
Ekvator / Ecuador

18 Mayıs / May 2014

SEYAHAT / TRAVEL

YAZI / WRITTEN:
OSMAN KURT / COKGEZENADAM.COM



İlk başlarda seyahat etmek çok kolaydır. Tabi ekonomik imkânınız 
varsa. Önce bir Paris yaparsınız. Sonra Roma, New York, Londra, 
Prag diye uzar liste. Ancak tüm turizm klişelerini bitirdikten sonra 
giderek daha otantik destinasyonlara doğru bir istek başlar içinizde. 
Türkiye’de de turizm büyüdükçe benzer bir talep oluşuyor. Türkiye 

Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Yönetim Kurulu üyesi Sinan Haliç, 
“Türkiye’de turizm hızla büyüyor. Turistik talebin yüzde 26’sı otantik talep-
lere doğru kayıyor” diyor. Bu anlamda Güney Amerika’nın ufak ülkesi Ekva-
tor ilginç bir alternatif olabilir.

“Ekvator’un Türkiye’de pek bilinen bir destinasyon olmadığının farkın-
dayız” diyor Ekvator’un Türkiye Büyükelçisi Augusto Alejandro Saa Cor-
riere. Ekvator Türkiye’de pek bilinmese de, Türkiye’de satılan muzların 
büyük bir kısmı bu ülkeden geliyor. Türkiye her yıl Ekvator’dan yaklaşık 
100 milyon dolarlık muz ithal ediyor. Yine Ekvator’un bir buçuk metre 
yüksekliğe ulaşabilen gülleri de Türkiye’nin ülkeden ihraç ettiği bir diğer ka-
lem. Bu destinasyon, muhteşem doğası ve farklı canlı türlerine ev sahipliği 
yapması ile bir dönem Evrim Teorisi’nin yazarı Charles Darvin’e de ilham 
vermiş. Darvin, ülkedeki Galapados Adası’nda araştırmalar yapmış ve Evrim 
Teorisi’ni bu adada yaptığı araştırmalar sonrasında kaleme almış.

Türkiye’nin neredeyse üçte biri kadar yüz ölçümüne sahip olan ülkenin 
başkenti Quito. 2 bin metre rakımın üzerinde kurulu bu şehir, sahip olduğu 
koloni dönemi mimarisi ile Unesco’nun tarih listesinde yer alıyor. Ülkede 
İspanyolca, İngilizce ve bir de yerel dil olan Quichia adı verilen bir dil konu-
şuluyor. Bu diller arasında en yaygın olanı İspanyolca. Ülkenin para birimi 
ise Amerikan doları.

Travelling is so easy in the beginning. That is, of course, if you have 
the financial means. First, you go to Paris, then Rome, New York, 
London, Prague. The list goes on... Once you visit all these typical to-
urist destinations, you want to explore areas a bit more off the beaten 
track. As tourism grows in Turkey, we see a similar trend. Association 

of Turkish Travel Agencies (TURSAB) Board Member Sinan Haliç says, “Tourism 
in Turkey is rapidly growing. 26 per cent of tourism demand is moving towards 
non-typical destinations.” For this reason, the small South American country Ecu-
ador may be an interesting alternative.

“We realize that Ecuador is not a well-known destination in Turkey” says Augusto 
Alejandro Saa Corriere, Ecuador Ambassador in Turkey. Although Ecuador is not 
well-known in Turkey, most of the bananas sold in Turkey come from Ecuador. 
Turkey imports approximately 100 million dollars’ worth of bananas from Ecuador 
every year. Another item that Turkey imports from Ecuador is roses, which grow 
up to 1.5 m long. The country, which features spectacular nature and a wide variety 
of unusual plant and animal species, was an inspiration to Charles Darwin, the 
author of evolutionary theory. Darwin wrote about his new theory on Galapagos 
Island in Ecuador after he carried out various experiments there.

The country has a surface area which is one third of Turkey and its capital is Quito. 
This city is built at an altitude of 2,000 m and was declared a World Heritage Site 
by UNESCO for the colonial architecture it features. The languages spoken are 
Spanish, English and the local language called Quichia. Spanish is the main langu-
age. The official currency of the country is the American Dollar.Voto Nacional Bazilikası 

Basilica del Voto Nacional, Quito



Türk turistler için en büyük handikap, ülkeye Türkiye’den 
direkt uçuş olmaması. THY, Güney Amerika’da birçok ül-
kede uçtuğu şehir sayısını arttırıyor. Ancak Ekvator’a gelinceye 
kadar sırada başka ülkelerin olduğu da bir gerçek. Yine de ül-
keye ulaşım imkansız değil. Avrupa’da, Madrid ve Amsterdam 
üzerinden Ekvator’a birçok uçuş alternatifi bulmak mümkün.

Ekvator ülke olarak üç temel bölge ve bir de ada toplulu-
ğundan oluşuyor. Bu bölgelerden ilki La Costa olarak ad-
landırılıyor. Ülkenin Büyük Okyanus kıyı şeridindeki bu 
alçak kumsal bölgesinin hemen yanında kuzeyden güneye 
inen yüksek irtifadaki ikinci bölgenin adı ise La Sierra. Bu 
bölgede 4 bin metrenin üzerinde 62 tane volkan bulunu-
yor. La Sierra bölgesinin doğusunda yer alan ve ülke yüz 
ölçümünün neredeyse yarısına tekabül eden El Oriente böl-
gesinde ise Amazon yağmur ormanları bulunuyor. Ülkenin 
dördüncü bölgesi ise Büyük Okyanus’ta yer alan ve bir ada-
lar topluluğu olan Galapagos Adaları.

Güney Amerika’nın bu pek bilinmeyen ülkesini ziyaret et-
mek için birçok neden bulmak mümkün. Biz 10 tanesini 
sizin için derledik. Gerisini de bulmak size düşüyor.

Unfortunately, there are no direct flights from Turkey to Ecuador. 
Although THY (Turkish Airlines) is in the process of increasing 
the number of its destinations in South America, there are many 
other countries on the list before Ecuador. Still, it is not impossible 
to travel to Ecuador from Turkey. There are many alternative ro-
utes to travel to Ecuador via Madrid and Amsterdam in Europe.

Ecuador consists of a three major regions and a group of is-
lands. The first of these regions is La Costa, which comprises 
the low-lying sandy land in the western part of the country, 
including the Pacific coastline. The second one is the La Sierra, 
the high-altitude belt running north–south along the center of 
the country. There are over 62 very high (over 4,000 m) volca-
noes in this region. The El Oriente region, on the other hand, 
comprises the Amazon rainforest areas in the eastern part of 
the country, accounting for just under half of the country’s total 
surface area. The fourth region of the country is the Galapagos 
Islands in the Pacific Ocean.

There are so many reasons to visit this South American 
country. Here are 10 of our choices. The rest is for you to 
explore.
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1) Vizesiz seyahat
Türk turistler için bir seyahatte en büyük sıkıntılardan 
biri vize almaktır. Bazen sadece vize almak için gerekli 
evraklar ve bu sürecin zorluğu birçok kişiyi canından bez-
diriyor. Zaten bu yüzden de vizesiz destinasyonlar Türk 
turistler tarafından çok ciddi ilgi görüyor. Nitekim Dub-
rovnik, Beyrut ve cruise turlarıyla Yunan adaları turları 
bu sayede kısa sürede Türkiye’de ilgi görmeyi başardılar. 
Ekvator da bu destinasyonlar kadar yakın olmasa da, vi-
zesiz olması ile Türk turistlerin ilgisini çekebilir.

1) No visa requirement
One of the main problems for Turkish tourists when traveling 
is the visa requirement. Sometimes, even putting together the 
documents required and the difficulty of the process on its own 
can be discouraging for many people. That is why the destina-
tions requiring no visa are the most popular among Turkish 
tourists. As a result, places like Dubrovnik, Beirut and the Greek 
Islands cruise tours have become very popular in Turkey. Ecu-
ador is not as close as these destinations, however, the fact that 
there is no visa requirement for Turks may be appealing.

Napo Nehri 
Napo River



2)  Galapagos adaları
Büyük Okyanus’ta bulunan 14 büyük, sekiz küçük ada 
ve 40 da minik adacıktan oluşan Galapagos adaları 1535’te 
Peru’ya gitmekte olan Panama piskoposu Tomas de Berlan-
ga tarafından keşfedilir. Unesco’nun dünya mirası listesin-
de yer alan adaların yüzde 97’si milli park ilan edilmiş. Bu 
yüzden tüm bu adalarda toplam 25 bin kişi yaşıyor. Charles 
Darwin de Evrim Teori’sini bu adalardan bir kısmında yap-
tığı gözlemler sonucunda yazar. Birçok biyolojik türe ev sa-
hipliği yapan adada özellikle dev kaplumbağalar turistlerin 
ilgisini çekiyor. Ayrıca bu adalarda birçok etkinliğini koru-
yan volkanik yanardağ bulunuyor. Bu adalara uçakla ve tek-
nelerle ulaşım mümkün. Ayrıca adalar arasında cruise tur-
ları da düzenleniyor. Ancak bu adalara 100 kişinin altında 
kapasiteye sahip cruise gemilerinin girmesine izin veriliyor.

2) Galapagos islands
The Galapagos Islands, which are comprised of 14 
large and 8 small islands and 40 islets, were discove-
red by the Bishop of Panama Tomas de Berlanga on 
his way to Peru in 1535. 97 per cent of these islands, 
which are listed on UNESCO’s World Heritage List, 
were declared national parks. The total population 
of these islands is 25,000. Charles Darwin wrote the 
theory of evolution following his research on these is-
lands. The giant turtles which live on the island along 
with many other species attract huge interest from 
tourists. The islands also host many active volcanoes. 
You can go to these islands by air or boat. There are 
also cruises operating between the islands. However, 
boats with less than 100 people are allowed to enter 
the islands.

3) Volkanlar ülkesi
Ekvator’da 4 bin metrenin üzerinde 62 
volkan var. Bunların büyük bir çoğunlu-
ğu ülkenin ortasında yer alan La Sierra 
bölgesinde yer alıyor. Bu volkanların 
birçoğu da hala aktif. Özellikle macera 
turistleri için bu volkanlar önemli bir çe-
kim gücüne sahipler.

3) The country of  volcanoes
There are over 62 very high (over 4,000 m) 
volcanoes in this region. Majority of them are 
located within the La Sierra region. Many of 
these volcanoes are still active and very appe-
aling especially for adventure tourists.

4) Çeşitlilikler ülkesi
Ekvator’da sadece 25 dakikalık bir seyahat yaparak bir 
anda kendinizi çok farklı bir coğrafyada bulabiliyorsu-
nuz. Bir anda 300 metre yüksekliğe sahip kıyı şeridinden 
3 bin metre yükseklikte rakıma sahip bir bölgeye ulaşabi-
liyorsunuz. Yine yarım saatlik başka bir seyahatle kendi-
nizi Amazon ormanlarında buluyorsunuz. Ayrıca ülkede 
600’den farklı kuş türü bulunuyor. Yani hem coğrafyada 
hem de canlı türlerinde çok ciddi bir çeşitlilik söz konusu.

4) The land of diversity
You find yourself in a very different geography in Ecuador within 
just 25 minutes. It is very easy to travel from the 300 m high coas-
tal area to 3,000 m highlands. Similarly, you can be in the Amazon 
Rainforests within just half an hour. The country contains more 
than 600 different species of birds. There is tremendous diversity, 
both geographically and in terms of plant and animal species.

Amazon Yağmur Ormanları 
Amazon Rainforest

Tungurahua Volkanı 
Tungurahua Volcano

Galapagos Adaları 
Galapagos Islands
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6) Koloni dönemine ait şehirler
İspanya’nın sömürgesi olduğu dönemden kalan bir-
çok tarihi yapı hala korunuyor. Özellikle de başkent 
Quito ve üçüncü büyük şehir olan Cuenca’da. İki şehir 
de bu yüzden Unesco’nun dünya tarih mirası listesin-
de yer alıyorlar.

6) Cities dating back to the colonial period 
All the historical structures which date back to the Spa-
nish dominion are protected in the country, especially 
those in the capital, Quito, and the third largest city Cu-
enca. Both these cities were declared heritage sites by 
UNESCO.
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5) Her şeyin birbirine yakın  
olduğu destinasyon
Türkiye’nin üçte bir yüzölçümüne sahip bu Güney Amerika ül-
kesinde bir yerden bir yere gitmek çok da vaktiniz almıyor. Bir-
çok destinasyona uçakla sadece bir ila bir buçuk saatlik bir se-
yahatle ulaşabiliyorsunuz. Ancak ülkeyi daha iyi keşfedebilmek 
için bu süreleri biraz daha uzatıp otobüs de kullanmakta fayda var.

5) A Destination where everything is 
within Reach
It doesn’t take long to travel from one place to the other in this 
South American country, which has a surface area which is one 
third that of Turkey. You can travel to many destinations within 
1 or 1.5 hours by air. Saying that, traveling by bus is a better alter-
native to explore the country.

7) Muhteşem doğa
Ülke sahip olduğu muhteşem doğa ve canlı ekosistemi-
ni yıllardır korumayı başarıyor. Nitekim Sumaco, Napo, 
Gelares ve Yasuni Milli Parkları Unesco’nun Biyosfer 
Rezervi Listesi’nde yer alıyorlar.

7) Spectacular nature
The country has been able to protect its natural treasures and 
living ecosystem. As a matter of fact, Sumaco, Napo, Gelares 
and Yasuni National Parks are included on UNESCO’s Bi-
osphere Reserve List.

Cuenca

Ecuadorian Katedrali / Ecuadorian Cathedral

Galapagos Adaları 
Galapagos Islands



10) Sezonu siz seçin
Birçok ülkede turizm sezonu ülkenin ikliminden dolayı 
sınırlıdır. Oysaki Ekvator çizgisinde yer alan ülkede her 
daim turizm sezonu. Bu yüzden bu dönemde nereye gidi-
lir sorusunun cevabı olarak Ekvator’a bir tık atabilirsiniz.

10) Visit all year around
Tourism season is limited in many countries due to clima-
te. However, the season is all year around in Ecuador, as 
it is located on the Equator. Therefore, Ecuador is ideal to 
travel to in any season.

8) 0 enleminde bulunan ülke
Dünyada sıfırıncı enlemde bulunan ve bu enleme de adı-
nı veren ülke olan Ekvator’a gidip, sıfırıncı enlemi gör-
mek bile başlı başına bir neden olabilir.

8) The country located at the 0 latitude
Exploring the 0 latitude in the country which gets its 
name from The Equator is a reason on its own to travel to 
Ecuador.

9) Çok farklı turizm seçenekleri
Ekvator birçok ülkenin aksine size çok farklı turizm 
imkanları sunuyor. Ekolojik, kültürel, sağlık turizmi-
nin yanında yerel kabileleri görebileceğiniz topluluk 
turizmi, volkanlarda macera turizmi gibi yapabilece-
ğiniz birçok farklı seçenek mevcut.

9) Different tourism alternatives
Unlike many countries, Ecuador offers many different 
tourism alternatives, including ecological, cultural and 
health tourism, as well as community tourism where 
you can see local tribes and adventure tourism where 
you can explore volcanoes.

Dünyanın Ortası Anıtı-Ekvator 
Middle of the World Monument-Ecuador

Quito, Ekvator
Quito, Ecuador

Napo Nehri 
Napo River


