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MARDİN-MİDYAT-GÖBEKLİTEPE KÜLTÜR GEZİSİ 

HATAY BARO BAŞKANLIĞI -SOSYAL ETKİNLİK  VE SPOR KOMİSYONU  

25 KASIM PERŞEMBE: 

 Siz değerli misafirlerimizle gece saat 24:00 Antakya Doğuş okullarının önünde buluşup hareket 

ediyoruz. İskenderun’da bulunan misafirlerimizi de alıp Mardin’e doğru hareket ediyoruz.  

26 KASIM CUMA: 

 Yaklaşık 8 saat sürecek yolculuğumuzdan sonra sabah 08:00 civarı Mardin merkeze varıyoruz. Sizler 

için özel olarak hazırlayacağımız kahvaltı ile Mardin’de güne başlıyoruz.  

 İlk gezi durağımız Süryani Kadım Ortodoks Manastırı Deyrulzafaran olacaktır. 

 Sonraki gezi durağımız ise Mardin’in aşağı yamaçlarında inşa edilmiş olan Kasimiye medresesi 

olacaktır. 

 Medrese ziyaretimiz sonrası Mardin merkezde bulunan İzala butik otelimize geçip yol 

yorgunluğunu atmak için dinleniyoruz. 

 Dinlenme sonrası isteyen misafirlerimizle tarihi Mardin sokaklarında gezip şehir ve mimarisi 

hakkında bilgiler ediniyoruz. 

 Akşam yemeği için Leyli restoranda geçiyoruz. Leyli müzik grubumuz eşliğinde yörenin güzel 

lezzetlerini tadıp güzel bir akşam yaşıyoruz. 

 Yemek sonrası otele geçip dinleniyoruz. 

27 KASIM CUMARTESİ: 

 Sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası saat 09:00 da güzel ve keyifli bir Mardin çevre turunun 

startını veriyoruz. 

 İlk durağımız Dara Antik kenti olacaktır. 

 Daha sonra tarihi ipek yolundan ve Nusaybin Beyazsu vadisinden geçerek Midyat’a varıyoruz. 

 Öğle yemeğimizi Midyat’a alıyoruz. 

 Mor Gabriel manastırını detaylı bir şekilde geziyoruz. 

 Tarihi Midyat sokaklarında güzel bir yürüyüşle Devlet konuk evini ziyaret ediyoruz. 

 Midyat çarşısında serbest zaman sonrası Mardin’e hareket ediyoruz. 

 Akşam yemeğimizi yine Mardin’in güzel restorantlarından olan Cercis Murat konağında alıyoruz. 

Yine canlı müzik eşliğinde güzel bir akşam yaşıyoruz.  

 Yemek sonrası sunacağımız alternatiflerle isteyen misafirlerimizle gecemize devam ediyoruz. 

28 KASIM PAZAR: 

 • Sabah otelimizde kahvaltı alıyoruz. Kahvaltı sonrası saat 09:00 otelden yaya bir şekilde Mardin 

şehir merkezinde geziyoruz.  
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 • Tarihi Mardin sokakları, tarihi abbara tünelleri, eski çarşılar, ulu cami, sanat sokağını geziyoruz. 

Detaylı bir Mardin şehir merkezi turu sonrası öğle yemeği ve alışveriş için serbest zamanımız 

oluyor. 

 • Saat 13:00 belirteceğimiz yerden hareketle Şanlıurfa’ya doğru yola çıkıyoruz. Keşfi ile insanlık 

tarihinin yeniden yorumlanması sebep olan Göbeklitepe’yi ziyaret ediyoruz. Detaylı bir Göbeklitepe 

gezisi ve sunumu sonrası İskenderun ve Antakya’ya doğru otobüsümüzle hareket ediyoruz. 

 

Tur Fiyatına Dâhil Hizmetlerimiz 

 

- İki gece İzala butik otel konaklama 

- İki sabah kahvaltısı otelde 

- İlk gün gelişte Mardin’de sabah kahvaltısı serpme 

- İki akşam yemeği zengin yöresel menüler canlı müzik eşliğinde 

- Bir öğle yemeği Midyat’a  

- Bütün ulaşım hizmetleri 

- Profesyonel rehberlik hizmeti 

- Tursab güvencesi ve seyahat sigortası 

- Müze ve ören yerleri ( Göbeklitepe Hariç ) giriş ücretleri 

Dbl ve Trp oda da kişi başı fiyat: 1.600 tl 

Sng oda da tek kişi: 1.850 tl 

06-12 yaş arası çocuk: 1.100 tl 

Tur Fiyatına Dâhil Olmayan Hizmetler (ekstra) 

- İlk ( 26.11.2021 )  ve son gün ( 28.11.2021 )  Mardin’de öğle yemekleri serbest 

- Akşam yemeklerinde alınacak alkollü içecekler. Göbeklitepe Giriş Ücreti 60-TL ( Müzekart 

sahipleri ücretsiz giriş sağlayabilmektedir. İnternet üzerinden müze kart edinilebilir  )  

ÖNEMLİ NOTLAR :  

1- İzala Otel kontenjanı 80 kişi ile sınırlıdır. Bu yüzden talepler tarih sırası  esasında 

değerlendirilecektir.  

2- Geziye katılım için 2 Covid aşısı tatbik etmek ve HES KODU^nu talep formu ile bildirme şarttır.  

3- Talep ile kayıt için kişi başı tur bedeli avansı olarak en az 500-TL  ile ön kayıt yapmaları 

mümkündür.  İsteyenler açısından da tamamını bildirilen hesaplara yollamak ve makbuzu 

komisyon başkan veya başkan yardımcısına iletmek gerekmektedir. Bu durumda tam kayıt 

gerçekleşmiş olacaktır.  

4- Tur bedelini yatırarak katılacağını bildiren arkadaşlarımızın son anda mazeretleri hasıl 

olduğunda tur bedellerini iade alma hakları bulunmamakla birlikte yerlerine başkasını yollama 

hakkı vardır. Bu değişiklik ile tura iştirak eden aşı ve Hes kodu şartlarına aynen tabidir.  
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📌  ABBARA  : Mardin'in birbirine paralel uzanan sokaklarını bağlamaya yarayan geçitler..  Abbara 

Mardin’in en belirgin dokusal geçitleridir... Genelde evlerin altından geçer ve birçok Abbaranın birbiriyle 

kesiştiği kısımlar olur... Bu birleşimler sayesinde sürekli oluşan hava sirkülasyonu o daracık geçitlerin en 

belirgin özelliğidir. Sıcaktan, soğuktan, yağmurdan, rüzgardan korunmak için yapılmış bu daracık geçitler, 

içinde kaybolmak adına büyüleyicidir... 

📌 DEYRULZAFARAN MANASTIRI :  Süryanice: Dairo d-Mor Ḥannanyo) Mardin'in 3 km doğusunda, 5. 
yüzyılda yapılan bir Süryani manastırı ve Süryanilerin önemli merkezlerinden biridir. Mor Hananyo 
Kilisesi (Kubbeli Kilise), Azizler Evi (Beth Kadişe), Meryem Ana Kilisesi ve Güneş Tapınağı manastırın önemli 
yapılarını oluşturur. Manastırın içinde tarihi bir Süryanice İncil ve kutsal taş bulunmakta, ilk tıp fakültesinin 
burada kurulduğu söylenmektedir. Kurulduğu dönemden kalma mozaikler bugün de durmaktadır. Canlı bir 
tarih görünümünde olan manastırın en büyük özelliklerinden biri de içinde 52 Süryani patriğinin 
mezarlarının bulunmasıdır. 

Deyrüzzaferân Manastırı, 2021 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil 
edilen Tur Abdin'deki dokuz kilise ve manastırdan biri oldu 

 

📌 KASİMİYE MEDRESESİ: Mardin'de bir medresedir. Artuklular döneminde yapımına başlanan 
medresenin inşası Timur dönemindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalmış, 15. yüzyılın 
sonlarında Akkoyunlu sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde tamamlanmıştır. Medrese, eğitim verdiği 
dönemde bölgenin en önemli eğitim merkezlerindendi. 16. yüzyılda Mardin'de en fazla maddi kaynağa 
sahip medrese olduğu bilinmektedir. I. Dünya Savaşı sırasında kapanmıştır. İki mescide, bir türbe ve bir 
çeşmeye de ev sahipliği yapmaktadır. 

Rivayetlere göre Kasım Paşa burada katledilmiştir. Kasımiye Medresesi eyvanı, rivayete göre, Kasım 
Paşa'nın kız kardeşi, Kasım Paşa öldüğünde kanlı gömleğini ağıtlar eşliğinde bu eyvanın duvarlarına sürmüş 
ve hala o duvarlara su döküldüğünde duvardaki kan izleri belli olmaktaymış, duvarlardaki kan izlerinin 
bunlara ait olduğu söylenir. 

 

📌  DARA ANTİK KENT  : Mardin’in 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü'nde yer 

almaktadır. Tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Dara, 

İmparator Anastasius'un (491-518) girişimleriyle 505 yılında, Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırını 

Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak kurulmuştur. Kaya içine oyulan 

yapılardan oluşan ve geniş bir alana yayılan Dara Antik Kenti’nin çevresi 4 kilometrelik bir surla 

korunmuştur. İç kale, kentin kuzeyinde ve 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuştur. 

Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları halen görülebilmektedir. Ayrıca 

köyün etrafında tarihleri Geç Roma Dönemi’ne kadar giden mağara evlere rastlanmaktadır. 

 

📌 MOR GABRIEL MANASTIRI – DEYRULUMUR MANASTIRI  : Midyat ilçesinin 23 kilometre 
güneydoğusunda bulunmaktadır. Manastır, Süryani Kadim Cemaati'nin ünlü ve büyük yapıtlarından biridir. 
Meşe ağaçları ile kaplı yüksekçe bir tepede yapılmıştır. Manastırın temelleri Mor Şmuel ile Mor Şemun 

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCryanice
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mardin
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCryani
https://tr.wikipedia.org/wiki/Manast%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCryaniler
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mor_Hananyo_Kilisesi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mor_Hananyo_Kilisesi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCryanice
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ncil
https://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_D%C3%BCnya_Miraslar%C4%B1_listesi#Ge%C3%A7ici_Liste
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tur_Abdin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mardin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Medrese
https://tr.wikipedia.org/wiki/Artuklular
https://tr.wikipedia.org/wiki/Timur_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akkoyunlular
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kas%C4%B1m_ibn_Cihangir&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mescid
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrbe
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tarafından 397 yılında atılmış ve yapı kısa sürede tamamlanmıştır. Değişik tarihlerde içine ve dışına ekler 
yapılmıştır. 615 ve 1049'da Metropolitlik Merkezi olan manastırda, Kral Arcadius (395-408) zamanında 
Mor Şemun tarafından barınma ve dua yerleri yapılmıştır. Kral Theodosius (408-450) çağında lahitlerin 
konacağı abide evi, Meryem Ana Kilisesi, Resuller Kilisesi, Kırkşehit Kilisesi, Mor Şmuel Mabedi, kral kızı 
Theodora'nın Mor Şmuel tarafından iyileştirilmesi nedeniyle Theodora Kubbesi, Mor Şlemun Mabedi 
yapılmıştır. 

📌 GÖBEKLİ TEPE :  Şanlıurfa il merkezinin 18 km kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarında yer alan 
dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 
dikilitaşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde 
daha yüksek boyda iki dikilitaş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikilitaşların çoğu üzerinde insan, el ve 
kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller, kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer 
yer bir süsleme olamayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bu kompozisyonun bir öykü, bir anlatım 
veya bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir. Hayvan motiflerinde boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, yaban 
ördeği ve akbaba en sık görülen motiflerdir. Bir yerleşim yeri değil, kült merkezi olarak tanımlanmaktadır. 
Buradaki kült yapıların tarım ve hayvancılığa yakın olan son avcı grupları tarafından inşa edilmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. Diğer anlatımla Göbekli Tepe, çevredeki oldukça gelişmiş ve derinlik kazanmış bir inanç 
sistemine sahip olan avcı-toplayıcı gruplar açısından önemli bir kült merkezidir. Bu durumda bölgenin en 
erken kullanımının Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın (PPN, Pre-Pottery Neolithic) A evresine (MÖ 9.600-
7.300), yani günümüzden en azından 11.600 yıl öncesine dayandığı ileri sürülmektedir. Bununla birlikte 
Göbekli Tepe'deki en eski faaliyetleri tarihlendirme olanağı şimdilik yok, fakat bu anıtsal yapılara 
bakıldığında Paleolitik Çağ'a kadar uzanan, birkaç binyıl daha eskiye, epipaleolitike kadar giden bir geçmişi 
olduğu düşünülmektedir. Göbekli Tepe'nin bir kült merkezi olarak kullanımının MÖ 8 bin dolaylarına kadar 
devam ettiği ve bu tarihlerden sonra terk edildiği, başka veya benzer amaçlarla kullanılmadığı 
anlaşılmaktadır. Bütün bunlar ve kazılarda ortaya çıkarılan anıtsal mimari, Göbekli Tepe'yi eşsiz ve özel 
yapmaktadır. Bu bağlamda UNESCO tarafından 2011'de Dünya Mirası geçici listesine alındı ve 2018'de 
kalıcı listeye girdi. 

Söz konusu dikilitaşlar, stilize insan heykelleri olarak yorumlanmaktadır. Özellikle D yapısı merkez 
dikilitaşlarının gövdesinde bulunan insan el ve kol motifleri, bu konudaki her türlü şüpheyi ortadan 
kaldırmaktadır. Dolayısıyla "dikilitaş" kavramı, işlev belirtmeyen yardımcı bir kavram olarak 
kullanılmaktadır. Esasen bu "dikilitaş"lar, insan vücudunu üç boyutlu olarak betimleyen stilize tarzda 
yontulardır. 

Buradaki kazılarda çıkartılan bazı heykel ve taşlar Şanlıurfa Müzesinde sergilenmektedir.  

Popüler kaynaklarda "Tarihin sıfır noktası" nitelendirmesiyle de anılır. 

 

     TUR OPERATÖRÜ VE REHBERİMİZ  

Lukman Açıl Vakıflar bankası 

Şube No: 1136 Hesap No: 00158007309731031 

TR46 0001 5001 5800 7309 7310 31 

NOT: ÖN KAYIT İÇİN ASGARİ 500-TL / KİŞİ HAVALE KESİN KAYIT İÇİN BELİRTİLEN TUR BEDELİ 
YATIRILMADIR.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eanl%C4%B1urfa
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96rencik,_Haliliye
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avc%C4%B1_ve_toplay%C4%B1c%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Neolitik_%C3%87a%C4%9F#%C3%87anak_%C3%87%C3%B6mleksiz_Neolitik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Paleolitik_%C3%87a%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Epipaleolitik
https://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_D%C3%BCnya_Miraslar%C4%B1_listesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eanl%C4%B1urfa_M%C3%BCzesi
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.otelfiyat.com%2Fotel%2Fizala-boutique-hotel-mardin&psig=AOvVaw1wfKlixvTPhAitsnJXat0w&ust=1634818091327000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjJ-46O-tjzAhVBgv0HHcMrDF8Qr4kDegQIARBq
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.otelfiyat.com%2Fotel%2Fizala-boutique-hotel-mardin&psig=AOvVaw1wfKlixvTPhAitsnJXat0w&ust=1634818091327000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjJ-46O-tjzAhVBgv0HHcMrDF8Qr4kDegQIARBq

