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GAZİANTEP GURMELER, BATIK ŞEHİR HALFETİ, URFA 
GÖBEKLİ TEPE, BALIKLI GÖL VE SIRA GECESİ 

07-09 NİSAN 2020 
SALI-ÇARŞAMBA-PERŞEMBE 

     1300 TL/KİŞİ                             

 
1.GÜN: 07 NİSAN 2020 SALI 

Sabah 08:00’da ANKARA ESENBOĞA HAVA ALANI’nından 

ANADOLUJET uçuĢuyla, saat 09;15’de Gaziantep’e varıyoruz. 

Hava limanında karĢılama ile gezimiz baĢlıyor. Ġlk durağımız 

Gaziantep'in olmazsa olmazlarından sabah BEYRAN ÇORBASI  

içme sansını yakalayarak, gurme turumuzun birinci tadını 

denemiĢ oluyoruz. Ardından ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ olacak. 

2011 yılında açılmıĢ olan, 1700 metrekare büyüklüğü ile 

dünyanın en büyük mozaik müzesidir. Gerek mimarisi gerekse 

teknolojik açıdan dünyanın önde gelen müzelerinden biri olan 

Zeugma Mozaik Müzesi iki bin yıllık mozaiklere ev sahipliği 

yapmakta. Müzede Birecik Barajı kurtarma kazılarında gün 

ıĢığına çıkarılan Okeanos ve Tethys Mozaiği, Posedion Mozaiği, 

Akhileus Mozaiği gibi antik çağa ait birbirinden değerli eserleri 

görürken Çingene Kızı gibi dünyaca tanınmıĢ eĢsiz bir eseri 

ziyaret etme Ģansına sahip oluyoruz. Müze gezimizi bitirdikten sonra aracımızla öncelikle konaklama 

yapacağımız Ģehir merkezinde 4 yıldızlı PALMĠYE HOTEL'e eĢyalarımızı bırakıp kısa bir süre verilecek 

dinlenme sonrası Gaziantep’i yaĢamaya devam ediyoruz. Bundan sonra ki gezimizi kısa süreli yürüyüĢlerle 

devam edeceğiz.  

Onlarca han ve çarĢısı, Ģehrin ortasında 

küçük bir tepeye kurulu GAZİANTEP 

KALESİ, taĢ evlerden oluĢan mahalleleri. 

Milli Mücadele döneminde 

kahramanlıklarıyla ün salmıĢ tarihi 

dokusu. ġehrin orta yerinde 25 metre 

yükseklikte bir dolgu tepe üzerine kurulu 

olan kalenin 6 bin yıllık bir geçmiĢi olduğu 

düĢünülüyor. Kale ziyarete kapalı olsa da 

içindeki Gaziantep Savunması ve 

Kahramanlık Panoraması Müzesi 

görülmeye değer. Çift Ģerefeli Osmanlı 

ġirvani Camisi, kır kahvesi, Medusa Cam müzesi, tarihi Naip Hamamı ve sonrasında 14 ġehitler Abidesi'nin 

görülmesi alıĢkın olmadığımız müze tarzlarında bir ilki yaĢatacak olan Hamam Müzesi, Mutfak Müzesi ve 

Para Müzesi bugün dıĢarıdan göreceğimiz yerler arasında. Gastronomi Ģehri unvanını elinde bulunduran 

Gaziantep mutfağını keĢfetmek için ilk öğle-ikindi 

yemeğimizi Gaziantep’in sokak lezzetlerinin tadına 

bakarak  geçiĢtiriyoruz.. Ardından Gaziantep'in cazibe 

merkezlerini gezmeye devam ediyoruz.  

Atatürk'ün Ģehre geliĢinde halka konuĢma yaptığı 

binanın da bulunduğu tarihi 1500'lü yıllara uzanan 

Türkiye'nin en güzel sivil mimari örnekleri arasında 

sayabileceğimiz BEY MAHALLESİ ’ni  geziyoruz. . 

KENDİRLİ KİLİSESİ 'nin ve Antep savunmasında 
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duvarları üzerine aldığı top mermi izlerinin incelenmesi ve 

bilgi alınmasını takiben savunma sırasında Ģehit olan 6317 

insanın yattığı ġehitler Abidesi ziyaretimiz. Sarı taĢlardan 

oluĢan evleri ve sokakları ziyaretçilerde bir Güney Avrupa 

Ģehri hissi uyandırıyor. TaĢ evlerin günümüzde müze, kafe 

ve restoran gibi fonksiyonları var. 2013 yılında açılan, 

Atatürk'ün Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğunu gösteren 

cüzdanının da sergilendiği ATATÜRK ANI MÜZESİ.  

Atamızın 1933 Ocak ayındaki ziyaretinde kendisine tahsis 

edilen kullandığı eĢyalar dönemin Ģehir görselleri ile 

birlikte bu müzede sergileniyor. Yüzlerce yıl boyunca farklı 

medeniyetlere ve beraberinde farklı inançlara da ev 

sahipliği yapmıĢ bu kent de farklı dinlerin ibadethanelerini  görmek mümkün, inançların karma bir modeli olan 

KURTULUŞ CAMİİ Ģehrin en büyük camilerinden biridir. Ayrıca ÖMER ERSOY KÜLTÜR MÜZESİ, ERMENİ 

EVLERİ göreceğimiz önemli yerler arasındadır. Gezilerimizi tamamlayıp saat 18:30 civarında otelimize 

dönüyoruz. 

AkĢam saat 19:00’da Gastronomi Kenti Gaziantep'in en müstesna lezzetlerini tatma fırsatını bulacağımız 

BAYAZHAN’a gidiyoruz. Yemeğimizin ardından serbest zaman ve geceleme otelimizde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.GÜN: 08 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA 

Sabah otelimizde alacağımız yöresel lezzetlerinde 

olduğu açık büfe kahvaltı sonrasında aracımızla 

batık Ģehir ve neredeyse 3000 yıllık bir tarihe 

sahip olan HALFETİ'ye doğru yola çıkıyoruz. 

Halfeti, ŞANLIURFA’nın batı ilçelerinden biridir. 

Gaziantep sınırındaki kasaba Türkiye’nin en sıra 

dıĢı yerlerinden biridir. 2000 yılındaki Birecik 

Barajı inĢaatı nedeniyle birçok köy sular altında 

kalmıĢtır. Halfeti’nin bir kısmı sular altında kalsa 

da zengin bir kültürel mirasa ve sayısız 

güzelliklere sahiptir. Halfeti kendine has 
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karagülüyle bilinir. Ağlayan Arap Kızı olarak bilinen bu endemik tür ilkbahar ve sonbaharda çiçek açmaktadır. 

Halfeti'ye varıĢımızın ardından batık Ģehrin üzerinde yaklaĢık olarak bir saat süren tekne gezimizi yapacağız 

ve Halfeti'nin eĢsiz doğasını görebilme Ģansına nail olacağız.  

Halfeti gezimizin ardından bu eĢsiz tarihi mirası geride 

bırakarak, baĢka bir tarihi değer ve mirasımız olan URFA 

GÖBEKLİ TEPE 'ye doğru yola çıkıyoruz. UNESCO Dünya 

Miras Listesi'nde yer alan ve tüm Dünya'nın dikkatini çeken 

ġanlıurfa'daki Göbekli Tepe'de insanlık tarihinin bilinen ilk 

tapınakları yer alıyor. i M.Ö. 10 bin yıl önce henüz yerleĢik 

hayata geçmemiĢ olan avcı toplumlar böylesi görkemli 

tapınakları nasıl yaptı? Göbeklitepe iĢte bu ezberi bozuyor. 

Bizde bu gizemli yeri, tepeyi GÖBEKLİ TEPE'yi görmeye, 

anlamaya, tarihi hissetmeye gidiyoruz.  

GÖBEKLİ TEPE gezimizi geride bırakarak, Urfa Ģehir 

merkezinde ki BALIKLI GÖL'e geçiyoruz. Burada 

serbest olarak geçireceğiz zamandan sonra yavaĢ 

yavaĢ akĢam yemeği zamanınız yaklaĢıyor ve meĢhur 

URFA SIRA GECESİ 'ne katılıyoruz. Yemekli olarak 

katılacağımız bu nadide gecede yerel tadların tadına 

bakacağız. Bu unutulmaz geceye binlerce yıldır 

anlatılan masal sahnelerindeymiĢ gibi bir hisse 

kapılacağımız ŞEHRAZAT KONAĞINDA katılarak, 

türkülerle hem coĢağız, hem duygulanacağız. 

Anılarımızda müstesna bir yere sahip olacak gecemizi sonlandırarak, Gaziantep'e doğru yola çıkacağız. 

Geceleme otelimizde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GÜN: 09 NİSAN 2020 PERŞEMBE 

Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından uçuĢ 

saatimize Ģehrin alıĢ-veriĢ bölgelerini ve eksik kalan 

tadlarını değerlendirmek üzere serbest olarak Gaziantep'i 

gezeceğiz. Serbest zaman içerisinde Antep Kültür Yolu 

üzerindeki GÜMRÜK HAN, MİLLET HAN ve ZİNCİRLİ 

BEDESTEN gibi alıĢveriĢ yapılacak ziyaretler sonrasında 

TÜTÜN HAN'ın gezilmesi, BAKIRCILAR ÇARŞISI'nda 

Gaziantep el sanatlarından bakırcılık, yemenicilik, sedef 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/gobeklitepe
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kakma iĢçiliği, gümüĢ iĢlemeciliği ve semercilik gibi alanlardaki ürünleri incelemesi söz konusu. Ve söz 

Gaziantep'in yöresel ve organik ürünlerine gelince akla ilk gelen 250 yıllık geçmiĢi bulunan ALMACI PAZARI. 

ġehirde yetiĢen tüm ürünlerin bulunabildiği pazardan 

baharatlar, kıĢlık kuruluklar, salçalar, sucuk, pestil, 

kuruyemiĢ ve elbette Antep Fıstığı satın alabilirsiniz. Bu 

zaman içerisinde nefeslenip günün yorgunluğunu atmak 

için TAHMİS KAHVE molası vermeyi ve  tarihi 400 yıl 

öncesine dayanan Tahmis kıraathaneyi incelemeyi 

unutmayın.  

Saat 19:00'da otelimizde buluĢup aracımızla havaalanına 

doğru yola çıkıyoruz. UçuĢumuz saat 21:45 dır. Ankara’ya 

varıĢ 23:00.  

 

 

KATILIM VE DİĞER ŞARTLARI: 

 GEZĠ EN AZ 16 KĠġĠ KATILIMIYLA GERÇEKLEġĠR, DAHA AZ SAYIDA KĠ KATILIMDA GEZĠ 
YAPILMAZ. 

 28 OCAK 2020 TARİHİNE KADAR 500 TL, KALAN MİKTAR HAREKET TARİHİNE KADAR 
ÖDENİR. (BANKA BİLGİLERİ AŞAĞIDADIR) 

 UÇAK BĠLETĠ GERĠ ĠADESĠZ EKONOMĠK BĠLETTĠR. ĠADELĠ BĠLET TALEP EDENLER FARK 100 
TL FARK ÖDERLER. 

 KĠġĠ BAġI ÜCRET (2 KĠġĠLĠK ODADA)1300TL'DĠR. TEK KĠġĠLĠK ODA FARKI 300 TL'DĠR. 

 YASA GEREĞĠ TURĠZM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI'NIN BELĠRLEDĠĞĠ ÜCRET TARĠFESĠ 
ÜZERĠNDEN PROFESYONEL REHBERLĠK HĠZMETĠ ALMA ZORUNLULUĞU VARDIR. 

 MÜRACAATLAR HALUK DURUDUYGU'YA YAPILACAKTIR (ĠLETĠġĠM BĠLGĠSĠ AġAĞIDADIR) 
 

ÜCRETE DAHİL OLANLAR: 

-  ANKARA-GAZĠANTEP-ANKARA ANADOLUJET uçak bileti. 
 - 2 Gece Oda ve Açık Büfe kahvaltı Konaklama, 
 - Gaziantep, Halfeti, Urfa Göbekli Tepe araçla ulaĢım ve rehberlik hizmetleri, 
-  Halfeti tekne ile göl turu, 
-  Yemekli Sıra gecesi (alkolsüz), 
-  Profesyonel Rehber (zorunlu) ile Çevre Gezileri, 
- Seyahat sağlık sigortası (zorunlu) 
 
                           
ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR 
- Tüm öğle ve akĢam yemekleri (SIRA GECESĠ HARĠÇ) 
- Tüm yemeklerde alınan içecekler, 
- Tüm Özel Harcamalar, 
- Müze GiriĢ Ücretleri (Müze kart kullanılabilir) 
- Otel minibar kullanımı. 
 

     BANKA BİLGİLERİ:  

     Ġġ BANKASI ANKARA ERYAMAN ġUBESĠ  
     HESAP SAHĠBĠ: HALUK DURUDUYGU 
     IBAN NO: TR 390006400000142680441094  
 
 İLETİŞİM VE MÜRACAAT: 
 
    HALUK DURUDUYGU 
    05327270934 
    hduruduygu@gmail.com 


