
 

 

 

 
MARDİN*, MİDYAT ve HASANKEYF 

Mardin, Midyat ve Hasankeyf/Batman: Tur Abdin Platosu ve Mezopotamya 
*UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi / UNESCO World Temporary Heritage List 

17-19 Kasım / November 2023 
2 gece-3 gün / 2 nights-3 days 

 
TUR PROGRAMI: 
1.Gün / Day-1 – 17 Kasım, Cuma / 17 November, Friday: İstanbul – Mardin 
05:45 Buluşma / İstanbul Havaalanı İç Hatlar Gidiş Terminali THY bankoları 
07:30 İstanbul → Mardin: TK2674 / 07:30-09:25 

THY’nin TK2674 seferi ile saat 07:30’da Mardin’e uçuş. 09:25’te varış. Şehir merkezine 
hareket ve tur başlangıç; keşif programı ile… 

 Mardin merkez: Kasımiye Medresesi, Şeyh Çabuk Camii, Kırklar Kilisesi, Mardin Müzesi, 
Yaşayan Müze, Zinciriye Medresesi, Ulu Camii, Şatana Konağı, Tellallar Çarşısı, Sabunhaneler, 
Abbaralar, Zanaatkarlar / El Sanatları Ustaları ve dar sokaklar… 

 Öğlen Yemeği 
 Mezopotamya manzarasına karşı Dibek Kahvesi keyfi 

18:00 Mardin: Konaklama (yaklaşık bitiş saatidir) 
Extralar: Öğlen ve Akşam yemekleri 
Yerel Lezzetler: Mardin Kebabı, Mardin Kahvesi, Badem Şekeri, Acı Ayran, Süryani Şarabı 

 
2.Gün / Day-2 – 18 Kasım, Cumartesi / 18 November, Saturday: Hasankeyf – Midyat 

Sabah Kahvaltısı 
08:30 Tur başlangıç… 

 Batman’a hareket: Hasankeyf 
 Yeni ve Eski Hasankeyf manzarasına karşı Hilve Kahvesi keyfi 
 Öğlen Yemeği, Midyat 
 Midyat: Mor Gabriel Manastırı, Midyat konakları / İshak Şabo Konağı, Telkari “gümüş işçiliği 

örnekleri” ve dar sokaklar 
18:00 Mardin: Konaklama (yaklaşık bitiş saatidir) 
19:30 Akşam “GALA” Yemeği / Cercis Murat Konağı Restoran “Hayatın, toprağın, tohumun ve 

mutfağın devamı için, Ebru Baybara Demir” https://ebrubaybarademir.com/kimdir 
Extralar: Öğlen ve Akşam yemekleri 

 
3.Gün / Day-3 – 19 Kasım, Pazar / 19 November, Sunday: Mardin – İstanbul 
 Sabah Kahvaltısı ve Check-out 
08:30 Tur başlangıç… 

 Dara “Anastasiopolis” Harabeleri, Toplu Mezar Odası ve Su Sarnıcı (Zindan) 
 Deyrul Zafaran Manastırı 
 Mardin eski kent merkezinde serbest zaman 



 

 

 Öğlen Yemeği 
15:45 Mardin Havaalanı’na hareket 
17:55 Mardin → İstanbul: TK2677 / 17:55-20:05 

THY’nin TK2677 seferi ile saat 17:55’te İstanbul’a uçuş. 20:05’te varış. 
Extralar: Öğlen yemeği 

 
FİYAT: 

 TL 5.999,00 / Tek kişilik odada kişi başı 
 TL 5.699,00 / 2 kişilik odada kişi başı 
 TL 5.599,00 / 3 kişilik odada kişi başı 
 Çocuk* (07-12): TL 3.299,00 / Ebeveyn ile aynı odada kalacak şekilde 

 
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER: 

 THY ile gidiş dönüş uçak bileti: İstanbul-Mardin-İstanbul 
 Rehberlik (Yerel) 
 Tur Asistanı 
 Ulaşım: Tur süresince araç + otopark ücretleri + şöför yiyecek & içecek masrafları 
 HH Babil Konağı (veya benzeri) - 2 gece konaklama / Oda+Kahvaltı 

Çocuklu aileler Double odalarda iki kişilik yataklarda çocuklarıyla (00-06 yaş arası) beraber 
kalabilirler. Odaya çocuk için ilave yatak talep edilmesi halinde fiyat farkı yansıtılacaktır (TL 
150,00 / gecelik) 

 Programda dahil olduğu belirtilen tüm yemekler ve yerel lezzet tadımları  
 Sabah kahvaltıları 
 Yerel lezzet tadımları 

 Programda dahil olduğu belirtilen tüm keşifler 
 Zorunlu Paket Tur Sorumluluk Sigortası: Herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin 

verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz… 
*Çocuk Fiyatı: 00-02 yaş arası kaşiflerimiz ücretsizdir. 02-06 yaş arası kaşiflerimiz sadece uçak bileti 
fiyatı öderler. 07-12 yaş arası kaşiflerimiz %30 indirimli ücret öderler (2 kişilik odada kişi başı 
ücretinden; ebeveyn ile aynı odada kalacak şekilde). Müze giriş ücreti, çocuklara ücretli olan 
müzelerde ödenir. 
 
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 Fiyata dahil olduğu belirtilmeyen tüm yemekler ve yemek sırasında içecek/ler 
Öğlen Yemeği (3 öğün) ve Akşam Yemeği (2 öğün) 

 Müze ve ören yeri giriş ücretleri* 
 Oteldeki kişisel ekstralar 
 Alışveriş ve kişisel harcamalar 
 Bahşişler 

*Müze giriş ücretleri için http://dosim.kulturturizm.gov.tr/giris-ucretleri 
**Müzekart ücretleri için https://muze.gov.tr/urun-detay?CatalogNo=KRT-MZA01-08-008 
**Müzekart geçerli olan müzeler için https://muze.gov.tr/muzeler 
 
HAVA DURUMU*: 
17 Kasım Mardin 
18 Kasım Batman ve Midyat, Mardin 
19 Kasım Mardin 
*Keşif tarihi öncesi duyurulacaktır… 
 



 

 

FAYDALI BİLGİLER: 
 Kıyafet: Rahat yürüyüş ayakkabısı/spor ayakkabı, bol/cepli pantolon veya tayt, 

yemeni/bandana ve cami ziyareti için eşarp/başörtüsü 
 Keşif sırasında yerel lezzetler tadımları / alışverişi için vakit verilecektir 
 İdeal Mevsim: İlkbahar/Nisan-Mayıs ve Sonbahar/Eylül-Ekim-Kasım 

Uçak Bagaj Hakkı: 15kg + 8kg/uçak içi 
 
 

 
 
 
 

 
KATILIM ve İPTAL KOŞULLARI: 

 Katılım, ödemenin yapılması ile kesinlik kazanır 
 Keşif tarihine; 

 30 gün kala katılımın iptal edilmesi durumunda -uçak bileti bedeli hariç- keşif bedelinin 
%50si iade edilir. Uçak biletinin iadesi yoktur… 

 15 gün kala katılımın iptal edilmesi durumunda iade yapılmaz, ancak kaşifin hakkı -uçak 
bileti bedeli hariç- bir başka keşifte kullanılmak üzere saklı kalır 

 15 günden az kala katılımın iptal edilmesi durumunda iade yapılmaz, hak saklı kalmaz; 
ödeme geçerliliğini yitirir 

 Keşif hareket tarihinde uçak, otobüs, vs ulaşım aracı kaçırıldığı için katılmama durumunda 
keşif bedelinin tamamı cezaya uğrar ve iade yapılmaz 

 Olası isim değişikliklerinde keşif paketini oluşturan hizmetlerin, tedarikçilerinden (uçak, otel, 
otobüs, sigorta, vs.) kaynaklı işlem ücreti ya da ceza bedelleri olamadığı sürece isim 
değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır. Aksi durum misafire yansıtılır… 

 Keşfin mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması veya eksik yapılması durumunda Nehirle 
Akarken Keşifler Kulübü sorumlu tutulamaz 

 
ÖDEME: 

 Keşif ücreti, açıklama kısmına “keşif (tur) adı ve tarihi” yazılarak banka havalesi ile ödenebilir. 
Kredi kartı ile ödeme seçeneği yoktur (Uçak bileti ön ödemesi için 13.02.2023 tarihine kadar 
kişi başı TL750,00 ödenmesi gerekmektedir. 13.10.2023 tarihine kadar tur bedelinin %40’ı 
alınır. Bakiye, tur tarihinden 15 gün önce 01.11.2023’te ödenir). 
Banka Adı & Kodu: Denizbank & 0134 
Şube Adı & Kodu: 1.Levent & 9630 
Hesap Adı & IBAN No - TL: İlker HOROZCU 
Hesap No: 9630-3039449-351 / IBAN No: TR53 0013 4000 0030 3944 9000 07 

 
GENEL BİLGİLENDİRME: LÜTFEN NOT ALINIZ… 

 Tura katılım minimum 15 kişidir. 
 Keşif programında, içeriği bozulmamak kaydıyla belirtilen sıralama değişebilir. 
 Otellerde check-in saati 14.00 ve check-out saati 11.00 - 12.00 arasıdır. 
 Cangezi, sınıfı / kategorisi aynı kalmak şartıyla otelleri değiştirme hakkını saklı tutar. 
 Araç içi oturma düzeni, sıra kaydırılmak suretiyle rotasyon şeklinde uygulanır. 
 Satış fiyatı, havayolu firmasının standart sınıf koltuk esasına göre hazırlanmış olup üst 

sınıftan koltukların onaylanması durumunda oluşacak artış aynı oranda fiyatlara yansıtılır. 
 Havayollarının uçuş saatlerinde oluşabilecek değişikliklerden, rötarlardan ve gecikmelerden 

Cangezi sorumlu değildir. 

İZLEYİNİZ… 
Mardin’in Sesleri / Sounds of Mardin 

https://www.youtube.com/watch?v=S6sybft_vCM&feature=youtu.be 



 

 

 
 Cangezi, gerekli gördüğü durumlarda havayolu firmalarını ve uçuş saatlerini değiştirebilir. 
 Uçak yolculuğunda her yolcunun kabin içine 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy) 

ebatlarında ve en fazla 8 kg ağırlığında bir parça eşya alma hakkı vardır. Kişi başına valiz hakkı 
maksimum 15 kg ile sınırlıdır. Ekstra valiz veya fazla ağırlıktan dolayı ödenecek ekstra bagaj 
ücretinden Cangezi ve tur rehberi / lideri sorumlu değildir. Her yolcu için tanınan bu hakkın 
dışında fazla kilosu olan yolcular havayolları tarafından ekstra ücrete tabi olurlar. Seyahat 
sırasında yukarıda belirtilen limitlerin dışındaki ekstra kilolarda havayoluna yolcu tarafından 
ödenmesi zorunlu ücretlerde Cangezi herhangi bir sorumluluk taşımaz. 

 
NOT: Nehirle Akarken Keşifler Kulübü, Cangezi çatısı altında bir “Keşifler Kulübü”dür… / Nehirle 
Akarken Discovery Club is a subsidiary of Cangezi… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
REHBER 

 
Mardin 

https://gomardinturkiye.com 
Dinlerin, mezheplerin, gelenek-göreneklerin harman olduğu zengin bir tarihle, üzerine kurulduğu 
tepeden aşağıya göz alabildiğine uzanan etkileyici bir güzelliğe sahip eşsiz Güneydoğu şehri; Mardin. 
Kentin kuruluş tarihinin, yapılan kazı ve araştırmalardan MÖ 4500–3500 yıllarında Mezopotamya’da 
yaşayan Subariler zamanına kadar dayandığı anlaşılıyor. Osmanlı Dönemi’nde Diyar-ı Bekr eyaletine 
bağlı bir sancak merkezi olan Mardin ilinin bilinen ilk adı “Marida”. Süryani dilinde şehrin adı 
“Marde” iken, Arap ve Türkler tarafından “Mardin” adı verilmiş. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan 
Mardin'de bugün birçok han ve kervansaray, asırlardır var olan ve inşa edildikleri dönemin 
özelliklerini yansıtan, dini açıdan olduğu kadar, sanatsal yönden de değer taşıyan cami, türbe, kilise, 
manastır vb birçok eser yörenin kültürel zenginliğini artırıyor. Farklı dilleri ve farklı dinleri kucaklayan, 
Orta Çağ’dan çıkmış gibi tarih kokan, Mezopotamya ovasına hakim, kendine has lezzetleri olan 
masalsı bir şehirdir Mardin… 
 
Dara  
Mezopotamya’nın Efes’i Dara! Mezopotamya bölgesinin en görkemli antik yerleşim yeri olan Dara 
Antik Kenti, Mardin’in 30 km. güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü’nde, köy ile iç içe geçmiş şekilde 
ziyaretçilerini ağırlıyor. 2008 yılında başlayan kazılarla gün ışığına çıkarılan kentin bir kısmı bile eski 
çağlardan günümüze çok şey anlatıyor. Üç farklı dinin; Süryaniler, Zerdüştiler ve Türk Kümbetleri, 
ortak noktada buluştuğu büyük bir nekropol’e sahip olmasından dolayı özellikle görülmesi gereken 
bir kent. İmparator Anastasios'un (MS 491-518) girişimi ile kent 506 yılında ilk olarak askeri amaçlı bir 
garnizon şehri olarak kuruluyor. Aynı zamanda Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırını 
korumakla yükümlü savunma zincirinin önemli bir halkası. Şehrin, askeri amacı yanında, sivil bir 
yerleşme olarak da planlandığı görülüyor. Güçlü şehir surları, yerleşmenin can damarı akarsuyun giriş 
çıkışını düzenlemesi, köprüleri, sel barajı, kilise, vaftizhane, kaya mezarları, taş ocakları ve mağara 
evleri ile kent yaşantısının temel ihtiyaçlarını karşılayan bir şehir. 
 

Batman 
https://gobatmanturkiye.com 

Batman, Anadolu’da ilk yerleşik hayata geçilen topraklardan biri olan MÖ 11.000 yıllarından beri 
yerleşim görmüş olan Hallançemi Höyüğü’nü sınırlarında barındırmaktadır. Neolitik dönemden 
Osmanlı dönemine kadar kesintisiz olarak medeniyetlere ev sahipliği ve hatta başkentlik yapmıştır. 
Medeniyetlerin beşiği olan Mezopotamya topraklarında bulunan Batman, Dicle Nehri ve onun kolları 
Batman ile Garzan Çayları arasındaki havzada yer alır. 
 
Hasankeyf  
Dicle’nin kıyısında, MÖ 10. binyılın ikinci yarısının izlerini barındıran Hasankeyf Höyüğü, yerleşik 
hayata geçilen ilk topraklardan biri olduğunu arkeolojik kazılardan ele geçen buluntularla da 
ispatlamaktadır. Hasankeyf 640 yılında İslâm ordusu, ardından Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler ve 
Mervaniler egemenliğinde kalıp 1102 yılında Artuklular tarafından ele geçirilmiş ve uzun süre 
Artuklulara başkentlik yapmıştır. 1232’den itibaren Eyyubiler, 1462’den itibaren Akkoyunlular ve 
1516’dan itibaren Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. Bu denli büyük medeniyetlere ev sahipliği 
yapan Hasankeyf’te dini, askeri, sivil mimari örnekler bulunmaktadır. Hasankeyf’i çevreleyen kalkerli 
arazi yapısının verdiği imkânlarla, sanki doğa ve insanın burada el ele vererek giriştikleri ortak bir 
çalışma sonucu meydana getirdikleri mağara evler ile oluşturulan derin ve heybetli kanyonlar, 
muhteşem bir yeryüzü şeklini meydana getirmiştir. Binlerce mağaranın bulunduğu bu bölge, 
dünyada benzeri az bulunan bir doğa harikasıdır. 


