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Sayın Velimiz,

MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsü Türkçe Bölümü olarak öğrencilerimizin okuma, yazma, konuşma ve

dinleme becerilerinin tümüne önem vererek bu becerileri geliştirme çalışmaları yapmaktayız.

Bu çalışmalarımızdan biri olan “süreç odaklı yazma yaklaşımı” yazma becerisini sadece bir ürün olarak

değil de bir süreç olarak ele alarak öğrencilerin üretimde bulunmadan önceki ve üretim sırasındaki süreçler

üzerinde odaklanmalarını sağlar ve böylece zorlu bir aşamayı öğrenciler için kolaylaştırır.

Öğrencilerimiz süreç yazma çalışmasında “gezi yazısı” türünde metinler yazdılar. 7. sınıf

öğrencilerimizin süreç yazma yaklaşımına uygun olarak yazdıkları gezi yazılarından bir seçkiyi sizlerle de

paylaşmak istedik.

Keyifli okumalar dileriz.

MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsü 

Türkçe Bölümü



SİNGAPUR’DA BİR TATİL

Singapur, Endonezya’nın kuzeyinde, Çin’in doğusunda kalan bir ülkedir. Otobüs, araba gibi

araçlarla gitmek için fazla uzaktır o yüzden en iyi seçim uçakla gitmek. Eğer uçakla aktarmasız uçmak

isterseniz 11 saat, aktarmalı uçuşlardaysa Dubai veya Abu Dabi’ye kadar 5-6 saatte gittikten sonra oradan

da 4-5 saatte Singapur’daki havaalanına ulaşabilirsiniz.

Singapur’dayken kalabileceğiniz en iyi otel büyük ihtimalle Mariana kumsal oteli olurdu. Otel oranın

en gösterişli ve popüler otellerinden biri ama Singapur’un merkezinde daha sakin ve sade oteller de

bulabilirsiniz.

Bence Singapur’a gittiğinizde yapabileceğiniz en iyi aktiviteler gezmek ve yeni yemekler tatmak.

Bazıları otelde kalıp dinlenmeyi tercih etse de bence Singapur gezilmeye değer bir yer. Gezmek ve

eğlenmek için gidebileceğiniz yerlerden biri Universal Studios. Universal Studios içinde 7 farklı tema

bulunan bir eğlence parkı. Büyük bir alanı var ve genelde çok kalabalık olur. Ayrıca çok eğlenceli

fotoğraflar çektirip anı olarak saklayabilirsiniz. Farklı kültürler görmek içinse Chinatown’a gidebilirsiniz.

Chinatown dışarıdan bakıldığında bir Çin kasabasından farkı olmayan içindeyse çok sayıda butik, restoran

ve hediyelik eşya dükkanı olan bir Çin kasabası. Burada çinlilere özgü erişte, pilav ve tavuklu kültürel

yemekler yiyebilirsiniz.

Singapur’da yapılabilecek çok şey olsa da hava koşulları buna her zaman izin vermiyor. Ben

oradayken hava çok yağmurlu ve nemliydi. Yine de çok soğuk olmadığı için şemsiyeyle dışarda

dolaşabilmiştim. Tropikal bir iklimi olduğu için orada yaşayanlar zaten bu havaya alışıklarmış.

Singapur’un çok zengin bir tarihi var. Günümüzdeki modern Singapur aslında Brezilya’ya bağlı

olan bir ticaret merkezi olarak kurulmuş. 2. Dünya Savaşı’nda Japonya tarafından işgal edilmiş ve teslim

olmuş. Sonrasında Malezya’nın kuruluşuna katılmış ve 1965 yılında bağımsız bir ülke olmuş.

SELİN EROCAK 7-B



SAPANCA’DA GÜZEL BİR TATİL GEÇİRMEK

Ülkemizin en güzel ilçelerinden biri olan Sapanca’ya nasıl gidileceğini şimdi öğreneceksiniz. İlk

olarak en ekonomik gidiş seçeneği ile başlayacağım. 131C, 132H ve E-10 otobüsleri ile Sapanca’ya

gidilebilir. Tek sıkıntı yolculuğun uzun sürmesidir. Otobüsten sonra seçeneklerinizde tren ve taksi yer alır.

Sapanca’nın iklimini ise yaşadığım bir olayla anlatmak istiyorum. Bu ara tatilde Sapanca’ya gittik.

Yanımıza bol bol yazlık almıştım fakat bütün yazlıkları hırkalarla giymek zorunda kaldım. Kışın

gittiğimizde ise içimde kayak kıyafeti olmasına rağmen üşüyordum. Kısacası orada kışları soğuk ve karlı,

baharları ise ılık geçer.

Birazcık da Sapanca’nın tarihçesinden bahsedeceğim. Eski adıyla Siphonensis Lacus yani

Sapanca M.Ö 1200’de Frigyalıların bölgeye gelmesiyle bir yerleşim yeri oldu. Aynı zamanda

Bizanslılardan kalma lahitleri içinde bulunduran Sapanca, geçmişte bir sürü yazarın ilhamı olmuştur.

Sapanca’nın en sevilen özelliklerinden birisi de doğasıdır. Yemyeşil çimler, şarkı söyler gibi

cıvıldayan kuşlar ve gökyüzünde sapsarı bir güneş. Kışları ise beyazlarla örtülü bir cennettir orası. Çoğu

turist oradaki karların ipekten olduğunu söyler. Ama sadece bunlar değil. Her mevsim gidilebilecek

buram buram tarih kokan müzeleri unutmayalım. O oyuklu, kahverengi müze kapıları bambaşka mesela.

Bence asırlar sonra bile o mimariyi koruyabilecek nadir yerlerden birisidir Sapanca.

Sapanca’da yapılabilecek en iyi aktivite yeni lezzetler keşfetmektir. Çoğu kişi en iyi aktivitenin

okçuluk olduğunu düşünür fakat öyle değildir çünkü okçuluk her yerde yapılabilir ama bazı yemekler

sadece Sapanca’ya özgü olduğu için eşi benzeri bulunmaz. Sapancada yenilebilen birçok yemek vardır.

Fakat en fazla tercih edilen yemek mıhlama ve pazı tavasıdır. Beyaz et seviyorsanız çerkez tavuğu sizin

için en iyi seçim olacaktır. Alınabilecek şeyler arasında en popüler olanlar ise magnetler ve süs

eşyalarıdır.

Sapanca’da kalınabilecek bir sürü yer vardır ama bence en iyisi çadır ve karavandır. Çünkü

istediğiniz zaman istediğiniz yere gidebilirsiniz. Fakat en fazla tercih edilen seçenek otellerdir. Bunun

nedeni ise otellerin daha konforlu olmasıdır.

Sonuç olarak Sapanca’da yapabileceğiniz bir sürü aktivite, tadacağınız bir sürü lezzet ve

gezebileceğiniz bir sürü yer vardır. Bunları yapmak için bir hafta sonu ve ufak bir bütçe ayırmanız yeterli

olacaktır.
MİNA TECİR 7-B



TURİZMİN ŞEHRİ ANTALYA

Türkiye'nin en çok bilinen şehirlerinden biri olan Antalya'ya hem kara yolu hem hava yolu ile

kolaylıkla gidilebilmektedir. Eğer aracınızla giderseniz yol ortalama 8 saat 10 dakika sürerken eğer uçak

ile gitmeyi tercih ederseniz yol 1 saat 15 dakika sürmektedir. Antalya'nın iklimi yazları insanı çıldırtıp

soğuk suya atlatacak kadar sıcak ve kurakken kışları ise ılık ve yağışlıdır.

''Attalos Yurdu'' anlamına gelen Antalya, II. Attalos tarafından kurulmuştur. Antalya, (o zamanki

adıyla Attaleia) Türklerin eline geçtikten sonra büyük bir gelişme göstermiştir. Geçmişten günümüze

yapılan arkeolojik kazılarda Antalya'da 40 bin yıl önce bile insanların yaşadığı tespit edilmiştir. Aynı

zamanda Antalya'da gezilebilecek bir sürü yer vardır, örnek olarak masmavi durgun denizi, tertemiz ve

bolca güneş alan sahili ve yemyeşil ağaçlarıyla Olimpos'u, çeşit çeşit evleri, üzerinde gemiler ve

tekneler bulunan koyu mavi deniziyle Alanya'yı, daima güneş alan caddeleri ve caddelerinde bulunan

renk renk evleri ve ağaçlarıyla, insanı sakinleştiren deniziyle adeta mutluluk saçan Kaş'ı gösterebiliriz.

Bazı insanlar Antalya'da golf, binicilik gibi etkinlikleri yapmayı tercih eder fakat bence bu tür

etkinlikler zaten çoğu yerde kolaylıkla yapılabildiğinden Antalya'ya gittiğinizde rafting, yamaç paraşütü

gibi aksiyonlu ve her yerde yapılamayan etkinlikleri yapmak tatilinizi daha verimli kılacaktır. Oldukça

etkileyici bir kültüre sahip olan

Antalya'da keşkek, tahini kabak tatlısı, yanıksı dondurma, hamur dolması, holuşka gibi

yiyecekleri çevrenizdeki birçok restoranda bulabilirsiniz. Hediye olarak ise dükkanlardan Antalya'yı

simgeleyen magnetleri, yörük halıları, organik zeytinyağlı sabunları alabilirsiniz. Konaklama içinse

Antalya'da bulunan Viking Suite Hotel, Adalya Elite Lara, Regnum Carya gibi otelleri tercih edebilirsiniz.

ZEYNEP TECİR 7-A



ŞAHMERAN EFSANESİ’NİN DOĞDUĞU YERE BİR YOLCULUK

Ülkemizde gezilebilecek çok yer var: Ankara, Nevşehir, Hatay, İzmir, Adana… Türkiye’yi gezinip

Adana’ya gitmemek olmaz.

Adana’da gezilebilecek en güzel ilçelerden biri de Ayas’tır. Ayas’a arabayla, toplu taşımayla,

uçakla vs. gidilebilir. Ayas’a özel araçla Bolu, Ankara, Aksaray, Pozantı rotalarından gidilir. Eğer bu

güzergâhtan gitmeyi tercih ederseniz 958.4 kilometrelik bir yol katetmeniz gerekecektir.

Adana, Akdeniz iklimine sahiptir ve Adana’da yaz ayları kavurucu bir sıcaklık hakimdir. Adana’nın

sıcaklığını açıklamak için bir örnek vermem gerekirse küçükken bir gün Ayas’ta sahilde gezinirken ateş

gibi sıcak havadan dolayı bayılacakmışım gibi hissetmiştim. Adana’ya her gidişimizde anneannemin

evindeki klimasız odalar havasız kalır ve o odalar sımsıcak olur. Ayas’ta görülmeye değer en önemli

yapılardan biri de Ayas Kalesi’dir. Ayas Kalesi Orta Çağ’dan kalma antik bir kaledir. Ayas, 7. ve 10.

yüzyıllar arasında Arap ve Bizanslılarla olan savaşta tamamen tahrip olmuştur. 11. yüzyıldan beri adı

Ayas olan bu bölgede biri karada biri de limandaki ada olmak üzere iki kale yapılmıştır. Kale; kahverengi,

gri, siyah, beyaz, turuncu tuğlalardan oluşur. Yıllar geçtikçe eskimiş bazı tuğlalarını kaybetmiştir. Ayas

Kalesi dağılmış bir kale olmasına rağmen bu dağınıklık kaleye ayrı bir hava katar. Ayrıca yıllar

geçmesine rağmen kale hâlâ güzel görünmektedir.

Ayas’ta yapılabilecek pek çok şey vardır. Mesela denize girip saatlerce çıkmamak. Bazıları

oranın suları tuzlu olduğu için denize girmemeyi tercih eder. Ama tuzlu suyun faydaları fazladır. Mesela

tuzlu su bağışıklık sistemimize katkıda bulunur, zararlı toksinleri atarak cilt gözeneklerini açar vb.

Adana’da yenilebilecek çok güzel şeyler vardır mesela herkesin bildiği meşhur Adana kebabı, bici bici,

şırdan, ciğer, tantuni, döner, balık (deniz mahsülleri) ve daha birçoğu... Adana’da çok fazla satıcı olduğu

için oralardan kıyafet, takı, hediyelik eşyalar, magnetler, oyuncaklar ve daha pek çok şey alabilirsiniz.

Ayas çok büyük bir yer olmasa da bazı oteller vardır. Eğer bir yakınınız Ayas’ta yaşıyorsa en iyisi

onunla kalmanız olacaktır. Çünkü Ayas’taki birçok bina eskidir ve bazılarının çökme ihtimali olabilir.

Adana, gezilip görülmesi gereken bir şehirdir. Ayas da bu güzel şehrin önemli bir ilçesidir.

EKİN ADA ENGİN 7-A



DENİZLE ÇEVRİLİ BİR KAYA

Etrafı denizle çevrili bir kaya parçası. Peki, bu kara parçasına ne ile gidilir? Büyükada’nın etrafı

denizle kaplı olduğu için oraya vapurlar veya deniz motorlarıyla gidilir. Yazın insanlara fenalık getirecek

bir sıcaklığı ve kuraklığı olmasına karşın kışları ve baharları yağışlıdır, adaların rüzgarları da İstanbul ile

benzerlik gösteriyor.

Büyükada MS 300’lü yıllara kadar izler taşımaktadır. Bizans İmparatorluğu tarafından sürgün yeri

olarak kullanılmıştır ve sürgün yeri olarak kullanılan Büyükada‘da taht kavgaları ve siyasi anlaşmazlıklar

yaşanmıştır. Ayrıca Rum kültüründen esintilerini rahatça görebileceğiniz bu toprakların eski ismi:

Rumcada prens anlamına gelen “prinkipos”tur.

Büyükada’ya gidildiğinde gezilmesi gereken yerler sıralamasında ilk başa Eskibağ’ı koymak

istedim. Çünkü manzarası, denizi, sakinliği çok huzur verici. Aya Yorgi’de çok uzun ve dik bir yol karşılar

sizi, hem adanın denizini görürken hem de yürüyüş yapmış oluyorsunuz ve bu yolun sonunda bir restoran

ile karşılaşıyorsunuz. Ayrıca burası adanın tepesinde bir yer olduğu için manzarası ayrı güzeldir. Adanın

yürüyüş yapmak için de çok güzel yolları vardır, bu yollarda da vakit geçirmek keyiflidir. Açıkçası adanın

meşhur bir yemeği yok ama adanın merkezinde dondurmacılar oldukça fazladır, oralardan yenilebilir.

Hediyelik eşya satan dükkanlardan dilediğiniz şeyi alabilirsiniz. Kalmayı düşünüyorsanız adanın

otellerinde kalabilirsiniz.

DEFNE ULUDAĞ 7-B



ÇANAKKALE’YE YOLCULUK

İstanbul’dan yola çıkarak Tekirdağ’a Tekirdağ’dan Malkara ve Keşan’a Keşan’dan Gelibolu’ya

Gelibolu’dan sonra 3 seçenek vardır. Lapseki, Eceabat veya Kilitbahir’den feribotla karşıya geçilir.

O gün hava çok soğuktu babaannemdeydim ve kar neredeyse 1 metre idi tabiİ ki Çanakkale’den

bu beklenir yazları ise sıcak ve kurak olur.

Asya ile Avrupa kıtaları arasında köprü konumundaki Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata

geçtiği dönemden tarihi çağların başlangıcına kadar önemli kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Yüzyıllar

boyunca oluşturduğu çok renkli mirasın farklı izlerini göstermektedir

Yemyeşil ormanın hemen önünde duran beyaz taşlarla sıralı şehitlik, çok eskilerden kalma

tahtadan yapılmış Truva Atı, Çanakkale’nin sayfiye yerlerinden olan Güzelyalı ve Dardanos bir tarafı yem

yeşil ormanlarla diğer tarafı sap sarı kumlar ve mas mavi deniz ile ünlüdür.

Çanakkale’nin çok güzel bir kordonu vardır, masmavi denizin hemen yanında o yüzden insanlar

burada gezmeyi severler çoğu insan geç saate kadar kalıp restoranlarda veya barlarda sohbet etmeyi

severler ama ben ailemle yürüyüş yapmayı ve Çanakkale’nin ünlü dondurmacısından dondurma yemeyi

severim.

Çanakkale’nin özel bir peynir tatlısı ile domatesi meşhurdur peynir tatlısı özel bir peynirden

yapılarak “fırınlanmış ve fırınlanmamış” olarak ikiye ayrılır bunun yanında lezzeti çok ama kalorisi yüksek

bir tatlıdır. Aynalı Çarşı’da hediyelik eşya olarak buzdolabı magneti, anahtarlık ve minik Çanakkale

figürleri vardır.

Çanakkale’de pek çok 5 yıldızlı otel ve pansiyonlar vardır ve en güzelleri saat kulesinin

etrafındadır. Buna rağmen ben size Boğaz’ı tam ortadan gören bir yer öneririm, sabah uyandığınızda tüm

Çanakkale Boğazı tüm ihtişamı ile karşınızda olacaktır.

ALİ YİĞİT ÖZTÜRK 7-B



DÜNYA HARİKASI SAROS

Sıcak bir yaz sabahı okul tatili başlamıştı babam Saros’a gidelim mi, demişti. Ben de babama

Saros’un nerede olduğunu sordum sonra babam Saros’un Ege Denizi'nin kuzey kesiminde Gelibolu

Yarımadası ile kuzeyde Trakya kıyıları arasında yaklaşık 60 km kadar sokulan üçgen biçimli bir girinti

olduğunu söyledi. Ben de gitmek istiyeceğimi söyledim.

Ertesi gün eşyalarımızı bavullarımıza doldurup yola çıktık. İlk önce Silivri sonra Tekirdağ en son

da Malkara’yı peşimizde bırakarak Gelibolu’ya bağlı olan Güneyli köyüne vardık. 200 km’lik yolu üç

saatte tamamladık ve kalacağımız yer olan Kale Pansiyon’a vardık. Bizim gittiğimiz pansiyon oradaki

bütün otel ve pansiyonlardan daha iyiydi çünkü açık havada deniz manzarası olan yemek ve kahvaltı

yerleri vadı ayrıca çok temiz bir yerdi. Sonra tabi saat sabahın sekizinde ben de durur muyum

eşyalarımızı koyar koymaz giydim mayomu babama hadi denize gidiyoruz diye bağırmaya başladım.

En sonunda babam da kabul etti ve hazırlanıp denize doğru yola çıktık. Sohbet ede ede denize vardık

denize girdiğimiz yerde su camdan daha berraktı ama su normal deniz suyundan çok daha soğuktu. 3-

4 saat yüzdükten sonra pansiyona gidip kurulandık. Bir saat sonra pansiyonun yemek yerinde

yemeğimizi yedik ve sonra Güneyli köyünün alt tarafındaki panayıra gittik. Dolaştık, hediyelik eşya

aldık, dondurma yedik ve saat birde pansiyona geri döndük. Artık gitmemize dört gün kalmıştı. Diğer

günler de sırasıyla böyle geçmişti.

Son gün gelip çatmıştı, gideceğime üzülüyordum ama babam beni teselli etti ve daha çok

geleceğimizi söyledi. Eve doğru yola çıktık ve Saros maceram burada sonlandı.

ÇAĞAN  BUDAK 7-A



KÜÇÜKKUYU GEZİSİ

İstanbul'dan, Bandırma feribotlarına binerek yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra Bandırma'ya

ulaşabilirsiniz. Bandırma'dan özel aracınızla geliyorsanız Susurluk yolu üzerinden Balıkesir'e,

Balıkesir'den, Edremit'e, Edremit'ten, Akçay'a, Akçay'dan, Altınoluk'a oradan da Küçükkuyu’ya
ulaşıyorsunuz.

Küçükkuyu’da güneşli ve sıcak bir gündü, annemle sahile doğru yürüyorduk ama bir anda yağmur

yağmaya başladı. Bu da demek oluyor ki gözlemlerime göre Küçükkuyu iklimi sıcakken bir anda o güneş

yağmur bulutuna dönüşebiliyor.

İda yani günümüzdeki adıyla Kaz Dağları’nın eteklerinde kurulmuş olan Küçükkuyu'nun eski adı

Gargaron idi. Bir süre Lidya, Pers ve Bergama Krallıkları sınırlarında olan Gargaron, daha sonraları
Bizans hakimiyetine girmiştir.

Başımızın üstünde eskimiş taş ve köprüler, çevredeki yemyeşil çimler yosunlanmış kayalar adeta
cennet gibiydi.

Bazı insanlar sahile gidince yapılacak en iyi etkinliğin mangal yapmak olduğunu düşünür fakat

yanılıyorlar, Küçükkuyu denizi o kadar temiz ki mangal yapıp oturmak yerine denize girip eğlenmek en

iyisi.

Neler yenilebilir sorusuna cevap olarak ise sulu yemek ve ızgara türü yemekler

için Küçükkuyu merkezde Konya Pide Salonu, Uysal Restaurant, Ege Lezzet Sofrası, Kaymak Tepesi Et

Mangal&Kahvaltı ve Kekik Köfte'yi değerlendirebilirsiniz. Küçükkuyu'daki restaurantlar oldukça lezzetli ve
zengin menülü yemekler sunmaktadırlar.

Nerede kalınabilir sorusuna cevap olarak ise oraya gittiğinizde bir otelde veya bir bungalov gibi
sahilin önündeki küçük evlerde kalabilirsiniz.

Son olarak ben Küçükkuyu’yu gezdim ve herkese tavsiye ederim.

ANDAÇ UTKU 7-B



TOPKAPI SARAYI’NA BİR GEZİ

Sabah kahvaltı masasında otururken kuzenim Topkapı Sarayı ‘na gitsek nasıl olur? diye

sordu. Bunun üzerine Topkapı Sarayı’na bir gezi düzenledik. Herkes hazırlandı ve sonunda yola çıktık.

Hepimizin yüzünde bir tebessüm olduğunu görebiliyordum. Arabayla gittiğimiz için arabayı Sultan

Ahmet Camii otoparkına bıraktık.

Topkapı Sarayı’nın bulunduğu yer çok güzeldi. Hava güneşli biraz da serin idi. Üşütmeyen

serinliğinin ardında güzel çiçek kokuları Topkapı Sarayı‘na ayrı bir hava katmıştı. Girişte Topkapı

Sarayı’nın tarihinin yazıldığı bir kağıt verilmişti. Okumaya başladım. Kağıtta şöyle yazıyordu:

Topkapı Sarayı İstanbul ‘u fethinden sonra yapılmaya başlanmış, 1460-1478 yılları arasında

tamamlanan bir yapıdır. Osmanlı İmparatorluğunun 600 yıllık uzun tarihinin 400 yılı boyunca devletin

idare merkezi olarak kullanıldığı yazılıyordu.

İçeride dolaşmaya başladığımızda hareme rastladık. Haremde yastıkların bulunduğu odanın

içerisinde iki büyük vazo ve koltuk vardı. Duvarlarda hat sanatı ve çini kullanılmıştı. Vazolarda ise ebru

desenleri kendini ön plana çıkarıyordu. Ardından saray mutfağına gittik. Mutfakta bir taştan fırın bir sürü

tencere ve kazan vardı. Bir de fırın vardı. Taştan yapılma büyük bir fırın. Tabaklarda kendini yine çini

sanatı ile gösteriyordu.

Gezinin sonuna yaklaşırken bazı insanların hediyelik eşya aldıkları gördük. Ama bizce en iyisi

fotoraf çekmekti. Çünkü resimlere bakıp yaşadığımız anıyı gözümüzün önünde canlandırabiliriz. Biraz

daha dolaştıktan sonra epey acıktığımızı fark ettik. Bu yüzden kendi kültürümüze ait yemeklerden

yedik.

En sonunda gezimizi bitirmek üzere arabaya gittik. O gün benim için eğlendirici, mutlu ve öğretici

bir gün olmuştu.
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MARDİN’İN GÜZELLİKLERİ

Mardin gezilecek şehirlerden bir tanesidir. Yemekleri, tatlıları, çorbaları hepimizin

damaklarında kalır. Konakları çoktur ve herkese kapıları açıktır. Konakların içinde bir şeyler

satılır. En çok da şallar ve magnetler satılır. Şallar Mardin yöresine göre takılır. Şalların rengi

çok güzeldir. Şalları bağlamak için bandana gibi ama bandana olmayan bir şey takılır.

Plastikten küçük küçük sahte altından yapılmış bir sürü altın vardır. Fiyatları da çok uygundur.

Ama bu dönemde fiyatları oynamış olabilir.

Eğer Mardin’in tarihi eserlerine gelirsek tarihi köprüleri hem çok güzel hem de sizin

beğeneceğiniz gibidir. Bir diğer gezilecek yer ise Mardin’in Midyat ve Nusaybin ilçelerinin gidiş

ve geliş yollarının arasında Subaşı veya diğer adıyla Beyaz Su denilen temiz bir su vardır.

Orada kendin mangal yakabilirsin veya sipariş edebilirsin. Orada neler yenir? Mangal yenir

veya balık yenir. Çoğunlukla herkes balık yer neden çünkü balıklar oranın kendi öz yemeğidir.

Et veya balık da sipariş edebiliyorsun.

Yapabilecek etkinlikler ise konakları veya tarihi mekanları veya eserleri görmeye

gidebilirsiniz. İklimi ise yazları çok sıcak kışları ise hem soğuk hem de bazen sıcak olur.

Mardin’e gidilebilecek araçlar uçak veya araba olabilir.

Mardin de nerelerde kalınır? Otelde kalınabilir veya Mardin’de yazlığınız varsa eğer

yazlığınızda da kalabilirsiniz.
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