
 
 
 
 
 
  

 
 
 

10.05.2022 
 
MİMARLIK VAKFI KURUCULAR KURULU 
DEĞERLİ ÜYELERİ 
 
SEVGİLİ DOSTLAR, 
 
MİMARLIK VAKFI’nın çeyrek asrı tamamlamış olmasının gururu ile 2022 yılı Haziran ayını 
Kuruluş etkinliklerimize ayırdık. MİV Resmi Kuruluş tarihi 29 Haziran 1996’dır. 
Etkinliklerimizin birincisine sizlerin katılımını bekliyor, sizlerle birlikte olmayı diliyoruz 
 
MİMARLIK VAKFI 2022 Çalışma Programı kapsamında MİV İktisadi İşletmesi Kültürel ve 
Turizm Faaliyetlerinin başlangıcı olan gezi programımızı sizlerle paylaşıyoruz. 
 
İlgi duyduğunuz takdirde katılımınızı en geç 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 13.00’a kadar 
bildirmeniz gezinin gerçekleşebilmesi için gerekmektedir.  
 
Katılımınız halinde gezi ücretini 3 Haziran Cuma günü mesai saati bitimine kadar ödemenizi 
rica ediyoruz. 
 
“BİRLİKTE ÜRETMEK İÇİN MİMARLIK VAKFI” organizasyonunda hep birlikte 
eğlenip hoşça vakit geçirelim. 
 
Saygılarımızla. 
 
Mimarlık Vakfı  
 

 
Bülend Ceylan 
MİV Başkanı 
 

 
MİMARLIK VAKFI 
Karamustafapaşa Mah.  
Kemankeş Cad. No: 31 Kat: 4  
Karaköy/Beyoğlu 34425 İstanbul 
Tel: 0212 249 08 32 
GSM: 0541 303 25 75 
MİV İktisadi İşletmesi: 0212 244 86 87  
 
İletişim: Doğuş Demir, Züleyha Şirin 
 



 
 
 
 
9 Haziran 2022 Perşembe: Hareket 
Değerli misafirlerimiz; 
06:30 Ataköy 
07:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Karaköy 
07:30 Kadıköy Evlendirme Dairesi İspark noktalarından aldıktan sonra Osmangazi 
Köprüsü Bursa güzergâhını kullanarak gündüz yolculuğumuza başlıyoruz. 
 
1.Gün 9 Haziran 2022: Akçay Merkez - Kaz Dağları  - Hasan Boğuldu - Sütüven Şelalesi 
- Sarıkız veya Tahta Kuşlar Etnografya Müzesi.  
 
İlk durağımız Akçay. Buradaki öğlen yemek molamızın ardından Ayazma’ya gidiyoruz. İlyada 
Destanı’nın en can alıcı bölümünün anlatıldığı, DÜNYANIN İLK GÜZELLİK 
YARIŞMASININ yapıldığı, Prens Paris’in Tanrıça Afrodit’e Altın Elma verdiği Ayazma’yı 
molalar eşliğinde geziyoruz. Hasan Boğuldu, Sütüven, Pınarbaşı, şelalelerin, derelerin ve dev 
çınarların arasında verilen serbest zamanın sonrasında Sarıkız Etnografya Müzesi gezisi sonrası 
konaklayacağımız otelimize geçiyoruz. 
 
Sabah Kahvaltısı: Araç içinde çay, kahve ve sandviç ikram edilip, tur ücretine dahildir.  
Öğle Yemeği: Serbest zamanda ekstra olarak yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. 
Akşam Yemeği: Otelimizde alınacak olup, tur ücretine dahildir. 
 
2.Gün 10 Haziran 2022: Tenedos Adası & Bozcaada - Bozcaada Kalesi - Ayazma Plajı -
Zeytinyağı Müzesi  
 
Otelde alınan kahvaltı sonrasında, mitolojide Tenedos Adası olarak bilinen, Posedion’un 
üflediği rüzgârların kıyılarını dantel gibi şekillendirdiği Bozcaada’ya doğru yol alıyoruz. Ezine 
ilçesi Geyikli iskelesine ulaşıyoruz. Buradan bineceğimiz feribotla yaklaşık yarım saat süren 
bir yolculuk sonrası ulaşacağımız Bozcaada’daki ilk durağımız tüm ihtişamı ile bizleri 
karşılayan ve Cenevizliler tarafından yaptırıldığı bilinen Bozcaada Kalesi olacak. Panoramik 
olarak göreceğimiz Bozcaada Kalesi’nden, yapılan anlatım ve çekilen fotoğraflar sonrası, Eski 
Rum Mahallesi (Cumhuriyet) ve Eski Türk Mahallesinin (Alaybey mahallesi) ara sokaklarında 
dolaşarak geçmiş Bozcaada yaşamının izlerini görüyoruz. Gezimizin ardından dileyen 
misafirlerimiz serbest zaman diliminde Ayazma plajına giderek denize girebilirler, dileyen 
misafirlerimiz ise serbest zamanda Bozcaada’nın meşhur reçellerini ve kurabiyelerini alabilir 
aynı zamanda Bozcaada üzümlerinden üretilen şaraplardan tadabilirler. Bozcaada ziyareti 
sonrası feribot ile Geyikli’de bizi bekleyen otobüsümüz ile Küçükkuyu’nun girişinde yer alan 
Zeytinyağı Müzesi’ne gidiyoruz. 2001 yılında eski bir sabunhaneden müzeye dönüştürülmüş, aynı 
zamanda da fabrika olan bir bina.  Civardaki köylerde yaşayıp üretim yapanlardan toplanan zeytin, 
zeytinyağı ve sabunların yapım aşamasında kullanılan araçların sergilendiği müzede, zeytinin dalından 
koparıldığı anda başlayıp zeytinyağı olana kadar süren hikâyesine şahit olabilir aynı zamanda taze köy 
ekmeği ile zeytinyağlarının tadına bakabilirsiniz. 
 
Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir.  
Öğle Yemeği: Serbest zamanda ekstra olarak yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. 
Akşam Yemeği: Otelimizde alınacak olup, tur ücretine dahildir. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.Gün 11 Haziran 2022: Ayvalık - Cunda - Taksiyarhis Kilisesi - Tarihi Rum Evleri - 
Tımarhane Adası - Taş Kahve   
Sabah kahvaltı sonrası otelimizden ayrılıp Ayvalık’a hareket etmek üzere körfeze doğru yola 
çıkıyoruz. Bu kısa yolculuğumuzun ardından Kuzey Ege’nin yıldızı Ayvalık’taki ilk durağımız 
merkezdeki Saatli Cami oluyor. Kesin olmamakla birlikte 1850 dolaylarında Agai İanni Kilisesi 
olarak Ayvalık'ta inşa edilen bu kilisenin ve Cumhuriyet’in ilanına müteakip birinci mübadele 
kapsamında yöreye yerleşen halkın ihtiyaçlarına binaen, camiye çevrilme hikâyesini bir de 
rehberimizden dinliyoruz. Buradaki anlatımın ardından, tenekeciler sokağından geçerek 
Ayvalık merkezde yöresel damla sakızlı kurabiye, Türk kahvesi ve tatlı alışverişi için sizlere 
serbest zaman tanıyoruz. Bu serbest zamanda çayınızı ve kahvenizi keyifle yudumlayıp gün 
ortasında kısa bir soluklanma fırsatını değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Not: Bölgenin 
meşhur Ada çayının da tadına bakmanızı kesinlikle öneriyoruz. Bu keyifli molamızın ardından, 
bölgenin bir diğer kalbi Cunda Adası’na doğru yola çıkıyoruz. Adayı, Ayvalık’a bağlayan 
Türkiye’nin ilk boğaz köprüsünden geçerek Cunda’ya ulaşıyoruz. Cunda'da rehberimizin 
gerekli anlatımlarının ardından, sizlere verilen serbest zamanda misafirlerimiz birbirinden 
güzel oymalarla süslenmiş balkon ayakları ve üzerindeki motiflerle geçmişin izlerini taşıyan 
tarihi evler arasında dolaşabilir, Rahmi Koç Vakfı tarafından dönem oyuncakları ve eşyalarının 
sergilendiği müzeye çevrilen Taksiyarhis Kilisesi’ni görebilirler. Kısa yürüyüşlerin ardından da 
Neoklasik mimari örneği, taş ustalığı görülmeye değer. Taş Kahve’de sakızlı kahvelerini 
yudumlayıp, adanın meşhur tostu, dondurması ve lokmasının tadına bakabilirler. Cunda’daki 
gezimizin sonrasında aracımıza binerek rivayete göre şeytanın ayak izinin bulunduğu Şeytan 
Sofrası'na hareket ediyoruz. Burada Ayvalık’ın yeşil ve mavi ile olan aşkını seyre dalıyoruz. 
Akşam saatlerinde otelimize geri dönüyoruz.  
 
Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir.  
Öğle Yemeği: Serbest zamanda ekstra olarak yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. 
Akşam Yemeği: Otelimizde alınacak olup, tur ücretine dâhildir. 
 
4. Gün 12 Haziran 2022: Tahtakuşlar Köyü - Adatepe Köyü - Zeus Altarı - Assos –
Behramkale - Truva  
13. yy. Moğol baskısından kaçıp Anadolu’ya gelen ve daha sonra Fatih Sultan Mehmet’in 
“Rahatınız iyi ise burada kalınız” demesiyle bölgeye yerleşmiş olan Tahtacı Türkmenlerin köyü 
olan Tahtakuşlar Köyü’ne gidip buradaki Etnografya Galerisi’ni ziyaret edip buradan 
Küçükkuyu, Adatepe Köyü’ne hareket ediyoruz Taş ustalığının en güzel örneklerinin 
bulunduğu Adatepe Köyünü geziyor, tarihte ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Zeus Altarı’na 
uğrayıp buranın mitolojik öyküsünü dinliyoruz. Köyde serbest zaman sonrası, bugün 
Behramkale olarak bildiğimiz Assos’a doğru hareket ediyoruz. Assos’a vardığımızda kısa bir 
tırmanışın ardından M.Ö. 5. yy. tarihlenen Athena Tapınağı’nın bulunduğu Akropol adını 
verdiğimiz tepeye çıkıyoruz. Tapınağı gördükten sonra Ege Denizi’nin muhteşem manzarasıyla 
büyüleneceksiniz, eğer şanslıysanız Türkiye’ye oldukça yakın Girit ve Eğriboz’dan sonra 
Yunanistan'ın 3. büyük adası olan Midilli Adası’nı görebilirsiniz. Ayrıca buradan panoramik 
olarak Assos Limanı’nı görüyoruz. Ardından, tarihte doğu ile batı arasında yapılan ilk savaşa 
konu olan Truva (Troya) Antik Kenti’ne varış. 5000 yıllık zengin bir geçmişe sahip olan antik 
kente girdiğimizde bizi bütün haşmetiyle karşılayan Truva efsanesine uygun olarak yapılmış 
Tahta Atı görerek gezimize başlıyoruz. 9 kez yakılıp yıkılan ve aynı yerde tekrar kurulan antik 
şehirde; eğimli ve iç içe geçmiş surları, surların ara kapılarını, rampalı kapılarını, sunak, 
hamam, kanalizasyon ve odeonunu görme imkânı buluyoruz. Truva Antik Kenti gezimizin 
ardından Çanakkale Tekirdağ yol güzergâhı üzerinden Siz değerli misafirlerimizi aldığımız 
noktalara bırakıp bir sonraki TATİLMOD gezisinde buluşmak dileği ile vedalaşıyoruz. 
 
 



 
 
 
 
Sabah Kahvaltısı: Otelde alınacak olup, tur ücretine dahildir.  
Öğle Yemeği: Serbest zamanda ekstra olarak yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. 
Akşam Yemeği: Konaklama Olmayacağı için Tekirdağ yol güzergâhında yenebilir (EXTRA) 
 

GEZİ ÜCRETİ  

Fiyata Dâhil Olan Hizmetler 

 Özel Tur Araçları ile Ulaşım 

 Kokartlı Turizm Rehberlik hizmeti 

 Seyahat Esnasında Sıcak-Soğuk İkramlar 

 Programda Belirtilen Geziler 

 3 Gece Yarım Pansiyon Konaklama 

 4 Sabah Kahvaltısı (Birincisi Araç içi Seyahat halinde sandviç) 

 3 Akşam Yemeği (Otelimizde) 

 Otobüs Otoyol Köprü Geçiş Ücretleri 

 Kaz Dağları - Sütüven Şelalesi Minibüs Transfer Ücretleri 

 Bozcaada Minibüs Transfer Ücretleri 

 Seyahat Güvence Poliçesi 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler 

 Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri 

 İptal İade Sigortası 

 Kişisel Harcamalar 

 Öğle Yemekleri 

 Yemeklerde Alınacak İçecekler 

 Bozcaada Feribot ulaşımı 

OTEL Çift Kişilik Odada 
Kişi Başı 
Konaklama 
KDV dahil 

Tek kişilik Odada 
Kişi Başı 
Konaklama 
KDV dahil 

7-12 Yaş çocuk 
KDV dahil 

Form Termal Resort Otel 
www.formtermal.com/  
 

 
2.750,00 TL 

 
3.150,00 TL 

 
2.000,00 TL 

Açıklamalar: 
*Rezervasyon esnasında kesinlikle Koltuk Numarası sözü ve garantisi verilemez. 
*Rehber gerekli gördüğü takdirde, tüm programı gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve 
program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
*Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile 
değiştirilebilir. 
*Turumuzda rehberlik, ulaşım, konaklama ve çevre gezileri paket programdır. Ayrı 
düşünülemez. 
*Yeterli çoğunluk (35 kişi) sağlanamadığı takdirde tur iptal olur. Böyle bir durumda acente 
misafirlerine *1(bir) gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. 



 
 
 
 
*0-6 yaş çocuk ebeveyn yanında ücretsizdir. (Otobüste Koltuk talep edilirse ücretlendirme 
yapılır) 
*Çocuk indirimi iki yetişkin yanında uygulanır. 
*Tek bir çocuk için kullanılır. 
*Program zamanlamasında hava, yol vb. nedenlerle rehber, gerekli gördüğü takdirde değişiklik 
yapabilir. Turlarımızda kullanılan araç tipleri kişi sayılarına göre aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılır. 
*Mercedes Travego-Tourismo 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, klima, 2 adet monitör, 2 adet 
buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve 
dvd oynatıcı (cep telefonu kullanılabilir). 
*Neoplan Cityliner-Tourliner 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, klima, 2 adet monitör, 2 adet 
buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve 
dvd oynatıcı (cep telefonu kullanılabilir) 
* Ödeme, en geç 3 Haziran 2022 Cuma mesai bitimine kadar fatura karşılığı tahsil edilir. 
 
 

 


