
GEZİGEN TOURİSM TÜRSAB A 4212 

 
        
 

 

 
Söğütlüçeşme cad.no: 79 / 19 Kadıköy– İstanbul Telefon / fax : 0216 347 67 65 pbx 

Web : www.gezigen.com e – mail : info@gezigen.com 

 

     UÇAKLI EĞİN (KEMALİYE) TURU 

               Eğin – Malatya – Karanlık Kanyon – Divriği - Apçağa 

1.Gün: İstanbul –Elazığ- Eğin                             

Saat 09:30 Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlar gidiş terminali Anadolujet kontuarı önünde 
buluşma. Anadolujet Havayollarının 11:30 (TK7218) İstanbul (Sabiha Gökçen)-Elazığ uçuşu ile 
tura başlıyoruz. Yaklaşık bir buçuk saatlik uçuş ile Elazığ’a varış. İsmi, tahıl ambarı bolluk ve 
bereket anlamına gelen “El’azık” dan geldiği rivayet olan Elazığ havalimanında bizi bekleyen 
aracımızla, Harput’a doğru yol alıyoruz. Şehrin ilk kurulduğu ve uzun yıllar merkezi konumundaki 
bu tarihi yerde, Harput Kalesi, Ulu Camii, Harput Konakları, Meryemana Kilisesi panoramik olarak 
görülüyor ve verilen serbest zaman sonrası Elazığ şehir merkezinden geçerek Keban 
Barajına gidiyoruz. Baraj ile ilgili alınan bilgilerin ve çekilen fotoğrafların devamında Eğin’e doğru 
yola çıkıyoruz. Eğin’e varmadan önce, ölümü hala esrarını koruyan Vali Recep Yazıcıoğlu ile ismi 
özdeşleşen Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü’ne gelip, köprünün hikayesini yerinde dinliyoruz. 
Sonrasında asıl kuruluşu Ermeniler tarafından yapılmış olan ve devamında yüzyıllarca farklı 
dinlerdeki insanların bir arada yaşadığı Kemaliye’deki (Eğin) tesisimize varış ve yerleşme. 
Serbest zaman sonrası akşam yemeği ve konaklama tesisimizde. 

2.Gün: Eğin                             

Sabah tesiste alınan kahvaltı sonrası hareket. Yavuz Sultan Selim ve 4.Murat dönemlerinde 
Osmanlı imparatorluğunun et, odun ve kömür ihtiyacının karşılanması ile yönetilmesi görevini 
üstlenmiş olan ilçeyi ilk olarak tarihi Taşdibi mahallesi, karadut ve cevizin raksını göreceğimiz 
Lökhane, Değirmen, Zincirli Kaya, Mani Yolu, Hamam, Seyit Ali parkı öncelikli olarak geziyoruz. 
Merkezde verilen serbest zamanı takiben 600 yıl önce göçen Türkler tarafından bir yerleşim 
birimine dönüştürülen Sırakonak (Peğir) köyüne geçip gezimizi yapıyoruz. Ardından kısa bir 
yürüyüşle Ahmet Kutsi Tecer’in doğduğu ve "orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür" 
şiirini yazdığı Apçağa Köyüne geliyoruz. Kaya başı kır kahvesinde verilen serbest zaman da köy 
gezimizi yapıp, manzarası ve inşaatıyla bizi şaşkınlığa sürükleyecek kayaların başında yapılmış 
Bekir Taştan evine gidiyoruz. Evin hikayesini dinliyor ve çekilen fotoğraf karelerine yenilerini 
eklemek için dünyanın en büyük kanyonlarından olan Karanlık Kanyona geçiyoruz. Base jump 
atlayışları ile de ünlenen bu yerde yapılan tekne turunu (extra) takiben tesisimize dönüş. Akşam 
yemeği ve konaklama tesisimizde. 

3.Gün: Eğin –Divriği- Eğin                           

Otelde alınan sabah kahvaltısını takiben, Tübitak tarafından desteklenen Doğa Tarih 
Müzesini geziyoruz. 1870 yılında yapımına karar verilen ama birçok olumsuzluk yüzünden 132 yıl 
inşası süren Taşyolu kısaca deneyimleyip fotoğraflama imkanı buluyoruz. Ardından bir dönem 
Kemaliye'nin dünyaya bağlandığı Bağıştaş köprüsü ve Bağıştaş tren istasyonunu görerek Divriği 
yolculuğumuza başlıyoruz. Tünelleri yapım hikayeleri ile bizi başka bir ortama taşıyacak bu yolun 
bitiminde M.Ö 2000 yıllara kadar uzanan tarihi ile Divriği ilçesine ulaşıyoruz. 1985 yılında UNESCO 
Dünya Mirası Listesi'ne alınan Ahmed Şah Ulu Camii ile bitişiğindeki Turan Melek Darüşşifası'ndan 
oluşan yapı ilk gezi mekanımız.(Süregelen restorasyon çalışmaları dolayısıyla içeriye 
girilemeyebilir.) Divriği Ulu Cami ve Darüşifası olarak adlandırılan külliye dünyadaki 
benzerlerinden farklılık göstermektedir. Sanat tarihçiler ve mimarlar böyle mükemmel, üç boyutlu 
detaylı geometrik stillerin ve bitkisel bezemelerin hiç bir yerde olmadığını söylemektedir. 
Zamanında Ermeni, Rum ve Türkmenlerin birlikte yaşadığı belde de Divriği Ev ve Konaklarını da 
gezip serbest zamanda çarşıyı da tanıma imkanı buluyoruz. Öğleden sonra Divriği’den ayrılıp bir 
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diğer gezi mekanımız Esentepe (Şıhlı) Köyüne gidiyoruz. Bu köyde iki farklı etnik, gayrimüslim 
cemaatin aynı anda kullandığı yaklaşık bin yıllık kilise bizleri hayrete düşürüyor. Burada yapılan 
kısa panoramik turun ardından akşam saatlerinde tesisimize varış ve dinlenme. Akşam yemeği ve 
konaklama tesisimizde. 

4.Gün: Eğin –Malatya - İstanbul                           

Alınan kahvaltı sonrası Kemaliye’den ayrılıp dönüş yoluna geçiyoruz. Yol üzerinde ilk durağımız 
Anadolu’nun el verince nasıl olacağının en iyi örneklerinden biri olan Ocak Köyü. Türkiye 
sınırlarında, içerisinde Kültür Bakanlığına bağlı müze bulunan ilk ve tek köy ünvanına sahip köy 
içerisinde kısa bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Şeyhler Köyü olarak da adlandırılan köyde Hıdır 
Abdal Sultan Türbesini de gezme imkanı buluyoruz. Malatya da ilk olarak  Battalgazi yerleşim 
yerini geziyoruz. Şuan yerleşimin devam ettiği eski Malatya olarak bilinen bu yerden Yeni Malatya 
çarşısına geçiyoruz. Verilen serbest vakitte kayısı, kayısı ürünleri ve yöresel tatlardan alış-veriş 
imkanı buluyoruz. Takiben Malatya havalimanına gidiyoruz. Anadolujet 
Havayollarının 21:50 (TK7319) Malatya-İstanbul (Sabiha Gökçen) uçuşu ile İstanbul’a varıyoruz. 
Havalimanında siz sayın misafirlarimizle diğer turlarımızda tekrar görüşmek üzere vedalaşıyoruz. 

ÜCRETE DAHİL HİZMETLER: 

* 4 gün 3 gece yarım pansiyon konaklama, ( Tesislerde alınan 3 Kahvaltı, 3 Akşam yemeği ) 
* Bölge şartlarındaki araçlarla ulaşım, 
* Tüm çevre gezileri, 
* Müze - Ören yeri giriş ücretleri ve hizmet bedelleri, 
* Profesyonel rehberlik hizmetleri, 
* Zorunlu seyahat sigortası, 
* İstanbul-Elazığ / Malatya-İstanbul uçak biletleri, 
  

* Kişi sayısıyla orantılı olarak araçlarımız lüks son model; Minibüs(12-15), Midibüs (22-26) veya 
Otobüs(36-42) olabilir, 
* Tekne turu kişi başı 60,00 TL (Minimum 10 kişi olmak koşulu ile gerçekleştirilir.) 

 
''Tüm Müze ve Ören yeri girişleri + Hizmet bedeli Toplam : 80.00 TL 17 yaş altı-65 yaş üstü, Sarı 
Basın- Müze ve Gazi kimlik kartı yanında olanlar için Toplam : 70.00 TL olup ; Bu bedel, yeni 
yasa gereği paket fiyata DAHİL edilmiştir. '' 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

* Otelde yapılan özel harcamalar, 

* Tüm yemeklerde alınan içecekler, 

* Tekne turu, 

* Öğle yemekleri 
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