
 

 
 
 
1.GÜN   : Türk Havayollarının 07.05 kalkışlı uçuşu için Atatürk Havalimanında 2 saat önce buluşma.  
Yaklaşık 1 saat 50 dakikalık bir uçuşla Peygamberler Şehri Urfa’ya ulaşma. Takiben İlk İslam üniversitesinin 
de bulunduğu 5000 yıllık geçmişe sahip Harran içinde; Harran Üniversitesi, Konik Harran Evleri, tipik köy 
yaşamı... görerek merkeze dönüyoruz. Halil-ür Rahman ve Rızvaniye Camileri, Balıklı Göl, Hz. İbrahim 
Makamı göreceğimiz ve ziyaret edeceğimiz yerler arasında. Bu huzur mekanında verilen serbest zamanda 
yapılan yöresel alış-veriş sonrası, akşam saatlerinde otelimize ulaşıyoruz. Yerleşmemizi ve dinlenmemizi 
takiben, akşam yemeği ile birlikte yörenin dünyaca bilinen Sıra Gecesinde eğleniyoruz. 
 
2.GÜN  : Sabah kahvaltı sonrası, Viranşehir, Kızıltepe üzerinden bir başka mozaik Mardin’e varış. 
Değişik yapısıyla bizi bekleyen şehirde uzunca bir dönem dünyadaki tüm Süryanilerin merkezi sayılan 
Deyrülzafaran Manastırı ziyaret ediliyor. Süryanilerin hac merkezi olarak da kabul gören içinde Güneşe 
tapanların da tapınağının bulunduğu bu yerden, Artuklu taş mimarisinin bölgedeki önemli eserlerinden Ulu 
Camii, Eski Ermeni Çarşısı ve Zinciriye Medresesi’ni gezmek amacıyla ayrılıyoruz. Kasımiye Medresesinin 
gezilmesini takiben Süryanilerin ilk yerleşim mekanlarından biri olan ve dizilerin doğal platosu konumundaki 
Midyat’ın gezilmesi ve gümüş ustalığının görülmesi sonrası otelimize dönüş. Bugün ki turumuz otelimizde 
alacağımız akşam yemeğiyle son buluyor.  
 
3.GÜN  : Kahvaltının ardından, ilk durağımız Bozova üzerinden Türkiye’nin en kapsamlı sulama projesi 
olan GAP’ın en büyük barajı Atatürk Barajını geziyoruz. Burada çekilen değişik fotoğrafların sonrasında, 
Birecik Kelaynak Kuşlarını ziyaret ediyoruz. Eşkıya filminin çekildiği köyü de panoramik olarak görerek, 
manzarası ile Güneydoğuyu farklı kılan Halfeti’ye ulaşıyoruz. Burada verilen serbest zamanda sular altında 
kalmış olan şehri görüntüleme imkanı buluyoruz. Sonrasında Rum Kalenin de görüleceği tekne turuna 
çıkıyoruz. Tekne turu sonrası aracımıza biniyor ve Urfa’ya dönüyoruz. Verilen serbest zaman sonrası 
havaalanına geçiyoruz ve Türk Havayollarının 22.10 kalkışlı uçuşu ile İstanbul’a dönüş.   
 
Program zamanlamasında Hava,Yol,vb... nedenlerle rehber gerekli gördüğü taktirde değişiklik yapabilir. 
 

GEREKENLER:   * Uygun yürüyüş ayakkabısı ( rahat edebileceğiniz ) * Şapka 
   * Mümkünse 200 veya 400 asa film (Dijital makineler hariç) 
 


