Mağazalar: 10.30-20.00 

SKT, KTF ve LG Telecom havaalanında cep telefonu 
kiralama hizmeti vermektedir. Ücretler şirketlere göre 
farklılık göstermektedir, bu yüzden fiyatları kiralama 
masasında sorunuz. 

Aşağıdaki hastaneler çeşitli yabancı dillerde hizmet 
sunmaktadırlar

Kore Standard Zamanı: UTC/GMT +9 

Kore’de uluslararası metrik sistem ve voltaj 220 volt 
/ 60 hertz. 

Kore’nin para birimi won’dur. Yabancı para birimleri 
ya da seyahat çekleri bankalarda ya da yetkili döviz 
bürolarında Kore won’una çevrilebilir. Ekim 2012’de 1 
Amerikan Doları yaklaşık 1100 won’dur. VISA, Master 
Card, American Express, Diners Club ve JCB gibi belli 
başlı kredi kartları büyük işletmelerde kabul edilir. 

Uluslararası geçerliliği olan kredi kartları ile çoğu 
ATM’den nakit Kore won’u çekilebilir. Plus ve Cirrus 
logosu olan kartlar Kore’de kullanılması daha kolay 
ve daha fazla kabul gören kartlardır. Bazı yerler China 
UnionPay, Maestro, Electron ve JCB gibi diğer 
uluslararası kartları da kabul eder 

Kore’de bahşiş yaygın değildir. Yüzde 10 katma 
değer vergisi pek çok mala ve hizmete eklenir. Turistik 
otellerde yemeklere ve diğer hizmetlere de yüzde 10 
katma değer vergisi uygulanır ve faturaya eklenir. 

Kore edebiyatından seyahat 
rehberlerine, geniş bir yelpazede 
kitap seçenekleri için: 

Kore’den direkt uluslararası arama yapmak için önce 
bir uluslararası erişim kodu (001, 002 veya 00700), 
ardından aradığınız yerin ülke kodunu, bölge kodunu 
ve telefon numarasını tuşlayın. Yurtdışından Kore’yi 
ararken ülke kodu: 82. 

Korea Post, Kore’deki en büyük posta servisidir

Polis  112 
İtfaiye ve Ambulans  119 

Acil Tıbbı Yardım  1339 
Bilinmeyen Numaralar Servisi Bölge Kodu  +114 
Turizm Danışma  1330 
BBB (ücretsiz çeviri)  1588-5644 
Seul Dasan Çağrı Merkezi (genel bilgi)  120 

Samsung Tıp Merkezi  www.samsunghospital.com 

Severance Hastanesi  www.iseverance.com 

Asan Tıp Merkezi  www.amc.seoul.kr 
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Akıllı Telefon Uygulamaları

Kore’yi Ziyaret Edin, bir akılı telefon uygulaması olup kullanıcılara Kore hakkında faydalı ve güncellenmiş 
seyahat bilgileri sunmaktadır. Yeni versiyonuna yön bulma, çevirim dışı yer imleri, seyahat planı ve mobil 
kuponlar gibi daha faydalı bilgiler eklendi. Uygulama her çalışma sistemi için optimize edilen bir dizi iOS, 
Android ve tablet platformları üzerinde mevcuttur.

Akıllı Tur Rehberi dijital sesli bir rehber olup Kore’nin turistik ve cazibeli yerleri, müzeleri ve şehirleriyle ilgili 
kültürel ve tarihi bilgiler sunmaktadır. Sesli dosyaları WiFi bağlantısı üzerinden indirin ve ne zaman, nerede 
isterseniz dinleyin.

MediApp Kore makul fiyatlarla en modern sağlık hizmetlerinin nerede olduğu konusunda sağlık ve yolculukla 
ilgili sizin rehberinizdir. Bu uygulamada Kore’nin sağlık ve güzellikle ilgili genel bilgilerinin yanı sıra Kore medikal 
kuruluşlarının konumları, iletişim bilgileri, doktorların biyografileri ve tedavi ücretleriyle ilgili detaylı bilgiler 
verilmektedir. 

Benikea, Kore’nin ilk uygun fiyatlı otel zinciri olan Kore Turizm Organizasyonu tarafından işletilmektedir. Bu 
uygulama ulusal çapta BENIKEA otellerini tanıtır ve otellerle ilgili görselleri ve turistik cazibe merkezlerini de 
sunar. Bu uygulama ayrıca BENIKEA otelinde hızlı ve kolay rezervasyonlarla ilgili seçiminizi yapmanıza da izin 
vermektedir (temin edilinceye kadar).

K-Kitapları bir uygulama olup Kore turizmiyle ilgili 30’dan fazla İngilizce yayını sergilemektedir. Uygulama, her 
yerde ve her zaman kitaplara, broşürlere, haritalara ve daha fazlasına erişiminizi sağlamaktadır. Aynı zamanda 
pratik özellikleri yer imi, yakınlaştırma/uzaklaştırma, ön izleme ve araştırma gibi pratik özellikleri de vardır. Eğer 
Kore’yi ziyaret etmeyi planlıyorsanız ya da şu an Kore’deyseniz ya da yolculuğunuzla ilgili yardıma ihtiyacınız 
varsa K-Kitapları size yardımcı olacaktır.

Bu resimli buklet ‘Kore Turizm Ofisi’nin uygulama versiyonudur. Bu etkileşimli e-kitap Kore’nin dört mevsimini, 
Kore yemeğini, K-pop, hallyu, UNESCO Dünya Mirası Koruma Alanı gibi zenginliklerini gösteren çok sayıda 
cazibe merkezini içermektedir –kaliteli resimlerle, filmlerle, illüstrasyonlarla ve bağlarla birlikte-. Ayrıca e-kitap 
ekran formatı iyileştirilerek okunabilirliği önemli oranda geliştirildi.

Uygulama versiyonlu Kore Seyahat Rehberidir. Bu mobil seyahat rehberi gezi yolculuğunuzu takip ederken 
sizin cazibe merkezleriyle ilgili okumanıza olanak sağlamaktadır. Resim çekebilir, notlarınız için ses kaydı 
yapabilir, favori yerlerdeki anılarınızı saklayabilir ve bütün bunları direkt olarak bu uygulamaya kaydedebilirsiniz. 
Ayrıca arkadaşlarınızla özel sayfalar paylaşabilir, güncel hava durumunu takip edebilir, döviz oranlarını 
öğrenebilir, Kore telaffuzlarını dinleyebilir, 1330 Kore Seyahat Yardım hattına bağlanabilirsiniz. Bu uygulama 
ayrıca Google haritasına da bağlıdır. 

GenieTalk, İngilizceden Koreceye ve Koreceden İngilizceye ücretsiz çeviri uygulaması. Cümle çevirisi ve 
konuşmayı tanıma programları içeriyor ve veritabanında 270 bin Korece, 65 bin İngilizce kelime bulunuyor.

 İngilizce

 İngilizce

 İngilizce

 İngilizce

 İngilizce, Japonca, Çince

Visit Korea (Kore’yi Ziyaret Edin)

Smart Tour Guide (Akıllı Tur Rehberi)

MediApp Korea 

BENIKEA

Korea Travel Guide (Kore Seyahat Rehberi)

K-Books (K-Kitapları) Smart Phone &Tablet PC (Akıllı Telefon, Tablet, Bilgisayar)

     Korea (Illustrated Booklet) (Resimli Buklet) Smart Phone &Tablet PC 
(Akıllı Telefon &Tablet, Bilgisayar) 

İngilizce

İngilizce

İngilizce, Japonca, Rusça
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Ofisleri
Merkez Ofis

YURTDIŞI OFİSLERİ* 
AMERİKA

OKYANUSYA 

AVRUPA

ASYA ÇİN

JAPONYA

LONDRA

PEKİN 

SİDNEY 

TAİPEİ 

DUBAİ 

YENİ DELHİ 

MANİLA 

HANOİ 

İSTANBUL 

PARİS 

ŞANGHAY 

MOSKOVA

Bu kitaptaki bilgiler Ekim 2012’ye kadar geçerlidir, sonrasında değişiklikler olmuş olabilir. Bu yayındaki tüm bilgiler ve haklar Kore Turizm 
Organizasyonu’na aittir. Kitabın elektronik edisyonuna www.visitkorea.or.kr. adresinden ulaşabilirsiniz. 

Satılık değildir. 
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Notlar
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Notlar
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