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00. Giriş

Adana ilinin sürdürülebilir gelişimini ve sektörel
çeşitliliğini sağlamak amacıyla sürdürülebilir
ekonomi için turizm ve kültür odağında, kentin
tüm ilişkili aktörleri ile birlikte hazırlanması
tasarlanan “Adana Turizm ve Kültür Eylem
Planı”nın 8 aylık bir sürede tamamlanması
öngörülmektedir.
Adana il bütününde,
faaliyetlerinin

turizm

ve

kültür

Sektör, akademi, kamu, STK ve halk katılımlı
stratejiler ile geliştirilmesini,
Eyleme/projeye dönüştürülmesini,
Bütünleşik kurumsal davranış, özgün
işbirliği ve finansman modelleri ile uygulama
araçlarının tartışılarak hayata geçirilmesini
amaçlayan “Adana Turizm ve Kültür Eylem
Planı” çalışması belirtilen amaç ve tasarlanan
faaliyetler ile Türkiye’de bu ölçekte yapılan
çalışmalar değerlendirildiğinde ilk ve yol
gösterici olacaktır.
22.03.2021 tarihinde başlanmış olan “Süreç
Tasarımı” aşamasını takiben “Sorun tanımlama,
analiz ve envanter çalışmaları” aşamasında;

arasında 18 adet “Ortak Tartışma
Toplantıları” düzenlenmiştir. 87 kişi/
kurumun katılımıyla gerçekleşen ilk tur
toplantılarında Adana’nın potansiyelleri
ortaya konulmuş ve turizmin gelişimindeki
sorunlar tartışılmıştır.
Stratejilerin ve eylemlerin belirlenmesi
kapsamında ise 14-29 Eylül 2021 tarihleri
arasında ilgili paydaşların dahil olduğu çalışma
grupları ile 9 adet “Proje Geliştirme Atölyesi”
yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde
7 farklı kurum ile de görüşerek eylem odaklı
bilgilendirmeler yapılmıştır.
Katılımcı bir model ile gerçekleştirilen “Ortak
Tartışma Toplantıları” ve “Fikrini Söyle
Anketleri” ile sürece dahil olan aktörler
tarafından belirlenen turizm türleri ve modüller
çerçevesinde toplam 108 proje önerilmiştir.
“Proje Geliştirme Atölyeleri” kapsamında
ise 108 projeden 40 tanesi projeleri öneren
kurumlar tarafından seçilmiş ve uygulamaya
yönelik olarak detaylandırılmıştır.

Turizm ile ilişkili faaliyet gösteren (hediyelik
eşya, yiyecek-içecek hizmeti, otel, seyahat
acentaları vb.) 32 işletme ile görüşülmüştür.
Online Google Form anketi ile Adana
Büyükşehir Belediyesi, Şehircilik Atölyesi
ve Zeydan Karalar’ın sosyal medya
hesaplarından 7 Nisan – 8 Haziran 2021
tarihleri arasında Adana halkının turizm
ve kültüre yönelik önerileri toplanmıştır.
458 cevap üzerinden (245 Form cevabı
+ 28 Atölye sosyal medya + 111 Zeydan
Başkan sosyal medya + 74 Büyükşehir
sosyal medya) toplamda 776 cevap
raporlanmıştır.
Turizm ve kültür ile ilişkili farklı aktörlerin
katılımıyla 25 Mayıs – 2 Temmuz tarihleri

AŞAMA 1.
Süreç
Tasarımı
1. ay
2. ay
3. ay
4. ay
5. ay
6. ay
7. ay
8. ay

AŞAMA 2.
Sorun tanımlama,
analiz ve envanter
çalışmaları

AŞAMA 3.
Stratejilerin
belirlenmesi

AŞAMA 4.
Eylemlerin
belirlenmesi ve
Eylem Planı’nın
hazırlanması
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00.1. Süreç Tasarımı

Nisan
Bilgilendirme ve
farkındalık toplantıları

Proje ekibinin
belirlenmesi

İlçe belediyeleri,
Ticaret Odası, Kalkınma
Ajansı ve İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü

Adana Turizm ve Kültür
Envanteri

Aktörlerin belirlenmesi
Aktör analizi: Kamu,
Akademi, Sivil Toplum,
Bireysel katılım, İşletmeler,
Meslek Oda ve Örgütleri

Halk oturumu
Haziran ayında 1
adet halk oturumu
düzenlenmiştir.

Mevcut durum analizlerinin
tamamlanması; rapor haline
getirilmesi.

Envanter
çalışmaları

Çevrimiçi Ortak Tartışma
Toplantıları
(Sorun tanımlama)
25 Mayıs – 2 Temmuz tarihleri
arasında 17 adet toplantı
gerçekleştirilmiştir.

Ağustos
Eylül

Bilgilendirme
toplantıları
14 -29 Eylül
tarihleri arasında
7 kurumla toplantı
gerçekleştirilmiştir.

Toplantıların
yenilikçi araçlar
ile kamuoyuyla
paylaşılması
(devam)

Proje Geliştirme Atölyeleri
(Strateji belirleme)
13 -28 Eylül tarihleri arasında
9 adet toplantı yüz yüze
gerçekleştirilmiştir.

Toplantıların
raporlanması
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Bilgilendirme
sunumlarının
hazırlanması
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Proje logo ve tanıtım
posterinin hazırlanması
Proje tanıtımının yapılması

Katılımcı toplantılarının hazırlıkları
Katılımcılara (aktör grupları) göre
e-Posta gruplarının hazırlanması,
proje tanıtım posterinin paylaşılması
Toplantı tür ve zamanlarının
belirlenmesi

Çevrimiçi anket
çalışması
Halkın görüşlerini
almak üzere

Mayıs
Haziran
Temmuz

Toplantıların yenilikçi araçlar ile
kamuoyuyla paylaşılması

Çevrimiçi anket
çalışması

Tüm sürecin kaydedilmesi, süreç içerisinde
paylaşımların yapılması, görünürlük
çalışmaları, şeffaflık ilkesinin benimsenerek
olabildiğince geniş katılımın sağlanmasına
yönelik araçların geliştirilmesi

(devam)

Ekim
Kasım

Eylem planının hazırlanması
Kitapçık haline getirilmesi

Mevcut politika
ve kapasite
değerlendirme
çalışmaları

Envanter ve
analiz çalışmaları
ve raporlama
(devam)

4

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Envanter

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

A.

Envanter

Envanter
ve Analiz

5

Lejant

6

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Envanter

Somut Kültürel Miras
Kültür Rotaları
Şar Antik Kenti

Detay Açıklamalar
Magarsus Antik Kenti
Athena Tapınağı
Amfi Tiyatro
Zindan
Hamam
Anıt Mezar
Su Kalıntıları

Anavarza Ören Yeri
Anavarza Kalesi
Odeon ve Stadion Kalıntıları
Anavarza Antik Şehri Zafer Takı
Tethys Mozaiği
Sütunlu Yol
Kozan Tarihi Kent Dokusu
Kozan Kalesi
Küçük Cami
Kozan Köprüsü
Hurmalı Konak
Arıkan Konağı
Çamurdanların Konağı
Yaverin Konağı
Hacı Muhtar Konağı
Akçalı Konağı
İstiklal İlkokulu
Hoşkadem Cami (Büyük Cami)
Kozan Kilikya Manastırı (Sis Ermeni Manastırı)

Tufanbeyli

Hanyeri Hitit
Kaya Kabartması

Şar Antik Kenti
Ala Kapı
Amfitiyatro
Hamam
Kırık Kilise

Çürük Kale

Saimbeyli Kalesi
St. James Manastırı

Kisenit Kalesi

Yumurtalık Tarihi Kent Dokusu
Kız Kalesi
Ayas Kalesi
Marko Polo İskelesi
Deniz Kale
Hamam Kalıntıları
Yumurtalık Mozaikleri
Aigeai Antik Kenti

Saimbeyli

Süphandere Türbesi

Feke Kalesi

Kızlar Kalesi
Saimbeyli Taşköprüsü

Maran Kalesi
Gökçeli Köyü

Köleli Kalesi

Feke
Tapan Bölgesi
Anıt Mezarları

Aladağ

Mahyalar Ören Yeri

Kozan

Ergenkuşağı Kalesi

Suluhan

Eğni Kalesi

Tamrut Kalesi

Pozantı Tren
İstasyonu

Mazılık Harabeleri
Meydan Kalesi

Pozantı

Akköprü

Karasis Kalesi

Andıl Kalesi

Kızıl Kilise

Sarıçiçek Harabeleri

Bucak Kalesi
Kozan Tarihi
Kent Dokusu

Akören Harabeleri

Anahşa Kalesi
Keçi Kalesi
İbrahim Paşa
Tabyaları

Çevlik Kalesi

Karaisalı

Alapınar Höyük

Tepecikören

Çukurköprü Höyük

Ağzıkaraca Kalesi

Milvan Kalesi

Çörten Kalıntıları

Gülek Boğazı
(Pylea Cilicia)

İmamoğlu

Altınini Yeraltı Şehri

Varda Köprüsü

Tılan

Baltalı Köprüsü

Anavarza Ören Yeri

Kesire Han
Dumlu Kalesi

Sarıçam

Ceyhan
Tatarlı Höyük

Çukurova
Sirkeli Höyüğü

Ceyhan Garı

Yılan Kale
Boğa Dede Türbesi

Kazankaya
Kurtkulağı Kervansarayı

Seyhan

Yüreğir
Tosun Dede Türbesi

Durhasan
Dede Türbesi
Gökvelioğlu Kalesi

Yumurtalık
Süleyman Kulesi

Karataş
Akdeğirmen Köprüsü

Magarsus Antik Kenti

Yedikardeşler
Türbesi

Yumurtalık Tarihi
Kent Dokusu
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A.01. Adana Turizm ve Kültür Envanteri
A.01.1. Kültürel Değerler
A.01.1.1. Somut Kültür Varlıkları1
Bu bölümde envanter olarak listelenen somut
kültür varlıkları; arkeolojik alanları, antik kentleri,
tarihi anıtları, mimari eserleri ve bir topluluk ve/
veya insanlık için önemli olan nesneler gibi tüm
somut izleri ifade etmektedir.

Toroslar
Karaisalı
Varda Köprüsü (Alman Köprüsü).
1905 yılında Hacıkırı Tren İstasyonu’nun
hemen yanına inşa edilen köprü, BerlinBağdat demiryolunun bir parçasıdır.
Derin bir vadinin iki yamaçlarını
birbirine bağlayan taş köprü, 95
metre yüksekliğinde ve 250 metre
uzunluğundadır (Kızıldemir, 2017). Varda
Köprüsü, mimari yapısı ve tarihçesiyle
kültür turizmi ziyaretçileri için değerli bir
çekim alanı yaratma potansiyeline sahiptir
(Özbilgi, 2019). Osmanlı Hükümdarı II.
Abdülhamit ile Alman İmparatoru KaiserWilhem tarafından imzalanan sözleşme
ile İstanbul - Bağdat - Hicaz Demiryolu
hattını tamamlamak üzere 1912 yılında inşa
edilmiştir. Köprü, çelik kafes ve taş örme
mühendisliği ile yapılmıştır (Boran Şen).
Tarihi Demiryolu Güzergâhı (Toros ve
Erciyes Ekspresleri).
Günümüzde hâlâ Toros ve Erciyes
Ekspresleri aracılığı ile aktif olarak
kullanılan tarihi demiryolu güzergâhı
Karaisalı ilçesi içerisinde Kıralan (TCDD
Hacıkırı İstasyonu), Kelebek ve Bucak
(TCDD Karaisalı Bucağı istasyonu)
köylerine uğramaktadır. Adana, Niğde,
Konya ve Kayseri şehirleri arasında
ulaşım sağlayan trenler, bu demiryolunun
deneyimlenmesi ve ilçenin tarihinin ve
kırsal yaşamının keşfedilmesi için fırsat
sunmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).

Kesire Han (Bayrampaşa Kervansarayı
veya Çakıt Hanı).
Altınova köyünde, Çakıt Irmağı kenarında
tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kesire
Han, “Bayrampaşa Kervansarayı” veya
“Çakıt Hanı” isimleriyle de bilinmektedir.
Osmanlı Padişahı IV. Murat’ın Sefavi
hükümdarının, Osmanlı’ya bağlı Bağdat
şehrini ele geçirmesi üzerine çıktığı seferde,
ordunun Adana bölgesinde konaklaması
için Sadrazam Bayrampaşa tarafından inşa
ettirilerek 1637 yılında tamamlanmıştır. Hac
ve İpekyolu üzerinde bulunması nedeniyle
zaman içerisinde tüccarlara ve hacılara
ev sahipliği yapmıştır. 20. yüzyıl başlarında
Toros Tünelleri ve Gülek Boğazı Yolu’nun
açılması ile birlikte önemini kaybetmiştir
(Tansuğ (ed.), 2020).
Ramazanoğlu Camisi.
Ramazanoğlu Halil Bey Camisi ve
örneğine az rastlanır ahşap minaresi 15.
yüzyıldan kalmadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Çevlik Kalesi.
Kale, araziye hakim bir kaya kütlesi üzerinde
horasan harcı ve moloz taş örgüyle inşa
edilmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Keçi Kalesi ve Yanık Kalesi.
Eğlence Çayı’nın iki yakasında karşılıklı
olarak yer alan kalelere Etekli köyü
Tereli Yaylası yakınlarından başlanan 1-2
saatlik bir doğa yürüyüşüyle ulaşmak
mümkündür. Roma döneminden kaldığı
düşünülen kalelerin yalnızca kalıntıları
görülebilmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Milvan Kalesi.
Karakılıç köyü yakınlarındaki kale, Çakıt
Nehri kıyısında, önünden geçen kervan
yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla
Roma döneminde yapılmıştır. Günümüzde
kale harabe durumdadır (Tansuğ (ed.),
2020).

1
Merkez ilçeler dışındaki ilçe
merkezleri ve kırsal alanlardaki
kültürel yapıların envanteri bu bölüm
içeriğinde yer alırken, Adana merkez
ilçelerindeki kültürel miras A.2.2.
Kentsel Yapı ve Turizm başlığında
toplanmıştır.

Harita, Adana Kültür ve Eylem Planı
çalışması kapsamında üretilmiştir.
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Aladağ
Aladağ, bir tepe yamacında kurulmuştur ve
eski adı olan Karsantı’yı Karsantıoğulları’ndan
almıştır. Eski bir yerleşim alanı olan
ilçe merkezi Selçuklular ve Osmanlılar
döneminde Türk aşiretleri tarafından iskân
yeri olarak kullanılmıştır. Çukurova’da
yaşayan Yörük ve Türkmenlerin yaylalık
alan olarak kullandıkları ilçe, 1360’lı yıllarda,
Ramazanoğulları döneminde, bir uç beyliği
konumunda bulunmuştur. Aynı zamanda,
Adana ve Kayseri arasında kervan yolu olarak
kullanılmıştır (Karataş, 2011).
Akören Antik Kenti.
İki mahalleden oluşan ören yerinde, ayakta
kalmış kilise, yapı kalıntıları ve caddeler
bulunmaktadır. Yazıtların incelenmesinin
ardından, bu bölgenin Roma devrinden
beri yayla olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
7. yüzyıla tarihlenen Bizans kilisesinin
sonrasında Ermeniler tarafından da
kullanıldığı ve buranın 12. yüzyıl Ermeni
Agner
Manastırı
(Eğner)
olduğu
düşünülmektedir. Manastır etrafında ve
bölgenin tamamında görülebilen “taş
setlerle oluşturulan teraslara” bakıldığında
yöreye özgü tarımsal üretim yöntemlerinin
binlerce yıldır kullanıldığı ve bölgenin
“kadim bir tarımsal üretim havzası” olduğu
düşünülmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Akören-Aladağ Rotaları.
Akören beldesinin devamında Uzunkuyu,
Mazılık ve Yeniköy köylerine giden 15
kmlik yol üzerinde birçok tarihi kalıntı ve
arkeolojik alan bulunmaktadır (Tansuğ
(ed.), 2020):
Civanbey Mahallesi’nde 6. yüzyıla
tarihlenen bir Ovalık Kilikya Kilisesi ve 3
adet anıt mezardan oluşan arkeolojik bir
alan.
Uzunkuyu Kayabaşı Köyü girişinde kesme
taş bloktan yapılma kilise kalıntıları.
Bazı taşlarda bitki ve haç motifleri
görülmektedir.
Mazılık köyünde oldukça büyük bir kilise
kalıntısı ve kaya mezarları.
Masiret Yaylası’nda Mahyalar Ören Yeri
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olarak anılan antik bir yerleşim ve köyün
birçok yerine dağılmış olan kalıntılar.
Gireğiyeniköy’de bir kale, Kızıl Kilise
ve çevreye yayılmış birçok kalıntı.
Buranın da antik bir köy yerleşimi olduğu
düşünülmektedir.
Hotalanı Gözetleme Kulesi.
Posyağbasan köyünde, araziye hâkim
bir noktada konumlanan Kule, kalker
taş örgülü, tonozlu tek mekânlı bir
yapıdır. Etrafında başka kalıntılar da
bulunmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Meydan Kalesi.
Oldukça iyi durumda taş örgülü, Horosan
harçlı bir Ortaçağ Kalesi’dir. Kalenin
güneydoğusunda bir şapel yer almaktadır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Tamrut Kalesi.
Çömekli köyünün hemen kuzeyinde
Eğlence Çayı’nın aktığı ovaya sarp
bir kayalıktan bakan taş örgülü dört
burçlu, oldukça sağlam kalmış kalenin
12 yüzyıldan kaldığı düşünülmektedir.
Kalenin doğusunda küçük bir kilise de
bulunmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Eğni Yaylası ve Kalesi.
Eğni Yaylası, dağlar ve Eğlence Çayı’nı
oluşturan Eğni Deresi sayesinde güçlü
bir peyzaj karakterine sahiptir. Moloz taş
örgülü Eğni Kalesi, 2 adet burcu ve bir
sarnıcı barındırmaktadır.

Pozantı
Pozantı, Toros Dağları’nda, bu dağların en
kolay geçit yeri olan Gülek Boğazı yolunda
ve Çakıt Vadisi’nin ortasında kurulmuştur.
Eski kuruluş yeri şimdiki Anahşa Kalesi’nin
çevresidir. Osmanlı döneminde buradaki
Kocaköy, kervanların önemli konak yeri
olmuştur (Delikoca, 2011).
Bölgenin gelişimini etkileyen en önemli olay
1900’lü yılların başında Anadolu’dan geçerek
Bağdat’a ulaşacak iki ayrı demiryolu hattının
İzmir - Eskişehir - Kütahya - Afyon - Konya Adana - Halep - Anbarlı’dan Fırat Nehri’nin
sağ yakasını takip ederek Bağdat’a ulaşan

Fotoğraf 2. Varda Köprüsü.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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ikinci güzergâhının en önemli geçit noktasının
Pozantı olmasıdır. Alman bir firma tarafından
yapımı ve işletmesi üstlenilen demiryolu
için 1903 yılında Pozantı, Belemedik ve
Hacıkırı’da tünel çalışması için şantiyeler
kurulmuştur. Avrupa’nın birçok ülkesinden
binlerce işçi getirilmiştir. İşçilerin barınması
için yeni binalar yapılmış; hastaneler kurulup,
büyük hangarlarla birlikte istasyonlar inşa
edilmiştir. Toroslar, Belemedik’te 12 adet
tünelle, Hacıkırı’da ise Osmanlı’nın en uzun ve
en yüksek köprüsü olan Varda Köprüsü’nün
inşasıyla geçilmiştir. 1907 yılında hattın kaba
inşaatı bitmiş, 1912’de tüm teknik eksiklikler
tamamlanmış ve 1916 yılında kullanılmaya
başlanmıştır (Delikoca, 2011).
Pozantı kent merkezinin ilk kuruluş yeri
günümüzde Cumhuriyet Mahallesi’ne denk
gelen alandır. 1912 yılında yapılan istasyon
binası ve lojmanlar, istasyon yapımından
sonra Belemedik’ten bölgeye gelen 8-10
hane, 1919 yılında yapılan Cemal Paşa
Camisi ve Çeşmesi yerleşimin çekirdeğini
oluşturmaktadır. Demiryoluna kavuşan böyle
bir yerleşme merkezi, civar köy ve kasabalar
için önemli bir ikmal ve ihraç kapısı, dolayısıyla
da cazibe merkezi olmuştur (Yücel, 1960)
Yavuz Selim Köprüsü.
Kitabenin kaybolması nedeniyle, köprü
hakkında çok fazla bilgi elde edilememekle
beraber, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi
sırasında (1517) inşa ettirdiği konusunda
birçok araştırmacı fikir birliği içindedir.
Taştan yapılmış olan bu köprü, 1991 yılında
meydana gelen sel baskını sırasında hasar
görmüş ve sonradan tekrar onarılmıştır
(Kızıldemir, 2017).
Anahşa/Annaşa Kalesi.
Anahşa Kalesi, Belemedik’in yukarısında
Çakıt Vadisi’nden geçişleri kontrol etmek
üzere yapılmış, günümüze nispeten
iyi durumda ulaşmış bir garnizon
kalesidir. Bizanslılar döneminde yapıldığı
düşünülmektedir. 1671 yılında Anahşa’yı
gören ünlü gezgin Evliya Çelebi “mamur
bir kale” olarak tarif ettiyse de günümüzde
epey tahrip edildiği gözlenmektedir
(Tansuğ (ed.), 2020; Kızıldemir, 2017).

Antik dönem maden ocakları.
Pozantı’nın birçok yerinde bulunan antik
dönem maden ocakları bölgenin büyük
bir maden deposu olarak tarih boyunca
önemini göstermektedir (Tansuğ (ed.),
2020).
Pylea Cilicia.
Pylea Cilicia, Pozantı’nın antik ismidir ve
“Kilikya kapılarındaki kaleler ve geçitler”
anlamına gelir. Söz konusu geçitler
Torosların ovaya ulaştığı üç vadi/geçit;
kaleler de her bir geçidin kontrolünü
üstlenen kaledir (Tansuğ (ed.), 2020).
Milli Mücadele dönemi Pozantı Kongresi.
25 Mayıs 1920’de Tekir Elmalı Dağı
eteklerindeki Karboğazı’nda Fransızları
bozguna uğratan Kuvâ-yi Milliye güçleri,
Adana’nın kurtuluşuna giden yolu
açmışlardır. 2 ay sonra, 5 Ağustos 1920’de
Atatürk’ün katılımıyla gerçekleşen Pozantı
Kongresi’nde, Pozantı vilayet başkenti ilan
edilerek milli mücadelenin Pozantı’dan
yürütülmesi kararı alınmıştır (Tansuğ (ed.),
2020).
İbrahim Paşa Tabyaları/Kızıl Tabya.
Çukurova’yı denetimi altına alan Mısırlı
İbrahim
Paşa
tarafından
1833’te
Gülek Boğazı’nı kontrol etmek üzere
yaptırılmıştır. Oval biçimli, kesme taş
ile örülen yapı Akçatekir Yaylası’nda
erişimi zor, yüksek bir tepe üzerinde inşa
edildiğinden az tahribatla günümüze
kadar kalabilmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).

Akdeniz
Yumurtalık
Doğal liman olması nedeniyle her dönemde
ilgi çekmiş olan Ayas, Haçlı seferlerinin bir
sonucu olarak ticaret yolunun değişmesi
nedeniyle, 12. yüzyılın başlarından itibaren
ticaret merkezi işlevine sahip olmuştur.
Özellikle bu dönemde, Anadolu’nun doğu
kıyısındaki en önemli liman haline gelen
Ayas’ın, biri kıyıda diğeri denizde olmak
üzere iki kalesi mevcuttu. Burası Ortaçağ’da
Anadolu’nun iç kesimlerine dağılan kervan
yollarının ana limanı ve başlangıç noktasını
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oluşturmaktaydı. Ovalık Kilikya’nın en
büyük antik liman kenti olan Ayas, Roma
İmparatorluk devri boyunca Doğu seferine
çıkan imparatorların uğradıkları büyük
stratejik öneme sahip bir donanma üssü
olmuştur (Buyruk, 2011).

Ayas ve Atlas kaleleri, Kanuni Sultan
Süleyman döneminde yaptırılan üç katlı
gözetleme kulesi (Süleyman Kulesi),
Osmanlı ve Roma hamamları, Marko
Polo İskelesi kentin tarihi zenginliğini
artırmaktadır.

Ortaçağ boyunca yoğun bir yerleşime sahne
olan Ayas, kale ve liman etrafında gelişmiştir.
Ayas’ta özellikle Roma ve Bizans dönemine ait
yerleşim izleri hala varlığını sürdürmektedir.
Doğu ticareti Akdeniz’den uzaklaşınca, Ayas
limanı da Ortaçağ’daki önemini yitirmiştir
(Buyruk, 2011).

Ayas ve Atlas (Kız) Kaleleri.
Şehrin güneydoğu ucunda yar alan
kalenin, bugün güneyinde bir liman,
batı ve kuzey batısında şehir yerleşimi,
doğusunda, Marko Polo İskelesi ile
halk arasında “Kız Kalesi” olarak bilinen
Deniz Kalesi bulunurken, kuzey ve
kuzeydoğusu bir koya bakmaktadır.
Deniz seviyesindeki kaleden günümüze
sadece Langlois’in 1850 yılında görüp
gravürünü çizdiği, batı ve kuzeyi çeviren
sur duvarlarının bir bölümü ve bunları
destekleyen 7 kule ile 1 sarnıç ulaşmıştır.
Yapının
tarihlendirilmesine
yönelik
hiç bir kitabe verisi bulunmadığı için,
araştırmacılar yapının bir ortaçağ eseri
olduğu konusunda hemfikir olmalarına
rağmen kesin bir tarih önermemektedirler.
Yaklaşık olarak 12.000 metrekarelik bir
alan üzerine oturan, 340 m uzunluğundaki
surlar ile doğu-batı doğrultusunda bir
düzenlemeyle kıyı kalesi şeklinde inşa
edilmiştir. Bugün batı ve kuzeydeki
sur duvarları ve kuleleri sağlam, doğu
ve güneyde denize bakan tarafların
muhtemelen surlarla çevrili duvarları ise
tamamıyla yıkılmış durumdadır (Buyruk,
2011).

Ayas (Aigaiai) Ören Yeri.
Kurulduğu tarih tam olarak bilinmeyen
Ayas Antik Kenti, Romalılar tarafından
uzun süre kullanılan ve
Romalıların
Hristiyanlığı kabul etmesiyle 4. yüzyılda
İmparator Konstantin tarafından yıktırılan
dünyanın üç asklepieion tapınağından
biriyle ünlüdür. Bu tapınak, Antik çağların
şifa merkezi olarak da bilinmektedir ve
tarihte ilk tıp eğitimlerinin verildiği yerler
olarak tanımlanmaktadır. Yine Antik
Çağ’da Cosmo ve Damian isimli hekim ikiz
kardeşlerin dünyadaki ilk organ naklini
yaptıkları Hygeia kentinin Ayas olduğu
bilinmektedir. Bu iki bilgi Yumurtalık’ı
özellikle tıp konusunda tarihsel olarak
ayrıcalıklı bir noktaya yerleştirmektedi
(Çukurova Kalkınma Ajansı, 2016; Tansuğ
(ed.), 2020).
Roma
İmparatorluk
döneminde
gelişmesini
devam
ettiren
Ayas,
Ortaçağ’da doğunun Akdeniz’e açılan en
önemli liman kentlerinden biri olmuştur.
Ünlü seyyah Marco Polo Çin seyahati
için 1268 yılında bu limandan karaya
çıkmış, seyahatini tamamladıktan sonra
yine bu limandan gemiye binip Venedik’e
dönmüştür. Marko Polo kenti: “Doğu’nun
bütün zenginliklerinin bir araya geldiği
bir Pazaryeri. İç bölgelerden gelen bütün
baharatlar, altın ve ipek elbiseler ve diğer
değerli şeyler buraya gelir… iç bölgeleri
gezenler bu Layas kentinin olduğu yoldan
geçerler” şeklinde anlatmıştır (Çukurova
Kalkınma Ajansı, 2016; Buyruk, 2011).

Julius Caesar tarafından özgür şehir
statüsü verilmesi.
Aigeai kentinin asıl gelişme dönemi Julius
Caesar’ın M. Ö. 47 yılının sonbaharında
kentin ayrıcalıklarını kabul etmesi ve özgür
şehir statüsü vermesiyle başlamıştır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Yeniköy Höyüğü.
Tarımsal alan kazanmak için başlanılan
çalışmalar sonucunda tesadüfen ortaya
çıkan, yüksekliği yer yer 1 m’yi aşan ve
özgün yüksekliğinin 1.5 m’den daha fazla
olabileceği tahmin edilen sur, 5*20 cm
ölçülerinde sal taşlarıyla yapılmıştır.
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Temel kısmında yer yer daha iri taşlar da
kullanılmıştır. Höyükten toplanan çanak
çömleklerin hemen hemen hepsi Roma
İmparatorluk dönemine aittir (Konyar ve
Sayar, 2006).
Zeytinbeli Höyüğü.
Yeniköy Höyüğünün birkaç km güneyinde,
Yumurtalık bölgesinin büyük ölçekli
höyüklerinden biri olan Zeytinbeli,
yaklaşık olarak 12-17 m yüksekliğinde,
kuzey-güney ekseninde 220 m, doğubatı ekseninde ise 90 m uzunluğundadır.
Tarım faaliyetleri nedeniyle oldukça
tahrip edilmiştir. Akdeniz kıyı şeridinden
yalnızca birkaç kilometre kuzeyde yar
alan höyüğün yüzeyinden toplanan çanak
çömlek parçalarının arasında “Suriye Kilikya boyalıları” olarak adlandırılan bir tür
dikkat çekicidir (Konyar ve Sayar, 2006).
Gölovası Höyüğü (Mercimek Tepe/
Boyalı Tepe).
Ceyhan-Yumurtalık BOTAŞ santralinin 3,5
km kuzeyinde, Gölovası köyünün yaklaşık
2 km kuzeyinde yer alan höyüğün çevresi
tarım arazileriyle çevrilidir. Bölgenin en
büyük höyüklerinden biri olan Gölovası
Höyüğü yüzey buluntuları açışından çok
fazla bilgi vermemekle birlikte, büyüklüğü
ve yüksekliği göz önüne alındığında
kronolojik olarak geniş bir zaman dilimini
barındırdığı söylenebilir. Höyükten az
miktardaki “Suriye - Kilikya boyalıları”
yanında Roma İmparatorluk dönemi ve
çok miktarda Ortaçağ sırlı çanak çömleği
toplanmıştır. Güneydoğu yöndeki alçak
teraslarda günümüzde yüzeyden planları
kısmen anlaşılabilen Bizans devri yapı
kalıntıları vardır (Konyar ve Sayar, 2006).
Ayas Höyük.
Kumtaşından doğal bir tepe üzerinde
yükselen höyüğün üzerinde işlenmiş,
büyük kumtaşı bloklar vardır. Çevresi
tarla olarak kullanılan höyük üzerinden
ve etrafından toplanan çanak çömlek
parçalarının ön değerlendirme bulguları
Helenistik döneme işaret etmektedir
(Konyar ve Sayar, 2006).

Posedion Mozaiği.
Bir inşaat temel kazısı sırasında
bulunan Roma hamamının Frigidarium
yani soğukluk bölümünde yapılan
araştırmalarda 2016’da bulunmuştur. MS 3.
veya 4. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.
Mozaiğin ana bölümünde, elinde trident
(üç dişli yaba), bir omuzunu kapatacak
bir örtüsü bulunan Yunan Deniz Tanrısı
Poseidon tasviri, Poseidon’un sağında
ve solunda ise yunus balığı figürleri
bulunmaktadır. Mozaik üstünde Grekçe
“Bütün yıkananlar size selam olsun” yazısı
görülmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Süleyman Kulesi.
1536’da yaptırıldığı düşünülen kule
Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan
Süleyman zamanında inşa edildiği için
padişahın adını almıştır. Osmanlı devletinin
son dönemlerine kadar askeri üs olarak
kullanılmıştır. Askeri amaçlı yapıldığından
silahlı Ayas Kulesi olarak da bilinmektedir.
Ana gövdesinden kat kat yükselen kule,
denizden gelebilecek saldırıyı erken haber
alabilmek amacıyla yapılmıştır (Boran Şen;
Tansuğ (ed.), 2020).
Nekropol alanı.
Ayas Deresi olarak bilinen ve Yumurtalık’ı
ikiye ayırarak denize ulaşan derenin
her iki tarafına yayılmış olup, Süleyman
Kulesi’nden dereye kadar ve derenin doğu
yakasından da Yumurtalık Kalesi’ne kadar
olan kıyı şeridindeki falezler büyük bir
nekropol alanını barındırmaktadır (Tansuğ
(ed.), 2020).
Hippokampos Mozaikleri.
Yumurtalık Belediyesi 2010 yılında sahil
yolu yürüme bandını genişlettiği sırada bir
grup mozaik açığa çıkmıştır. Mozaiklerde
Eros (Aşk tanrısı), Hippokampos (denizatı)
ve balıklar betimlenmiştir. Hippokampos
mozaiği Yeni Adana Müze Kompleksi
içinde bulunan Mozaik Müzesinde
sergilenmektedir (Boran Şen).
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Karataş
Magarsos Ören Yeri.
Adana’nın sahil ilçesi Karataş’ta, Dört
Direkli mevkiindedir. Antik Kilikia’nın
önemli kentlerinden olan Mallos’un dini
merkezi olan Magarsos, tapınaklarıyla
tanınmış, özellikle Büyük İskender’in dua
ettiği Athena Tapınağı ile ün kazanmıştır.
M.Ö. 7. yüzyılda kurulan kent, Antik Yunan,
Roma ve Bizans Dönemlerinde önemli bir
yerleşim yeri olmuştur. Etrafı surlarla çevrili,
ızgara planlı bir kent tasarımına sahip olan
Magarsos’ta deniz boyunca uzanan şehir
surları, tiyatro, stadyum, kilise ve hamam
kalıntıları bulunmaktadır (Boran Şen;
Çukurova Kalkınma Ajansı, 2016).
Akdeğirmen Köprüsü.
Kızıltahta Köyü’nün hemen yanında,
Ceyhan Nehri’nin ortasındaki değirmene
ulaşımı sağlayan köprünün; Taşköprü ve
Misis Köprüsü’nün mimarisine benzemesi,
Roma dönemine ait olduğu izlenimini
vermektedir (Kızıldemir, 2017).
Karataş Fener Mevki.
Denize dönen irili ufaklı berkitme yolların
hepsi aynı ortak kayalık sahile çıkmaktadır.
Fenerin doğu yakasındaki bu kayalık sahil,
balıkların dönemsel olarak yayıldığı çok
verimli bir avlaktır (Tansuğ (ed.), 2020).
Ceyhan
Kurtkulağı Kervansarayı.
İlk yapım tarihi kesin olmasa da 1704
yılında, Hüseyin Paşa tarafından AdanaHalep yolu üzerinde kurulmuş bir
Osmanlı Menzil Hanı’dır. Konaklamanın
yanında haberleşmenin yapıldığı, at ve
görevlilerinin de bulunduğu bir han olması
dolayısıyla bir tür posta işletmesi işlevini
de görmektedir. Kervansaray, kale gibi
korunaklı yapıldığı için, günümüze kadar
sağlam bir şekilde ulaştığı görülmektedir
(Kızıldemir, 2017).
Sirkeli Muvattali Kabartması.
Eski Misis-Ceyhan karayolu üzerinde
yer alan Sirkeli köyünde, Ceyhan Nehri
kenarında bir kaya kütlesinin üzerinde
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bulunmaktadır. Hitit İmparatoru Muvattali,
Mısır Firavunu Ramses ile karşı karşıya
geldiği ünlü Kadeş Savaşı’na giderken
buraya uğramış ve bu olaydan sonra Hititler
tarafından bu yerin kutsallığına inanılmıştır
(Çukurova Kalkınma Ajansı, 2016).
Yılanlı Kale.
Ova üzerinde yükselen kalker bir kayalık
tepe üzerinde konumlanan ve kuzeygüney doğrultusunda uzunlamasına bir
plan şemasına sahip kale, çevresine hâkim
konumdadır. Yılanlı Kale, tarihi kervan yolları
üzerinde kurulmuştur. İç Anadolu’dan gelip,
Gülek Boğazı yoluyla Tarsus, Adana, Misis,
Payas ve Antakya’dan Suriye’ye ulaşan yol
ile Yumurtalık’tan başlayan Misis, Tumlu,
Anavarza, Sis, Feke ve Saimbeyli üzerinden
Kapadokya’ya ulaşan diğer bir kervan
yolunun kavşağında bulunmasıyla önemli
bir konuma sahiptir. Yılanlı Kale kuzeye,
Kapadokya’ya doğru uzanan dağ kaleleri
zincirinin ilk halkasıdır (Buyruk, 2011).
Kalenin ilk olarak kimler tarafından
yaptırıldığına dair kesin yazılı belgeler
olmasa
da
araştırma
bulgularına
dayanarak kalenin, en erken Bizans
döneminde yapıldığı söylenebilir. Şapelin
kuzeyinde bulunan pişmiş tuğladan
inşa edilmiş sarnıç da iyi bir kanıt
oluşturmaktadır. Sonrasında Haçlılar
ve Ermenilerin eline geçtiği, 1375 yılına
kadar Ermeni ve Memluklular arasında
el değiştirdiği ve Osmanlıya kadar
Memluklularda kaldığı anlaşılmaktadır.
Memluklular döneminde büyük oranda
yenilenen kale, bugün itibarı ile daha
çok Memluklu karakteri göstermektedir
(Buyruk, 2011).
Tumlu Kalesi.
Düz ova üzerinde kalker bir kayalık
üzerine güneydoğu-kuzeybatı ekseninde
uzunlamasına girintili çıkıntılı bir plan ile
inşa edilen kale, dört bir taraftan çevresine
hâkim bir konumdadır. Tumlu Kalesi
konumu itibarı ile hem Yumurtalık’tan gelip
Anavarza ve Sis üzerinden Kapadokya’ya
giden kervan yolunu hem de Adana’dan
gelen ve İmamoğlu üzerinden Sis’e ulaşan
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yolu kontrol etmesi bakımından önemli
bir yere sahip olmuştur. Kale ovadan
Toroslar’a doğru uzanan dağ kaleleri
zincirinin 2. halkasıdır (Buyruk, 2011).
Tumlu Kalesi, kalenin güneyinde bulunan
üç gözlü kaya mezarlarının da teyit ettiği
üzere, en erken Romalılar zamanından beri
var olduğu düşünülmektedir. Bizanslılar,
Araplar, Haçlılar, Ermeniler, Memluklular,
Ramazanoğulları
ve
nihayetinde
Osmanlının eline geçtiği muhtemeldir.
Kalede, bugün Roma, Bizans, Ermeni ve
Memluk izleri seçilebilmektedir. Bu hâliyle
kale, doğal olarak karma bir karakter
göstermektedir (Buyruk, 2011).
Yukarıova
İmamoğlu
İmamoğlu, Adana-Kayseri ticaret yolu
üzerinde bulunmasının ve Çukurova’yı İç
Anadolu’ya bağlayan güzergâhın buradan
geçmesinin bir sonucu olarak önemini
hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu sebeple
yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği
yapmış bu ilde birçok tarihî eser ve kalıntı
bulmak
mümkündür.
Birçoğu
tahrip
edilmesine rağmen ilçe sınırları içinde
kalan bazı tarihî eserler şunlardır: en eski
yerleşim kalıntıları Çörten Köyü Pekmezci
Mahallesi’ndeki Altınini kalıntıları ile Koyunevi
Köyünde bulunan mozaik kalıntıları, mağaralar
ve eski küplerdir. Ayrıca Ufacıkören gibi çevre
köylerde de ören yerleri bulunmaktadır
(Değirmenci, 2009).
Altınini Yeraltı Şehri.
Etrafı tarım arazileriyle kapalı olan Altınini
Yeraltı Şehri, birkaç yüz metre uzunluğunda
ve yaklaşık 30 metre yükseklikteki
kayalıklarda konumlanmıştır. Kayaların
içi insan eliyle oyularak elde edilmiş
galeriler ve tuğla ve kesme taş örgülü bir
yapı kalıntısı bulunmaktadır. Günümüzde
kayaçların erimesiyle taban seviyesi
oldukça yükselmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Ağzıkaraca Kalesi.
Karaca köyü yakınlarındaki kale, kayalık
ve hafif eğimli bir tepede yer alır. Kalenin

15

sadece dış surlarının bir kısmı ayakta
olup, Kozan Kalesi ile görsel bir ilişki
içerisindedir. Kalenin üzerinde bulunduğu
kayalığın güneyinde kaya mezarları
bulunmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Baltalı Köprüsü.
Alaybeyi ile Saygeçit köyleri arasında sivri
kemerli tek gözlü bir Osmanlı köprüsüdür
(Tansuğ (ed.), 2020).
Nekropol alanı.
Koyunevi köyünde doğal kayaların
işlenmesiyle oluşmuş, geniş bir alana yayılan
bir nekropol bulunmaktadır. Aynı köyde
bir evin bahçesinde Bizans mozaikleri de
bulunmuştur (Tansuğ (ed.), 2020).
Kozan
Dağ eteklerinde geniş bir ovanın üzerine
kurulmuş
olması
savunma
kolaylığı
sağladığından tarih boyunca yerleşim alanı
olarak tercih edilmiştir. Savunmanın yanı
sıra İç Anadolu’yu Suriye’ye bağlayan tarihi
kervan yollarından birinin üzerinde kurulması
nedeniyle ticaret için de stratejik bir konuma
sahiptir. Bu yol Kayseri’den başlar; Saimbeyli
vadisini geçerek Kozan’a varır, buradan da Ayas
Limanı’na (Yumurtalık) bağlanır (Boga, 2012).
Anavarza Antik Kenti ve Anavarza Kalesi.
Kozan ilçe merkezine 28 km uzaklıkta,
Dilekkaya Köyü’nde yer alan Anavarza
Antik Kenti, UNESCO Dünya Kültür
Mirasları Geçici Listesi’nde yer almaktadır.
M.Ö. 17 yılında Roma hâkimiyetine
girdikten sonra büyüyüp gelişerek
Anadolu’nun en önemli metropollerinden
biri konumuna gelen antik kent, doğuya
giden antik yolun buradan geçmesi
nedeniyle Ortaçağ’da hem bir menzil hem
de kervanların buluştuğu ve dağıldığı bir
ticaret ve kent merkezi olmuştur (Buyruk,
2011). Sütunlu cadde, hamam, kilise kalıntısı,
tiyatro, amfitiyatro, stadyum, suyolları ve
kaya mezarları, kentin batısında bulunan
nekropol ve antik yol, deniz tanrıçası
Tethys’e ait havuz mozaiği ve 3 girişli zafer
takı kentin en önemli eserleridir (Boran Şen).
Dünyanın günümüze kadar gelebilmiş
en eski tıp eczacılık kitabının yazarı olan

Fotoğraf 3. Anavarza Antik Kenti.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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hekim Dioscurides’in Anavarzalı olduğu
bilinmektedir.
Ovanın ortasında yükselen tepe üzerindeki
Anavarza kalesi ise Romalılardan sonra
sırasıyla Bizans, Ermeni, Arap ve Türk
restorasyonlarını görmüştür (Kızıldemir,
2017). Ancak bu imparatorluklar/krallıklar
içerisinde 1143-1162 yılları arasında
Anavarza kalesi Ermenilerin Kilikya’daki
en güçlü kalesi ve Kilikya Krallığı’nın
başkenti olmuştur. Anavarza, Kilikya
Ermeni Krallığı’nın sonu olan 1375 yılına
kadar Ermenilerin kalesi olarak varlığını
sürdürmüş, krallığın yıkılmasıyla birlikte
tamamen harap olmuştur (Buyruk, 2011).
O dönemden itibaren kullanılmayan
yerleşim alanında günümüzde kazı
çalışmaları devam etmekte ve antik kent
ile kale açık hava müzesi olarak faaliyet
göstermektedir.
Kentin giriş kapılarından biri olan “Ala
Kapı”, bir zafer takı şeklinde tasarlanmış,
heykelli gösterişli bir giriş kapısıdır. 3.
yüzyıla tarihlenen takın restorasyonu
2020’de tamamlanmıştır. Giriş kapısından
itibaren uzanan 34 metre genişliğindeki
“sütunlu cadde”, 2.700 metre uzunluğa
sahiptir. Halen kazı çalışmalarının devam
ettiği caddenin tamamen toprak üzerine
çıkarıldığı zaman antik döneme ait
dünyada açığa çıkarılan en büyük ana
cadde olacağı söylenmektedir (Tansuğ
(ed.), 2020).
Sis Antik Kenti ve Kozan Kalesi.
Hititler döneminden bu yana varlığı bilinen
Sis, 1162 yılında Anavarza’dan başkent
ünvanını almıştır. Tarihi yol üzerindeki
konumu nedeniyle bölge için stratejik
öneme sahip olmuştur. Günümüzde Antik
kentten geriye 200 m yüksekliğe kurulmuş
bir kale ve kalenin hemen altında, içinde
Ermeni Krallığı döneminde yapılan bir
manastır bulunan ikinci bir sur kaldığı
görülmektedir (Kızıldemir, 2017). Her 3
yılda bir yapılan vaftiz yağı çıkarma törenleri
nedeniyle Hristiyan dünyası için önemli bir
merkez konumundadır (Boran Şen). Kale,
Kozan siluetinde en dikkat çekici mimari

yapıdır. Yakın zamanda kalede bir çevre
düzenleme çalışması yapılmış ve buranın
kullanılması sağlanmıştır. Kalenin hemen
altında, 1292 yılında Ermeni krallığının
kurulmasından sonra 1734 yılında inşa
edilen kilise ve manastır, 1921 yılında Kilise
yönetiminin Beyrut’a taşınmasıyla eski
önemini yitirmiştir. 1960’lı yıllara kadar boş
kalmış olan kilise yıkılarak, malzemeleri
Kozan Lisesi’nin inşasında ve Kozan
Belediye
Mezarlığı’nın
duvarlarında
kullanılmıştır. Günümüzde kale eteklerinde
kilise ve manastırın kalıntıları bulunmaktadır
(Boga, 2012).
Kilikya Manastırı.
Kilikya Ermeni Krallığı’nın merkezi olan
manastır 1774 yılında inşa edilmiştir.
Katogigosluk makamı olan bu manastır,
Dünya Gregoryen Mezhebinin ilahiyat
okulu olarak hizmet vermiştir. Okul
binası, hamam, rahiplerin ve görevlilerin
yaşadığı evlerden oluşan yaklaşık
100 dönümlük bir arazi içerisinde
yer alan manastır, 1920’de Ermeniler
şehri terk edene kadar Ermenilerin
en önemli ruhani merkezlerinden
biri olarak kabul edilmiştir. Manastır
çevresindeki çiçeklerin suyundan elde
edilen “pelesenk yağı” Anadolu’nun her
yerinden gelen Ermenilerin katıldığı bir
merasimle hazırlanırmış. Manastır, 1921
yılından itibaren Beyrut’ta faaliyetlerini
sürdürmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Hoşkadem Camisi.
1991 yılında belirlenen kentsel sit alanının
içinde, Aşağı ve Yukarı Çarşı caddelerinin
kesişim noktasında bir meydanda bulunan
Hoşkadem Camisi, 1448 yılında Mısır
Kölemen Sultanı Abdullah Hoşkadem
tarafından yaptırılmıştır. Tek şerefeli
minaresi, iki dilimli çift renkli taştan
yapılmış portalıyla Memluk mimarisini
yansıtmaktadır (Boga, 2012; Çukurova
Kalkınma Ajansı, 2016).
Tarihi Bedesten.
Anadolu kentlerinde sıkça rastlanan camimerkez birlikteliği, Kozan’da Hoşkadem
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Camisi ve caminin doğusunda yer
alan Bedesten ile görülmektedir. Kale
eteklerinden inen eğimli arazinin bittiği
yerde tarihi ticaret yolu üzerine kurulan
Bedesten’de bulunan mermer yazıta göre
bu yapı 1902 yılında Hacı Ali tarafından
yaptırılmıştır. Kozan’ın ticaretinin döndüğü
bu “kapalı çarşı”, tek katlı ve dikdörtgen
planlı olarak tamamen kâgir malzemeyle
inşa edilmiştir (Boga, 2012; Tansuğ (ed.),
2020).
Küçük Cami.
Büyük Cami’nin 300 m ilerisinde yer alan
1530 yılında Kanuni Sultan Süleyman
döneminde Yusuf Bin Abdullah tarafından
yaptırılmış. Minaresinin boyundan ötürü
Küçük Cami adı verilmiştir. Ahşap cami,
1920 yılında işgalci Fransızlar tarafından
tamamen yakılmış, kısa sürede tekrardan
yapılmıştır. Yeniden inşa esnasında
kaybolmasın diye kitabesi Çamurdanlar
Konağı’na yerleştirilmiş ve 88 yıl boyunca
burada unutulmuştur. Cami, özgün
yapısını kaybetse de 2009’da aslına en
yakın şekilde restore edilmiştir (Tansuğ
(ed.), 2020).
Kozan Arastası.
Kozan Arastası’nın inşa tarihi, Vakıflar
Genel Müdürlüğü eski eser fişine göre 19.
yüzyıl, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi’nde
ise 17. yüzyıl olarak belirtilmektedir. Adana
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun 12-04-1991 tarih ve 845 sayılı
kararı ile ilan edilen kentsel sit alanı
içinde kalan Arasta’ya ilişkin yenileme
çalışmalarının yapılmaması ve dükkân
sahiplerinin bireysel olarak herhangi bir
müdahalede bulunamamaları (Yılmaz,
2007) arastanın geleceğini tehdit
etmektedir.
İstiklal ilkokulu.
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun 19.11.1993 tarih ve 125 sayılı
kararı ile tescillenen İstiklal İlkokulu’nun
temeli, 1905 yılında Mutasarrıf Muammer
Paşa zamanında atılmış ve 1910 yılında
tamamlanmıştır. Hamiyet Mektebi adıyla
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özel okul olarak açıldıktan sonra Milli
Eğitim’in hizmetine girmiş ve Cumhuriyetin
ilanının ardından bugünkü ismini almıştır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Kozan Konakları.
Konaklar, Kozan’ın 19. yüzyılın sonu - 20.
yüzyılın başına tarihlenebilecek tarihi
yapı stokunda önemli bir yere sahiptir.
Muhtar Hacı Konağı (bahçesindeki hurma
ağacından dolayı Hurmalı Konak), Yaverin
Konağı (Arıkan Konağı), Akçalı Konağı,
Kuyumcuoğlu Konağı, Çamurdanların
Konağı, Gökçeliklerin Konağı söz konusu
konaklara
verilebilecek
örneklerdir.
Kentsel sit alanı içerisinde kalan konaklar
genelde üç katlı ve kâgir duvarlar üzerine
ahşap karkas sistemle inşa edilmiştir.
Yazların uzun ve sıcak geçtiği bölgede
yüksek duvarlı ve taş zeminli avlular
yaşam mekânı olarak kullanılmaktadır.
Konaklarda, avlulara ek olarak narenciye
ve nar ağaç türlerinin sık görüldüğü
bahçe kullanımı da oldukça yaygındır
(Boga, 2012). Günümüzde Kozan’ın tarihi
dokusunu ve sivil mimarlık örneklerini
oluşturan konakların bir kısmı bakımsız
ve boş kaldığı için ciddi hasar görmüş;
bir kısmı ise restorasyon çalışmaları
sonrasında restoran, butik otel gibi
kullanımlarla yeniden işlevlendirilmiştir.
Tarihi Roma Köprüsü.
Günümüzde 8 kemeri olan köprünün
ne zaman yapıldığı bilinmese de Roma
döneminden kaldığı düşünülmektedir.
2009 yılında keşfedilen hakkındaki
tek kitabe, köprünün 1776’da onarım
gördüğüne işaret etmektedir. Kilgen
Çayı’nın üzerinde konumlanan köprü, tarih
boyunca Toroslarla Adana’yı bağlayan
ticaret yollarının ve “Göçyolu” olarak
bilinen güzergâhın kilit noktası olmuştur
(Tansuğ (ed.), 2020).
Mahyalar Ören Yeri.
Mahyalar köyünde yer alan ören yeri
dönümlerce tarım arazisine yayılmış
taş bloklar hâlinde yapı kalıntılarından
oluşuyor (Tansuğ (ed.), 2020).
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Andıl Kalesi.
Andıl Kalesi, köyün kuzey tarafında
oldukça sarp dağın tam doruk noktasında
yükselmektedir.
Çukurova’yı
İç
Anadolu’ya bağlayan ve Kozan’dan Feke
ve Saimbeyli’ye uzanan tarihi kervan
yolunun batı yanına inşa edilen kale,
haberleşme açısından da çok önemli bir
rol üstlenmiştir. Kale, yolun geçtiği vadinin
kuzey, güney ve batı kanadını görmesi ve
tamamıyla buraya hâkim olması açısından
büyük bir öneme sahiptir. İki katlı ve onbir
kısımdan oluşan kale, kule, sarnıç, kiler
veya depo ile çeşitli amaçlar için kullanılan
mekânlardan oluşmaktadır (Buruk, 2011).
Karasis Kalesi ve Herakles lobutu.
Kozan Baraj Gölü’nün kuzaeyinde bulunan,
yüksek bir tepenin üzerine kurulmuştur.
Yaklaşık 2300 yıllık bir tarihe sahip
olduğu tahmin edilmektedir. Seleukos
dönemine ait olan kale, aynı dönemde
yapılan benzerlerine göre iyi durumdadır.
Kozan Kalesi’nin görüş alanı içeresindedir.
Kale; dış ve iç surları, sarnıçları, halkın
“Saray” olarak adlandırdığı bir yapı ve üç
katlı askeri binasıyla dikkat çekmektedir
(Kızıldemir, 2017).
Ferhat Tepesi Kilisesi.
Ferhatlı köyü Tepe Mahallesi’ndeki
kilisenin sadece apsisi günümüze
ulaşabilmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Köreken Kilisesi.
Bölgede eski dönemde var olan birçok
Ermeni ve Rum kilisesi arasında nispeten
iyi durumda kalmış olanlardan biridir.
Köreken tepesinde yer almaktadır ve halk
arasında Kırkkapı olarak da anılmaktadır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Havariler (Apostles) Kilisesi.
Sumbas Çayı antik şehri yaklaşık 2 m’lik bir
alüvyon tabakasının altında bıraktığından
günümüzde şehrin kalıntılarının büyük
kısmını görmek zordur. Bu alan içerisinde
hamamlar, kiliseler, sütunlu caddeler ve
kazı yapılmadığı için henüz tanımlanmamış
daha onlarca kalıntı yer almaktadır. Bu
alandaki kalıntılardan bir tanesi de tamamı

kesme taşlarla inşa edilmiş ve 56,20*
28,10 m ölçülerinde Havariler (Apostles)
Kilisesi’dir. Aşağı şehirde, güney-kuzey
sütunlu yolun batısında, batı-doğu sütunlu
yolun ise kuzeyinde, merkezi bir konumda
yer alan kilisenin apsisinin güney bölümü
dışında, çok az bir bölümü ayaktadır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Ali Kesiği.
Dilekkaya’dan Tozlu köyüne giden yol,
kayalıkları adeta bir kılıçla kesilmiş gibi
ikiye ayırmaktadır. Bu yüzden buraya Ali
Kesiği denilmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Hatun Dilci ve Tethys Mozaiği.
Köyün girişinde, 1969’dan bu yana
Anavarza’nın bekçiliğini yaptıktan sonra
emekli olarak görevi oğluna devreden
Hatun Dilci’nin evi bulunmaktadır. Hatun
Dilci, 1964’te evinin temel kazısını yaparken
mozaiklere rastlamıştır. Evinin bahçesinde
bulunan lahitler ve aşk tanrısı Eros ile
balık figürlerinin yer aldığı ünlü Tethys
Mozaiği’nin orjinali Adana Müzesi’ne
taşındıktan sonra yerine bir replikası
yerleştirilmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Antitoroslar
Feke
Feke 12. yüzyıl boyunca Ermeni tarihinde
önemli bir role sahip olmuştur. Tarihçi Hetum’a
göre Ruben’in oğlu Konstantin, Feke’yi
1098 yılında Bizanslılardan almıştır. 1111
yılında Ermeni Baron’u I.Toros, Kapadokya
Bölgesinden elde ettiği ganimetleri Feke’de
saklamıştır (Url-X).
Feke, ilk çağlardan günümüze kadar
Yumurtalık’tan başlayıp Kapadokya bölgesine
giden antik yol güzergâhı üzerinde, M.Ö.
19. yüzyılda Asur ticaret kolonilerine geçit
olmuş, M.Ö. 6. yüzyılda Perslere, M.Ö. 333
yılında ise Persleri yenen Büyük İskender’e
ev sahipliği yapmıştır. İskender’den sonra
Roma İmparatorluğu dönemi, daha sonra ise
Bizanslılardan başlayarak Kurtuluş Savaşı’na
kadar devam eden süreçte tarihte çok önemli
bir yer edinmiştir.
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Feke Kalesi.
12. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen kalenin
Bizans yapımı olduğu düşünülmektedir.
Sekiz burcu olan kale dikdörtgen
biçiminde olup gözetleme amacıyla
kullanılmıştır. Kalenin hemen dışında
büyük bir Bizans kilisesi ve güneybatı
eteklerinde
Kastalavn
Manastırı
bulunmaktadır (Kızıldemir, 2017).
Feke Kalesi’nin tarihindeki en önemli
olay, 1138 yılında Bizanslılar tarafından
kuşatılmasıdır. Feke Kalesi ovadakiler gibi
çabuk teslim olmamış, bu nedenle kuşatma
sonuç vermemiştir. Bunun üzerine iki tarafın
en iyi iki savaşçısının galibinin sonucu
belirlemesine karar verilmiştir. Kale, bu iki
savaşçının mücadelesinde, Bizanslının
üstün gelmesinin sonucunda Bizanslılara
teslim edilmiştir. Sonrasında Danişmendliler
kalenin hâkimi olmuşsa da 1145 yılı başında
ise Kilikya Ermeni Lordu Levon’un oğlu II.
Toros kaleyi Danişmendlilerden geri almıştır.
1270’li yıllarda kale Memluk saldırılarına
uğramış, hatta 1275 yılında Kozan (Sis)
Patriği Memluk saldırılarından korunmak
için Feke’ye sığınmıştır. Kilikya’daki Ermeni
Krallığı egemenliği 1375 yılında sona ermiştir.
Önce Memluk, sonra Osmanlı hâkimiyetine
giren bu bölgede Ermeniler 1920’lere kadar
yaşamlarını sürdürmüştür (Url-X).
Köleli Kalesi.
Kale köyün girişinde yer almaktadır. Fakat
geriye çok az kalıntı kalmıştır (Tansuğ
(ed.), 2020).
Kara Kilise (Vakha Manastırı).
Feke kalesinin güneybatısında, yüksek bir
alanda bulunan Kara Kilise ve çevresindeki
yapı
topluluğu
hakkında
yapılan
araştırmalar sonucunda, kilisenin en az iki
farklı dönemde faaliyet göstermiş olduğu
ve ilk olarak Erken Bizans döneminde
(5.ve 6. yüzyıllar) inşa edilmiş olabileceği
yönünde görüşler vardır. En önemli
tarihi kaynaklar, 11. ve 12. yüzyıl Ermeni
kaynaklarının sundukları bilgilerdir. Bu
kaynaklara göre; Feke Kalesi’nin hemen
yakınında Kastalawn adında bir manastır
olduğu ve Kilikya Ermeni Krallığı’nın
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önemli dini merkezi Anazarbos (Anavarza)
Piskoposunun bu manastırda ikamet ettiği
ortaya çıkmıştır (Url-X).
Süphandede Köyü Türbesi.
12.-14. yüzyıl erken dönem yapısıdır. Bu
döneme ait Anadolu mimarisiyle oldukça
benzerdir. Türbenin önünde bulunan
kuyudaki suyun tuzlu buharını soluyan
akıl hastalarının şifa bulacağına inanılır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Uğurlubağ Kalesi.
Horasan harçlı, kesme ve moloz taş
örgülü savunma duvarlarına sahip küçük
iç hacimli bir kaledir. Kale, Ortaçağ
dönemine tarihlenmiş olsa da kalenin
batısında bulunan seramiklere göre
burada Roma döneminden kalma bir
yerleşim olduğu, kalenin de bu dönemden
kaldığı düşünülmektedir. Taş işçiliği ise
Kozan Kalesi’ndeki işçiliğe benzer bir
yapıdadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Tapan Bölgesi Anıt Mezarları.
Uğurlubağ ve Tenkerli köylerinin Roma
Dönemi’nde oldukça rağbet edilen
yerleşimler olduğu tahmin edilmektedir.
Tenkerli köyünün güneydoğu girişinde iki
adet kaya anıt mezar bulunuyor. Tenkerli
köyünün kuzeyinde de nekropol olması
muhtemel kalıntılara rastlanmıştır (Tansuğ
(ed.), 2020).
Güzpınarı-Kisenit Kalesi.
Kale, köy mezarlığının da yer aldığı doğal
tepelik bir alan üzerindedir. Buluntular
Ortaçağ’dan kaldığını göstermektedir.
Kalenin içerisinde ve yakın çevresinde çok
miktarda pişmiş toprak seramik parçası
bulunmuştur (Tansuğ (ed.), 2020).
Maran Kalesi.
Feke-Mansurlu karayolunun 20. km’sinde
bulunan kale, Feke-Yahyalı güzergâhı
üzerindedir. Kesme ve moloztaş örgüsüne
sahip olan kale yapısında Horasan harcı
kullanılmıştır. Kuzeybatı - güneydoğu
doğrultusunda uzanan kalenin içinde,
askeri mekânlarla birlikte su sarnıcı ve
şapel bulunmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
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Kaleyüzü Gözetleme Kulesi.
Feke-Mansurlu
karayolu
üzerindeki
yapının Maran Kalesi’nin güvenliği
açısından yapılmış bir gözetleme kulesi
olduğu düşünülmektedir. Erken Bizans ve
Ortaçağ seramik buluntularına ulaşılmıştır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Saimbeyli
St. James Manastırı.
İlçenin yerleştiği vadinin batı yamacında
yer alan Manastırın tarihinin 12. yüzyıl
olduğu tahmin edilmektedir. 1554
yılında ise manastırın faal bir durumda
olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bir
okul vazifesi gören manastır, Ermeni
cemaati tarafından Surp Hagop olarak
bilinmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Saimbeyli Kalesi.
Kale, eski Haçin yerleşmesinin merkezini
teşkil etmekteydi. Sivil ve dini yapılar ise
tepenin özellikle kuzey ve batı eteklerinde
yoğunlaşmıştı. Kale kurulu bulunduğu
kalker kayalık tepenin topoğrafyasına
uydurularak kuzey-güney doğrultusunda
inşa edilmiştir (Buyruk, 2011).
Bizans döneminden 1071 öncesine kadar
bir garnizon kalesi olarak işlevini sürdüren
kale ve yöresine; Türk akınlarından önce
Arap-İran saldırıları karşısında Kayseri
ve dolaylarına yerleşen Ermenilerin,
burada da sorunlar yaşamaları sonucu
göç ederek yerleştikleri görülmektedir.
1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Bizans’ın
zayıflamasından yararlanan Ermeniler,
bu kale ile birlikte Feke Kalesi’ni de ele
geçirerek 1095 yılında küçük bir prenslik
kurmuşlardır. Memluklular, 1375 yılında
kesin zafer ilan ederek Kilikya Ermeni
Krallığına son verirken Saimbeyli’ye göç
başlatan Ermeniler, 15. yüzyıl başlarına
kadar göçlerini sürdürerek kale ve
yöresine yerleşmeye devam etmişlerdir.
Kale bu tarihlerde savunma yapısından
çok bir toplanma merkezi, kilise işlevi
görmüştür. Osmanlı döneminde Maraş
Sancağı’na bağlı 40.000 nüfusa ulaşan bir
yerleşimi koruyan kale, 20. yüzyıl başına
kadar varlığını sürdürmüş, daha sonra da

harabe halinde terk edilmiştir (Buyruk,
2011).
Amerikan Kız Lisesi.
Amerikalılar’ın 19. yüzyıl sonlarından
itibaren bölgede açtıkları misyoner
okullarından birisidir (Tansuğ (ed.), 2020).
Kızlar Hamamı.
Kirkot suyundan beslenen, kız öğrencilerin
ve kadınların kullandığı bir hamamdır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Himmetli - Saimbeyli Taşköprüsü.
Köylüler köprünün tam ortasında
olduğuna inanılan hazineyi bulmak
amacıyla köprüyü tahrip etmişlerdir
(Tansuğ (ed.), 2020).
Örülü Mağara.
Ortaçağda kullanıldığı tespit edilen bu
büyük mağaranın yaklaşık 10 metre
uzunluğunda olan girişi baştan yukarı
taşlarla örülmüştür. Mağaranın içinde
tonozlu bir bölüm de inşa edilmiştir
(Tansuğ (ed.), 2020).
Mektep Mağarası.
Önü blok taşlarla örülmüş olan mağara,
Değirmenciuşağı
köyündeki
tescilli
noktalardan biridir. Dışarda, kapının üst sağ
ve sol köşesinde iki aslan/leopar kabartması
bulunmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Çürük Kalesi.
Çeralan’la Gökmenler köyleri arasında
konumlanan kalenin taş duvar işçiliğine göre
Roma Bizans döneminden kalma bir yapı
olduğu düşünülmektedir. Tepe noktasında
nehre doğru bakan yönde, kayaya oyulmuş
1,5 metrelik bir sunu çukuru bulunmaktadır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Kızlar Kalesi.
Yörede Kızlar Kalesi olarak bilinen
Himmetli Köyü Göz Mevkii’ndeki yapı,
aslında gözetleme amaçlı yapılmış küçük
bir karakol binasıdır. Himmetli Köyü’nün
2,5 km güney-güneybatısında yer alan
yapı, küçük bir vadi içerisine gizlenmiştir.
Yoldan çok yöredeki yerleşimleri kontrol
ve korumak için inşa edilmiş olduğu
düşünülmektedir. Bugün büyük oranda
yıkılmış olan kaleden geriye doğu
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duvarından bir parça ve bu duvar üzerinde
olduğu anlaşılan giriş kapısından bir söve
kalmıştır. Bugünkü duvar yüksekliği 1,40
m ile 2,80 m arasında değişmektedir.
Çam ormanları içerisinde adeta kamufle
olmuş kalenin kalan izlerden kareye
yakın bir plan gösterdiği anlaşılmaktadır.
Kaba yonu ve moloz taşlardan inşa
edilen kalede, kapı sövesinde düzgün
kesme taş malzeme kullanılmıştır. 1,10
m kalınlığındaki duvarlar harç ve küçük
moloz taşlarla doldurulmuştur. Üzerinde
herhangi bir yazıt bulunmayan kalenin
genel özellikleri bir Ortaçağ yapısı izlenimi
uyandırmaktadır (Buyruk, 2011).
Eski Değirmen Yolu Köprüsü.
Himmetli
Köyü
sınırları
içerisinde
Feke-Saimbeyli
yolunda
bulunan
köprü Saimbeyli Çayı üzerindedir. Tek
gözlü olarak inşa edilen köprü 3,80 m
genişliğinde, 8,90 m uzunluğunda ve 5
m yüksekliğindedir. Büyük oranda moloz
taşlardan inşa edilen köprünün sadece
kemer yüzeyinde düzgün kesme taş
kullanılmıştır. Üzerinde herhangi bir kitabe
barındırmayan köprü, genel özellikleriyle
Osmanlı’nın son dönemine işaret
etmektedir (Buyruk, 2011).
Taş Köprü.
Feke-Saimbeyli yolu üzerinde Saimbeyli
Çayı üzerine inşa edilmiş olan köprü, tek
gözlüdür. Çoğunluğu moloz taşlardan
inşa edilen köprünün kemer yüzeylerinde
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Köprü 4,30 m genişliğinde, 11 m uzunluğunda
ve 8 m yüksekliğindedir. Kısmen korunarak
günümüze ulaşan köprünün üzerinden
geçen yol toprak kaplı olup, düzensiz
aralıklarla ahşap hatıllarla desteklenmiştir.
Üzerinde herhangi bir kitabesi bulunmayan
köprü, genel özelliklerinden yola çıkılarak
Osmanlı’nın son dönem eseri olarak
tanımlanabilir (Buyruk, 2011).
Fatih Mahallesi Taş Köprü.
Fatih Mahallesi sınırları içerisinde kalan
Taş Köprü, Kirkot Çayı üzerinde kuruludur.
Köprü yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür.
Kesme taş ve moloz taşlardan inşa edilen
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köprünün üst tarafı ve döşemesi günümüz
onarımları sonucu beton dökülerek
parke taş döşenmiştir. Bu şekliyle köprü
büyük oranda değişime uğramıştır. Köprü
bugünkü şekliyle 7,40 m genişliğinde 13,60
m uzunluğunda ve 6 m yüksekliğindedir.
Köprünün orijinal genişliği 4 m civarındadır.
Üzerinde herhangi bir kitabesi olmayan
köprü genel özellikleriyle Osmanlı son
dönemini işaret etmektedir (Buyruk, 2011).
Hamurcu Köprüsü.
Kent merkezinde Hamurcu Mahallesi’nde
yer alan köprü Obruk Deresi üzerine inşa
edilmiştir. Düzgün kesme taş ve moloz
taşlardan inşa edilen köprü tek gözlü ve
sivri kemerlidir. Güneyde ve kuzeyde doğal
kayalıklar üzerine oturan köprü ayakları
tamir görmüştür. Kemer yüzeylerinde
düzgün kesme taş, diğer bölümlerinde
ise moloz taş malzeme kullanılmıştır.
Köprünün üst döşemesi günümüze
ait olup orjinalliği bozulmuştur. 9,40 m
yüksekliğindeki köprünün orijinal uzunluğu
7,90 m, genişliği ise 3,70 m’dir. Bugünkü
uzunluğu 16,40 m, genişliği ise 7,60 m’dir.
Üzerinde herhangi bir kitabe yoktur; genel
özellikleri ise Osmanlı’nın son dönemini
işaret etmektedir (Buyruk, 2011).
Tufanbeyli
Gala Tepe ve Küçük Sarı Fakı Höyük buluntuları
Demir Çağı’nda I. binde Tufanbeyli’de yerleşim
olduğunu göstermektedir.
Şar Antik Kenti.
Bölgenin en önemli antik şehirlerinden
birisi olan ve Hitit döneminde Komana
adıyla bilinen Şar, Göksu’yu oluşturan
Sarız Çayı’nın geçtiği vadi düzlüğünde
kurulmuştur.
Kizzuwatna
ve
Hitit
Döneminde önemli bir dini merkez olan kent,
Roma, Bizans ve Osmanlı’ya da ev sahipliği
yapmıştır. Bölgede Roma devrinden
kalma açık hava tiyatro, Bizans dönemine
tarihlenen Heroon (Kırık Kilise), mermer
bloklardan inşa edilmiş 6 m yüksekliğindeki
Korinth Tapınağı (Ala Kapı) önemli tarihi
kalıntılardır (Boran Şen; Çukurova Kalkınma
Ajansı, 2016; Tansuğ (ed.), 2020).
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A.01.1.2. Somut Olmayan Kültür
Varlıkları2
Bu bölümde envanter olarak listelenen somut
olmayan kültür varlıkları; UNESCO’nun
(2003) tanımıyla “toplulukların, grupların ve
bazı durumlarda bireylerin kültürel miraslarının
bir parçası olarak kabul ettikleri uygulamalar,
temsiller, ifadeler, bilgiler, beceriler ve bunlarla
ilişkili araçlar, nesneler, eserler ve kültürel
alanlar” anlamına gelmektedir. Adana özelinde
ve turizm ve kültür ekseninde hikâyeler/
efsaneler, gastronomi, sinema, edebiyat ve
geleneksel el sanatları somut olmayan kültür
varlıkları olarak envanterde listelenmiştir.

Somut Kültürel Varlıklarla İlişkili
Hikâyeler/Efsaneler
Anavarza Kalesi Efsanesi
Bazı söylentilere göre Anavarza Kalesi’nin
altında kaleden başlayarak Kozan’a kadar
devam eden içi altın dolu bir mağara olduğu
zannedilmektedir (Arslantaş, 2020).
Bir başka rivayete göre ise eski zamanlarda
bir adam kızını vermek ister. Bir Kadirlili bir
de Kozanlı oğlan kızı ister. Adam kim kaleye
suyu getirirse kızını ona vereceğini söyler.
Suyu Kozanlı getirir, fakat kızın gönlü Kadirlili
oğlandadır. Kaleye su gelir ancak kız intihar
eder. Civar köylerden buraya sıklıkla ziyarete
gelinir ve burada kurban kesip adak adanır.
Bazı rivayetlere göre de bu kalenin altında
“Evran yılanı” yattığı söylenir (Üzelgök, 2008).

Yılanlı Kale Efsanesi
Adana’da, Misis ile Ceyhan arasında bulunan
ve halk arasında “Şahmeran Kalesi” olarak
da bilinen “Yılan Kale” etrafında yılanla ilgili
çeşitli inanışlar ve anlatılar oluşmuştur. “Misis
yılandan, Ceyhan yelden, Adana selden
gidecek.” sözünü de doğrular nitelikte olan
rivayetlere göre mitolojik bir hayvan olan
Şahmeran, bu kalede yaşamıştır. Nitekim
Seyahatname’de de kale içinde çok sayıda,
hatta sürüler halinde yılanların olduğundan,
yılan ısırmasından helak olan kişilerden ve
boynuzlu, ensesi tüylü bir yılanın varlığından
söz edilir. Bir başka rivayete göre ise kalenin içi
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sütle beslenen yılanlarla doludur. Bu yılanlar,
günün birinde sütsüz kalacak ve kaleden
çıkıp Misis’e inerek orada yaşayan insanları
sokarak öldürecekmiş (Şimşek, 2019).
“Yılan Kale” üzerine anlatılan diğer bir
efsanenin ise temeli “Binbir Gece Masalları”na
kadar giden, Türk, Arap ve İran edebiyatında
önemli bir yere sahip olan Camasbname’deki
Şahmeran
hikâyesine
dayanmaktadır.
Benzerleri Anadolu’nun hatta Türk dünyasının
değişik yörelerinde bilinen Şahmeran
hikâyesinin Adana’da farklı bir şekilde
anlatıldığı görülmektedir. Efsaneye göre,
çevrede yaşayan beylerden biri dermansız
bir hastalığa yakalanır. Beyin hastalığını
hiçbir ilaç iyileştiremez. Hekimlerden biri,
beyin derdine çare olacak ilacın Şahmeran’ın
gözleri olduğunu söyler. Ancak yılanların
şahının yerini kimse bulamaz. En sonunda
kendisine büyük iyilikler yapıp, yılanların
öldürmesinden kurtardığı bir kişi, Şahmeran’ın
Misis’te bulunan bir hamamda saklandığını
söyler. Beyin adamları, Şahmeran’ı yakalayıp
gözlerini oyarlar. Bu gözleri yiyen bey, yeniden
sağlığına kavuşur. Ancak, Şahmeran’ın
öldürüldüğünden diğer yılanların haberi
yoktur. Bu yılanlar, durumu öğrendikleri gün
Misis’i basacaklardır (Şimşek, 2019).
Efsanenin
Karataş
varyantında
ise
Şahmeran’ın yaşadığının işareti, çalınan
davullardır. Eğer davullar bir gün susarsa
yılanlar onun öldüğünü anlayacak ve
insanlardan öçlerini alacaklardır (Okuşluk,
1994).
Davulların
çalınması
neşenin,
mutluluğun işaretidir ve bu mutluluk sürdükçe
insanların başına felaket gelmeyecektir. Bu
anlamda Şahmeran, insanları kötülüklerden
korumaya devam etmektedir. Diğer taraftan
davulların susmasını “sur”un üflenmesi,
yılanların saldırısını da kıyamet olarak
değerlendirmek mümkündür (Şimşek, 2019).

Dedebeli Efsanesi

Somut olmayan kültürel mirasın bir
bileşeni olan halk kültürü, “A.01.2.
Kültürel Çeşitlilik ve Toplumsal Yapı”
başlığında ele alınmıştır.
2

Dedebeli, Tozlu Köyü’nün ilerisinden Tahtacı
dağlarının sonlarına doğru yerde büyük
kayanın içinde yattığına inanılan ermiş bir din
büyüğüdür. Bu yerle ilgili çeşitli söylentiler
bulunmaktadır. Eski zamanlarda bir çobanın

Fotoğraf 4. Yılan Kale.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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buradan geçerken Dedebeli ile konuştuğu
biliniyormuş. Yatırın olduğu yerde geceleri
sesler geldiği ve ışık göründüğü, hatta bazı
zamanlarda Tozlu Köyü’nden Tufanbeyli’ye
ışık ve top seslerinin yayıldığı söylenmektedir.
Yatırın
bulunduğu
dağın
etrafındaki
kayalardan su sızdığı için buralara ziyarete
gelenler bu sudan şifa bulmak içmektedir.
Kötü niyetli kişiler geldiği zaman suyun
akmadığı söylenmektedir. Biriken suya para
atarak ve etrafındaki ağaçlara bez bağlayarak
dilek dilerler. Aynı zamanda buraya gelerek
adak adarlar ve adakları gerçekleşirse burada
kurban keserek dağıtırlar (Arslantaş, 2020).

Gümülek Dağı Efsanesi
Gümülek Dağı, Tufanbeyli ve Şar Köyü
arasında bulunan etrafı taşlarla örülü bir
dağdır. Bu dağdan eski zamanlarda top
patlama sesine benzer bir şekilde ses geldiği
özellikle, ramazan ayının iftar vaktinde “güm”
sesi geldiği söylenmektedir ve bu yüzden
bu dağın adı “Gümülek” olarak kalmıştır.
Dağda mezarlar ve kayalar bulunmaktadır
ve kayaların arasından akan küçük su
sızıntıları bulunmaktadır. Eğer buralara kötü
niyetli bir insan giderse o kişinin bu suları
görmeyeceğine inanılmaktadır. Yöre halkı
yağmur duasını buraya gelerek yapmaktadır.
Uzun süre yağmur yağmadığında köylüler
buraya gelerek kurban keser ve ihtiyacı
olanlara dağıtır (Arslantaş, 2020).
Lokman Hekim Efsanesi
Efsaneye göre Kuran’da ismi geçen ünlü alim
Lokman Hekim, hayatı boyunca köşe bucak
gezip bitkilerin sırrını öğrenmiş. Her çiçek her
ot dile gelir, ona hangi tedavi için kullanılacağını
söylermiş. O da tüm bunları bir deftere not
edip etrafına şifa verirmiş. Gel zaman git
zaman ölümsüzlüğün iksirini bulmak amacıyla
Çukurova’yı köşe bucak gezmiş. En sonunda
bir çam ağacının altında uyuklarken bir bitki
ölümsüzlüğe nasıl çare olacağını anlatmış.
Lokman Hekim iksirin formülünü defterine
yazıp, heyecanla yola koyulmuş. Misis
Köprüsü’nün üzerinden geçerken karşısına
Cebrail çıkmış ve defteri Ceyhan’ın azgın
sularına atmış Tansuğ (ed.), 2020).
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Gastronomi ve Mutfak Kültürü
Adana, stratejik önemi ve bereketli
toprakları yüzünden, çağlar boyunca
sık sık el değiştirmesi nedeniyle farklı
kültürlerin izlerini taşımaktadır. Bu izler
çeşitli kültürlerin mutfaklarını kendi damak
zevklerine göre birleştirmesine neden
olmuştur. Arap toplumları, tarih boyunca
İpek ya da Baharat Yolu üzerinde bulunması
nedeniyle gerek ticaret ilişkileri ve din ile
gerekse geleneksel ve kültür açısından
birbirlerinden etkilenmişlerdir. Adana ilinde
de nar ekşisi, turunç suyu ve sumak gibi ekşi
lezzet veren unsurların salata ve mezelerde
diğer bölgelere göre daha fazla kullanım
bulunmasının bu etkilenme sonucu olduğu
düşünülmektedir (Tablo 1). Bazı yemek, çorba
ve tatlı isimlerinde günümüzde hala Arapça
kelimelerin kullanılması geleneksel yemek
kültürünün yeni nesillere aktarımının devam
ettirildiğine işaret etmektedir (Karaca ve
Yıldırım, 2020). Ayrıca İran yemeklerinin bir
özelliği olan maydonoz, dereotu, nane ve tere
gibi taze bitkilerin bol miktarda kullanımının
Adana mutfağında da yer aldığı, özellikle
kebap çeşitlerinin yanında kullanımının
yaygın olduğu bilinmektedir (Saçılık ve Çevik).
Benzer şekilde, Adana yörükleri binlerce
yıllık Türk mutfak kültürünü gümümüze kadar
saklamış ve taşımışlardır (Oğuz, 2020).
Adana kebabı, ilk defa 19. yüzyılın ikinci
yarısında Adana’daki Kazancılar Çarşısında
yapılmış olup, kebapçılardan alınan bilgilere
göre, kebabı ilk yapanın Sağır Sülo’nun
dedesinin ya da dedesinin babasının olduğu
tahmin edilmektedir (Uygur, 2013). Adana
Ticaret Odası; Adana kebabı için 15.08.2003
tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna
başvurmuş olup 13.06.2004 tarihinde mahreç
işareti türünde coğrafi işaretli tescil belgesini
almıştır (Url-1).
Adana’ya ait Arap yemek kültürünün bir
yansıması olan Adana kebabının yanı sıra analıkızlı, biber salçası, Adana güveci (tavası), halka
tatlısı, karpuz pekmezi, lokma, taş kadayıf,
şalgam ve şırdan mahreç işareti türünde; Adana
karpuzu ise menşe adı türünde coğrafi işaretli
ürün olarak tescil edilmiştir (Tablo 2).
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Hayvansal Ürünlerle

Siyyadi (Balık), Bumbar, keşkek çorbası, Hrisi, Ekşili Köfte

Yapılan Yemekler

(Toplalak), Kaburga Dolması (Eye), Tirit, Sırın, İçli köfte,
Düğür köfte, Çanakta güveç/ testi kebabı

Sebze Yemekleri

Kurus, Babagannuş, Patlıcan Tava, Mıhşi (Dolma), Bamya

Baklagiller ile

Miseylika, Nohut Yahnisi

Yapılan Yemekler
Tahıl Ürünleri ile

Etli Bulgur Pilavı, Analı Kızlı, Yoğurt Katma, Bulgur Pilavı,

Yapılan Yemekler

Kübbet(İçli Köfte), Kıbbi, Riz (Pilav), Lepe

Yabani Otlarla

Kömeç Kavurması, Hardal Sarması, Ekşileme,

Yapılan Yemekler

Isırgan Kavurması, Yılan Pancarı (Tirşik)

Hamur Yemekleri

Kıddes, Mantı, Katmer, Ovmaç, Mayalı

Çorbalar

Şüjberek (Yüksük çorbası), Kara Çorba, Bulgur Çorbası,
Kişk(Tarhana Çorbası), Mahluta (Mercimek Çorbası),
Düğün çorbası, İşkembe çorbası, Yayla çorbası.

Tatlılar

Mileytutet, Aşure, Kreykuşet (Karakuş), Palıza, Sarı burma,
Pohut tatlısı.

İçecekler

Şerbet, Ayran, Aşlama.

Kışlık Gıdalar

Turşu, Biber salçası, Asma yaprağı, Biber, patlıcan, kabak
kurusu, Şehriye.

Tablo 1: Adana ilindeki Arap mutfak kültürüne ait yiyecek veiçecekler. Kaynak: Onarlı, 2005; Uğurlu, 2010.

Coğrafi Işaretin Adı

Başvuru Tarihi

Türü

Analı Kızlı

12.01.2018

Mahreç işareti

Biber Salçası

19.10.2017

Mahreç işareti

Adana Güveci (Tavası)

08.05.2018

Mahreç işareti

Halka Tatlısı

19.01.2018

Mahreç işareti

Karpuz Pekmezi

26.09.2017

Mahreç işareti

Adana Karpuzu

12.06.2017

Menşe adı

Adana Kebabı

15.08.2033

Mahreç işareti

Lokma Tatlısı

19.01.2018

Mahreç işareti

Taş Kadayıf Tatlısı

19.01.2018

Mahreç işareti

Şalgam

12.12.2014

Mahreç işareti

Şırdan

12.01.2018

Mahreç işareti

Tablo 2: Adana ilindeki coğrafi işaretli ürünler. Kaynak: Url-1.
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Başvuru süreci devam eden ürünler ise;
Karaisalı Biberi, Kozan Kuytucak Narı, Kozan
Bucak Portakalı, Adana Limonu (Mayer),
Adana Biber Salçası, Saimbeyli Kirazı, Hanyeli
Balı, Tufanbeyli Çerkez Peyniri, Tufanbeyli
Fasulyesi, Tufanbeyli Kötün Domatesi, Kozan
Hurması, Kozan Mezla Balı, Saimbeyli Çeralan
Cevizi, Feke Sedir Mantarı, Kozan Narenciye
Balı, Adana Taş Kadayıfı, Adana Karakuş
Tatlısı, Adana Halka Tatlısı, Adana Lokma
Tatlısı, Adana Tulumba Tatlısı, Adana Börek
(Çukurova KalkınmaAjansı, 2019).
Mutfak
kültürünün
gelişiminde
farklı
kültürlerin etkileşimi etkili olurken, tüm
özel günler ile ilgili törenlerde dinsel veya
toplumsal kökenli bayramlarda toplu halde
yenen yemeklerin de zengin bir kültür
oluşturduğu görülmektedir (Koyuncu vd.,
2012). 15. yüzyıla ait bir Memluk kaynağı olan
Zübtet Keşf el-Memalik’te geçen herisiyye’nin
adı, daha sonraları 1540 tarihli Ramazanoğlu
Halil Beyoğlu Piri Paşa vakfiyesinde Ramazan
geceleri için etle birlikte temiz sadeyağ, beyaz
pirinç taamı (pilav), et, buğday ile pişirilen
meşhur bir yemek olarak herise şeklinde
geçmektedir (Çetin, 2006). Kutsal sayılan
hrisi yemeğinin hazırlanmasında sadece
sırrı bilen erkekler görev alırken, bayramda
kullanılacak
ekmek
gibi
yiyeceklerin
üretilmesi ve diğer işler tamamen kadınlar
tarafından yapılmaktadır. Yemeğin yapımında
kullanılacak kazan, tabak, kepçe ve benzeri
bütün araçlar bir dini gelenek olduğu için
Reyhan Duası okunarak reyhan bitkisi ile

erkekler tarafından temizlenmektedir. Tören
yemeğinin en önemli özelliği, bayrama sadece
Nusayri olanların davet edilmesine rağmen
hrisinin din veya mezhep farkı gözetilmeden
herkese dağıtılmasıdır (Keser, 2005). Yapımı
çok zor olduğundan ve uzun sürdüğünden
bu işi erkekler üstlenmekte, kazanlara
buğdayla beraber kesilen kurbanın etleri
konularak, sık sık karıştırılmak suretiyle ağır
ateşte pişirilmektedir (Yenmiş, 2010). Hrisi
kıvamsız olarak pişirildiğinde çorba olarak
tüketilmektedir. Çorba yapılırken doğranan
etler kaynatılarak kemiklerinden ayrılmakta
ve üzerine kuyruk yağı ile birlikte nohut ve
dövmelik buğday eklenmektedir. Bazıları,
çorbayı bulgur veya pirinç pilavının üstüne
et koyarak yapmaktadır. Çorba bayramlar
da yapıldığı gibi ölüleri anmak için de yapılıp
dağıtılmaktadır (Uğurlu, 2010). Yemeğin
yanında içecek olarak ise ayran veya şerbet
(nar suyu, nar pekmezi suyu, çeşitli şıralar
veya limonata) dağıtılmaktadır (Onarlı, 2005).
Kıddes Bayramı’nda ise Kıddes Çöreği
yapılmaktadır. Su yerine ayran ve hoşaf gibi
içeceklerin tüketildiği Muharrem ayında
şerbet, lokma, aşure ve tüm bakliyatların
konduğu kara çorba da yapılmaktadır. Aşure,
yedi çeşit malzemeden oluşmakla birlikte
diğer yörelerde yapılanlardan tuzlu olması ile
ayrılmaktadır (Uğurlu, 2010). Adana’da düğün
yemekleri ise aile büyüklerinden oluşan
kadınlar tarafından pişirilmekte ve yemeği
pişirenlere “aşganacı” denilmektedir (Onarlı,
2005) (Tablo 3).

Doğumla ilgili yemekler

Düğünle ilgili yemekler

Ölüm töreniyle ilgili yemekler

Ballı çerez

Düğün ekmeği

Ölü helvası

Yağlı ballı

Yüksük çorbası

Yedi yemeği

Ciğer salatası

Ekşili köfte

Kırk yemeği

Kaynar

Davul aşı

Elli iki yemeği

Yakı

Gelin tatarı

Mahreç işareti

Şekerli buğday veya pide

Keşkek

Kazma kürek yemeği

Hedik
Tablo 3: Adana ilinde özel günlerde yapılan yöresel yemekler. Kaynak: Url-X.
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Mevsim hazırlığı her yörede olduğu gibi
Adana’da da imece usulüyle yapılmaktadır.
Köyün bütün kadınları sıra sıra birinin evinde
toplanır ve o kişinin ekmeğine, salçasına,
bulguruna, tarhanasına vb. yardım eder. Yufka
ekmeğe gelenlere “keşikçi”, ekmek yapma
sırasına ise “keşik” denir. Eğer bir kadın
diğerinin ekmeğine karşılık gitmezse “keşiğim
kaldı” denilir. Yazın hayvanlar ahırlarına hiç
girmediği için ahırlar boş olur ve bu alanlar
yazın ambar olarak değerlendirilir. Kış için
en çok tahıl ürünleri saklanır. Örneğin, hiç
değirmenden geçmemiş darı ve buğday
naylon torbalara veya tenekeden fıçılara
konulur. Değirmenden geçmiş köftelik,
pilavlık bulgur, buğday unu(kara un) mısır unu
yapılmak için kırılan tahıllar bez torbalarda
saklanır (Arslantaş, 2020).
Diğer bir gastronomik güç ve gelenek ise
ayaküstü ve enformel ortamlarda yenilen,
bölge kültürünü deneyimleme imkânını
sunan sokak yemekleridir. Sabah beşte
başlayan ciğer ve şalgamla kahvaltı alışkanlığı
günümüzde halen bir ritüel olarak devam
etmektedir (Url-2). Kazancılar Çarşısı’nda,
her pazar saat sabah beş itibarıyla açılan
ciğerciler alışkanlıkların ve kültürün önemli bir
yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.
Arslantaş’ın (2020) Adana yemek kültürünü
konu aldığı yüksek lisans tezinde listelenen
Adana yemekleri aşağıda yer almaktadır:
Mevsim Hazırlık Yemekleri.
Yufka Ekmeği: Yufka ekmeği kışlık
hazırlanan bir yiyecektir. Adana’da çok
ince bir şekilde açılır ve her yapan kişi
100-110 civarı ekmek yapar. Yufka ekmek,
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras
listesine 2016 yılında eklemiştir.
Tarhana Çorbası: Adana’da tarhananın
ana malzemesi dövme ve yoğurttur.
Adana tarhanasına kurutma aşamasında
çok baharat kullanılmaz. Eski dönemlerde
yapılan göçler neticesinde unla yapılan
tarhanalar da mevcuttur; fakat yörede
yaşayan
insanların
çoğu
dövme
kullanmaktadır.
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Kıtırdak: Kıtırdak, Adana’ya özgü bir
söylemdir. Kıtırdaktan tek başına yemek
yapılmasa da yüksük çorbalarına koymak
için yapılır.
Gavut, Erişte, Bulgur Kaynatma, BiberDomates Salçası, Çemen, Şalgam, Palıza
(Nişe, Azık), Kus Kus
Et Yemekleri.
Adana’da çoğunlukla et yemekleri tüketilir.
Yaylacılığın hâlâ devam ettiği yörelerde
hayvancılık ön plandadır. Özellikle bölgede
yer alan Yörük toplulukları hayvancılıkla
uğraştığı için kırmızı et oldukça ön
plandadır.
Adana Kebap: Et yemeklerinin en başına
koyacağımız Adana kebap, Adana’nın
en meşhur yemeklerindendir. Düğün,
bayram, kutlamalar, özel davetler gibi
ziyafetlerde en önde yapılan yemektir.
Büryan Kebabı, Kuzu Şiş Kebap, Cağartlak
Kebabı, Patlıcan Kebabı, Boru Kebabı,
Lokma Kebabı, Ciğer Kebabı, İçli Köfte
Sakatat İle Yapılan Yemekler.
Şırdan, Mumbar, Kırkkat, Kelle Paça
Sebze Yemekleri.
Borani, Süllüm, Etli Yeşil Fasulye, Patlıcan
Sulusu, Hardal ve Tevek Sarması, Kabak
Çiçeği Dolması, Kuru Bamya Yemeği
Hamur İşi Yemekleri.
Yufka Ekmek (Sac Ekmeği), Tandır Ekmeği
(Çarpma), Setikli Ekmek, Acılı Ekmek
(Biberli Ekmek), Yağlı Katmer, Yağlı Ballı,
Tahinli Ekmek, Küncülü Ekmek (Susamlı
Ekmek ), Bayram Çöreği (Arife Çöreği),
Sac Böreği, Tandır Böreği, Kol Böreği
(Ispanaklı), Çökelekli Börek, Pazı Böreği,
Muska Böreği, Etli Kömbe, Sac Altı, Kuş
Böreği, Sıkma, Peksimet (Dızmana),
Eleme
Çorbalar.
Yüzük Çorbası, Mercimek Çorbası,
Tarhana Çorbası, Tırşik, Mırmırık Çorbası,
Tutmaç, Topalak, Toga Çorbası (Toğga),
Ekşili Çorba, Yarma Çorbası, Analı Kızlı
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Çorbası, Düğün Çorbası, Tatar Çorbası,
Dul Avrat Çorbası, Mahlûta Çorbası,
Acebek Çorbası, Şehriye Çorbası, Un
Çorbası (Un Aşı), Tavuk çorbası, Yayla
çorbası, Kara Çorba, Pıttırıç Çorbası,
Sütlü Çorba
Pilavlar.
Dövme Pilavı, Domatesli Bulgur Pilavı,
Mercimekli Bulgur Pilavı, Nohutlu Bulgur
Pilavı, Şehriyeli Bulgur Pilavı, Sebzeli
Pirinç Pilavı, Kömeçli Lepe, Kısır
Salatalar.
Babanüş (Gâvur Aşı), Muhammara, Pişmiş
Soğan Salatası, Teretür, Ezme, Turp
Salatası, Acılı Çökelek, Haydari, Hombaç
Tatlılar.
Bici Bici, Karakuş Tatlısı (Sarı Burma),
Halka Tatlı (Adana Tatlısı), Lokma Tatlısı,
Kabak Tatlısı, Ayva Tatlısı, İrmik Tatlısı,
Zerde, Aşure, Elma Tatlısı, Fıstıklı Baklava,
Kaynar, Lohusa Şerbeti, Künefe, Peynir
Tatlısı, Ekmek Tatlısı, Yoğurt Tatlısı, Revani,
Un Tatlısı, Şekerpare, Tel Kadayıf, Yufka
Tatlısı, Palıza, Karsambaç
Reçeller.
Böğürtlen Reçeli, Çilek Reçeli, Kiraz
Reçeli, Patlıcan Reçeli, Turunç Reçeli,
Kabak Reçeli, Dut Reçeli
İçecekler.
Şalgam, Yayık Ayran, Tuluk Ayranı, Ekşili
Şerbet, Limonata, Aşlama Şerbet
Bu yemeklere ek olarak, Adana için
gastronomik
değeri
olan
ürünlerin
başında Karakılçık Buğdayı yer almaktadır.
Geçmişte geniş bir üretim alanına sahip olan
Karakılçık Buğdayı düşük ekonomik verim
nedeniyle günümüzde daha küçük oranda
üretilmektedir. Ayrıca Nar Ekşisi, Karaisalı
Kavsara Peyniri, Basma Peynir, Tatlı Limon,
Şeker Portakalı, Karataş Kefali, Kefal Havyarı,
Mersin Balığı Havyarı, Mavi Yengeç, Turunç
Reçeli, Susam, Mantaş Kabağı, Adana Topak
Zeytini, Adana Tarhanası, Turunç Ekşisi,
Karataş Bahçe Biberi (salçalık) gastronomik
değeri olan ürünler olarak sıralanmaktadır
(Çukurova Kalkınma Ajansı, 2019).
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Tören Yemekleri.
Diş Hediği: Çocuğun ilk dişinin çıkmasıyla
birlikte, diğer dişlerin sağlam olması için
uygulanır. Üzerine şeker dökülerek yenir.
Düğün Ekmeği: Adana’da düğünden önce
düğün ekmeği pişirilir. Düğün ekmeği
pişirmek için hamur açıcı kadınlar çağırılır.
Hamur, tef çalınıp türkü söylenerek bir
şenlik havasında yoğurulur. Bir döküm
ekmek açıldıktan sonra ekmek tahtaları
kenara çekilerek halay çekilir. Damat
geldiğinde ona yağlı bazlama pişirilir,
bunun karşılığında damattan bahşiş alınır.
Gelin Tatarı: Bu yemek gelinin oğlan evine
geldiği gün pişirilir.
Davul Aşı: Düğün gününde yapılan etli
dövme pilavı, etli bulgur pilavı, etli kuru
fasulye, patlıcan dolması, lahana ve yaprak
sarmasına davul aşı denir.
Ölü Helvası: Ölünün helvası için aşçı
tutulmaz, tanıdık kadınlar tarafından
pişirilir.
Yedi Mevlidi: Ölünün yedinci günü verilen
yemektir. Bu günde yine mevlit okunur,
yakınlar gelir.
Kırk Yemeği: Cenazenin kırkıncı gününde
durumu olan cenaze sahipleri, ölünün
ruhu için kurban keserler ve etiyle yemek
yapılır.
Elli İkisi: Vefat eden kişi için pişirilen son
yemek elli iki yemeğidir. Yine yakınlar
çağırılır. Cenazenin elli ikisinde mutlaka
etli kemik ya da kemik kaynatılır; çünkü o
gün ölünün eti kemiğinden ayrılır.
Arife Çöreği: Ramazan
arifesinde yapılır.

bayramının

Kömbe: İkramlık olarak normal zamanlarda
da çok sık yapılan fakat Ramazan ayında
daha çok yapılan ikramlık kuru pastadır.
Namaz Çorbası: Kurban bayramında
yapılan çorbadır. Bu çorbanın önemli bir
noktası, bayramın son günü yapılmasıdır.
Acele Bacı Adağı: Bu adağı genelde
kadınlar adar. Dileği olduktan sonra

Fotoğraf 5. Kebap ustası, Kazancılar
Çarşısı. Serim Dinç arşivi, 2021.
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eve bir kadın hoca ve komşu kadınlar
çağırılır. Kuran okunmaya başlayınca
helva kavrulmaya başlanır. Evde bulunan
kadınlar tek tek kaşıkla helvayı karıştırır.
Helvayı karıştırırken birbirlerine “Acele et
bacı!” der.
Sütlü Kahve Adağı: Bir kadın herhangi
bir adak toplantısında ev sahibinin
şekerliğinde şeker alarak adak adar ve
onu saklar. Dileği olursa kadın hoca ve
komşular çağırılır, sakladığı şekeri sütlü
kahvenin içine atarak pişirir.
Halil İbrahim Sofrası Adağı: Bu adak
yemeğinin günü, yemeğin yapılışı,
malzemesi gibi kısıtlamaları yoktur. Bir kişi
adak adadıktan sonra dileği yerine gelirse
kırk türlü yiyecek ve içecek olan bir sofra
kurulur ve yakınlar çağırılır.
Derder Pilavı: Mercimekli bulgur pilavıdır.
Bu adağı çocuğu olmayan kadınlar adar.

Sinema
Arşiv belgelerine göre, bilinen ilk film
gösteriminin 1902 yılında gerçekleştirildiği
Adana, Türkiye’de popüler sinemanın ve
sinemaya gitme deneyiminin altın yıllarının
yaşandığı 1960-1980 dönemi boyunca,
topyekûn bir sinema şehri olmuştur.
Yine aynı dönemde Adana ve Adana’nın
merkezinde bulunduğu Güney Bölgesi
işletmeleri, İstanbul’un ardından ikinci
pazarı oluşturmaktadır. Üstelik Adana şehir
merkezi sadece sinema gösterimiyle öne
çıkmaz; film üretim ve dağıtımı sektöründe
de İstanbul’un ardından en önemli merkez
durumundadır. Örneğin 1940-1980 yılları
arasında Adana’da tescilli ya da tescilsiz
olarak 120 kadar film yapım ve dağıtım
işletmesi faaliyet göstermiştir. Aynı zamanda,
bu dönemde Türkiye sinemasına egemen
olan bölge işletmeciliği üretim tarzı (anlaşmalı
filmlerin bölgede dağıtımının üstlenilmesi
ve işletilmesi) içinde Adana/Güney Bölgesi
İşletmeciliği (21 ili kapsayan en büyük bölge),
sinema sektörünün kültürel, politik, kurumsal
ve
endüstriyel
belirleyicilerinden
biri
olmuştur. Özellikle, 1960-1980 yılları arasında
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sinema, Adana için kritik önemde toplumsal
alan ve kültürel ortam oluşturmaktadır.
Sinema salonları ve özellikle iklimin etkisiyle
daha tercih edilir olan açık hava sinemaları
(yazlık sinemalar) şehrin sosyo-kültürel
yaşamının ve özellikle kadınlar ve çocuklar
için önemli kamusal alanların merkezi
olmuştur. Ancak, televizyon yayınlarının
başlaması, 12 Eylül 1980’de yapılan askeri
darbe ve toplumsal olaylardan kaynaklı çeşitli
nedenlerle 1980’lerin başından itibaren film
endüstrisinde düşüş yaşanmaya başlamıştır.
Sinema kültürüyle beraber sinemanın yarattığı
sosyal ve kültürel deneyimin özgünlüğü ve
topluluk oluşturma kapasitesi de kaybolma
tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak,
sinema endüstrisinin hem toplumsal hem
de sektörel olarak yaşadığı bu hızlı düşüşe
rağmen, tarihi 1969 yılına dayanan Altın Koza
Film Festivali’nin günümüzde uluslararası
ölçekte devam ediyor olması ve Adana’dan
çıkmış olan / çıkan film endüstrisiyle ilişkili
tanınmış kişilerin Adana ile ilişkili olarak ulusal
toplumsal bellekte yerinin olması bu kültürel
mirasın kent için öneminin devam ettiğini
göstermektedir.
1932 yılında Türkiye’deki sinema sayısı
129 iken Adana’daki sinema sayısı 5’tir. Bu
sinemaların 4’ü Adana şehir merkezinde,
diğeri ise Ceyhan ilçesinde konumlanmıştır.
Bunların en büyüğü 500 kişilik seyirci
kapasitesine sahip olan Adana şehir
merkezindeki Türk Ocağı Sineması’dır. Türk
Ocağı Sineması’nı 400’er kişilik kapasiteye
sahip Elhamra Sineması, Yeni Sinema, Hale
Sineması ve Ceyhan Halkevi Sineması takip
etmiştir.Bunlardan Türk Ocağı Sineması’nın
adı “Asri Sinema”, Elhamra Sineması’nın adı
ise önce “Lale” daha sonra “Alsaray Sineması”
olarak değiştirilmiştir. Bunlara daha sonra
“Tan Sineması” ile “Erciyes Sineması” ilave
olmuştur (Çanak, 2013).
1950’li yıllardaki iktisadi gelişmeye bağlı
olarak eğlence sektörünün gelişimi Adana’da
yazlık sinema sayısındaki artışla etkisini
göstermiştir. 1960’ların sonunda yapılan
bir araştırmaya göre şehirde 35’i salon, 75’i
açık hava olmak üzere, 110 sinema işletmesi

Fotoğraf 6. Adana Sinema Müzesi.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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faaliyet göstermektedir ve her 6 seyirciye
bir sinema koltuğu/sandalyesi düşmekteydi
(Coş, 1969). Bu süreçten kent merkezinin yanı
sıra ilçe merkezleri de etkilenmiştir. İmamoğlu
ve Haruniye gibi büyük ölçekli ilçelerde yazlık
ve kışlık sinemalar açılmıştır. Özellikle iktisadi
ve kültürel açıdan hareketli olan Osmaniye,
Ceyhan ve Kozan gibi ilçeler bu konuda öncü
olmuşlardır (Çanak, 2013).
1960’ların sonunda kent merkezindeki kışlık
sinemaların en büyüğü 978 kişilik izleyici
kapasitesine sahip olan Erciyes Sineması,
en küçüğü ise 450 kişilik izleyici kapasitesine
sahip olan İpek Sineması’dır. 7 adet kışlık
sinemanın toplam izleyici kapasitesi 4.671’dir.
Yazlık sinemaların seyirci kapasiteleri ise 4001.200 kişi arasında değişim göstermiştir. Buna
göre şehirdeki 32 yazlık sinemanın yaklaşık
seyirci kapasitesi 25.600’dür (Çanak, 2013).
Tabloda 1967 Adana İl Yıllığı’nda kaydı
bulunan yazlık ve kışlık sinemaların listesi
bulunmaktadır (Tablo 4). Çam ve Şanlıer
Yüksel (2021) tarafından gerçekleştirilen
çalışmada ise 1900’den bugüne değin şehirde
faaliyet gösteren 125 açık hava ve salon
sinemasının konumları haritaya aktarılmıştır.
Bu adres kodlamaları Adana’nın kentsel
belleği için önemli ifadeler taşımaktadır. Adana
Turizm ve Kültür Eylem Planı kapsamında
gerçekleştirilen aktör buluşmalarında Sabri
Şenev’in hâlen adres tariflerinde yıkılmış ve
yerinde farklı bir işlev olsa dahi bu sinemaların
referans verildiğini belirtmesi bu önemi ortaya
koyar niteliktedir.
Adana’nın sahip olduğu sinema kültürünün ve
yaşam tarzının yetiştirdiği isimler de sinema
mirasının önemli bir parçasıdır. Sektörde
üretim yapan kişiler Adana’nın sinema
varlıklarını görünür kılmaktadır. Aşağıda
yer alan isimler Sinema Müzesi, Adana
Valiliği internet sayfası (Url-3) ve Aydoğan’ın
çalışması (Url-4) derlenerek listelenmiştir.
Abdurrahman Keskiner [Yapımcı]
Abidin Dino [Yönetmen, Ressam,
Heykeltraş, Yazar]

Ahmet Hoşsöyler [Sinema oyuncusu,
Yönetmen]

Türü

Adı

Bulunduğu Yer

Yazlık

Çamlı Sineması

Atatürk Caddesi

Yazlık

İnci Sineması

Memleket Hastanesi Karşısı

Yazlık

Yeni Sineması

Karacaoğlan Caddesi

Yazlık

Cumhuriyet Sineması

Cumhuriyet Mahallesi

Yazlık

Yıldız Sineması

Çınarlı Mahallesi

Yazlık

İstiklâl Sineması

Eski İstasyon

Yazlık

Cemalpaşa Sineması

Baraj Yolu

Yazlık

Olgun Sineması

Karşıyaka Sakızlar Mahallesi

Yazlık

Aile Sineması

Mestanzâde Mahallesi

Yazlık

Lüks Sineması

Saydam Caddesi

Yazlık

Işık Sineması

Belediye Arkası

Yazlık

Zafer Sineması

Kurtuluş Caddesi

Yazlık

Nur Sineması

Obalar Caddesi

Yazlık

Narlıca Sineması

Narlıca Mahallesi

Yazlık

Denizli Sineması

Denizli Mahallesi

Yazlık

Lale Sineması

Eski Debboy Caddesi

Yazlık

Ses Sineması

Şakirpaşa Yeşilevler Yolu

Yazlık

Halk Sineması

Kocavezir Mahalesi

Yazlık

Ferah Sineması

Cumhuriyet Mahallesi

Yazlık

Emek Sineması

İncedal Pasajı Üstü

Yazlık

Yavuzlar Sineması

Yavuzlar Mahallesi

Yazlık

Sular Sineması

Sular Yolu Üzeri

Yazlık

Bulvar Sineması

Ziyapaşa Bulvarı

Yazlık

Çiçek Sineması

İstiklâl Mahallesi

Yazlık

Alemdar Sineması

Yavuzlar Mahallesi

Yazlık

Kanal Sineması

Kanal Köprü

Yazlık

Erciyes Sineması

Çınarlı Mahallesi

Yazlık

Şan Sineması

Kocavezir Mahallesi
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Türü

Adı

Bulunduğu Yer

Yazlık

Esendam Sineması

Döşeme Mahallesi

Yazlık

Renk Sineması

Çınarlı Mahallesi

Ali Şen [Sinema ve tiyatro oyuncusu]

Yazlık

Gar Sineması

Atatürk Caddesi Sular Yolu Civarı

Altan Gördüm [Sinema, tiyatro ve dizi

Kışlık

Yeni Ünal Sineması

Saydam Caddesi Çıkmaz Sokak

Kışlık

Alsaray Sineması

Kızılay Caddesi

Kışlık

Lüks Sineması

Saydam Caddesi

Kışlık

Erciyes Sineması

Kuruköprü Mahallesi

Kışlık

İpek Sineması

Karşıyaka Mahallesi Kozan Yolu

Kışlık

Asri Sineması

İnönü Caddesi

Cengiz Sezici [Sinema ve tiyatro oyuncusu]

Kışlık

Çelik Sineması

Sucuzâde Mahallesi

Coşkun Güven [Yönetmen]

Kışlık

Sun Sineması

Ziyapaşa Bulvarı

Yazlık

Bağdat Sineması

Saydam Caddesi

Yazlık

Nur Sineması

Obalar Caddesi 42. Sokak

Yazlık

Şehir Sineması

Bakımyurdu Caddesi

Afiş tasarımcısı]

Yazlık

Kent Sineması

Ziyapaşa Bulvarı

Güven Şengil [Sinema ve tiyatro oyuncusu]

Yazlık

Bahar Sineması

Sular Yolu

Yazlık

Türen Sineması

Namık Kemal Mahallesi

Senarist]

Ali Habib Özgentürk [Yapımcı, Yönetmen,
Senarist]

Ali Seyhan [Sinema oyuncusu]

oyuncusu]

Arif Keskiner [Yapımcı, Yönetmen]
Aytaç Arman [Yapımcı, Yönetmen, Sinema
oyuncusu, Senarist]

Bilal İnci [Sinema oyuncusu]
Bünyamin Satanoğlu [Yönetmen, Tiyatro
oyuncusu]

Cemil Şahbaz [Sinema oyuncusu]

Danyal Topatan [Sinema oyuncusu]
Demir Karahan [Sinema oyuncusu]
Dolunay Soysert [Sinema, tiyatro ve dizi
oyuncusu]

Etem Çalışkan [Ressam, Hattat, Gazeteci,

Hakkı Kıvanç [Sinema oyuncusu]
Hamdi Paramyok [Yönetmen, Oyuncu]
Hüsnü Çetiner [Yönetmen, Yapımcı]

Tablo 4. Kent merkezinde yer alan sinemaların türleri ve konumları. Kaynak. 1967 Adana İl Yıllığı.

İrfan Atasoy [Sinema oyuncusu, Senarist]
Jülide Kural [Sinema ve tiyatro oyuncusu]
Levent Özdilek [Sinema ve tiyatro
oyuncusu]

Mahmut Hekimoğlu [Yapımcı, Oyuncu]
Mehmet Dinler [Yönetmen, Senarist]
Melek Görgün [Sinema oyuncusu]
Menderes Samancılar [Oyuncu]
Meral Zeren [Sinema oyuncusu]
Nebil Özgentürk [Yapımcı]
Nihat Ziyalan [Sinema oyuncusu, Şair]
Oğuz Bora [Yönetmen]
Perihan Doygun [Sinema oyuncusu]
Rıza Akın [Sinema ve tiyatro oyuncusu]

Görsel 1. 1900’lerin başından bu yana Adana’da faaliyet gösteren sinema mekânlarının ana
haritası. Kaynak. Çam ve Şanlıer Yüksel, 2021.
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Saim Alpago [Oyuncu, Yönetmen]
Salih Güney [Sinema ve tiyatro oyuncusu]
Sami Güçlü [Reji asistanı, Yönetmen]
Şahin Kaygun [Fotoğraf sanatçısı,
Yönetmen]

Şener Şen [Sinema ve tiyatro oyuncusu]
Seyhan Karabay [Sinema oyuncusu]
Uğur Güçlü [Sinema oyuncusu]
Yaşar Seriner [Yönetmen, Senarist]
Yılmaz Duru [Sinema oyuncusu]
Yılmaz Güney [Yönetmen, Senarist,
Oyuncu, Yazar]

Yılmaz Köksal [Sinema oyuncusu]
Yılmaz Şerif [Sinema oyuncusu]
Yüksel Arıcı [Oyuncu]
Zeki Göker [Tiyatro oyuncusu, Yönetmen]
Ziya Özanlar [Sinema oyuncusu]
Yukarıdaki isimlere ek olarak Açelya Akkoyun,
Ahmet Çadırcı, Altan Karındaş, Arif Aşçı, Arif
Keskiner, Aslı Sevimli, Burçin Yılmaz, Caner
Cindoruk, Elif İnci, Emre Karayel, Ender
Yiğitel, Enis Küçüktepepınar, Ersin Sanver,
Faruk Tınaz, Gülsen Tuncer, Güven Şengil,
Hüseyin Akşen, İsmail Ökke, İsmail Timuçin,
Kemal İnci, Kıvanç Tatlıtuğ, Kutay Köktürk,
Mahmut Hazım Kısakürek, Mahmut Yumuşak,
Mehmet Arpalıgil, Mehmet Avcı, Mehmet
Yaşar, Muhittin Yeşilova, Muzaffer Kara, Nalan
Uğurpakkan, Necdet Kökeş, Necip Memili,
Nuri Özaydın, Oğuz Yalçın, Rıza Akın, Serkan
Yılmaz, Seyfi Özelgök, Şahin Kösek, Tamer
Gözüdeli, Taner Cindoruk, Turgut Bağır,
Türkan Duru, Uğur Güçlü, Vahdet Vural, Yavuz
Pağda, Yusuf Çağatay’da Adanalı sinema
sanatçıları arasındadır.

Edebiyat
Çukurova
coğrafyası,
Karacaoğlan’ın
Dadaloğlu’nun karış karış gezdiği, şiirler
söylediği sözlü edebiyatın çok geliştiği,
Türkçe’nin çok zengin konuşulduğu bir
coğrafyadır. Bu topraklarda birçok ozan, âşık
sözlü geleneği sürdürmekte, herkes en azından
bir Karacaoğlan şiirini ezbere bilmektedir.

Yazar ya da şair içinde yaşadığı coğrafyanın
sözcüsüdür. Topluma ait kültür, kimlik, yaşadığı
coğrafya, bu coğrafyanın insanlar üzerinde
bıraktığı izler ve bu insanların coğrafyaya
kattığı kimlikler ne kadar farklılaşıyorsa
edebiyatta bir kurgu oluşturmak için o kadar
fırsat yaratır (Türkoğlu, 2019). Çukurova
coğrafyasındaki insan-doğa gerçekliğinden,
yaşanan olaylardan, tarihsel ve toplumsal
olarak yaşanan değişikliklerden alınan
imgeler (Fırat, 2019) de âşıklara, şairlere,
yazarlara ilham olmuştur.
Çukurova’da, halk edebiyatı ve âşıklık geleneği
yüzyıllardan beri sürmektedir. Bu konu ile ilgili
yapılan araştırmalarda birçok masal, efsane,
fıkra, ağıt v.b. derlenmiştir. Bunlardan en iyi
korunanı âşıklık geleneğidir. Adana’da âşıklar,
sazlı (telden) ve sazsız (dilden) olmak üzere
iki gruba ayrılır. Karacaoğlan, Dadaloğlu
âşıkların en ünlülerindendir. Bunların dışında
yörede Aşık Yusuf, Deli Boran, Feymani,
Osman Eyyubi, Aşık Abdullah, Gündeşlioğlu,
İlbeylioğlu, Kara Osman, Kul Halil, Kul Seydi
İçgözoğlu, Aşık Karalı, Hacı Karakılçık,
Abdulvahab Kocaman, Aşık Fidani, Aık
Ömer, Aşık Ali, Aşık Hüseyin, Derdiçek ve
İnce Arap gibi birçok âşık yetişmiştir. Kadın
halk şairlerinin en bilinenleri ise Durdu, Nazlı
Gelin, Sinem Kız, Hasibe Hatun ve Hasibe
Ramazonoğlu’dur (Çukurova Kalkınma Ajansı,
2016). Âşıklar söyledikleri destan, taşlama,
güzelleme, ağıt, koşma ve şiirlerle Çukurova
kültürünü tanıtmışlardır.
Gelişmiş bir geleneksel edebiyatın varlığı
ilerleyen zamanlarda bu coğrafyada Türk
edebiyatının güçlenmesinde önemli bir rol
oynamıştır. Türk Edebiyatı’nda Çukurova’yı
“özel” bir yere taşıyanın, eserlerinde bu bölgeyi
çok sık ele alan iki yazar olduğu söylenebilir.
Türk Edebiyatı’nın en büyük romancılarından
Yaşar Kemal ile Orhan Kemal, bu bölgede
yaşamış ve bu bölgeyi iyi tanıyan yazarlardır.
Özellikle ismi Çukurova ile özdeşleşmiş olan
Yaşar Kemal’in, son derece üretken bir yazar
olması, Çukurova’yı Türk Edebiyatı’nın temel
“mekân”larından biri hâline getirmiştir (Url-5).
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Türk edebiyatında pek çok romana ilham
veren bölgede çalışan tarım işçilerinin
gözünden anlatılan hikâyeler, Çukurova
bölgesinde yaşayan ve çalışan insanların
çektiği sıkıntılar ve özellikle sıcak, sivrisinek,
sıtma, yağmur gibi doğa koşulları edebiyat ve
coğrafya ilişkisini kanıtlamaktadır.
Çukurova topraklarının edebiyat alanında
yetiştirdiği isimler Adana Valiliği internet
sayfası (Url-3) ve Aydoğan’ın çalışması (Url4) derlenerek listelenmiştir.
Abdülvahap Kocaman [Âşık]
Abdünnafi İffet Efendi [Şair, Yönetici]
Admî [Şair, gazeteci]
Ahmet Ada [Şair, yazar]
Ahmet Hamdi Efendi [Divan şairi]
Ahmet Köklügiller [Yazar]
Ahmet Naim Efendi [Divan şairi]
Ali İlmî [Şair, Yazar]
Ali Kanuni [Şair]
Ali Püsküllüoğlu [Yazar, Şair]
Ali Remzi Efendi [Divan şairi]
Arif Bilen [Yazar]
Arzu Bacı [Âşık]
Atıf Özbilen [Şair, Eleştirmen]
Ayşe Çağlayan [Şair, gazeteci]
Celal Arabacıoğlu [Yazar]
Celal Sahir Muter [Âşık]
Ceyhun Can [Şair]
Cezmi Yurtsever [Yazar]
Çetin Yiğenoğlu [Gazeteci, Yazar]
Dadaloğlu [Âşık]
Deli Boran [Romancı, öykücü ve denemeci]
Elbeylioğlu [Âşık]
Ferrahi [Âşık]
Ferit Celal Güven [Yazar]
Feymani [Âşık]
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Gündeşlioğlu [Âşık]
Hacı Nuri [Şair]
Hakkı Bey [Şair]
Hasibe Hatun [Âşık]
Hazım Demirci [Âşık]
Hoca Mehmet Hayrettin [Eğitimci, Yazar, Şair]
Hüseyin Kalaba [Âşık]
Hüseyin Ali Çelebi [Şair]
İbrahim Selami [Âşık]
İsmail Emre [Âşık]
Kahraman Olgaç [Yazar]
Kamuran Şipal [Öykücü, Çevirmen]
Kasım Ener [Araştırmacı, Yazar]
Karacaoğlan [Âşık]
Kul Mustafa [Âşık]
Mahmut Yivli [Şair]
Mehmet Bahaiddün Hayret Efendi [Şair]
Mehmet Çetinkaya [Şair, Yayıncı]
Mehmet H. Doğan [Eleştirmen]
Mehmet Husrev Efendi [Şair]
Menemenlizade Mehmet Tahir [Şair, yazar]
Mustafa Arif Arık [Şair]
Mustafa Emre [Şair, Yazar]
Mustafa Onar [Araştırmacı, Yazar]
Muzaffer İzgü [Romancı, Öykücü, Çocuk
kitapları yazarı]

Nihat Ziyalan [Sinema oyuncusu, Şair]
Nurer Uğurlu [Şair, Yazar]
Oktay Akıncı [Şair]
Orhan Kemal [Roman ve öykü yazarı]
Öksüz Ali [Âşık]
Ömer Lütfi Efendi [Divan şairi]
Özcan Karabulut [Öykücü]
Pekşen Tamdoğan [Yazar, Şair, Çevirmen]
Recep Bilginer [Oyun yazarı, Gazeteci]
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Reyhan Karataş [Şair]
Rıza Polat Akkoyunlu [Şair]
Salih Bolat [Şair]
Salim Küçüktanış [Şair]
Sedat Memili [Yazar, şair]
Selma Aktan [Yazar, Araştırmacı]
Seyfi Güldağlı [Şair]
Sisi Abdi [Şair]
Suphi İdrisoğlu [Şair]
Süruri [Divan şairi]
Süleyman Şahin Tar [Şair, Öykücü]
Taha Toros [Araştırmacı, Yazar]
Talat Muter [Şair]
Tuncer Uçarol [Şair, Eleştirmen]
Turan Altuntaş [Yazar]
Turan Oflazoğlu [Oyun yazarı, Şair]
Ümit Öcal [Şair]
Yücel Kayıran [Eleştirmen, Şair]
Yahya Nüzhet [Yazar, Gazeteci]
Yaşar Kemal [Yazar]
Yeğen Ali [Âşık]
Ziya Adanalı [Şair]
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Mansurlu köyünde Yahyalı tipi halı ve kilimler
ile çoraplar dokunarak satılmaktadır. Tapan
bölgesi de zengin el sanatlarıyla ön plana
çıkan bir bölgedir. Kilim dokumacılığı, ağaç
oymacılığı ve demircilik önemlidir. Coğrafi
işaret olarak tescil edilmiş meşhur Tapan
bıçaklarının da üretimi azalarak devam
etmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Gastronomi mirasıyla ilişkili olarak devam
eden geleneksel üretimler de önem
taşımaktadır. Güveç toprak kaplar, bakır
kaplar, satır, yassı şiş, mangal, et tokmağı,
havan, oklava ve elek Adana’ya özgü veya
geçmişten günümüze Adana’da yoğun
olarak kullanılan mutfak araç gereçlerdir.
Gastronomi ile tarihsel ilişkisi olan
Adana’daki en önemli meslekler kalaycılık,
bileycilik, bıçakçılık ve kazan üretimidir.
Büyüksaat civarında az sayıdaki işyeri halen
bu meslekleri devam ettirmekte olup hem
kültür hem de turizm açısından çok önemlidir
(Çukurova Kalkınma Ajansı, 2019).
Bunlar dışında Büyüksaat civarında özellikle
Kazancılar Çarşısı’nda satış yeri olarak
da kullanılan atölyelerde ağaç işleyiciliği,
tepih yapımı, şalvar dikimi, demircilik, su
kabağından süs eşyası ve kurna yapımı,
geleneksel Türk işi, oya örücülüğü, ahşap
oymacılığı, semercilik ve tenekecilik
mesleklerine de rastlanmaktadır.

Geleneksel El Sanatları

Festival ve Karnavallar

Çukurova bölgesinde daha önceleri
çok yaygın ve gelişmiş olan geleneksel
el sanatları teknolojinin hızlı gelişmesi,
makineleşmenin insan gücünün yerini
alması, buna paralel olarak fabrikasyon
ürünlerin seri üretimi nedeniyle eski önemini
kaybetmeye başlamıştır. Artık geleneksel
ürünlerin günlük kullanımlar için talep
görmemesi ve yetiştirilecek çırak ve kalfa
bulunamaması nedeniyle bu geleneksel
üretim ya yok olmuştur ya da kaybolma
tehlikesi altındadır.

Günümüzde farklı temalarda festival, şenlik,
karnaval, fuar gibi birçok etkinliğe ev sahipliği
yapan Adana, bu açıdan önemli bir destinasyon
konumuna gelmiştir. Adana son yıllarda ülke
gündeminde özellikle “festival şehri” olarak
önemli bir yer tutmayı başarmaktadır. Aşağıda
Adana’da gelenekselleşen etkinliklerin listesi
yer almaktadır:

Günümüzde özellikle kırsal kesimlerde
geleneksel
üretimin
devamlılığına
rastlanmaktadır. Örneğin Feke ilçesi

Altın Koza Film Festivali [Eylül, Adana
merkez].
Festivali ilk kez 1969 yılında “Altın Koza
Film Şenliği” adıyla Adana Belediyesi
ve Adana Sinema Kulübü öncülüğünde
gerçekleştirilmiştir. Belli aralıklarla birtakım
sorunlar nedeniyle kesitlere uğramış olan

Fotoğraf 7. Ahşap dükkânı,
Kazancılar Çarşısı.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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festival 2005 yılından bu yana kesintisiz
devam etmektedir. 2021 yılında 28.
düzenlenen festival, günümüzde Akdeniz
Ülkeleri, ABD, Japonya gibi dünyanın
pek çok ülkesinden filmi ve sinema
profesyonellerini konuk eden bir sinema
platformu haline gelmiştir (Url-6).
Portakal Çiçeği Karnavalı [Nisan’ın ilk
haftası, Adana Merkez].
2013
yılından
beri
düzenlenen
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı,
her yıl nisan ayı içerisinde (5-20 Nisan
arasında) sivil inisiyatifle gerçekleştirilen
ve etkinliklerin bir haftaya yayıldığı bir
sokak karnavalıdır. Konser, dans ve spor
gösterilerini içeren karnavalın en önemli
etkinliği, katılımcıların renkli kostümler
giydiği kortej yürüyüşüdür. Karnavalın
amacı “marka şehir yaratmak”, yemekleri,
tarihi, geleneksel ve kültürel değerleriyle
tanınan Adana’ya dikkatleri çekerek
farkındalığı artırmak, şehrin ekonomisine
ve sosyal yaşantısına turizm ile katkıda
bulunmak olarak ifade edilmektedir.
Ayrıca karnavalla Adana’da aidiyet
duygusunu artırmak, kentin sokaklarını
spor, kültür ve sanat aktiviteleriyle birlikte
muhteşem bir karnaval alanına çevirmek
ve karnavalın Türkiye’de ve dünyada
bilinirliğini
sağlamak
hedeflenmiştir
(Yıldırım vd., 2018).
Şalgam ve Kebap Festivali [Aralık ayının
ikinci hafta sonu, Adana merkez].
Eski adı Rakı Festivali olan ve 2016
itibarıyla adı Şalgam ve Kebap Festivali
şeklinde değiştirilen festival, tarihi
Kazancılar Çarşısı ve etrafındaki ara
sokaklara yerleştirilen masalarda bir
sokak festivali havasında geçmektedir.
cumartesi gecesinden pazar gününe
kadar devam etmektedir. Festivalin
referansı, 14 Aralık Dünya Rakı Günü’dür.
Lezzet Festivali [Ekim ayı, Adana
Merkez].
Adana
Lezzet
Festivali,
Adana
mutfağının tanıtımının yanı sıra bu leziz
mutfağı gelecek nesillere taşımayı ve

39

gastronomi turizminin gelişimine katkı
sağlamayı amaçlamaktadır. Kültür ve
Turizm Bakanlığı desteğiyle Adana
Valiliği tarafından organize edilen ve
ilki 2017 yılında düzenlenen festivalin
2021 yılında 5.si gerçekleşmiştir. 3 gün
boyunca devam eden festival, Adana’nın
Merkez Park ve çevresinde fuar alanında
yapılmaktadır. Festivalde Adana’nın ünlü
restoranları ve şefleri yöresel lezzetleri
tanıtma adına büyük stantlar açmaktadır.
Festival alanında gastroshowlar, tadım
seansları, söyleşiler, paneller, sergiler ve
mutfak atölyeleri yer almaktadır. Festivale
en son İtalya, Fransa ve Belçika’dan ünlü
şefler katılmıştır. Bu bakımdan festivale
Türkiye ve dünya çapında ilginin büyük
olduğu anlaşılmaktadır (Url-Y).
Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası
Adana Tiyatro Festivali [Mart-Nisan,
Adana Merkez].
Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm
Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle
1998 yılından beri düzenlenen festival, 27
Mart Dünya Tiyatro Günü’nde başlamakta
ve bir ay boyunca devam etmektedir.
2021 yılında 22.si düzenlenen festivalde
sahneye konulan yerli ve yabancı tiyatro
topluluklarının oyunları Adana Merkez
Park Amfi Tiyatro Park sahnesi ve Hacı
Ömer Sabancı Kültür Merkezi sahnesinde
gerçekleştirilmektedir. (Boran Şen, Url-7).
13 Kare Fotoğraf ve Sanat Festivali
[Aralık, Adana Merkez].
Pozantı ilçesi yakınlarında, 19 Kasım
1995’de meydana gelen trafik kazasında
yaşamını kaybeden 13 fotoğraf sanatçısı
adına düzenlenen festival 1999 yılından
beri gerçekleşmektedir. 2006 yılının aralık
ayı itibarıyla Adana Fotoğraf Amatörleri
Derneği organizasyonun sahibi olmuştur
(Url-8).
Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivali
[Pozantı].
2015 yılından bu yana gerçekleştirilen
festival, Adana ve komşu illerden birçok
doğaseveri
Pozantı’nın
Belemedik

Fotoğraf 8. 28. Altın Koza Film
Festivali, Gondolda Film Gösterimi.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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Yaylası’nda bir araya getirmektedir.
Festival kapsamında düzenlenen fotoğraf
yarışması da Türkiye çapında fotoğrafçıları
Belemedik’e toplamaktadır. 2019 yılında
festivalin 3.sü gerçekleştirilmiştir (Tansuğ
(ed.), 2020).
Karpuz Festivali [Haziran, Karataş].
Adana, Türkiye karpuz üretiminin %20
’sini karşılamaktadır. Birincisi 2017 yılında
gerçekleşen ve Adana Tarım İl Müdürlüğü
tarafından organize edilen festival, karpuz
üretiminin geliştirilmesini çeşitli yarışma ve
etkinliklerle teşvik etmeyi, karpuz hasadını
kutlamayı ve Adana karpuzunu bir marka
hâline getirmeyi amaçlamaktadır (Tansuğ
(ed.), 2020).
Kiraz Festivali [Haziran, Saimbeyli].
Kirazıyla meşhur Saimbeyli’de hasat
zamanı Haziran ayında bir festivalle
kutlanmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Sarımazı Zeytin Festivali [Ekim, Ceyhan].
Bölgede 23.500 dekar alanda bahçecilik
yapılmakta ve yılda 1.5 milyon ağaçtan
zeytin hasat edilmektedir. Birçok zeytin
çeşidinin aynı zamanda yetiştiği bölgenin
gelecekte önemli zeytin ve zeytinyağı
üretim merkezlerinden biri olabilmesi için
sürdürülen çalışmalarda son olarak 2020
yılında Ceyhan’da Zeytin ve Zeytinyağı
Pazarı açılmıştır. Görünürlüğü ve tanınırlığı
artırmak ve hasadı kutlamak için Sarımazı
Zeytin Festivali düzenlenmektedir.
Karakışlakçı Bal ve Çilek Festivali
[Ağustos, Pozantı].
Adana’nın Niğde ile sınırında yer alan ismini
çetin geçen kışlarından alan köy, arıcılık ve
son yıllarda da çilekçilik konusunda büyük
başarılara imza atmıştır. Festivalin 2019
yılında 10.su düzenlenmiştir (Tansuğ (ed.),
2020).
Nar Festivali [Ekim, Sarıçam].
İlçede geniş dikim alanlarına sahip
narın hasadına ekim aynın ilk haftası
başlanmaktadır. Ekim sonu gerçekleştirilen
festivalde nar ve nardan elde edilen ürünlerin
satışının desteklenmesi amaçlanmaktadır
(Çukurova Kalkınma Ajansı, 2019).

41

Kızıldağ Karakucak Güreşleri [Ağustos,
Karaisalı].
2021 yılında 536’ncısı organize edilmiştir.
Kızıldağ Yaylası’nda düzenlenen güreş
organizasyonunda minikler, yıldızlar ve
büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen
müsabakalara 760 güreşçi katılım
göstermiştir (Url-9).
Kardan Adam Festivali [Ocak, Aladağ].
Ocak ayında 1700 m yükseklikte yer alan
Mavriyan Yaylası’ndaki festival, Adanalıları
kar
ile
buluşturmaktadır.
Festival
kapsamında yarışmalar düzenlenmektedir
(Tansuğ (ed.), 2020).
Adana Cımcılık Festivali [Ağustos,
Seyhan].
Seyhan Belediyesi yanındaki meydanda
gerçekleşen festival, Ağustos sıcaklarına
karşı düzenlenen ıslanma ve ıslatma
etkinliğidir. Katılımcıların su tabanca ve
tüfekleri, su balonları ve kova gibi çeşitli
metotlarla birbirini ıslattığı festivalde kimi
yıllar su tankerlerinin de su sıktığı olmuştur
(Tansuğ (ed.), 2020).
Yukarıda detaylandırılan etkinlikler dışında
düzenlenen yerel etkinlikler; 1 Nisan Kuvay-i
Milliye [Nisan, Karaisalı]; İmamoğlu Şeftali
Festivali [Haziran, İmamoğlu]; Hıdırellez
Kutlamaları [Haziran, Adana Merkez]; Beyaz
Yunus Kültür-Sanat-Müzik ve Spor Festivali
[Temmuz, Karataş]; Horzum Yayla Şenliği
[Ağustos, Kozan]; Geleneksel Yaz Şenliği
[Ağustos, Tufanbeyli]; Uluslararası Kocaoğlan
Kültür ve Sanat Haftası [Kasım, Adana Merkez
ve Feke]’dır (Arslantaş, 2020; Url-10).
Festivallerin dışında fuarların da özellikle il
merkezi için önemi büyüktür. Adana’da tarım
ve gıda alanlarında düzenlenen fuarlardan
Gurme 2019 / Çukurova Gıda ve Yöresel
Lezzetler Fuarı 25-28 Nisan 2019 tarihleri
arasında Tüyap Adana Fuar ve Kongre
Merkezinde 11. kez düzenlenmiştir. 02-06
Kasım 2021 tarihlerinde Uluslararası Adana
Tarım Fuarı’nın 15.si gerçekleştirilmiştir.
Çiftçilere yönelik gerçekleştirilen fuar
bölgedeki en büyük tarım fuarıdır.

Etkinlik takvimi, Adana Kültür ve
Eylem Planı çalışması kapsamında
üretilmiştir.
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Diğer fuarlar ise Çukurova Kitap Fuarı, Adana
İnşaat Fuarı, Adana Kent Fuarı, IHS Adana,
Çukurova Tarım Fuarı, Çukurova Otoshow
Fuarı, Çukurova Altın ve Mücevherat Fuarlı,
Adana Üniversite Tercih Fuarı, Çukurova
Mobilya Dekorasyon Fuarı, Adana Tarım
Fuarı, Adana Sera-Bahçe Fuarı, Gayrimenkul
Yatırım Fuarı, Adana Kozmetik ve Kişisel Bakım
Fuarı, Evlilik Hazırlıkları Fuarı öne çıkmaktadır.
Fuarcılık konusunda Tüyap Adana Fuarcılık
AŞ’nin büyük rolü bulunmaktadır (Çukurova
Kalkınma Ajansı, 2019).
Düzenlenen kongreler ise 2. Çukurova
Hepatoselüler Kongresi, 4. Bahar Pediatri
Günleri, Türk Oftalmoloji Derneği Mart
Sempozyumu, 2. Çukurova Ortognatik
Cerrahi Günleri, 2. Çukurova Gastro-Intestinal
Hastalıklar ve Cerrahisi Sempozyumu, Yaşlı
Hastalarda Göğüs Cerrahisi Sempozyumu,
Çukurova Kulak Burun Boğaz Derneği
Konferansları, 4. Çukurova International
ELT Konferansı, 12. Çukurova Dermatoloji
Günleri, Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası
Sanat araştırmaları Sempozyumu, 12. Aile
Hekimliği Araştırma Günleri, 1. Ulusal Çukurova
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırmaları
Öğrenci Kongresi, 14. Uluslararası Enerji
Depolama Konferansı, 9. Ulusal Pediatrik
Üroloji Kongresi, 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji
Sempozyumu, 2. Uluslararası Multidisipliner
Çalışmaları Kongresi, Çukurova Acil Tıp Günleri,
8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 17.
Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği
Kongresi, 2. Çukurova Ebelik Sempozyumu, 8.
Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Çukurova Kadın
Doğum Günleri, Akıllı Sistemlerde Yenilikler
ve Uygulamaları Konferansı, 3. Uluslararası
akdeniz Fen ve Mühendislik Kongresi, Türk
Nöroşirurji Akademisi 2018 Bilimsel Konferansı,
9. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu,
Vasküler ve Moleküler Kardiyoloji Kongresi,
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15. Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri, 2.
Çukurova Kadın 53 Çalışmaları Kongresi, Yüz
Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal toplantısı,
Ramotolojide Güncelleme sempozyumu,
Çukurova 1. Uluslararası Multi Disipliner
Çalışmalar Kongresi sayılabilir.

Fotoğraf 9. Kumluk Tabiat Parkı’ndan
Akdeniz manzarası, Karataş.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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A.01.2. Kültürel Çeşitlilik ve Toplumsal Yapı
Kentler tipik olarak sosyal bağlamda insan
yaratımı ile oluşmaktadır. Kentte yaşayan
topluluklar da yeni nesiller aracılığıyla
kültürel
çeşitlilikleri
ve
etkileşimleri
oluşturmaktadır. Bu topluluklar kültür, bilgi
ve siyaset üretmekte, onları temsil etmekte
ve iletmektedir (Salama & Thierstein,
2012). Sosyal mevcudiyetleri ile kentler her
zaman heterojenliği ve aktivite çeşitliliğini
ifade eden oldukça farklılaşmış mekânlar
olmuştur. Kültürel çeşitliliğe sahip kentler
canlı, keyifli ve değişime oldukça açıktır.
Kültürel çeşitlilik, özellikle büyük şehirlerde
kentsel yaşamın temel bir yönüdür (Gagnon
& Jouve, 2012). Farklı insan bağlamlarını
içeren kentlerin kültürel nesneleri daha geniş
ortamlara ulaşmakta ve kentlilerde somut ve
somut olmayan kimlik ve aidiyet duygusu
yaratmaktadır.
Azınlıklar,
dezavantajlı
gruplar ve sosyal olarak dışlanmış insanlar
ile beraber tüm kent topluluklarının kente
bağlanmasında ve tarihi çevreye bağlı
bu yerel kimliği oluşturmasında kültürel
farklılıklar ön plandadır. Bu kültürlerin
tümü küçük bir dünyayı temsil etmekte
ve her biri yaşam tarzı, gelenek, görenek
ve bileşenlerinin inançlarıyla kentlerde
sosyal dokuyu güçlendirmekte ve refahı
artırmaktadır (Echter, 2015). Kentler her
etnik, sosyal, dini veya kültürel grupların
sahip olduğu farklı yaşam biçimleri arasında
bir geçiş yaratmaktadır (De Vita, 2009).
Çok etnikli kentlerin, çoğul olabilen ve farklı
topluluklar arasındaki etkileşimleri sağlayan
yapısı kentsel dokuda da gözlenmektedir.
Kentlerdeki çeşitliliğe bağlı oluşan tarihi
kasabalar, semtler ve kentlerin tarihi
bölümleri yer algısını oluşturmakta ve yerel
tarih ve kültür konusunda kent farkındalığını
ve gururunu artırmaktadır (Echter, 2015).
Kentlerde her bir grubun kendi kültürlerini,
yemeklerini, dillerini ve dinlerini yansıttıkları

bu alanlar, diğer yerli gruplarla karşılaşmakta
ve etkileşime girmektedir (Smith, 2006). Bu
farklı kültürler tarafından oluşturulan farklı
geleneksel yerler, kentte yaşayan farklı
grupların etkileşime girmesi için ortak alanlar
sağlar ve böylece sosyal bütünleşmeyi
meydana getirir. Bir başka deyişle
kentlerdeki tek tek kültürler, kendilerini farklı
dönemler boyunca sürdürdükten sonra
ortak bir kültürel paydaya dönüşmektedir
(McGee, 1964). Bu konuda özellikle Avrupa
Birliği ülkelerinden olan Fransa, Almanya
ve Belçika’daki tarihi kentlerin sahip
olduğu etnik kökenler ve kültürel miras;
büyüme, istihdam, sosyal uyum ve yerel
kalkınma için önemli tetikleyiciler olarak
görülmektedir (Echter, 2015). Örneğin
Belçika’da Brüksel kültürel olarak çeşitli
nüfus yapısı ile resmi olarak Fransız ve
Flaman kültürünü birleştirmiştir (Gaviria &
Emontspool, 2015). Brüksel, çeşitli kültürleri,
değerleri ve inançları iç içe getirerek kültürel
esnekliği sağlamakta ve canlı, kapsayıcı,
kozmopolit ve sürekli yenilenmekte olan bir
kent olmaktadır. Dolayısıyla bir kentte insan
bağlamında kültürel ürünlerin çeşitliliğinin
ve yerel kültürlerin çözüldüğü ve toplum
entegrasyonlarının geliştirildiği bir ortamın o
kentin aynılığını azaltarak çekiciliğini artırdığı
söylenebilmektedir. Farklı yerel kültürel
alanlar, sakinlerinden gelen bir değere ve
varlığa sahiptir (Binson vd., 2011). Bir kentteki
farklı kültürleri deneyimlemek o toplulukları
ve çevrelerini anlamanın en iyi yoludur
(Giudici vd., 2013). Bu kapsamda çeşitli kültür
ürünlerinin arayışına gidilmesi ve bu konuda
hem somut hem de somut olmayan kültürel
mirasa değer vermek turizm perspektifinde
değerlendirildiğinde daha özgün ve otantik
deneyimlerin önemini ortaya çıkarmaktadır.
Yaşayan bir yerel kültürel alan ve kültürünü
başarılı bir şekilde vurgulayabilen bir

Fotoğraf 10. Bebekli Kilise.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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toplum, ev sahibinin yaşam tarzını ve
özelliklerini herhangi bir müzeden çok daha
iyi yansıtmakta ve dış ilgileri çekmede daha
başarılı olmaktadır (Binson vd., 2011).
Bu bilgiler ışığında, Adana’nın çeşitlilik
ve farklılık konusunda kültürel değerler
dizisine ve zenginliğine sahip olduğu
bilinmektedir.
Günümüzde
Adana’da
Yörük ve Türkmen ağırlıklı olarak Türkler,
Araplar, Kürtler, Balkan göçmeni Boşnaklar
ve Arnavutlar ve son olarak Kafkas
göçmeni Çerkesler bulunmaktadır. Bu
durum, 1965 Yılı Genel Nüfus Sayımında
belirlenen Adana’da konuşulan dillerde
de gözükmektedir. Adana’da bu yıllarda
yaklaşık %90’ı Türkçe olmak üzere, Arapça,
Kürtçe, Çerkesce, Boşnakça ve Arnavutça
dilleri konuşulmaktadır. Genel olarak
değerlendirildiğinde, Çukurova, Seyhan
ve Yüreğir ve Ceyhan ilçesi hariç diğer 11
ilçede Yörük ve Türkmen kimliği hâkimdir.
Araplar ise Nusayri olarak adlandırılan
Arap Alevileri Yumurtalık, Yüreğir ve
Seyhan’da belirli köylerde yaşamaktadır
(Keser & Demir, 2006). Kürt nüfusu ise
gecekondu alanlarında, Kürt gettoları olarak
adlandırabilecek mahallelerde yoğunlukta
olup merkez ilçeler hariç neredeyse yok
denecek kadar azdır (Mutlu, 1996). Son
olarak, Balkan ve Kafkas göçmenleri Ceyhan,
Yumurtalık, Tufanbeyli ve Yüreğir’in belirli
mahallerinde azınlık olarak yer almaktadır.
Bu göçmen gruplara ek olarak Ermeniler,
Romanlar ve Rumlar gibi Adana’da zaman
içinde varlıklarını kaybetmiş birçok farklı
topluluk yaşamıştır (Boga, 2013). Özellikle
Çukurova, Kozan, Saimbeyli ve Feke’deki
Ermenilerin inşa ettiği tarihi kale ve kilise
kalıntılarının kente etkisi Ermeni kültürünün
önemini göstermektedir. Ayrıca, Hristiyan ve
Yahudi azınlıkları da kentin belirli alanlarında
bulunmaktadır. Adana’da yaşayan veya
yaşamış bu çeşitli toplulukların kültürel
varlıklarını kanıtlar nitelikte birçok toplum
kültürünü ve toplumsal değerleri yaşatma
derneği bulunmaktadır. Arap kültürü üzerine
Seyhan merkezli 2, Türkmenler ve Yörükler
kültürü üzerine Seyhan, Sarıçam, Ceyhan,
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Çukurova, İmamoğlu, Karaisalı, Kozan,
Yumurtalık ve Yüreğir merkezli 24 ve Balkan
ve Kafkas göçmenleri üzerine Sarıçam,
Yüreğir, Seyhan, Tufanbeyli, Kozan, Ceyhan
ve Çukurova merkezli 16 dernek kurulmuştur.
Adana’da bulunan bu çeşitli insan
topluluklarının sahip olduğu kültürlerin ve
yaşadıkları kültürel alanların sürdürülebilirliği
sağlandığı taktirde Adana’nın dünyanın her
yerinden gelen turistler için çekici bir kültür
kenti olması kaçınılmaz olacaktır.
Adana’daki Türk nüfusuna bakıldığında 15.
yüzyıldan günümüze kadar Türk boylarından
Türkmen ve Yörük gruplarının bölgede yoğun
olarak yaşayan topluluk olduğu söylenebilir.
Mekânsal olarak özellikle 15. yüzyıl ve
18. yüzyıl arasında Ceyhan, Çukurova,
Kozan ve Yüreğir ilçelerinde Türkmenlerin
ve Yörüklerin varlıkları bilinmektedir. 19.
yüzyıl ve 20. yüzyıl arasında ise Kozan,
Çukurova ve Feke İlçelerinde Türkler
Ermeniler ile beraber yaşamaktadır (Keser
& Demir, 2006). Günümüzde Yörüklerin
ve Türkmenlerin Ceyhan’da Kızıldere,
Sarıbahçe, Çatalhöyük Mahalleleri’nde;
Sarıçam’da Hakkıbeyli Mahallesi; Seyhan’da
Döşeme, Tepebağ, Kayalıbağ, Kuruköprü,
Karasoku, Türkocağı, Ulucami, Reşatbey
ve Şehit Duran Mahalleleri; Yüreğir’de
Sinanpaşa, Akıncılar, Tahsilli, Yavuzlar,
Kazım Karabekir, Köprülü, Kışla, Serinevler,
Selahattin Eyyubi ve Karacaoğlan Mahalleri;
İmamoğlu’nda Saygeçit ve Danacılı Mahalleri
ve Feke, Karataş, Kozan, Pozantı, Tufanbeyli,
Yumurtalık
ilçelerinde
yaşamaktadır.
Yörükler özellikle Ceyhan’ın Dokuztekne,
Sarımazı, Kösreli, Altıgöz, Yalak, Kurtpınar,
Hamdili, Doruk İsalı, Burhanlı, Başören ve
İmran Mahallerinde yaşamaktadır. Bunlara
ek olarak, geçmişte Ceyhan’da Nogaylar,
Arnavutlar, Çerkesler, Terekemeler, Tatarlar,
Muhacirler, Kırımlar ve Papaklar da ikâmet
etmiştir (Cin, 2004). Ayrıca Karaisalı
ilçesinin geçmişten günümüze diğer
ilçelerdeki değişimlere rağmen nüfusunun
çoğunluğunun Türk kaldığı belirtilmelidir.
Son olarak, ağaç işçiliği ile uğraşan ve Alevi
Türkmeni olan Tahtacı topluluğunun Adana
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ilçe merkezi Kireçocağı, Sepici ve Yeşiloba
Mahallelerinde; Karaisalı Cingöz ve Nergizlik
Mahallerinde,
Ceyhan
Durhasandede
Mahallesisinde;
İmamoğlu
Uluçınar
Mahallesinde; Pozantı’da ve Kozan’da Tahtacı
yerleşim birimleri bulunmaktadır (Kuşci,
2018). Tahtacı Türkmenleri’ne ek olarak Cerit
Türkmenleri’nin de Ceyhan ve Çukurova’da
yaşadığı bilinmektedir (Mirzaoğlu, 1994).
Kentteki Arap nüfus 19. yüzyıl ve 20.
yüzyıl arasında Afrika kökenli işgaller
nedeniyle özellikle Kozan’da iskân edilirken,
günümüzde ise Karataş, Yumurtalık, Seyhan
ve Kozan ilçelerinin belirli yerlerinde ikamet
etmektedir. Bugün Adana’da yaşayan ve
Cezayir, Libya, Ürdün ve Suriye’den göç
eden yaklaşık 15 bin Afrika kökenli insanın
olduğu
bilinmektedir
(Yılmaz,
2014).
Özellikle Nusayriler Seyhan’ın Akkapı, Mıdık,
Bey, Yenibey, Havuzlubahçe, Kocavezir,
Mestanzade, Sucuzade ve Mirzaçelebi
Mahallelerinde ve Yüreğir’in Cumhuriyet,
Güneşli, Yamaçlı, Haydaroğlu, Akdeniz ve
Seyhan Mahallerinde yaşamaktadır (Keser
& Demir, 2006). Kozan’da ise Arap nüfus
Moritanya, Cezayir ve Libya’dan göç ederek
Kozan Merkez, Yüksekören, Narlıören,
Damyeri
ve
Ufacıkören
Mahallerine
yerleşmişlerdir (Yılmaz, 2014). Kozan’da
bulunan cami, cadde ve bölgelere verilen
isimler Arap nüfusun yerleşime etkisini
göstermektedir. Bu grup kentte Fellah
ve Arap Alevileri olarak da bilinmektedir.
Yumurtalık’ta özellikle büyük bir Arap Alevi
yerleşimi başta Yeşilköy Mahallesi’nde
olmak üzere merkez mahallerde Nusayriler
bulunmaktadır. Ayrıca Seyhan’da Kayışlı ve
Yalmanlı Mahalleri Arap yerleşimleri olarak
bilinmektedir.
Kentin doğu, batı ve güney kesimlerindeki
gecekondu
mahallerinde
yoğunlukta
bulunan Kürt nüfus, 1990’lı yılların
ortalarında özellikle terör olayları nedeniyle
Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri’nden göç
eden topluluklardır (Mutlu, 1996). Özellikle
Seyhan’da
Kürtlerin
yaşadığı
yoğun
bölgeler olarak Aydınlar, Barış, Demetevler,
İsmetpaşa,
Denizli,
Gürselpaşa
ve
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Mithatpaşa Dağlıoğlu, Gülbahçe, Şakirpaşa
ve Barbaros Mahalleleri bilinir. Yüreğir’de ise
Başak, Anadolu, Yeşilbağlar, Bahçelievler,
Koza, Levent ve Güzelevler Mahalleleri ön
plandadır. Ayrıca Tufanbeyli’de Evci, Akçal,
Fatmakuyu, Hanyeri ve Taşpınar Mahalleleri
Kürt Alevi yerleşimleri olarak bilinmektedir.
Adana’daki göçmen grupları ise Balkan ve
Kafkas göçmen toplulukları oluşturmaktadır.
Balkan göçmenleri genellikle Boşnak ve
Arnavut göçmenidir. Bu göçmenler muhacir
olarak da bilinmektedir. Özellikle Seyhan’da
Yeşiloba ve Sağkaya Mahalleri, Ceyhan’da
Arnavutların Çevretepe Mahallesi ve
Yüreğir’de Köprülü, Kışla ve Akıncılar
Mahalleri balkan göçmenlerinin bulunduğu
yerleşimlerdir.
Boşnaklar
Ceyhan’da
Hamitbeybucağı Mahallesi, Çukurova’da
Toros, Yurt, Kurttepe, Güzelyalı, Huzurevleri
ve Mahfesığmaz Mahalleleri, İmamoğlu’nda
Ufacıkören Mahallesi, Sarıçam’da Ünlüce
Mahallesi, Seyhan’da Yeşilevler, Döşeme,
Şakirpaşa, Denizli, Fatih ve Yeşilyurt
Mahalleri ve Yüreğir’de Akıncılar, Sepici,
Kışia, Sarıçam, Sinanpaşa ve Yavuzlar
Mahallelerinde
ikâmet
etmektedir
(Karagöz, 2019). Ayrıca Saimbeyli’de
Avcıpınarı Mahallesi Gürcü göçmenleri
barındırmaktadır.
Kafkas
göçmenleri
ise genellikle Çerkes göçmenlerinden
oluşmakta ve Ceyhan’ın Değirmenli ve
Dikilitaş Mahallerinde ve Tufanbeyli’de
yaşamaktadır.
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Merkez
Seyhan
15.-16. yy

Çukurova

Sarıçam

Üçoklar: Yüreğir
Türkmenleri

Toroslar
Yüreğir

Karaisalı

Üçoklar: Yüreğir
Türkmenleri

Aladağ

Pozantı

Yörük
Türkmen

17.-18. yy

Yörük
Türkmen

19.-20. yy

21. yy

Envanter

Türkler
Saimbeyli ve Feke
Ermenileri

Nusayriler:
Akkapı, Mıdık,
Bey, Yenibey,
Havuzlubahçe,
Kocavezir,
Mestanzade,
Sucuzade,
Mirzaçelebi
mahalleleri
Türkler: Tepebağ,
Kayalıbağ,
Kuruköprü,
Karasoku,
Türkocağı,
Ulucami ve Şehit
Duran mahalleleri
Kürtler: Aydınlar,
Barış, Demetevler,
İsmetpaşa, Denizli,
Gürselpaşa
ve Mithatpaşa
mahalleleri
Boşnaklar:
Yeşilevler,
Döşeme,
Şakirpaşa, Denizli,
Fatih ve Yeşilyurt
Mahalleri

Boşnaklar: Toros,
Yurt, Kurttepe,
Güzelyalı,
Huzurevleri ve
Mahfesığmaz
Mahalleleri

Yörük
Türkmen
Ahıska Türkleri:
Hakkıbeyli köyü
Türkler: Mehmet
Akif Ersoy,
Yıldırım Beyazıt,
Remzi Oğuz Arık
Mahalleri

Bulgaristan
ve Yunanistan
göçmenleri:
Çelemli, Esenler,
Belören,
Yeniköy, Akpınar,
Sarıçam, Köprülü,
Kiremithane
ve Dedeler
Mahalleleri

Türkler
Rumlar

Nusayriler:
Cumhuriyet,
Güneşli, Yamaçlı,
Haydaroğlu,
Akdeniz ve
Seyhan Mahalleri

Türkler

Türkler:
Sinanpaşa,
Akıncılar, Tahsilli,
Yavuzlar, Kazım
Boşnaklar: Ünlüce Karabekir,
Mahallesi
Köprülü, Kışla,
Bulgar Göçmeni: Serinevler,
Selahattin Eyyubi,
Yeni Yayla
Karacaoğlan
Mahallesi
Mahalleleri
Kürtler: Başak,
Anadolu,
Yeşilbağlar,
Bahçelievler,
Koza, Levent
ve Güzelevler
mahalleleri
Balkan
Göçmenleri:
Köprülü, Kışla ve
Akıncılar Mahallesi
Boşnaklar:
Akıncılar, Sepici,
Kışia, Sarıçam,
Sinanpaşa
ve Yavuzlar
Mahalleleri

Türkler (%90)
Tahtacı: Cingöz
ve Nergizlik
Mahalleleri

Yörükler
Türkmenler
Tahtacı Türk
Alevileri
Türkmen Alevileri
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Akdeniz
Yumurtalık

Karataş

Yukarıova
Ceyhan

Türk Boyları
Ermeniler

Kırımlar
Tatarlar
Çerkezler
Papaklar
Rumeli Göçmenleri
Ermeniler

Divanoğulları ve
Kozanoğulları
Türkmenleri,
Ermeniler

Ensariler

Nogaylar

Giritli
Ortodokslar

Çerkesler
Tatarlar
Yörükler

Avşarlar
Yörükler
Türkmenler
Yunanistan ve
Bulgaristan’dan
göçle gelen
Türkler
Nusayriler:
Yeşilköy

Araplar

Romanya
Göçmenleri:
Koyunevi, Yaz
Tepe ve Ayval
Köyleri

Türkmenler

Bulgaristan
Göçmenleri

Kırımlar

Yörükler

Papaklar

Çeşitli Türk
boyları (Sırkıntı,
Berber, Aydınlı,
Horzum, Manav,
Hayta, Farsak,
Kırıntı aşiretleri)

Arnavutlar:
Çevretepe Köyü

Yörükler

Kozan

Oğuzların
Türkmen ve
Avşar Boyları

Muhacirler

Nusayriler:
Merkez
mahallelerde

İmamoğlu

Kafkas Göçmeni
Nogay Türkleri
Yörükler:
Dokuztekne,
Sarımazı, Kösreli,
Altıgöz, Yalak,
Kurtpınar,
Hamdili, Doruk
İsalı, Burhanlı,
Başören ve İmran
Mahalleleri
Tükmenler:
Sarıbahçe Köyü,
Çatalhöyük Köyü,
Kızıldere Köyü
Terekeme Türkleri:
Erenler Köyü
Balkan Türkleri
Kırım Tatar Türkleri
Tahtacı Türkmen
Alevileri:
Durhasandede
Köyü
Cerit Türkmenleri
Avşar Türkleri
Çerkesler:
Değirmenli ve
Dikilitaş Köyleri

Türkler
Ermeniler

Antitoroslar
Feke

Saimbeyli

Ermeniler
Rumlar

Ermeniler
Rumlar

Gürcüler:
Avcıpınar Köyü

Araplar

Yörükler

Yörükler

Yörükler

Bulgaristan’dan
gelen Türk asıllı
göçmenler

Avşar ve Varsak
Türkmenleri

Varsak
Türkmenleri

Tahtacı: Uluçınar
Mahallesi
Boşnaklar:
Ufacıkören
Mahallesi

Tufanbeyli

Moritanya,
Cezayir ve
Libya’dan
gelen Arap
kökenli Türkler:
Kozan merkez,
Yüksekören,
Narlıören
Mahallesi,
Damyeri Köyü,
Ufacıkören Köyü
Tahtacı
Türkmenleri

Yörükler
Türkmenler
Çerkesler
Abhazlar
Kürt Alevileri:
Evci, Akçal,
Fatmakuyu,
Hanyeri, Taşpınar
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A.01.3. Kentsel Turizm ve Kültür Altyapısı
Merkez İlçeler
Seyhan
Tarihi Bedesten ve Çarşı.
Tarihi
merkez
yüzyıllardan
beri
şehrin ticaret hayatının çekirdeğini
oluşturmuş, bugün de genellikle doğu
tarzı pazarların hâkim olduğu kaotik bir
alışveriş mekânıdır. Ramazanoğlu Piri
Bey tarafından 16. yüzyılda düzenlenen
ve birçok han ve dükkânın bir araya
getirilmesiyle günümüze kadar evrilmiştir.
Tarihi kent merkezinin günümüzde ki
sınırlarını Büyük Saat’in önünden, Yağ
Cami’sine kadar uzanan arasta ve onun
solunda ve sağında Kazancılar Çarşısı
ve Vakıflar Çarşısı olarak anılan bölge
oluşturmaktadır. Bölgedeki mağazaların
çoğunluğu Adana’ya özgü tespih, şalvar,
ahşap el işi ürünleri gibi artizan/geleneksel
ürünler ve hediyelik eşyalar satmaktadır.
Ayrıca çok sayıda kilimci, antikacı ve
helvacı/şekerlemeci vardır. Kazancılar
Çarşısı ciğer ve kebapçılarıyla meşhurdur
(Tansuğ (ed.), 2020).
Bedestenin güneyinde yer alan, şimdi
Bakırcılar Çarşısı diye anılan bölge de
Büyük Adana Çarşısı’nın bir parçasıymış
ve üstü kapalıymış. Tarihi belgelerde
“Üstü Örtük Çarşı” olarak yer almakta ve
20. yy. başından kalma bazı fotoğraflarda
görülebilmektedir. 1930’larda Arasta’nın
doğusunda yer alan kısmın üstü açılmış
ve tarihi doku büyük ölçüde yok olmuştur
(Tansuğ (ed.), 2020).
Tuz Hanı.
Ramazanoğulları Külliyesi’nin bir parçası
olan han, 1497 yılında Ramazanoğlu
Konağı’nın hemen yanında, selamlık
(erkek misafirlerin karşılandığı bölüm)
olarak yapılmıştır. Daha sonraları han
olarak kullanılan yapı; tuz ticaretinin de

yapıldığı bir yer olması nedeniyle, Tuz
Hanı ismini almıştır. Günümüze han avlusu,
avlunun köşesinde küçük bir mescit ve bir
hamam kalmıştır (Kızıldemir, 2017).
Ramazanoğlu Konağı.
Ulucami külliyesi içinde Ramazanoğlu
Halil Bey tarafından 1495 yılında yaptırılan
konak, üç katlı ve kesme taştandır.
Adana’nın ve Türkiye’nin en eski ev
örneklerindendir (Çukurova Kalkınma
Ajansı, 2016). Piri Paşa Vakfiyesinde
bahçe içindeki yapının kışlık ve yazlık
olarak kullanımının olduğu belirtilmiştir.
Yavuz Sultan Selim’in Mısır ve IV. Murat’ın
Bağdat seferlerine giderken burada üçer
gece kaldıkları bilinmektedir (Boran Şen).
Ramazanoğlu Medresesi.
Ramazanoğlu Külliyesi’nin içerisinde
yer alan Ramazanoğlu Medresesi 1530
yılında Ramazanoğlu Piri Paşa tarafından
yaptırılmıştır. 1914’e kadar medrese olarak
kullanılmıştır. Ulu Caminin hemen yanında
yer alan Medrese, günümüzde Kültür
Merkezi olarak kullanılmaktadır (Adana
Büyükşehir Belediyesi, 2014).
Ramazanoğlu Türbesi.
Ramazanoğlu
ailesinin
hanımlarına
yapıldığı kabul edilen türbe, Ulu Cami
Medresesi’nin güney kısmında yer
almaktadır.
16.
yüzyılda
yapıldığı
düşünülmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Adana Tren Garı ve İstasyon Meydanı
(Uğur Mumcu Meydanı).
Adana Tren İstasyonu; gar, sosyal tesisler,
lojman ve bakım-onarım binalarıyla birlikte
geniş bir alanı kaplayan bir yerleşke
olarak, İstanbul-Bağdat Demiryolu Projesi
kapsamında, Alman Deutsche Orient
Bank desteğiyle Philipp Holzmann Şirketi
tarafından inşa edilmiş ve 1912’de hizmete
girmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).

Fotoğraf 11. Taşköprü.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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Tepebağ Sıra Evleri.
Eski Adana evleri, aynı adlı Tepebağ
Höyüğü’nün üzerinde ve eteklerindedir.
Evler, Tarihi sur içindeki Adana şehrinin
yüzlerce yıllık kültürünü göstermektedir.
Tepebağ Evleri’nin çoğu 18. yüzyılda
yapılmıştır. (Çukurova Kalkınma Ajansı,
2016). Evlerin güney ucunda Bosnalı Salih
Efendi Konağı, kuzey ucunda ise Adana
Sinema Müzesi olmak üzere birbirine bitişik
olarak inşa edilmiş olan beş yapı, günümüze
kadar korunabilmiştir. Sıra konaklar arasında
Adana Sinema Müzesi ve Atatürk Bilim ve
Kültür Müzesi (Suphi Paşa Konağı) de yer
almaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi.
Bina, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana
evlerindendir. Atatürk, 15 Mart 1923’te,
Adana’yı ziyaretinde eşi Latife Hanım’la
birlikte burada kalmıştır. 1981 yılında müze
haline getirilmiştir (Boran Şen).
Bosnalı Salih Efendi Konağı.
Balkanlardan göç ederek Adana’ya
yerleşmiş ve Taş Köprü’nün hemen yanı
başında, günümüzde Hilton Oteli’nin
bulunduğu alanda, un fabrikası kurmuş
olan Bosnalı Salih Efendi tarafından
yaptırılan konaktır. Üç katlı bina 2009
yılında bir işadamı tarafından restore
edilmiş ve butik otel olarak kente
kazandırılmıştır (Tansuğ (ed.), 2020).
Sinema Müzesi.
Adana, yetiştirdiği ünlü sanatçılar
ve yönetmenler ile Türk sinemasının
gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır.
Müze, Türk sinema tarihini yaşatmak ve
bu tarihi Adana perspektifi ile sergilemek
amacıyla tarihi Tepebağ semtinde restore
edilen eski bir Adana evinde 2011 yılında
açılmıştır. İrfan Atasoy’un “Killing” filminde
kullandığı kostüm ile Yılmaz Güney, Abidin
Dino ve Orhan Kemal’e ait heykeller ve
sanatçılara ait özel eşyalar bulunmaktadır.
3 bin filmlik dijital arşiv ile kitaplar
araştırmacılara açıktır. Ayrıca içerisinde
Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi de yer
almakta ve en eskisi 1890 yılına ait olmak
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üzere çok sayıda tarihi fotoğraf makinesi
ve film makineleri sergilenmektedir.
Araştırmacılar için, çoğu tarihi olmak
üzere on bin civarında Adana fotoğrafı
müze arşivinde yer almaktadır (Boran
Şen; Tansuğ (ed.), 2020).
Tepebağ Höyüğü.
Adana şehir merkezindeki Tepebağ ve
kısmen de Kayalıbağ mahalleleri üzerinde
bulunan Tepebağ Höyük, Seyhan Nehri ile
Çakmak Caddesi arasında bulunmaktadır.
Seyhan Nehri’nin neden olduğu selden
korunmak amacıyla şehrin tek yükseltisi
olan höyüğe kurulan mahallenin tarihi
4000 yıl geriye kadar gitmektedir. New
York The Metropolitan Museum of Art’ta
sergilenen Mısır Orta Krallık Dönemi 12.
Hanedanlığına (M.Ö. 1900) ait Hemşire
Sitsnefru (Satsneferu) heykelciği burada
bulunmuştur (Boran Şen). Höyüğün erken
tarihinin ortaya çıkarılabilmesi için arkeolojik
kazı çalışmaları hızla devam etmektedir.
Yağ Cami.
Yağ Cami’nin doğu tarafında rahatlıkla
gözüken yarım daire, 16. yüzyıla kadar
varlığını sürdüren St. Jaques Kilisesi’nin
(Adanalı Ermenilerin Surp Hagop diye
adlandırdıkları) apsisidir. Aslında Saint
Jacque adına yaptırılmış bir Haçlı kilisesi
olup, 1501 yılında Ramazanoğlu Halil
Bey tarafından camiye çevrilmiştir.
Cami içerisindeki tüm yapılar gibi
mihrap ve minber de sade bir yapıya
sahiptir. Günümüzdeki minaresi 1950’de
yapılmıştır. Zaman içinde girişteki
büyük kapının önündeki pazar yerinde
yağ satıldığı için, caminin gerçek ismi
unutulmuş ve “Yağ Cami” ismi ile anılır
olmuştur (Adana Büyükşehir Belediyesi,
2014; Tansuğ (ed.), 2020).
Büyük Saat.
Türkiye’nin en yüksek saat kulesi olan
Büyük Saat; Çarşı Hamamı, Tarihî
Kazancılar Çarşısı ve Vakıflar Çarşısı’nın
kesişim noktasında yer almaktadır. Şehrin
ikonik yapıları arasındadır. Işıklandırması ve
ikonik yapısıyla şehre siluetini veren mimari
unsurlardan birisidir (Özbilgi, 2019).

Fotoğraf 12. Büyüksaat ve Kazancılar
Çarşısı. Serim Dinç arşivi, 2021.

54

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Envanter

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Envanter

Çarşı Hamamı.
Adana’nın en büyük hamamı olan Çarşı
Hamamı, 1529 yılında Piri Paşa tarafından
yaptırılmıştır. Hamamın giriş kapısı üzerindeki
taş işçiliği dikkat çekicidir (Seyhan
Belediyesi). Seyhan ilçe sınırlarındaki diğer
hamamlar; Irmak Hamamı, Mestanzade
Hamamı ve Yeni Hamam’dır.
Küçük Saat.
1925 senesinde İş Bankası tarafından
kişileri tasarrufa yönlendirmek maksadıyla
reklam amaçlı yapılmıştır. Kumbara
biçimindeki Küçük Saat zaman içinde
trafiğe engel olmamak için asıl yerinden
biraz daha ileriye taşınmıştır (Özbilgi, 2019).
Tarihi Ulu Cami, Külliyesi ve Medresesi.
Ulu Cami ve Külliyesi, Ramazanoğulları
Beyliği’nin Adana’daki en önemli mirası
olup inşa edildiği 16. yüzyıldan bu yana
şehrin anıtsal yapılarının başında yer
almakta ve kentin sosyal yaşamının
merkezini
belirlemektedir.
İnşaatı
1493’te başlamış, konak, hamam ve
çarşı yapılarından oluşan külliye 1541’de
bitirilmiştir. Selçuklu, Memluk ve Osmanlı
dönemi mimarisinin örneklerini içeren
özgün bir yapıya sahiptir. Cami, özellikle
mavi ve beyaz renklerin hakim olduğu İznik
çinileriyle ünlüdür (Tansuğ (ed.), 2020).
Tarihi Taşköprü.
Seyhan Nehri üzerinde Seyhan ve Yüreğir
ilçelerini birbirine bağlayan Taşköprü,
eski çağlardan bu yana, Avrupa ile Asya
arasındaki kervanların başlıca güzergâhını
oluşturan İpek Yolu üzerinde yer almaktadır.
İnşa edildiği döneme göre ileri teknoloji
ve mühendislik bilgisinin kullanıldığı
Taşköprü’nün, Roma İmparatoru Hadrianus
(M.S. 117-138) tarafından yaptırıldığı
dile getirilmektedir. Adana Arkeoloji
Müzesi’nde bulunan kitabesine göre de
1700 yıllık olan köprü, Roma Imparatorluk
Dönemi’nde “Auxentios” adlı bir mimar
tarafından yaptırılmıştır. Roma dönemi
köprü uygulamalarının mükemmel bir örneği
olan Taşköprü; günümüzde, doğu-batı
ekseninde 300 metre uzunluğa, 14 kemer
gözüne ve 5 tahliye kemerine; yaklaşık 12
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metre yüksekliğe ve ortalama 9.60 metre
genişliğe sahiptir. 17. yüzyılda Adana’ya
gelen Evliya Çelebi, köprünün 21 gözlü
olduğunu kaydetmiştir. O günden bu güne
köprünün 7 kemeri toprak altında kalmıştır.
Tarihte birçok defa onarım gören köprü son
onarımını 2006’da görmüştür. Bu tarihe
kadar motorlu araç trafiğini de sırtlayan
köprü, 2008’de sadece yaya kullanımı için
açılmıştır (Boran Şen; Tansuğ (ed.), 2020).
Tepebağ Ortaokulu (Amerikan Kız
Koleji).
Okul, Amerikan misyonerlerinin kurmuş
olduğu bir vakıf tarafından, Hristiyan dini
esaslarına dayalı bir eğitim programıyla
öğretime başlamıştır. 1927’ye kadar
faaliyet gösterdikten sonra okul, Milli
Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. Bu
tarihten itibaren Adana Muhtelit (karma
öğrenci kabul eden) Orta Okulu adı
altında Adana’nın ilk ortaokulu olmuş
ve 1950’den itibaren de Tepebağ
Ortaokulu olarak eğitime devam etmiştir.
Restorasyonu 2020’de tamamlanan bina
yakında Olgunlaşma Enstitüsü tarafından
kullanıma açılacaktır (Tansuğ (ed.), 2020).
Kız Lisesi Tarihi Binası.
Sultan Abdülhamid zamanında Adana
Valisi Abidin Paşa tarafından 1881-1883
tarihleri arasında Askeri Rüştiye (askeri
ortaokul) olarak yaptırılmıştır. 1885 yılında
lise bölümü de eklenmiş ve Adana Mülki
Idadi Mektebi adını almıştır. 1908 yılında
ise okulun adı Mekteb-i Sultani olmuştur.
Kesme taştan inşa edilen binanın girişinde
6 adet zarif mermer sütun bulunmaktadır.
1. Dünya Savaşı’nda askeri depo olarak
kullanılan bina, Kurtuluş Savaşı sonrasında
Adana Sultanisi olmuş. Daha sonra Erkek
Lisesi, 1934’ten sonra da Adana Kız Lisesi
hâlini almıştır. 2005 - 2006 yıllarında
restore edilen bina Kültür Sanat Merkezi
olarak hizmete açılmıştır (Boran Şen;
Tansuğ (ed.), 2020).
Yazarlar Müzesi.
19. yüzyıl sonlarında Ekmekçi Halil Bey
tarafından yaptırılan konak, Adana
geleneksel konut mimarisinin en güzel

Fotoğraf 13. Tarihi Ulu Cami.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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örneklerinden biridir. Yazarlar Evi,
günümüzde Çukurova Sanat İnisiyatifi
tarafından, edebiyat ve sanat üzerine
düzenli
söyleşi
ve
programların
gerçekleştiği aktif bir merkez olarak
kullanılmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Eski Hükümet Konağı.
II. Abdülhamid zamanında, Adana Valisi
Süleyman Bahri Paşa tarafından, 1900
yılında yaptırılmıştır. Bina, Adana’nın
işgal yıllarında düşman kumandanlığının
yönetim
yeri
olarak
kullanılmıştır.
Adana’nın kurtuluşu için hazırlanan tarihi
bayrak Hükümet Konağı’nda hazırlanmış,
5 Ocak 1922 tarihinde halkın elleri
üzerinde Büyük Saat’e kadar taşınmıştır.
1998 depreminden sonra restore edilerek
Seyhan Kaymakamlığı olarak kullanılmaya
başlanmıştır (Tansuğ (ed.), 2020).

şemasına sahip, 2 katlı dönemin sivil
mimarisinin güzel örneklerinden biridir.
1990’lı yıllara kadar ikamet edilen yapı,
1998 depreminde gördüğü hasardan
sonra atıl kalmış, 2016’da Seyhan
Belediyesi’nin yaptığı protokolle Diş
Hekimliği ve Tıp Aletleri Müzesi ismiyle
Türkiye’de alanının ilk müzesi olarak 2020
yılında açılmıştır (Tansuğ (ed.), 2020).
Prof. Dr. Metin Sözen Kudeb Evi.
1898’de yapılan bina, 3 katlı, zemin ve ara
kat yığma; üst kat ahşap karkas yapım
tekniği ile inşa edilmiş orta sofalı plan
tipindeki bir sivil mimari eseridir. Çıkma
alt tavanlarında ve oda tavanlarında
bitkisel ve geometrik ahşap süslemeleri
bulunmaktadır. 2019’dan bu yana Seyhan
Belediyesi KUDEB birimi tarafından
kullanılmaktadır (Seyhan Belediyesi).

Kısacıkzade Konağı.
Konak,
1880’li
yıllarda
Osmanlı
İmparatorluğu’nun topladığı vergi gelirleriyle
yabancı devletlere olan borçlarının
ödenmesi için kurulan Düyun-u Umumiye
(Borçlar
İdaresi)olarak
kullanılmıştır.
1925’li yıllarda Kısacıkzade Mehmet
Efendi tarafından hazineden satın alınan
bina, Kısacıkzade Konağı olarak anılmaya
başlanmıştır. Uzun yıllar kullanılmayan
bina, 2005’de Adana Ticaret Odası
tarafından satın alınıp 2013’te restorasyonu
tamamlanmıştır (Tansuğ (ed.), 2020).

Bebekli Kilise ve Papazın Konağı.
Diğer bir adıyla St. Paul Kilisesi olan
Bebekli Kilise, 1880-1890 tarihleri arasında
yapılan İtalyan Katolik Kilisesi’dir. Kilisenin
tepesindeki 2,5 m’lik tunç heykeli bebeğe
benzetildiği için halk arasında ismi Bebekli
Kilise olarak geçmektedir. Kilise, Pavlus
adına kesme taştan yaptırılmıştır (Seyhan
Belediyesi). Sokak üzerinde yıkılmak üzere
olan evlerin en bilineni ve en güzeli Papazın
Konağı ismiyle bilinmektedir. Bebekli
Kilise’nin papazının zamanında burada
yaşadığı söylenir (Tansuğ (ed.), 2020).

Çevik Kuvvet Binası.
19. yüzyıl sonlarında Osmanlı Polis Okulu ve
Karakol Binası olarak yaptırılan yapı yığma
teknikle inşa edilmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Kesme taş olarak oluşturulan cephede
basık kemerli pencereler dizisi zemin
katta, kaydırmalı olarak taşırılmış taşlarla
çevrelenerek belirgin hale getirilmiştir.
Yapıda geniş bir merdivenle, balkon şeklinde
bir çıkma altından ulaşılan giriş, sütunları
ve kemerli yapısı ile dönem özelliklerini
yansıtmaktadır (Seyhan Belediyesi).

Ziraat Bankası.
İtalyan Mimar Giulio Mongeri tarafından
tasarlanan bina Erken Cumhuriyet Dönemi
eserlerinden biri olarak 1931’de hizmete
girmiştir. İki cephe birleşimi kırılarak
oluşturulan köşe girişi ve üstte payandalı
balkon şeklindeki çıkması yapıya özgün
bir nitelik kazandırmaktadır. Cephede
belirgin desteklerle taşınan payandalı geniş
saçaklar, girişin her iki yanında yer alan
kemerli pencereler, bir cephe boyunca
pencere aralarında izlenen yarım pilastr ve
değişik formlarda bezeme elemanlarının
oluşturduğu süsleme detayları yapının diğer
özgün detaylarıdır (Seyhan Belediyesi;
Tansuğ (ed.), 2020).

Prof. Dr. İlter Uzel Diş Hekimliği Müzesi.
19. yüzyıl sonundan kalan yapı hakkında
fazla bilgi olmasa da orta sofa plan
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Yeşil Mescid.
1751 yılında Gencizade Hacı Mahmud Ağa
tarafından inşa ettirilmiştir. İsmi, kubbesini
kaplayan yeşil kiremitlerinden gelmektedir
(Tansuğ (ed.), 2020).
Gazipaşa Okulu.
1909 yılında Adana’da meydana gelen
olaylarda yetim kalan Türk çocukları
için yapımına başlanan okul, 1. Dünya
Savaşı’nın şartları içinde askeri yerleşim
yeri olarak kullanılmış, 1923-25 yılları
arasında tamamlanarak Gazi Mektebi
olarak eğitime başlamıştır. Osmanlı
Birinci Ulusal Mimarı Akımını temsil eden
ihtişamlı bir yapıdır ve ismini de Gazi
Mustafa Kemal Paşa’dan almaktadır. 1998
depreminden de etkilenen yapı bir kez
daha tadilat gördükten sonra Tepebağ
İmam Hatip Ortaokulu olarak eğitimine
devam etmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Musa Balı Konağı.
16. yüzyıl sonunda vakıf eserler inşa etmiş
olan Musa Balızade ailesi tarafından inşa
ettirilmiştir. Binanın tamamı belli bir seviyeye
kadar büyük kesme taşlardan örülmüş,
üstleri ise tuğla ile yükseltilmiştir. Yapı
kompleksinin sokakla kesiştiği noktada
zemin kat boşaltılmış, kemer üst örtülü
açıklıklar ve yüksek ahşap kirişli tavanlar
kabaltı oluşturularak geçmişteki özgün
karakter hâlen muhafaza edilmektedir
(Seyhan Belediyesi; Tansuğ (ed.), 2020).
Şakirpaşa Konağı.
1880’li yıllarda Adana Valiliği yapan Şakir
Paşa zamanında Mersin - Tarsus - Adana
demiryolu yakınlarına yapılmış iki katlı
konağın plan şeması karedir. Tavanlar
ahşap, pencereler orijinalinde kemerlidir;
ancak bugün kemer kısımları kapatılarak
dikdörtgene dönüştürülmüştür. Adana
Büyükşehir Belediyesi tarafından restore
edilmiştir (Seyhan Belediyesi).
Ramazanoğlu Kadir Bey Konağı.
Konağın 19. yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği
düşünülmektedir. 1980 yılında restore
edilerek kuran kursuna tahsis edilen bina,
son onarımlarla özgün niteliğini kaybetmiştir
(Tansuğ (ed.), 2020).
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Şeyh Cemil Nardalı Konağı.
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına büyük
katkı sağlayan Şeyh Cemil Nardalı
tarafından yaptırılan konak restore edilerek,
Adana kültürünü anlatan etnografik
malzemelerin sergilendiği bir kültür evine
dönüştürülmüştür (Tansuğ (ed.), 2020).
Çerçi Konağı.
1922 yılında Çerçi Yusuf tarafından
yapılan konak, iki katlıdır ve iki bölümden
oluşmaktadır.
Dış
pencerelerindeki
tuğla söveleri çıkma altındaki ahşap
tavan süsleri sofa da bulunan camekân
bölmeleri ve birinci kattan sonra yapılan
Cihannüması ile tipik bir Adana evi özelliği
taşımaktadır. Tarihi konak, 1990 yılında
tescillenmiştir (Seyhan Belediyesi).
Adliye Binası.
1948 yılında hizmete açılan binanın projesi
1945 yılında Bayındırlık Bakanlığı’nın
düzenlediği Ulusal Mimari Proje yarışması
sonucuyla belirlenmiştir. Proje sahipleri
Abidin Mortaş, Nizamettin Doğu ve
Feyyaz Tüzüner adlı mimarlardır. Daha
önce buğday pazarı olarak kullanılan
arsaya önce güney cephesi inşa edilmiş,
sonra kenar bloklar ve en son olarak kuzey
cephesi yapılarak iç avlulu bir yapıya
dönüşmüştür (Tansuğ (ed.), 2020).
Yıldızlar Kaldırım.
Şehrin kültür altyapısının oluşmasında
etkili olan 12 ismin kaldırım taşlarına
işlendiği “yıldızlar kaldırımı” Büyükşehir
Belediye Binası’nın önünde yer almaktadır.
Bu isimler; Ali Özgentürk, Menderes
Samancılar, Aytaç Arman, Fatih Terim,
Ferdi Tayfur, Şener Şen, Yaşar Kemal,
Yılmaz Güney, Erol Büyükburç, Suna Kan,
Orhan Kemal ve Abidin Dino’dur.
Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ve
Konser Salonu (Tarihi Halkevi Binası).
Adana Büyükşehir Belediye Tiyatrosu
ve özel tiyatroların oyunlarına, Çukurova
Devlet Senfoni Orkestrası’nın konserlerine,
çeşitli sergilere ev sahipliği yapmaktadır.
Binanın bir bölümü halen Adana Büyükşehir
Belediye
Başkanlık
ofisleri
olarak
kullanılmaktadır. 25 Ekim 1940’ta hizmete
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açılan ve modern tarzda inşa edilen yeni
Halkevi Binası’nda kentin ilk kapalı sinema
salonu, tiyatro salonu, idareciler için
bürolar, sergi salonu ile çalışma alanları
tasarlanmıştır. Yaşar Kemal, Orhan Kemal,
Abidin Dino, Arif Dino, Mustafa Sağyaşar,
İlhan ve Turhan Selçuk kardeşler, Arif Nihat
Asya gibi edebiyat ve sanat dünyasının
önemli isimlerinin Adana Halkevi’nden
gelip geçtikleri, Halkevi bahçesinde
Adanalı sanatseverlerle sohbetler ettikleri
bilinmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Semih Rüstem ve Sait Bey Evleri.
Sırasıyla 1932 ve 1930 tarihli evler, erken
Cumhuriyet döneminden günümüze
ulaşan önemli mimarlık ürünleri olarak
2004’te tescillenmiştir. Her iki evin de
mimarı Semih Rüstem’dir. Sait Bey Evi
yıkılıp tekrar yapılmış ve her iki evin
arkasına onlarla uyumlu mimari hatlara
sahip iki blok iş merkezi inşa edilmiştir
(Tansuğ (ed.), 2020).
Abidin Dino Sanat Parkı.
Park,
50’li
yıllara
kadar
Adana
Halkevi’nin bahçesinin bulunduğu yerde
bulunmaktadır. Şimdi bir açık hava sergi
salonu şeklinde düzenlenen parkın
bulunduğu yerde bir zamanlar Abidin Dino,
Yaşar Kemal ve Orhan Kemal’in bir araya
geldikleri bilinmektedir. Abidin Dino’nun
eserlerinin reprodüksiyonlarından oluşan
sergi ile geçici sergiler yer almaktadır
(Tansuğ (ed.), 2020).
75. Yıl Sanat Galerisi.
Adana’nın en büyük sanat galerisinde her
hafta farklı sergiler düzenlenmektedir
(Tansuğ (ed.), 2020).
İsmet İnönü Kız Enstitüsü.
Şehrin en merkezi noktasında en sık
kullanılan sergileme alanıdır. Yolun tam
karşısında köşede yer alan 1936 tarihli
okul binası İsmet İnönü Kız Enstitüsü;
Erken Cumhuriyet Döneminde açılan
uygulamalı kız enstitüsü örneklerindendir
(Tansuğ (ed.), 2020).

Atatürk Yüzme Havuzu.
1939’da yapılmış ve Adana’da birçok
rekortmen yüzücünün yetişmesine olanak
sağlamıştır (Tansuğ (ed.), 2020).
Amerikan Pazarı.
Onlarca minik dükkândan oluşan
Amerikan Pazarı, iç piyasada ürün
çeşitliliğinin az olduğu 80’lere kadar
sunduğu çeşitlilik bakımından (Tansuğ
(ed.), 2020) Adana alışveriş hayatının
önemli bir parçası olmuştur.
Talip Aksoy Evi.
Adana’daki müstakil konutların en seçkin
örneklerinden biri olan villa, bir zamanlar
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan
Sabancı ailesinin villalarının da aralarında
bulunduğu birçok sivil mimari örneğinin
arkasında imzası olan Mimar Ertuğrul
Arf tarafından tasarlanmıştır. 2005’te
tescillenen yapı cömert oranlar ve ince
düşünülmüş detaylarla dönemin yerel
koşullarını ve modern yaşam anlayışını da
yansıtmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Soylu Evi.
Geleneksel mimariden modern mimariye
geçişin izlerinin takip edilebildiği özgün bir
yapıdır (Tansuğ (ed.), 2020).
Adana Demirspor Yönetim Binası.
Şehrin iki önemli spor kulübü olan Adana
Demirspor ve Adanaspor’un tesislerinin
burada olması bölgenin önemini artırmıştır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Akkonak Apartmanı.
1976 tarihli üç bitişik blok halinde
tasarlanan yapı, Türkiye’nin ilk kadın
mimarlarından Nezahat Arıkoğlu’nun
çalışması olmasıyla önem taşımaktadır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Kuru Köprü Kilisesi ve Geleneksel Adana
Evi.
Kesme taş malzemeden 1845 yılında
Adana Rum Cemaati tarafından yaptırılan
bina 1910’lara kadar Rum Ortodoks
Kilisesi olarak hizmet vermiştir. 1924’de,
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terkedilmiş halde olan yapıya taşınan
Adana Müzesi 1972 yılına kadar burada
faaliyet göstermiştir. 1983’den itibaren de
Etnografya Müzesi olarak kullanılmış ve
Anıt Müze adını almıştır (Boran Şen; Tansuğ
(ed.), 2020). Müzede, Çukurova köylerinde
ve Toroslar’da yaşayan Yörüklere ait
oldukça zengin eşyalar sergilenmektedir
(Çukurova Kalkınma Ajansı, 2016).
Hacıbayram Meydanı.
Adana’nın bilinen ciğer ve kebapçıları
ayrıca en meşhur ev yemekçileri
bulunmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Yaşar Kemal Kültür Merkezi.
Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun
oyunlarını sergilediği 700 kişilik tiyatro
salonu ve konferans ve düğünler için
kullanılan 150 kişilik bir salon bulunmaktadır.
Merkezin önünde çeşitli sergi ve konserlerin
gerçekleştiği bir etkinlik meydanı yer
almaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
İstiklal İlköğretim Okulu (Kızıl Konak).
Adanalı fabrikatör Hovace Atanas Tirpani
tarafından 1902 yılında, kızına çeyiz olarak
yaptırılan konak, ilk yapıldığında kırmızı
boyalı olması nedeniyle halk arasında “Kızıl
Konak” olarak ünlenmiştir. 1915 yılında Alman
Okulu, Fransız işgali sırasında ise General
E. Defuieux tarafından karargâh olarak
kullanılmıştır. Milli Kurtuluş Mücadelesi’nden
sonra hazineye devredilen bina, Ağazade
Hulusi tarafından alınarak Milli Eğitim’e
bağışlanmış ve o günden bu yana okul olarak
hizmet vermektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Adana Evlendirme Dairesi (Eski Adana
Müzesi).
Adana Müzesi, 1972’den 2017’ye kadar
günümüzde Adana Büyükşehir Belediyesi
tarafından Evlendirme Dairesi olarak
kullanılan binada hizmet vermiştir.
MEB mimarı Yüksek Mimar İhsan Kıygı
tarafından projelendirilen ve Adanalı
Mimar Ulvi Özdemir tarafından uygulanan
bina o dönemde, Türkiye’nin sekiz kenti
için projelendirilen müze binalarıyla
beraber tip proje olarak tasarlanmış,
ancak Adana Müze Binası’nda iklim ve
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coğrafyayı dikkate alan bölgesel özellikler
de tasarıma katılarak uygulamada önemli
farklılıklar oluşmuştur. 2019 yılında
tasarım özgünlüğünün yanı sıra hatıra ve
estetik değerleriyle kent belleğinde yer
etmiş yapılardan biri olduğu gerekçesiyle
tescillenmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi ve
Adana Tiyatro Festivali.
1976 yılında hizmet vermeye başlayan
Kültür Merkezi, Sabancı Vakfı ile Kültür
ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları
işbirliğiyle 1998 yılından beri düzenlenen
Adana Tiyatro Festivaline ev sahipliği
yapmaktadır. Türkiye’nin bir ay süren, en
uzun soluklu tiyatro festivali olma özelliğini
taşımaktadır. Festivale Türkiye’den Şehir
Tiyatroları, Devlet Tiyatroları ve özel
tiyatrolar dışında Fransa, İspanya, İran,
Azerbaycan ve Romanya’dan çeşitli tiyatro
toplulukları da katılmaktadır (Boran Şen).
Karacaoğlan Edebiyat Müzesi.
Adanalı
ressam
Etem
Çalışkan’ın
Karacaoğlan şiirlerinden esinlenerek
tasarladığı
tabloların
sergilendiği
müzede, Türk Edebiyatı’nın önemli
kalemlerinden Yaşar Kemal ve Muzaffer
İzgü’nün kullanmış oldukları daktilolar
ile edebiyatçılara ait kişisel eşyalar
segilenmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Turhan ve İlhan Selçuk Karikatür Müzesi.
Bosnalı Salih Efendi Konağı’na kuzey
yönünde bitişik olan konak, ilk karikatürünü
Adana’da çizen usta karikatürist Turhan
Selçuk ile kardeşi gazeteci ve yazar
İlhan Selçuk’un oturdukları evdir. Bina,
Turhan ve İlhan Selçuk Kültür Evi olarak
işlevlendirilmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Alman Fabrikası.
Bağdat Demiryolu inşaatı devam ederken
Almanlar bir yandan Çukurova’daki büyük
toprak sahiplerini pamuk ekmek üzere
teşvik etmiş, tohum ve tarım aletleri
yardımları yapmış bir yandan da 1900 yılında
çırçır ve prese tesisi kurmuşlardır. Bir süredir
metruk halde bulunan fabrika binası 2019’da
tescillenmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
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Çiftçiler Birliği Binası.
Bina 40’lı yılların sonunda, Çukurova’nın
tarımsal kalkınmasını yansıtması açısından
önem taşımaktadır. Sivil örgütlenmeyle
inşa edilmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Cafer Paşa Camisi.
Adana Valisi Cafer Paşa tarafından 1649
yılında Taş Köprü’nün tam karşısına
yaptırılan cami, bu konumuyla Adana’nın
en eski fotoğraflarında görülebilmektedir.
Bir dönem bahçesi, Adana müzesi ambarı
gibi de kullanılan cami, 1950’lerde yol
genişletme gerekçesiyle yıkılmış, 68 yıl
boyunca arsası boş kalmış ve 2018’de
aslına uygun olarak tekrar yapılarak
ibadete açılmıştır (Tansuğ (ed.), 2020).
Rıfat Gülek Eczanesi.
Abidinpaşa’nın 100 metre ilerisinde
caddenin sağ tarafında olup, Anadolu’da
bir Türk tarafından açılan ilk eczane olma
özelliğine sahiptir (Tansuğ (ed.), 2020).
Yeşiloba Şehitliği ve Milli Mücadele
Müzesi.
100 civarında heykel ile Adana’daki
Milli Kurtuluş Mücadelesi temsili olarak
anlatılmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Adana Olgunlaşma Enstitüsü, Müze ve
Sergi Salonu.
1972 yılında kurulan Enstitü 38 atölye ve 6
dersliğinde geleneksel Türk el sanatlarına
yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir
(Tansuğ (ed.), 2020).
Nuri Has Pasajı.
Pasajın olduğu yerde ilk olarak 1880’de
Apkaryan Ermeni Okulu açılmıştır. 1909
yılında gerçekleşen olaylarda çıkan
yangında büyük hasar gören binanın
yerine 1911’de bugünkü bina yapılmıştır.
1949’dan bu yana Nuri Has ve ailesine ait
olan pasaj uzun yıllardır bakımsız kalmış
durumdadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Mestan Hamamı.
Ramazanoğullarından Hacı Mahmut
Ağa tarafından inşa ettirilen hamamın
vakfiyesi 1682 tarihli olup, bu tarihten
önce tamamlandığı bilinmektedir (Tansuğ
(ed.), 2020).

Yeni Cami (Abdürrezzak Antaki Cami).
1727 yılında, Abdürrezzak Antaki adlı
bir Antakyalı tarafından inşa ettirilmiştir.
Adana’nın gelişmesi yönünde eski surların
dışında inşa edilen ilk camidir. Caminin
en özgün özelliklerinden biri de camiye
minaresinin altından giriliyor olmasıdır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Tarihi Milli Mensucat Fabrikası (Adana
Arkeoloji Müzesi).
Milli Mensucat Türkiye’de açılan yedinci,
Adana’daki ilk tekstil fabrikası olarak
1906’da Aristidis Kozma Simyonoğlu
tarafından kurulmuştur ve bulunduğu
Döşeme Mahallesi’nin sosyal yaşamını
şekillendirmiştir (Tansuğ (ed.), 2020)
Günümüzde ise Adana Arkeoloji Müzesine
ev sahipliği yapmaktadır. Müzede Tarsus
Gözlükule, Mersin Yumuktepe, Misis,
Karatepe, Soğuksutepe, vb. höyük ve iskân
yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda
çıkan eserler ile Adana ve çevresinden
derlenen eserler bulunmaktadır. Müzede
Prehistorik dönem eserleri, Hitit, Asur,
Fenike, Frig, Arkaik, Hellenistik, Roma ve
Bizans dönemlerine ait heykel, kitabe,
lahit, stel, mimari parçalar gibi taş eserler,
pişmiş topraktan yapılmış çanak çömlek,
çeşitli kaplar, silindir ve damga mühürler,
sikkeler ve diğer arkeolojik buluntular yer
almaktadır (Url-X).
Irmak Hamamı (Roma Hamamı).
Ramazanoğlu Piri Paşa tarafından 1530
yılından önce vakfedildiği bilinmekte
olup, yaptıranın Ramazanoğlu Şahabettin
Bey olduğu kabul edilmektedir. Külhan
kısmındaki değişik temel taşları, tuğla ve
kâgir sistemi, hamamın burada bulunan
Geç Roma döneminden kaldığı belirlenen
bir hamamın temelleri ve duvarları üzerine
inşa edildiğine işaret etmektedir. Suyunu
temin ettiği Seyhan Nehri’ne yakın
olması nedeniyle Irmak Hamamı ismiyle
anılmaktadır. Irmak Hamamı Adana’da
kendisinden sonra inşa edilen Mestan
Hamamı ve Yeni Hamam’a plan ve mimari
bakımdan örnek olmuştur (Tansuğ (ed.),
2020).
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Yeni Hamam.
Musabalıoğlu Hacı Mustafa Bey tarafından
1720 yılında inşa ettirilen Yeni Hamam’ın
batı duvarında 1811 tarihli çeşmesi vardır.
Adana’daki eski hamamların en görkemlisi
olan hamam, plan olarak Irmak hamamına
çok benzer. 1998 depreminden sonra ağır
hasar görmüş, baştan aşağı yenilenerek
2020’de Adana Büyükşehir Belediyesi
tarafından kültür merkezi olarak açılmıştır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Dr. Eşref Akman Konağı.
1897-1899 yıllarında yapılan döneminin
sayılı konaklarından biridir. Mimarı
bilinmemektedir. 1998’de kamulaştırılan
bina
2003’te
restorasyonu
tamamlandığından beri Adana Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü hizmet binası
olarak kullanılmaktadır (Tansuğ (ed.),
2020).
Eytamhane Mektebi.
1909 Adana olaylarından sonra yetim
kalan Ermeni çocuklar için yaptırılmıştır.
Azınlıkların ülkeyi terk etmesiyle Türk
Yetim Çocuklar Mektebi adıyla, ardından
1920’li yıllarda Erkek Öğretmen Okulu ve
daha sonra Kız Öğretmen Okulu olarak
hizmet veren tarihi taş binada 1970’li
yıllarda Anadolu Lisesi, 1987 yılından beri
de Adana Fen Lisesi olarak eğitim devam
etmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
İnkilap İlkokulu.
Adana’da tarıma dayalı sanayinin gelişmeye
başladığı 19. yüzyıl sonlarında kalifiye eleman
ihtiyacını karşılamak üzere 1900 yılında,
ilk olarak Hamidiye Sanayi Mektebi adıyla
açılmıştır. 1918-1922 arası Fransız işgalinde
garaj ve karargâh olarak kullanılmış,
1928’de İnkilap Okulu olarak eğitime tekrar
başlamıştır. Son olarak 2003’te restore
edilmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Ağca (Akça) Mescidi.
Ramazanoğlu Beyliği’nin ilk dönem
eserleri arasında yer alır. Selçuklu Taç
Kapı ve mihrap geleneğinin Çukurova’daki
ilk ve son örneği olması bakımından önemli
bir yapıdır. 1867 ve 1945 depremlerinden
sonra minaresi yıkılsa da tekrar yapılmıştır.
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1998 depreminde ise mescid hasar
görmüş, 2004 yılında restore edilerek
hizmete açılmıştır (Tansuğ (ed.), 2020).
Alemdar Camisi.
1748 yılında Alemdar El-Hac Mustafa
Hasan Ağa tarafından yaptırılmıştır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Hasan Ağa Cami.
Klasik Osmanlı mimarisinin Adana’daki
tek örneği olan cami, 1558 yılında
Ramazanoğlu Halil Bey’in hizmetinde
çalışan Hasan Kethüda tarafından
yaptırılmıştır (Tansuğ (ed.), 2020).
Cuma Fakih Mescidi ve Medresesi.
Cuma Fakih Bin Ahmet adlı bir hayırsever
tarafından 1541’de yaptırılan mescit, 1880’li
yılların sonlarında yaşanan depremde
büyük hasar görmüş, yıkılmış; mescidin
yanında olduğu belirtilen medresesi ise
günümüze ulaşamamıştır. 1891 yılında
yeniden inşa edilen mescid, 1998
depreminde de hasar görmüş, ardından
restore edilmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Adana Kalesi (Kalıntı surlar).
Tarihi Bizans dönemine kadar uzandığı
düşünülen, Orta Çağ’da güçlendirilen,
Ramazanoğulları ve Osmanlı döneminde
de kullanılan kale 1836’da Mısırlı İbrahim
Paşa’nın
Adana’yı
işgali
sırasında
yıktırılmış, İç-Kale de cephaneliğin
patlaması sonucu önemli ölçüde hasar
görmüş ve sonrasında kaderine terk
edilmiştir. Adana kalesine ait olan 8
girişten ikisini oluşturan Kalekapısı ve
Tarsus Kapı (Kemeraltı Cami’nin bitişiği)
kaleye dair günümüze ulaşan isimlerdir
(Seyhan Belediyesi).
Kemeraltı Cami.
Savcızade Hacı Mustafa adlı bir hayırsever
tarafından, 1548 yılında inşa ettirilmiştir.
Eski Adana Kalesi’nin 8 kapısından biri
olan Tarsus Kapısı (Ters Kapı) civarındaki
cami, kapının kemerine bitişik olduğundan
halk tarafından Kemeraltı Cami adı ile
anılmıştır. Cami 1998 depreminden sonra
tamir edilerek 2004 yılında ibadete
açılmıştır (Tansuğ (ed.), 2020).
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Memiş Paşa Camisi.
Adana valilerinden Memiş Paşa’nın
Türkocağı Mahallesi’nde 1825 yılında eski
bir mescit olan Havutoğlu Mescidi’nin
yerine yaptırdığı cami, bugün Memiş
Paşa Cami olarak anılmaktadır. 1998
depreminde tamamen yıkılan cami, 2004
yılında onarılarak 2005’te tekrar ibadete
açılmıştır (Tansuğ (ed.), 2020).
Mestanzade Cami.
1682 yılında Ramazanoğlu ailesinden
Mestanzade Hacı Mahmut Ağa tarafından
yaptırılan caminin kitabesinden 1909
yılında onarım gördüğü anlaşılmaktadır.
Cami, 1998 depreminden sonra tamir
edilerek 2004 yılında ibadete açılmıştır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Mestanzade Hacı Mahmut Ağa Mescidi.
Ramazanoğlu ailesinden Mestanzade
Hacı Mahmut Ağa tarafından 1682
yılında inşa ettirilen mescit kesme taştan
inşa edilmiş, 1900- 1901 yılında onarım
görmüştür (Tansuğ (ed.), 2020).
Sabancı Merkez Cami.
1988 yılında inşaatına başlanan cami
1998’de açıldıktan sonra, Adana kent
siluetinin en görkemli abidelerinden biri
haline gelen camide 28.500 kişi aynı anda
ibadet edebilmektedir ve yapı Türkiye’nin
en büyük camilerinden birisidir (Tansuğ
(ed.), 2020). Klasik Osmanlı Mimarisi
ile inşa edilen caminin kubbe sistemi
özgündür. Camiyi çiniler, vitraylar ve altın
varak yazılar süslemektedir (Boran Şen).
Şefika Hatun Cami.
Mimari özellikleri bakımından 1915 yılında
inşa edildiği düşünülen cami, Şefika Hatun
tarafından yaptırılmıştır. 1998 depreminde
hasar gören caminin restorasyonu
2004’te yapılmıştır (Tansuğ (ed.), 2020).
Şeyhoğlu Cami.
Şeyhoğlu ya da Şıhoğlu adı verilen caminin
doğusunda yer alan kütüphanenin
kitabesine göre 1803 yılında Şeyh
Dindari Efendi tarafından yaptırıldığı
düşünülmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).

Tahtalı Cami.
591-1601 yılları arasında Sevindikzade
adlı bir hayırsever tarafından yaptırılan
bir mahalle mescididir. Tarihi Adana
Kalesi’nin giriş noktalarından biri olduğu
düşünülmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Eski Baraj ve Baraj Yolu Bulvarı.
Diğer bir adıyla Seyhan Regülatörü bir
dönem Adanalıların eğlence ve mesire alanı
olmuştur. Çağlayan Gazinosu, Genç Eğlence
Tesisleri 80’lerin sonuna kadar burada
varlığını sürdürmüştür (Tansuğ (ed.), 2020).
Atatürk Anıtı.
Savcızade Kemeraltı Camisi’nin vakıf
dükkânları ile medresesi yıkılarak 5 Ocak
Atatürk Anıtı inşa edilmiştir. Atatürk Park’ında
yer alan bronzdan yapılmış heykeller grubu
parkın en değerli kısmını oluşturmaktadır.
Bu grubun en önemli elamanı, mermerden
yüksek bir kaide üzerine yerleştirilmiş
ayakta duran pelerinli Atatürk heykelidir
(Tansuğ (ed.), 2020).
Mithat Saraçoğlu ve Toros Caddesi.
Cadde, 90’larda Adana’nın en popüler
sineması olan Metro Sineması Sokağı ismiyle
bilinmektedir. Bölgede yerel özgün işletmeler
bulunmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Adana Bale Merkezi.
Veronika Arman 30 yılı aşkındır, merkezde bale
dersleri vermektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Kaktüs Sanat Merkezi.
2000 yılından beri oyunlar sahneleyen
tiyatroda hafta içi ve hafta sonu çocuklara
yönelik oyunlar sahnelenmektedir. Ayrıca farklı
yaş gruplarına yönelik yaratıcı drama eğitimleri
de bulunmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Adanus Sanat Evi.
Tuz Hanın, parka bakan tarafında yer
almaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).

Çukurova
Yeni bir yerleşim yeri olmasından dolayı
geçmişi pek de eskilere dayanmayan ilçede
“Adanalı” kültüründen ziyade daha modern
bir kültürel ortam görülmektedir. Turgut
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Özal Bulvarı ve Süleyman Demirel Bulvarı,
Adana’nın önemli eğlence mekânlarına ev
sahipliği yapmaktadır.

Sarıçam
Berkmen Evi.
1930’lardan 1970’lerin sonlarına kadar
uzanan dönem, modern mimarlığın
başarılı uygulamaları olan özgün konut
örneklerinin de inşa edildiği bir dönemdir.
Bu yapılardan Mimar Semih Rüstem’in
1930’da, dönemin İstasyon Caddesi
(Atatürk Bulvarı) üzerinde tasarladığı
kendi evi olan Berkmen Evi, tescillenerek
koruma altına alınmış önemli örneklerden
biridir (Durukan vd., 2009).

Yüreğir
İsmini M.S. 1250-1352 tarihleri arasında
Türk Oğuz boyundan Üçoklara ait Yüreğir
aşiretinin buraya yerleşmesinden dolayı
almıştır. Yüreğirler boyunun başında
Ramazan Bey’in bulunduğu bilinmektedir.
1890-1900 yılları arasında Bulgaristan’dan
ve sayıca daha az olsa da Yunanistan’dan
getirilen göçmenler Yüreğir ve yöresine
yerleştirilmiştir.
İlk ve Ortaçag’da önemli bir yerleşim
merkezi olan Yüreğir ve yöresinde eski
eser olarak köprü ve höyük, yer mozaikleri
ve su kemerleri, hamam ve kervansaray
bulunmaktadır. Bu eserler Hitit, Roma,
Selçuk ve Osmanlı dönemlerine aittir. Ayrıca
tarihî İpek Yolunun ilçe sınırlarından geçtigi
bilinmektedir. Her tarafta tarihi yapılara
rastlanmakta bakır, gümüş ve altın paraların
bol bulunması, hatta İskender lirasının
bulunması, ilk çağ tarihi hakkında fikir
vermektedir (Buyruk, 2011).
Misis Antik Kenti.
Ceyhan Nehri kenarında, tarihi İpek Yolu
üzerinde kurulmuş, Adana’dan sonra
gelen ikinci bir geçit durumundadır.
Yunanlıların
geleneksel
inanışına
göre Misis’i Truva kahramanlarından
Mopsos’un kurmuştur. Ancak kentin,
Mopsos bu topraklara henüz ayak
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basmadan yaklaşık 4000 sene önce var
olduğunu ve bundan dolayı asla onun
tarafından
kurulmuş
olamayacağını
belirtmek gerekir . Yapılan çalışmalarda
ilk yerleşimin M.Ö. 2000 ortalarında
Hitit İmparatorluğu’nun ilk kentlerinden
biri olarak kurulduğu anlaşılmaktadır
(Buyruk, 2011). Hitit, Assur, Makedonya
ve Seleukosların eline geçmiş, Roma
ve Bizans devirlerinde de önemli bir
merkez olmuştur. M.S. 8. yüzyıldan
itibaren Abbasiler döneminde yeniden
imar edilmiştir (Çukurova Kalkınma
Ajansı, 2016). Malazgirt Savaşı’ndan
sonra, Selçuklu Türklerinin eline geçen
Misis
Kenti,
Selçuklu
egemenliği
boyunca Ayas (Yumurtalık) Limanı’ndan
tüm Anadolu’ya ihraç edilmek üzere
gönderilen malların seyir güzergâhı olma
özelliğini sürdürmüştür (Buyruk, 2011).
1517 yılından sonra Osmanlı Devleti’nin
hâkimiyetine girmiş olan Misis’te bugün
M.S. 4. yüzyıla ait bir bazilikanın mozaik
taban döşemeleri, dokuz gözlü bir taş
köprü, akropoldeki surlar, sukemerleri
ve hamam kalıntıları ile Selçuklu ve
Osmanlı dönemlerinden kalan Havraniye
Kervansarayı ve tek kubbeli mescit
bulunmaktadır (Çukurova Kalkınma
Ajansı, 2016).
Misis Köprüsü.
Misis Köprüsü, M.S. 4. yüzyılda Roma
Imparatoru Flavius Julius Constantius
tarafından yaptırılmış, M.S. 6. yüzyılda
Bizans Imparatoru I. Justinian tarafından
onarılmıştır. Antik Adana’yı; İç Anadolu
ve Ortadoğu’ya bağlayan önemli yolların
geçiş yeri olan köprü, dokuz gözlüdür.
Adana yöresinde çok yaygın olan Lokman
Hekim’in ölümsüzlüğe çare bulmasıyla
ilgili efsanenin Misis Köprüsü’nde
olduğuna inanılır (Kızıldemir, 2017).
Düzgün kesme taşlardan inşa edilen
köprü 132,80 m uzunluğunda, 6,45 m
genişliğindedir. Sivri kemerli 9 göze
sahip olan köprünün en büyük göz olan
orta gözü 11 m açıklığa sahip olup, diğer
8 göz kıyılara doğru küçülmektedir.
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Orta gözden eğim, her iki tarafa doğru
dörder kemerden oluşmaktadır. Köprü
kemerlerinde karşılıklı çok sayıda ahşap
yuvası bulunmaktadır (Buyruk, 2011).

Memluklularının 13. yüzyılda han olarak
yaptıkları ve 14. yüzyılda da aynı amaçla
kullanıldığını ileri sürmektedirler (Buyruk,
2011).

Misis Mozaik Müzesi.
1956
yılında
Misis
Höyüğü’nden
çıkan mozaikleri korumak amacıyla
kurulmuştur. Bizans devrine ait bir
kilisenin zemininde yer alan mozaiklerde,
Hz. Nuh’un tufan esnasında gemisine
aldığı hayvanlar betimlenmiştir (Çukurova
Kalkınma Ajansı, 2016).

Sinematek.
Adana Altın Oran’ın girişimiyle açılan
Sinematek’te, sanat filmlerinin ve dünya
klasikleri içerisine girmiş büyük filmlerin
gösterimleri
gerçekleştirilmektedir
(Tansuğ (ed.), 2020).

Havraniye Kervansarayı.
Kervansarayın inşası ile ilgili günümüze
ulaşan bir kitabesinin mevcut olmamasına
rağmen kalıntılar, yazılı belgeler, mimari
üslup, duvar örgü teknikleri ve plan şeması
gibi verilerden yola çıkarak kervansarayı
12.-13. yüzyıllar arasına tarihlendirmek
mümkündür. Kervansarayın konumu
itibariyle Roma dönemi eseri olan Misis
Köprüsü’nün başında bulunuşu, stratejik
önemini artırmıştır. Ceyhan Nehri
üzerinde tek geçit veren Misis Köprüsü,
Ayas (Yumurtalık) Limanı ve limandan
Anadolu’ya taşınan emtianın, Çukurova’yı
terk ettiği ilk geçittir. Ceyhan Nehrini
bu büyüklükte bir köprüyle geçebilen
Roma, geçiş güvenliğini sağlamak
amacıyla burada askeri amaçlı korumaya
yönelik bir mekân yaptırmış olmalıydı.
Roma döneminde yollar üzerinde askeri
konaklama yapıları olan Castrumların,
bu köprünün de başında inşa edilmiş
olabileceği düşünülebilir. Daha sonraki
dönemde ise böyle bir yapının yerine
günümüzdeki kervansarayın kurulduğu
düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar
Kervansarayın, güçlü bir olasılıkla
Ayas (Yumurtalık) antik limanı ile
bağlantılı olarak Cenevizli tüccarlar
ile yapılan anlaşmalar karşılığında
Selçukluların yaptırmış olduklarını dile
getirmektedirler. Bazı araştırmacılar
ise taç kapıdaki süslemenin Selçuklu
süslemesine benzemediğini, Mısır Türk

Çaldağı Camili Köyü.
Adana şehir merkezini ele geçirmeden önce,
Ramazanoğulları bir süre, etrafa hâkim çalılık
bir yer olan Çal Dağı eteklerine yerleşmiş
ve bölgedeki ilk camiyi burda inşa ederek
Camili köyünü kurmuşlardır. Çaldağı ve doğu
eteklerindeki tarihi Camili köyünde Yüreğir
aşiretinin bey ailesi olan Ramazanoğulları’na
ait “Üçok” damgalı mezarlar görülebilmektedir
(Tansuğ (ed.), 2020).
Suluhan.
Sis (Kozan) merkeze 18 km. mesafede
bulunan han, Kozan-Feke arasında
Suluhan Yaylası mevkiinde yolun doğu
yakasında yer almaktadır. Bugün büyük
oranda yıkılmış olan handan geriye
tonozlu bir kısım, birkaç duvar parçası
ile temel izleri kalmıştır. Bu kalıntılar
İpek Yolu’nun bu güzergâhtan geçtiğini
belgelemektedir. Handan günümüze
ulaşan mimari parçalar incelendiğinde,
hanın moloz taştan sade bir işçiliğe sahip
olduğu gözlemlenmektedir. Kalıntılar
ve temel izleri hanın en az üç kısımdan
meydana
geldiğini
göstermektedir.
Avlusu olmayan hanın, sadece kapalı
kısımdan
oluştuğu
anlaşılmaktadır
(Buyruk, 2011).

Fotoğraf 14. Misis Köprüsü.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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Orman ve Yarı Doğal Alanlar
Korunan Alanlar
Kürebeli
Göleti

Sulak Alanlar
Tozlu Doğanlı
Doğa Gölü

Yaylalar

Akpınar
Göleti

Tufanbeyli

Obruk Şelalesi
Tabiat Parkı
Çatak Yaylası

Hançer Deresi Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası
Obruk Yaylası

Saimbeyli

Feke
Feke Baraj Gölü
Aladağlar Milli Parkı

AkkayaYaylası
Menge Baraj Gölü

Aladağ

Kozan

Gökdere Köprü
Baraj Gölü

Asar Yaylası

Çulluuşağı Yaylası

Karanfildağ Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası

Horzum Yaylası
Dağılcak
Tabiat Parkı

Kavşak Bendi
Baraj Gölü

Suluhan Yaylası

Armutoluğu Yaylası

Fındıklı Köyü Yaylası

Kozan Baraj
Gölü

Meydan Yaylası

Pozantı

Yedigöze Sanibey
Baraj Gölü
Akçatekir Yaylası

Kızıldağ Yaylası

Eskikonacık Yaylası

Belemedik Yaylası
Hopur-Topaşır Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası

Karaisalı

Belemedik
Tabiat Parkı
Nergizlik
Baraj Gölü

Çatalan
Baraj Gölü

İmamoğlu
Hakkıbeyli
Göleti

Sarıçam
Seyhan Baraj Gölü
Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası

Çukurova

Seyhan

Ceyhan
Kılıçlı Göleti

Yüreğir

Seyhan Nehri

Dipsiz Lagünü

Tuzla Gölü

Ceyhan
Nehri

Yumurtalık

Karataş Tabiat Parkı

Karataş

Avcıali Gölü
Eşemen Gölü

Akyatan Gölü
Tuzla Lagünü

Akyatan Lagünü

Yumurtalık Lagünü
Akyayan Gölü

Göller Yaylası
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A.01.4. Doğal Değerler
Toros dağ sistemlerinin bir parçası olan
Adana, ovaları, yaylaları, ormanları ve su
kaynaklarıyla oldukça çeşitli ve güçlü doğal
değerlere sahiptir. İklim, bitki örtüsü ve doğal
yaşam ortamlarının uygunluğu nedeniyle,
Çukurova bölgesi yaban hayatı bakımından
çok zengindir.
Çukurova bölgesi, ülkemizin endemik ve
nadir bitkilerinin önemli bir kısmını yetiştiren,
farklı hayvanları barındıran bir yaşam alanıdır.
Toroslar, dünyanın en önemli florasını
içeren Anadolu Diyagonalini oluşturan ana
hatlardandır. Seyhan, Ceyhan ve Berdan
nehirlerinin Toroslardan getirdiği alüvyonlarla
oluşan Çukurova ise bereketli topraklarıyla
farklı türlere kucak açan Akdeniz’in önemli
ovalarındandır.
Dünyada görülen 3035 endemik türden en
az 470’i Adana’da görülmektedir. Torosların
kuzeyden gelen soğuklara karşı Akdenizle
kucaklaşmasıyla kendine has ılıman bir
ortam oluşturması farklı bitki ve hayvanların
yaşama şansını artırmış, bu da bölgenin
biyoçeşitliliğinin çeşitlenmesini sağlamıştır.
Çukurova’ya has, adına türküler yakılan
‘Turaç Kusu’ bu bölgede yasayan hayvanlar
içinde en önemlilerinden olup, koruma altına
alınmıstır. Toros Dagları, kus gözlemciligi
(ornitoloji) bakımından da ülkemizin en önemli
yörelerinden birileridir.

Merkez İlçeler
Seyhan
Seyhan ve Ceyhan Deltası.
Barındırdığı sazlıklar, kumul ekosistemleri
ve ormanlık alanları ve burayı mesken
tutmuş yüzlerce canlı türüyle, Seyhan
ve Ceyhan Deltası, kent merkezine yakın
önemli bir doğal alan yaratmaktadır.

Seyhan Nehri ve Merkez Park.
Kent merkezinin bir parçası olan Seyhan
Nehri’nin her iki yakasında toplam
303.000 m2 alana yayılan park 67 türden
28.378 ağaç barındırmaktadır. 2004’te
park hizmete girene kadar alabildiğine
narenciye bahçelerinin kapladığı bu alan
Adana’nın her mahallesinden ailelerin
piknik ya da spor yaptığı bir parka
dönüşmüştür. Aynı zamanda, doğa ve
insanı buluşturacak aktiviteler de park
içerisinde yer almaktadır.
Gondol Marina’dan çıkılarak yapılacak
gondol gezileri insan ile suyun temas
etmesini sağlanmaktadır. Parkın etrafını
dolaşan ayrı ayrı yürüyüş ve bisiklet
yolları vardır. Nehir kıyısı boyunca devam
eden yürüyüş/bisiklet yolu, kuzeye doğru
Demirköprü’nün altında geçerek, 2 km
ileride Dilberler Sekisi ve Yaşar Kemal
Parkı ile birleşmektedir. Nehir seviyesi
yüksek olduğu zamanlarda burda balık
avlayanlara da rastlamak mümkündür
(Tansuğ (ed.), 2020).
Ulus Parkı.
Ulus Parkı, yani Tarihi Kız Lisesi ve etrafına
denk düşen park, Adana’da düzenlenen ilk
park olması açısından önem taşımaktadır.
Parkın en büyük özelliği, Taş Köprü’nün en
nefes kesici manzarasına hâkim olmasıdır.
20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren
genişleyen ve bölgeye yapılan kamu
binalarının da etkisiyle önemi artan park,
Cumhuriyet döneminden itibaren Seyhan
Nehri kenarına yapılan seyir terasları ve
limonluklarla Belediye Bahçesi olarak
anılmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Atatürk Parkı.
Şehrin kuzeye doğru genişlemeye
başladığı Cumhuriyet’in ilk yıllarında şehir
plancısı Jansen tarafından tasarlanmıştır.

Harita, Adana Kültür ve Eylem Planı
çalışması kapsamında üretilmiştir.

68

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Envanter

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Envanter

69

1935’te açıldığından bu yana Adana’nın
tören ve toplumsal buluşmalarına da ev
sahipliği yaparak bugün, Cumhuriyet
dönemiyle özdeşleşen kentin simgesel
parklarından biri haline dönüşmüştür. Park
içerisinde spor aletleri, ufak bir amfi tiyatro
ve kuzeybatı köşesinde çay bahçesi
bulunmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).

Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası Alanında Biyoçeşitlilik
müzesi, günübirlik kullanım alanları,
manzara seyir noktaları, kuş gözlem
noktaları, yürüyüş yolları, su ve hava
sporuna uygun noktalar gibi doğa
turizmine konu alanlar bulunmaktadır
(Yılmaz ve Atıcı, 2020).

Dilberler Sekisi ve Çamlık Parkı.
Dilberler Sekisi, Seyhan Nehri’nin zamanla
yüzeyi aşındırarak şekil verdiği ve teraslar
oluşturduğu doğal bir peyzaja sahiptir (Url-12).

Çukurova Süleyman Demirel
Arboretumu ve Sakıp Sabancı Kent
Ormanı.
Çukurova
Üniversitesi
yerleşkesi
yakınlarında, Seyhan Baraj Gölü’nün
kuzeydoğusunu kaplayan arboretum
yanı başındaki kent ormanı ile birlikte
toplamda 40 hektarı aşkın geniş
bir ormanlık alan oluşturmaktadır.
Arboretum, Çukurova yöresine özgü 520
ağaç türünü barındırmaktadır. Fıstık çamı,
ardıç, meşe, sedir gibi ağaçların yanı sıra
içerisinde su kaynakları, yürüyüş yolları
ve kameriyeler de bulunan bir canlı ağaç
müzesi de vardır. Yaban hayatının da
oldukça gelişmiş olduğu ormanda sincap,
tilki, yaban tavşanı, çakal, yaban domuzu,
sansar, kirpi, köstebek ve birçok kuş türü
yaşamaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).

Adnan Menderes Bulvarı ve Adası.
Yürüyüş, koşu ve bisiklet için ideal bir
mekândır (Tansuğ (ed.), 2020).
Ç.Ü. Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi.
200 dönüm araziye yayılmış olan bu
muhteşem bahçe, 2016’da açılmış ve
hâlihazırda 6 farklı botanik koleksiyonunu
bünyesinde barındırmaktadır. Bahçe
içerisinde yer alan yüzlerce bitki ve
ağaç türü etiketlenerek tanımlanmıştır.
Vadi, 350 metrelik bir yürüyüş yoluyla
gezilebilmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Dinozor Parkı.
33.000 m2 alana sahip çocuklara yönelik
hazırlanan parkta, yeryüzünde yaşamış
dinozorların en büyüğü olan 62 metre
büyüklüğünde 2 dinozor dahil çeşitli
büyüklüklerde 54 tane dinozor maketi
yerleştirilmiştir (Url-13).
Akçatekir Yaylası.
Akçatekir Yaylası erişimi zor yüksek bir tepe
üzerinde inşa edildiğinden az tahribatla
günümüze kadar kalabilmiştir. Oval biçimli,
kesme taş ile örülen yapı Kızıl Tabya olarak
da bilinmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).

Sarıçam
Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası.
Adana ili Çukurova, Karaisalı, Sarıçam ve
Yüreğir ilçe sınırlarında yer almaktadır. Alanın
ana kaynak değeri su kuşlarıdır (Yılmaz ve
Atıcı, 2020). Seyhan Baraj Gölü çevresinde
yelken, rüzgâr sörfü ve kano yapılmaktadır.

Sarıçam Piknik Alanı.
Koruluğun içinde bulunan bir mesire
alanıdır. Kamp yapılabilmektedir (Tansuğ
(ed.), 2020).
Yörük Ormanı.
Mesire alanıdır ve kamp yapılabilmektedir
(Tansuğ (ed.), 2020).

Yüreğir
Acıdere İçmesi.
Eski adı Misis olan Yakapınar bucağı
yakınlarındaki konumu nedeniyle ‘Misis
İçmesi’ diye de anılır. Böbrek taşlarına,
mide, bağırsak rahatsızlıklarına, özellikle
de kara-ciğer, safra kesesi ve safra yolları
hastalıklarına iyi gelen bir içmedir. Suyu
aynı zamanda müshil etkisi de gösterir
(Sağlık Bakanlığı, 2013).

Fotoğraf 15. Seyhan Baraj Gölü,
Adana Yelken Kulübü.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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Toroslar
Karaisalı
Kapıkaya Kanyonu.
Eşsiz manzarası, kaya blokları ve 400
tırmanış rotasıyla Çukurova’da en çok
rotaya sahip olması nedeniyle bölgedeki
tırmanış noktalarının başında gelmektedir.
Vadinin farklı bölgelerinde yer alan,
Zeytinlik, Mabet, Kanyon ve Manastır
sektörlerinde farklı zorluklarda tırmanış
rotaları bulunmaktadır (Tansuğ (ed.),
2020). Kanyon geçişi ve trekkinge meraklı
ekstrem spor turistleri ile günübirlik
ziyaretleri hedefleyen doğa turizmi
tutkunları için önemli bir potansiyel
barındıran çekim alanlarındandır (Özbilgi,
2019). 20 km uzunluğundaki Kanyon’un,
7 km’si yürüyüşe açık hâle getirilmiştir.
Kanyonun etrafı zakkum, çınar ve
çam ağaçları ile çevrilidir. Kanyonda
doğaseverler için bir dinlenme alanı
oluşturulmuştur (Boran Şen).
Eğlence Irmağı.
Dar bir boğazdan geçen Eğlence Irmağı
üzerindeki mesire alanında kamelyalar,
piknik masaları, mangal yerleri, mescit,
umumi tuvalet ve çeşmeler bulunmaktadır.
Nehir sularında yüzülmekte, balık
avlanmakta ya da etrafta doğa yürüyüşü
yapılmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Topuşur (Mantarkaya), Çukurkaya ve
Milvan Kale Tırmanış Rotası.
Yaklaşık 100 adet orta üst zorlukta
tırmanış rotası bulunmaktadır (Tansuğ
(ed.), 2020).
Hacıkırı - Belemedik Doğa Yürüyüşü
Rotası.
Çakıt Nehri’nin aktığı kanyona paralel
giden toprak yol, doğal peyzajın yanı
sıra bu coğrafyaya entegre olmuş
demiryolu mirasını gözlemleme fırsatı da
sunmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Körkün Kanyonu.
Ortasından Körkün Çayı’nın geçtiği
kanyon profesyonel yürüyüşçülere hitap
etmektedir. Kanyon içinde sulu bir parkur
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vardır; yürürken bazı noktalarda tamamen
su içinden geçmek gerekmektedir ki belirli
noktalarda akıntının da hızlı olduğu suyun
yüksekliği insan boyunu geçmektedir.
Mevcut
durumda
bu
kanyonun
yürüyüş yapılarak geçilmeye uygun
bölümlerinde bölgedeki doğa kulüpleri
tarafından günübirlik yürüyüş turları
düzenlenmektedir (Özbilgi, 2019).
Bahçecik Şelalesi.
Körkün Kanyonu’nun içerisinde Bahçecik
Şelalesi’nin bulunduğu yerde kamp
yapılabilmektedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Çatalan Barajı ve Nergizlik Barajı.
Adana’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan
Çatalan Barajı ile birlikte Nergizlik
Barajı da ilçenin önemli su alanlarını
oluşturmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Kızıldağ Yaylası.
Karaisalı’dan 27 km uzaklıkta bulunan
1650 m yükseklikteki Kızıldağ yaylası yazın
serinlemek, kışın ise kar görmek için ziyaret
edilen bir yayladır. Kızıldağ, Ramazanoğlu
Beyliği’nin gözde yaylası, adeta yazlık
başkenti gibiymiş. Kızıldağ’daki imar
faaliyetleri çerçevesinde buraya; cami,
medrese, çarşı, hamam, değirmen gibi
yapılar inşa edilmiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Nergizlik Köyü.
Merkeze 7 km mesafedeki köy nergiz
çiçeklerinin
çokluğuyla
meşhurdur.
Bisiklet, koşu ve kamp için çok uygundur.
Baraj gölünü besleyen dere, kuzeybatıda
küçük bir şelale ve havuz yaratmıştır
(Özbilgi, 2019).
Çakıt Çayı.
Dağın adeta bir kapı gibi açılarak Çakıt’ın
ovayla kucaklaştığı bu nokta, ilginç
görüntüsüyle kilometrelerce öteden fark
edilmektedir. Kanyon boyunca Varda
Köprüsü’ne kadar yaklaşık 3 saat süren 7
km’lik yürüyüş yapılabilmektedir (Tansuğ
(ed.), 2020).
Yer Köprü Dinlenme ve Piknik Alanı.
Çakıt suyu çayı üstünde kurulmuş bir
mesire alanıdır (Özbilgi, 2019).

Fotoğraf 16. Kapıkaya Kanyonu.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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Kurttepe İçmesi.
Karaisalı
yolu
üzerinde
Kurttepe
Köyü’ndedir. Karaciğer, safra kesesi ve
beslenme bozukluklarından kaynaklanan
rahatsızlıklar için tavsiye edilmektedir
(Sağlık Bakanlığı, 2013).

Aladağ
Aladağlar Milli Parkı.
1995 yılında milli park ilan edilmiş Aladağlar
Milli Parkı gerçek anlamda bir jeomorfolojik
açık hava müzesidir. Yörenin belli başlı
jeomorfolojik karakteri, vadilerle derin bir
şekilde parçalanmış olmasıdır. Yöre, iklimsel
açıdan kendine has özelliklere sahiptir. Yazları
sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlı olarak
tanımlanabilecek bu yapı, yörenin yüksek
kesimlerinde kalıcı karların bulunmasına
imkân sağlamaktadır. Yörede gece ile gündüz
sıcaklık farkı oldukça fazladır. Aladağlar
Milli Parkı, bitki örtüsü açısından da zengin
olup hâkim türler karaçam ve kızılçamdır.
Ormanın üst sınırından itibaren başlayan alpin
zonda, çayırlar yer almaktadır. Milli parkın
yaban keçisi, ayı, vaşak, sansar, su samuru
ve yırtıcı kuşlar gibi nesli tükenmekte olan
hayvanlardan oluşan zengin bir faunası vardır.
Milli park içerisinde kamp alanları, günübirlik
alanlar, doğa yürüyüşü, bisiklet ve tırmanma
güzergâhları, yaban hayatı gözlem nokataları
ve manzara seyir noktaları yer almaktadır.
Milli parkta “Yaban Hayatını Koruma Bölgesi”
ayrılmış olup bir üreme istasyonu kurulmuştur
(Çukurova Kalkınma Ajansı, 2016). Aladağlar
Milli Parkında Hacer boğazı, Cımbır Boğazı,
Narpız Boğazı, Emli Boğazı, Sıyırma Boğazı,
Bölükorman, Hacer Ormanları, Kapuzbaşı
Şelaleleri, Direk Gölü, Yıldız Gölü, Dipsiz Göl,
Yedigöller Vadisi, Karagöl Deresi Vadisi, Yıldız
Gölü, Demirkazık, Aksu deresi, Gökyar deresi,
Acıman Yaylası, Trak yaylası, Meydan yaylası,
Acıman yaylası gibi güçlü doğal değerler
bulunmaktadır (Yılmaz ve Atıcı, 2020).
Meydan Yaylası.
Aladağ ilçesinden 6 km uzakta 1700
m yükseklikte çam, köknar, ardıç, sedir
ağaçları ve meyve bahçeleri bulunan bu
yayla alt yapısı, ahşap ve taş yapılarıyla

kamp
yapmak
isteyen
gezginleri
ağırlamaktadır. Meydan Yaylası, Orman
Müdürlüğü tarafından Eko Turizm Alanı
olarak belirlenmiş ve rota işaretlemesi
yapılmış bir yürüyüş parkuru vardır
(Unur vd., 2013). Meydan Yaylası Bığbığ
Mevkiinde bulunan Orman Sarmaşığı
(Hedera Helix L.) tabiat anıtı statüsüne
sahiptir. 4000 yaşında olduğu tahmin
edilmektedir. Orman sarmaşığının boyu
20 metre, çevresi 7,22 metre, gövde çapı
2,30 metredir(Yılmaz ve Atıcı, 2020).
Karaisalı - Aladağ - Pozantı Dağ Yolları.
Karaisalı’dan başlayan rotada Dokuzoluk
mesire alanını takiben Etekli köyü yoluna
girerek kuzeye devam edilir. Etekli,
hayvancılık ve arıcılğın temel ekonomik
faaliyetler olduğu bölgedeki en büyük
köylerden birisidir. Yolun devamı, Aladağ
ilçesine bağlı Posyağbasan’a çıkmaktadır.
Yol iki kez Eğlence Deresi’ni kestikten
sonra Çamlıbel’de Körkün Çayı’na
ulaşmaktadır. Bu güzergâhın Eğlence
Suyu’nu kestiği her iki noktada nehir kenarı
kamp yerleri bulunmaktadır. Yükseklik
850 metre civarındadır. Çamlıbel ve
Körkün Çayı kenarı baraj inşaatı nedeniyle
bakirliğini yitirmiş durumdadır. Kamışlı
beldesinde Körkün Çayı’nın Ecemiş
Vadisi’nden Toroslara giriş yaptığı noktaya
ulaşılarak Körkün kanyonu yakından
görülebilir. Bu yoldan Kamışlıya inilir.
Kanyondan bir miktar daha devam etmek
mümkündür, sonra vadi derinleşmektedir.
Bu noktadan sonra sadece yarım saat
uzaklıktaki Aladağlar Milli Parkı’na
geçilebilir (Tansuğ (ed.), 2020).
Simit Şelalesi.
Su yaklaşık 10 m yükseklikten bir gölete
akmaktadır. Yanı başındaki Yedigöze
Barajı, doğayı ve çevrenin bakirliğini
olumsuz etkilemiştir (Tansuğ (ed.), 2020).
Küp Şelalesi.
Yaklaşık 1,5 km’lik bir kanyonun içinde yer
alan Küp Şelalesi, Zamantı Irmağı üzerinde
yer alan 10 adet şelaleden oluşmaktadır.
Suyun aktığı yüzeyler yeşil bir yosun
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örtüsüyle kaplıdır. Şelalelerin bulunduğu
vadi boyunca 700-800 m’lik bir yürüyüş
yaparak tüm şelaleler görülebilir (Tansuğ
(ed.), 2020).
Kapuzbaşı Şelalesi.
Kapuzbaşı Şelalesi, Aladağların ormanlık
güney yamacında 730 m rakımda,
birbirlerine kısa mesafelerle dizili 7
şelaleden oluşur. Kapuzbaşı, Toroslara
ve Aladağlara mahsus olan yer altı karst
derelerinin yüzeye çıktığı nokta olup
yaz-kış suları hiç kesilmez ve 2-3 km
ileride Zamantı Irmağı ile birleşir. Doğuda
konumlanan üç şelaleye Takım Şelale
adı verilmiştir ve oldukça yüksekten
akmaktadır. Elif Şelalesi ise yayvan
ve dağınık olup çevresi manzara seyir
alanıdır. 30-70 m yükseklikten akan
şelaleler bu anlamda, Türkiye’deki en
görkemli şelalelerin başında yer yer
almaktadır. Kapuzbaşı turistik bir bölge ve
civarda şelalelerle iç içe birkaç pansiyon
ve bungalov tarzı konaklama yerleri
bulunmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).
Hacer Ormanı.
Yol, yaz aylarında ve altı yüksek araçlar için
uygundur. Aracın artık çıkmakta zorlandığı
noktada,
tırmanışçıların
ücretsiz
kullanımına açık bir dağ evi bulunmaktadır.
Burda kamp kurulabilir (Tansuğ (ed.),
2020).
Demirkazık ve Emli Vadisi.
Aladağların dünyaca ünlü tırmanış rotalarına
ve yüksek zirvelerine ulaşan esas yol,
Niğde’nin Çamardı ilçesi üzerinden
gelmektedir. Çukurbağ köyü Martı
Mahallesi üzerinden ulaşılan Emli Vadisi,
dağın içine kadar girilebilen, suyu ve tuvaleti
olan bir kamp bölgesidir. Civarda yer alan
Kazıklıali Kanyonu da kaya tırmanışçılarının
favori noktalarından biridir. Kamp yerinden
Karaçam ve Kızılçam Ormanının içinde
devam eden 1 saatlik yürüyüş rotası vardır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Acıman Yaylası.
Aladağ merkezden 2.200 m yükseklikte,
orman sınırının da üstünde, Aladağlara son
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derece yakın bir noktada yer almaktadır.
Yaylanın sarı su diye bilinen suyunun
ciddi anlamda şifalı olduğuna, mide,
böbrek ve cilt hastalıklarına iyi geldiğine
inanılmaktadır. Dağ yollarını takip ederek
Kapuzbaşı tarafına inen (zorlu) bir yol da
vardır (Sağlık Bakanlığı, 2013; Tansuğ
(ed.), 2020).
Ağcakise, Başpınar, Bıcı ve Kosurga
Yaylaları.
Birbirlerine stabilize yollarla bağlanan çok
yakın mesafedeki bu yaylalar ormanlık
alan içinde kurulmuştur. Zehli Kalesi, bu
yaylalardan görülebilmektedir. Kampçılar
ve fotoğrafçılar için oldukça güzel bir
doğaya sahiptir (Unur vd., 2013).
Acıkise Yaylası Mevkiinde iki adet tabiat
anıtı bulunmaktadır. Bunlardan biri, Kokulu
Ardıç (Juniperus Foetidissima) ağacı 670
yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Ardıç
ağacının boyu 20 metre, çevresi 5,96
metre, gövde çapı 1,90 metredir. Doğu
Çınarı (Platanus orientalis) ağacının ise
1000 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.
Doğu çınarının boyu 24 metre, çevresi
4,08 metre, gövde çapı 2,30 metredir
(Yılmaz ve Atıcı, 2020).

Pozantı
Belemedik Tabiat Parkı.
Belemedik
Yaylası,
zengin
doğa
manzarası ile tamamen bakir durumdadır.
Bu alan gerek doğal güzellikleri gerekse
tarihi bakımından görülmeye değer yerler
arasındadır. Çakıt Suyu kıyısında kurulmuş
Belemedik’te taş ve ahşaptan yapılmış
yayla
evlerinde
konaklanmaktadır.
Yaban hayatı yönünden hayli zengin olan
yörede yabankeçisi, yabandomuzu ve
yırtıcı kuşlar gözlemlenebilir. Ayrıca I.
Dünya Savaşı’nda burada görev yapan
Alman personelin kullandığı yapılar
ve mezarlık mevcuttur. Seyir terasları
marifeti ile manzara ve Yaban Hayatı
izlemesi yapılabilir. 5 km’lik doğa yürüyüşü
gerçekleştirmek
mümkündür.
Alan
içerisinde, doğal güzellikleri ile görülmeye
değer yerler olup, eşsiz fotoğrafların
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çekilebileceği imkânlar bulunmaktadır.
Annaşa Kalesine çıkılıp Pozantı çukuru
izlenebilir (Unur vd., 2013).
Tekir Yaylası.
Adana-Ankara karayolunun 107. km’sinde,
Pozantı ilçesine ise 7 km uzaklıktadır.
Çam, ardıç ve meyve bahçeleri bulunan
yaylada, yayla mimarisinin her türlü
örneğini görmek mümkündür. Tekir
Yaylası’nda Osmanlı Tabyaları görülmeye
değer yerlerdendir. Tekir Yaylası, kamp
yapmak isteyen gezginler için ideal ortama
sahiptir. Ayrıca bölgede kır kahveleri,
lokantalar, sağlık ocağı bulunmaktadır
(Unur vd., 2013).
Bürücek, Eski Konacuk ve Tekir Yaylaları.
Tekir Yaylası, Bürücek ve Eski Konacık
yaylaları, Akçatekir beldesinin birer
mahallesi konumundadır. Çam, ardıç ve
meyve bahçeleri arasında kurulmuş olan
yaylada, yayla mimarisine uygun ahşap
yapıların yanında çok sayıda mimari tarzın
her türlü örneklerini görmek mümkündür
(Uruk, 2019). Akçatekir, Elmalı Boğazı kış
sporları için elverişli bir ortam sunmaktadır.
Armutoluğu Yaylası.
Pozantı-Ankara yol ayrımından 13 km
sonra ulaşılan bu yaylada çam ve göknar
ağaçları, ardıç ağaçları ile kır çiçekleri iç
içedir. Akdağın eteğinde bulunan bu yayla
henüz çok bakirdir. Yaban hayatı ve su
kaynaklarıyla gezginler için çok ilginç bir
bölgedir (Unur vd., 2013).
Karanfil Dağ Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası.
Pozantı, 2005 yılında Bakanlar Kurulu
kararıyla Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası’na dönüştürülmüştür. Dağ ve doğa
yürüyüşü, yaban hayatı gözlemciliği, foto
safari etkinlikleri gerçeklestirilebilir (Boran
Şen). Yaban keçisi ve yaban domuzu
bölgedeki yaban hayatı için önemlidir.
Kamışlı Yaylası.
Kamışlı Yaylası bilhassa üzüm bağları ve
kirazlarıyla meşhurdur. Bölgenin merkezi
konumundaki yaylada yaz-kış açık lokanta
ve kahvehaneler vardır. Kamışlı merkezinin

3 km kadar doğusunda Körkün (Ecemiş)
Çayı’nın kanyona girdiği nokta görülmeye
değerdir (Tansuğ (ed.), 2020).

Akdeniz
Yumurtalık
Yumurtalık ilçesi nesli küresel ölçekte tehlike
altında olan iki tür deniz kaplumbağasının
(Caretta caretta), yeşil deniz kaplumbağasının
(Chelonia mydas) ve bir tatlı su kaplumbağa
türü olan Nil kaplumbağasının (Trionyx
triunguis) yaşam alanıdır. İlçe sahil şeridi, her
türlü su sporu ve etkinliği için müsait olup,
yaz aylarında Plaj Voleybolu, Plaj Futbol
turnuvaları ile Kiteboard sörf etkinlikleri
düzenlenmektedir. 12 km’lik kumsalı ile;
Doğu Akdeniz’in ilk Mavi Bayraklı Ayas
plajı, Zeytinbeli plajı, Küçük Yumurtalık plajı
ve Akyuva plajları; günübirlik ve sezonluk
tatilcilerin kullanabileceği alanlardır. Aynı
zamanda karavan ve çadır turizmini tercih
edecek tatilciler için de Zeytinbeli plajında
geniş alanlar bulunmaktadır (Yumurtalık
Belediyesi, 2017).
Yumurtalık Milli Parkı.
Ceyhan Nehri ağzı ve Yumurtalık Körfezi
arasında kalan lagünler; tuzcul bataklıklar,
tatlı
su bataklıkları, çamur düzlükleri,
sazlıklar, kumullar ve bir çam ormanından
oluşan dev bir sulak alan sistemidir. Başlıca
sulak alanlar Çamlık (Yumurtalık) Lagünü,
Yelkoma Gölü, Ömer Gölü, Yapı Gölü ve
Darboğaz Gölü’dür. Kış boyunca büyük
sayılarda su kuşunu barındırır. Bunların
en önemlileri iyu, kılıç gaga, akça cılıbıt ve
küçük kum kuşudur. Yine bu alan turnalar
için de kışlama bölgesidir. Ayrıca alanda
yer alan halep çam ormanı Türkiye’de bu
türün doğal orman oluşturduğu iki alandan
biridir. Alana değer kazandıran statüler;
Tabiatı Koruma Alanı, Ramsar Alanı, Önemli
Kuş Alanı, Önemli Bitki Alanı ve 1. Derece
Doğal Sit olmasıdır (Unur vd., 2013).
Yumurtalık Doğu Kumsalları.
2 km’lik kumsalı ile Doğu Akdeniz’in
ilk Mavi Baraklı Ayas plajı, Zeytinbeli
plajı, Küçük Yumurtalık plajı ve Akyuva
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plajları; günübirlik ve sezonluk tatilcilerin
kullanabileceği alanlardır. Aynı zamanda
karavan ve çadır turizmini tercih edecek
tatilciler için de Zeytinbeli plajında
geniş alanlar bulunmaktadır (Yumurtalık
Belediyesi, 2017).
Deniz Kaplumbağaları.
Adana’nın Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde
yer alan lagünler dünyanın en önemli kuş
alanlarından biridir. Sadece Adana’da 5 kuş
koruma alanı vardır. Lagünlerden oluşan
milli park alanı ise adi denizkaplumbağası
(Caretta
caretta)
ve
yeşil
deniz
kaplumbağalarının
(Chelonia
mydas)
yumurtlama alanı ve bir tatlı su kaplumbağası
olan Nil kaplumbağasının (Trionyx triunguis)
yaşam alanıdır (Tansuğ (ed.), 2020).
Deveciuşağı Lagünü.
Lagün içinde göller, sazlık alanlar,
bataklıklar ve kurak alanlar vardır. Bu
bölge mevcut durumu ile sadece kuş ve
doğa fotoğrafçıları için ilgi çekici bir yerdir
(Özbilgi, 2019).
Haylazlı Uçurtma Sörfü Alanı.
Yumurtalık’taki Haylazlı plajı, Türkiye’de
uçurtma sörfü (kitesurf/kiteboard) sporu
yapmak için en uygun noktalardan biridir.
Rüzgârın şiddeti ve yönü, su sığlığı, kıyı
yapısı, sezonun uzun olması gibi çeşitli
avantajlara sahip Haylazlı’da ayrıca
çevredeki lagünleri ziyaret etme imkânı da
bulunması, bu noktayı yalnızca iç turizm
değil, dış turizm pazarları için de büyük bir
fırsat haline getirmektedir. Yumurtalık’taki
Haylazlı Plajı, uzun ve kumluk sahilinin,
güneybatıdan düzenli esen rüzgârın,
kıyıdan 200 metre ileriye kadar sığ devam
eden sularının ve uzun sezonunun uçurtma
sörfü sporuna uygunluğu nedeniyle
Türkiye’de nadir değerli alanlardan biridir
(Özbilgi, 2019).
Çukurova Deltası.
Çukurova Deltası Seyhan ve Ceyhan
Nehri ve Berdan Çayı’nın (Tarsus) Toros
Dağları’ndan taşıdığı toprağın Akdeniz’i
doldurmasıyla oluşmuştur. Çukurova
Deltası, birçok habitatı barındırır. İrili ufaklı

75

birçok lagün ile bunları çevreleyen tuzlu
ve tatlı su bataklıkları, kumullar, kumul
ormanları, nehir ağızları ve tarım alanları
gibi farklı yaşam ortamlarının oluşturduğu
sulak alanlardan oluşur. Ayrıca delta, ıssız
kumsalları da kapsayan yaklaşık 110 km’lik
kıyı şeridine sahiptir. Çeşitli ekosistem
yapısı, flora ve faunanın da dünya çapında
öneme sahip bir çeşitlilik göstermesine
sebeptir (Tansuğ (ed.), 2020).
Yelkoma Dalyanı, Kumsal Mevki ve Kuş
Gözlem Kulesi.
Yelkoma Dalyanı’nın derinliklerinde yer
alan Avcıali ve Eşemen Gölü ile Ceyhan
Nehri arasında denize kadar uzanan bir
yol ile bu alana ulaşılmaktadır. Gölün bittiği
noktadan beş dakika kadar kumların
üzeride off-road yaptırdıktan sonra denize
de varılır. Denize girmek için de uygun olsa
da herhangi bir tesis bulunmamaktadır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Ceyhan Nehri.
Ceyhan Nehri (509 km) Adana ve
Akdeniz Bölgesi’nin ikinci büyük ırmağıdır.
Elbistan’ın kuzeyindeki dağlardan doğar.
Hurma suyu, Söğütlü Deresi, Göksu
Çayı ile birleşen Ceyhan Irmağı yaklaşık
2,500 yıl öncesine kadar, Seyhan gibi
Karataş’ın batısında denize ulaşırken,
sonradan Bebeli Boğazını yararak
doğuya dönmüş ve İskenderun Körfezine
dökülmeye başlamıştır. 1935 yılındaki
taşma sonucunda güneye yönelmiştir. O
tarihten beri Hurma Boğazında denize
dökülmektedir. Seyhan ve Ceyhan
nehirleri yerüstü toplam su kaynağının
tamamını oluşturmakta olup, il toplam su
kaynaklarının %95’ini temsil etmektedir.
Ceyhan Nehri menderesler yaparak
akar. Nehre yakın noktada, mevsimine
göre karpuz ve yer fıstığı ekilidir. İlk ve
sonbaharda tarım işçileri hasat yaparken
görülebilir (Çukurova Kalkınma Ajansı,
2016; Tansuğ (ed.), 2020).
Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası.
Tuzla Dalyanı, kuş türüyle sıra dışı
yakınlaşmalar için en uygun yerlerden
biridir ve Adana’dan ulaşımı da oldukça
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kolaydır. Bölge aynı zamanda “kesin
korunacak hassas alan” statüsündedir.
Delta’nın en batısında yer alan Tuzla
Lagünü kumullar ve çevresindeki
çorak düzlüklerle birlikte 2120 hektarı
bulmaktadır. Ortalama derinliği 1 m’nin
altında olan lagün, su kuşları için ideal
beslenme ortamı oluşturur. Lagünün
doğusunda geniş çamur düzlükleri ve
tuzcul bataklıklar, batısında, Seyhan
Nehri’nden gelen bağlantı kanalının
lagünle birleştiği bölgede sık bitki
örtüsüyle kaplı tatlı su bataklıkları ve
küçük sazlıklar bulunmaktadır. Lagünün
suyu yılın büyük bir bölümünde tuzludur.
Kış yağışlarından sonra su seviyesi
yükselmekte ve lagün suyunun tuzluluğu
azalmaktadır. Diğer lagünlerde olduğu gibi
burada da geleneksel dalyan balıkçılığı
yapılmaktadır (Tansuğ (ed.), 2020).

Karataş
Karataş, denizi yelken ve rüzgar sörfünün
yapılabileceği özelliklere sahip, iyi rüzgâr
alan Harbiş kumsalı ziyaretçilerine yaz-kış
sportif faaliyetler için imkân sunmaktadır.
Sahil kenti olması nedeniyle balıkçılığın halk
tarafından meslek olarak yapılmasının yanı
sıra Karataş dışından gelen av tutkunu olta
balıkçılarının da uğrak mekânlarından biri
konumundadır. İrili ufaklı kumul tepelerinin
MotoCross ve Off Road tutkunlarına
değişik heyecanlar yaşatabilecek nitelikte
olması, çeşitli yarışlara ev sahipliği
yapmasına imkân sağlamaktadır. 22 km
kumsalları ile nesli tükenme aşamasında
olan Chelonia mydas Caretta caretta’lara
da ev sahipliği yaparak yumurtlama
alanlarını oluşturmaktadır.Yaz aylarında
plaj voleybol ve plaj futbol turnuvaları
ile Büyük İskender Festivali, halı saha
futbol turnuvaları; bahar da ise trap atış
yarışmaları, Cumhuriyet Haftası Etkinlikleri
kapsamında olta balıkçılığı yarışmaları,
Off-Road ve Motocross yarışmaları
gerçekleştirilen
sosyal
aktiviteler
arasındadır. Atapark plajı, Barınak plajı,
Mavikum plajı, Orman Altı plajı, Tuzla plajı,
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Bahçe plajı ve Harbiş kumsalları günübirlik
tatilcilerin kullanabileceği ve denize
girebileceği alanları oluşturmaktadır.
Aynı zamanda, karavan ve çadır turizmini
tercih edecek tatilciler için de bu bölgeler
farklı seçenekler sunmaktadır (Yumurtalık
Belediyesi, 2017).
Ağyatan ve Akyatan Lagünleri.
Karataş’ta Akyatan, Ağyatan ve Tuzla
lagünleri ile Türkiye ’nin en önemli sulak
alanları bulunmaktadır. Bu Lagünler
arasında Akyatan Lagünü Ramsar sulak
alanları koruma sözleşmesi kapsamında
olan ve 2005 yılında “Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası” ilan edilmiş Türkiye’nin
en büyük kuş cennetidir. Akyatan Lagünü;
nesli tükenme aşamasında olan bitki
türleri ile birlikte memeli ve kuşlara da
ev sahipliği yapmaktadır. Alanda üreyen
kuşlar; yaz ördeği, turaç, saz horozu,
kocagöz, akça cılıbıt, mahmuzlu kız kuşu,
küçük sumru, küçük orman kartalıdır. En
önemlileri lamingo, suna, iyu, elmabaş
patka, sakarmeke, dikkuyruk, olmak
üzere büyük sayıda su kuşu gölde kışlar.
Ayrıca alandaki tarım arazileri, turna
için kışlama bölgesidir. Akyatan Gölü
ve deniz arasındaki kumullar, çeşitli
türlerden küçük ötücülerin üreme
ve konaklama dönemlerinde yaşam
ortamıdır. Nesli tükenme aşamasında olan
türler arasında saz kedisi, turna, chelonia
mydas (yeşil kaplumbağa), caretta caretta
ve birçok canlı türünün Akdeniz’de varlığını
sürdürebilmesi açısından koruma altına
alındığı bölge olma özelliğindedir (Unur
vd., 2013; Çukurova Kalkınma Ajansı, 2016;
Yumurtalık Belediyesi, 2017).
Tuzla Gölü Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası.
Tuzla Gölü uluslararası ölçütlere göre
önemli kuş alanı ve uluslararası öneme
sahip sulak alan ekosistemleridir. Alanın
da içinde bulunduğu Seyhan Deltası
Ülkemizdeki 122 önemli bitki alanından
biridir. Ana kaynak değeri su kuşlarıdır
(Yılmaz ve Atıcı, 2020).

Fotoğraf 17. Kum zambakları, Akyatan
Lagünü. Serim Dinç arşivi, 2021.
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Ceyhan Ovası (Yukarı Ova).
Ceyhan Nehri de dağlardan taşıdığı
bereketli toprakla Ceyhan’ı, ovanın
ortasında bir merkez haline getirmiştir.
Çukurova´yı meydana getiren ovalardan
en büyüğü olan Ceyhan Ovası’na
Yukarı Ova da denmektedir. Adana’dan
rahatlıkla görülebilen, ovadan deniz
istikâmetine doğru uzayan, Misis Dağları
(Cebelnur Dağları, 500-750 m) Ceyhan
Ovası’nın güney batısına düşer. Güneyde
Yumurtalık’la arasında ise Uyuz Dağları
yer alır (300-400 m)(Tansuğ (ed.), 2020).
Ormanaltı Plajı.
Denizi tehlikeli dip akıntısı olan bir plajdır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Kumluk Tabiat Parkı.
Tabiat Parkı geniş orman alanları, manzara
güzelliği, bitki örtüsü, denize sınır konumda
olması, jeolojik ve jeomorfolojik özellikler
bulunmaktadır. Tabiat parkının bulunduğu
bölge deniz seviyesine oldukça yakın (5-47
m) Akdeniz kıyısında ormanlık bir bölgedir.
Karataş Kumluk Tabiat Parkında günübirlik
kullanım alanları, kır evleri, çadırlı kamp
alanı, karavan kamp alanı, kır evleri kamp
alanı, manzara seyir noktaları, doğa yürüyüş
alanları gibi doğa turizmine konu alanlar
bulunmaktadır (Yılmaz ve Atıcı, 2020).
Harbiş Sahili.
İlçenin batı ucunda tarihi Magarsus Antik
Kenti’nin kalıntılarının bulunduğu bir koy ve
bu koydan hemen sonra da Harbiş Sahili
yer alıyor. Harbiş Sahili üzerinde hemen
hepsi barınaktan hallice balık lokantaları
vardır (Tansuğ (ed.), 2020).

Ceyhan
Ceyhan İlçesi’nde, her biri ayrı şifa kaynağı
olan çok sayıda kaplıca bulunmaktadır.
Küçük Burhaniye Kaplıcası ile Çokçapınar
ve Dumlu içmelerinin yanı sıra, bölgede
bulunan başlıca kaplıcalar şunlardır
(Sağlık Bakanlığı, 2013):
Kokarpınar Ilıcası.
Solunum yolları, kalp-damar ve romatizma
hastalıklarına iyi gelen kükürt içerikli bir
ılıcadır. Suyu içilebilir niteliktedir.
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Narlık Kaplıcası.
Ceyhan-Yumurtalık yolunun 12. km’sinde,
Narlık Köyü’ndedir.
Tahtalıköy Kaplıcası.
Ceyhan yakınlarındadır. Solunum yolları,
romatizma ve cilt hastalıklarına iyi gelen
bir kaplıcadır. Suyunun kükürt içermesi
nedeniyle ‘Tahtalıköy Kükürtlü Kaynağı’
diye de anılmaktadır. Karaciğer ve safra
kesesi hastalıkları üzerinde etkilidir.

Yukarıova
Kozan
Anavarza Kayalıkları.
Adana’daki tırmanış noktalarının ilk sıralarında
Anavarza Kayalıkları yer almaktadır. Her
seviyeye uygun derecelerde, 150 civarında
tırmanış rotasına sahiptir. Ayrıca kayalıkların
etrafındaki toprak yollar dağ bisikleti gezileri
için idealdir (Tansuğ (ed.), 2020).
Kozan Dağı.
Kozan Dağı, ilçenin tam ortasında yükselir
ve tepe noktasındaki Kozan Kalesi ilçenin
binlerce yıllık tarihini hatırlatır. Dağın
eteklerine kurulmuş, tarihi dokusunu yer
yer hâlâ koruyan kent merkezi, yemyeşil
yaylalar, görkemli kaleler ve ilçenin her
bir köyüne yayılmış bir tarihi miras söz
konusudur (Tansuğ (ed.), 2020).
Dağılcak Tabiat Parkı.
Dağılcak Tabiat Parkı ve çevresi, Akdeniz
iklimi özelliklerini taşıdığından bitki örtüsü
yönünden çok zengindir. Kızılçam ve
maki toplulukları hâkimdir. Doğal olarak
yetişen kızılçam, kavak, çınar, defne,
meşe, Erguvan, sandal Dağılcak Tabiat
Parkı ve çevresinde yer alan ibreli ve
yapraklı ağaçlardır. Zakkum, böğürtlen,
Adana gibi bodur ağaçlardan oluşan
makiler de yer almaktadır. Dağılcak Tabiat
Parkında günübirlik rekreasyon alanları
bulunmaktadır (Yılmaz ve Atıcı, 2020).
Bucak Cennet Vadisi.
Bucak Köyünün 2 km kuzey doğusunda
Sumbas Çayı’nın çıkış noktası olan yer
Cennet Vadisi olarak anılmakta ve mesire

Fotoğraf 18. Dağılcak Tabiat Parkı.
Url-14
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yeri olarak kullanılmaktadır. Çevresindeki
sazlık ve söğüt ağaçlarıyla yemyeşil bir
doğa alanıdır. Su boyunca doğayla iç içe
birçok alabalık lokantası bulunmaktadır
(Tansuğ (ed.), 2020).
Kozan Baraj Gölü.
Kozan Baraj Gölü, 1973 yılında Kilgen
Çayı üzerinde kurulmuştur. Bu baraj
gölünü Feke dağlarından ve Tapan
civarından gelen kar ve yağmur sularıyla
beslenmektedir (Unur vd., 2013).
Göller Yaylası.
Kozan’a 45 km mesafede yer alsa da
Kozan’ın en güzel yaylası denilebilir.
Deniz seviyesinden 1500 m yükseklikteki
yayla, yazları çok serin olmasının yanında
yemyeşil ormanlarla kaplıdır Katran,
mezla ve çam ormanları hâkimdir.
Kamp ve doğa yürüyüşü için önemli bir
noktadır. İsmini bölgede yer alan doğal
göletlerden almaktadır. Ama en büyüleyici
özelliklerinden biri, özellikle Alma Deresi
mevkisinde, Peri Bacaları’na benzer
jeolojide konglomera diye adlandırılan
kayaç türleridir (Tansuğ (ed.), 2020).
Horzum Yaylası.
Kozan ilçesini Kayseri’ye bağlayan
karayolunun 25. km’sinde bulunmaktadır.
Çam, çınar, üzüm bağları ve meyve
ağaçları ayrıca ahşap yayla evlerinin
sıkça görüldüğü bu yaylada birçok altyapı
sorunu da halledilmiştir. Kamp yerleri, kır
kahveleri, bakkallar, lokantalar ve sağlık
ocağı bulunmaktadır (Unur vd., 2013).
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cezbetme potansiyeline sahiptir. Sezon
uzunluğu, rüzgâr ve eğimlerin uygunluğu
gibi parametreler Hopka’yı yamaç
paraşütü sporu açısından Türkiye’nin en
değerli noktalarından biri yapmaktadır
(Özbilgi, 2019).
Mercan Deresi (Feke Çayı) ve Göksu
Barajı.
İlçenin kuzeybatısından Feke ilçe
merkezine kadar derin bir vadide akan
Mercan deresi Güzpınarı, Süphandere,
Belenköy gibi köylerden geçerek, ilçenin
güneybatısı boyunca akan Göksu çayı ile
Feke ilçe merkezi yakınlarında birleşerek
birkaç kilometre ilerde Göksu Baraj
Gölünü oluşturur (Tansuğ (ed.), 2020).
Feke Deresi Vadisi ve asırlık katran ağacı.
Mercan Deresi’ni takip eden bu
vadi, Feke’nin el değmemiş yerlerine
gitmektedir. Vadideki Gürümze Köyü’nün
tarihi Roma dönemine kadar uzansa
da 1924 mübadelesine kadar Rumların
yaşadığı bir köymüş. Nekropol alanının
üzerinde bugün köy okulu yer alıyor.
Ayrıca 700 yıllık bir katran ağacı var. Yine
bir başka evin bahçesinde eski bir Rum
kilisesinin kalıntılarını görmek mümkün
(Tansuğ (ed.), 2020).
Gürümze İçmesi.
Feke ilçesinde Sülemişli ve Feke
İçmeleri’nin yanı sıra “Gürümze Maden
Suyu” olarak da bilinen Gürümze İçmesi
bulunmaktadır. Bu içme, Kızılyer ve
Süphandere üzerinden ulaşılan Gürümze
Köyü’ndedir (Uruk, 2019).

Antitoroslar
Feke
Hopka Dağı.
Feke’deki vadi sistemlerinin her biri bir
başka akarsu boyunca, farklı yaylalara
bağlanır. İlçenin güneydoğusunda 9 köyü
kapsayan Tapan bölgesi, özellikle Hopka
Dağı, doğa sporları ile ilgili sınırsız alternatif
sunan bir bölgedir (Tansuğ (ed.), 2020).
Yamaç paraşütüne çok uygun bir nokta
olan Feke’deki Hopka Dağı, bu sporun
tutkunu ekstrem turizm meraklılarını

Saimbeyli
Obruk Şelalesi.
Kayaların arasından çıkan şelale geniş
bir alana yayılmış ve çevrede onlarca
küçük şelale oluşturmuştur. Etrafı mesire
yeri olarak düzenlenmiş, bu alandan 1015 dakikalık yürüyüş mesafesinde suyun
kaynadığı bir nokta bulunmaktadır. Obruk
Şelalesi’nin bir özelliği de kelebek gözlemi
için eşsiz bir habitat sağlamasıdır. Türkiye’de
görülebilen bütün kelebek türlerinin yaklaşık

Fotoğraf 19. Feke.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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%40’ı bu alanda görülebilir. Bölgede
tespiti yapılmış 161 kelebek türü vardır
(Tansuğ (ed.), 2020). Seyhan Nehri’nin
bir kolu olan ve Göksu’ya dökülen Obruk
Selalesinin etrafı çam ve çınar agaçları ile
süslenmektedir (Boran Şen).
Saimbeyli Mavisi (Tescilli Kelebek).
“Teressa Mavisi” ismiyle ilçenin eşsiz
doğasının bir nevi marka yüzü olan kelebek,
orman açıklıkları, yol kenarları, taşlık ve
kayalık alanlarda, sadece Temmuz sonu
Ağustos başında ve dünyada sadece
Saimbeyli’de uçmaktadır. Benzer mavi
kelebeklere göre daha iri yapılı ve kanat
açıklığı 4 cm’i bulan Saimbeyli Mavisi’ni nadir
yapan, üreme sürecini karınca yuvasında
geçirmesidir. (Tansuğ (ed.), 2020).
Kirkot Çayı Vadisi ve Kirkot Çayı.
Kirkot Çayı’nın gözüne “Kirkot Gözü”
tabelelarını takip ederek 30 dakika süren
bir yürüyüş gerçekleştirilebilmektedir.
Yolun sonunda Kirkot Çayı’nın buz gibi
sularının kayaların arasından doğduğu
bir kaynak bulunmaktadır. Bağlarla
kaplı bu vadide daha çok Ermeniler
yaşamaktaymış. (Tansuğ (ed.), 2020).
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Tufanbeyli
Tahtalı Dağları.
Binboğa Dağları ve Batı Torosların devamı
olan Tahtalı Dağları arasında kalmış
engebeli ve kırık bir arazi yapısına sahip
ilçeye kuzeydoğusundan giren Sarız Çayı,
ilçedeki kültürel varlıkların da birçoğunu
etrafına toplamıştır. Tufanbeyli’nin hemen
kuzeyindeki dağların ötesi, Adana’nın da
Akdeniz’in de tarihsel ve coğrafi olarak
sınır noktasıdır. Tufanbeyli’ye gelindiğinde
coğrafi olarak Adana geride kalmıştır
ama, tarihsel ve idari olarak Tufanbeyli
her zaman Çukurova coğrafyasına dahil
olmuştur (Tansuğ (ed.), 2020).
Kürebeli Yaylası.
Kürebeli Yaylası’nda yer alan göletin
etrafı kamp ve piknik için çok uygundur.
Stabilize yolla ulaşılan yayla, kır çiçekleri
ve çayırlarla kaplıdır. Buradan Ayvat
tarafına doğru giden dağ yolları da Kayseri
ile Adana arasında yer alan ormanlık sınır
coğrafyasında heyecanlı bir off-road
deneyimi yaşatma potansiyeline sahiptir
(Tansuğ (ed.), 2020).

Hançer Deresi Milli Parkı ve Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası.
Kahramanmaraş ile Adana sınırında yer
alan bölge, yaban hayatı geliştirme sahası
statüsündedir. Kanyon civarında, Toros
köylülerinin geyik diye adlandırdığı birçok
yaban keçisi yaşamaktadır. Yeniköy’den
güneye doğru sapınca ormanlık alanın içine
giren yollar olsa da kanyona iniş oldukça
zordur. Kanyonun dibinden Göksu Çayı
akmaktadır. Ancak Göksu üzerine yapılan
HES’ler nedeniyle vadiden akan su sadece
yaban hayatının devamı için salınan can
suyundan ibarettir (Tansuğ (ed.), 2020).
Çatak Yaylası.
Saimbeyli-Tufaneyli yolunun 2. km’sinden
sonra başlayan bu yayla küçük şelalelerin
beslediği, yaşlı çınar ağaçlarının dalları
üzerine kurulmuş piknik yapılabilen, yöre
halkının çok rağbet ettiği bir yayladır (Unur
vd., 2013).

Fotoğraf 20. Saimbeyli mavisi.
Url-15.

Lejant
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A.01.5. Kırsal Özellikler
Adana’nın coğrafi konumu ve ikliminin
uygunluğu
tarımsal
yönden
avantaj
sağlamaktadır.
Adana’nın
ovalarından
traktör, diğer modern tarım araçları, sulama,
gübreleme, ıslah edilmiş tohum ve ilaçlama
ile senede birkaç defa ürün alınabilmektedir.
Çukurova topraklarında buğday, mısır, fıstık,
soya, ayçiçeği gibi ürünler ile sera ürünlerinin
ekim alanları giderek artmaktadır. Ayrıca
bağ ve bahçecilik konularında modern
yöntemlerle çalışmalar yapılmakta, üzüm,
kiraz, zeytin, narenciye, nar gibi meyve üretimi
geliştirilmektedir. Tarım ile birlikte hayvancılık
da coğrafi koşulların imkân vermesiyle
Adana ekonomisine ülke ekonomisinin
ortalamasının üzerinde katkı sağlamaktadır.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı
sıra Akdeniz’e kıyısı bulunan Yumurtalık
ve Karataş’ta deniz mahsulleri üretimi de
önemli bir yer tutmaktadır. İlimizde Seyhan
ve Yüreğir Ovaları Seyhan Nehri’nin taşıdığı
alüvyal topraklardan oluşan ülkenin en
verimli topraklarıdır. 2018 Tüik verilerine
göre; Türkiye’de toplam işlenen tarım alanı
19.737.559 ha olurken Adana’da 411.894 ha’dır
(Adana Büyükşehir Belediyesi, 2019).
Adana’nın
toplam
1.403.000
ha
yüzölçümünün %38’i tarım alanı; bu da
539.000 ha alana denk gelmektedir, %41’i
orman, %4 ‘ü çayır mera alanı, %17’si iskân, su
yüzeyi ve sanayi alanıdır. 539.000 hektarlık
tarım alanlarının %79’u tarla arazisi, %14’ü
meyve alanı, %7’si sebze arazisidir. Tarım
alanlarının %73’ü baraj gölleri, sulama
sistemleri ve nehirler sayesinde sulanabilen
tarım arazisidir. Tarım arazisinin %86.5’i tarla
alanı (tahıllar, sebze ve diğer bitkisel ürünler)
olarak kullanılırken, %13.5’i ise uzun ömürlü
bitkiler alanı (meyve, bağ ve zeytin) olarak
kullanılmaktadır (Çukurova Kalkınma Ajansı,
2016). DSİ 6.Bölge Müdürlüğünden alınan

verilere göre Çukurova Bölgesinde 1.304.167
hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ
tarafından etüt edilen sulamaya elverişli arazi
miktarı 834.871 hektar ve bunun da ekonomik
olarak sulanabilir miktarı 742.517 hektar
civarındadır. 2018 itibariyle sulanan tarım
arazisi 421.377 hektar olarak belirtilmiştir
(Adana Büyükşehir Belediyesi, 2019). Adana
ili; 1.4 milyon ton narenciye üretimi ile Türkiye
üretimin %28’ini karşılamakta olup, 1 milyon
ton karpuz üretimi ile Türkiye’deki karpuz
üretiminin %25’ini, 9 bin ton ile Türkiye soya
üretiminin %56’sını, 192 bin ton greyfurt üretimi
ile Türkiye greyfurt üretiminin %77’sini, 98
bin ton yer fıstığı üretimi ile Türkiye yer fıstığı
üretiminin %57’sini karşılamaktadır. Adana,
Türkiye’de bu alanlarda birinci sıradadır. 842
bin ton dane mısır üretimi ile Türkiye dane
mısır üretiminin %15’ini karşılamakta olup bu
alanda Türkiye ikincisidir. 11 bin ton bal üretimi
ile Türkiye bal üretiminde bu alanda Türkiye
üçüncüsü olarak yer almaktadır. 682 bin ton
buğday üretimi ile Türkiye üretiminin %3’ünü
karşılamaktadır. 842 bin ton mısır üretimi ile
Türkiye üretiminin %5’ini oluşturmaktadır. 206
bin ton Pamuk üretimi ile Türkiye üretiminin
%8’ini, 177 bin ton Ayçiçeği üretimi ile de
Türkiye üretiminin %10’unu karşılamaktadır.
Bütün bu ürünler dışında susam, fiğ, nohut,
patates, soğan, arpa, fasülye, patlıcan, nar,
zeytin, şeftali, nektarin, elma, badem, ceviz,
kiraz, üzüm, biber, kavun, domates, lahana,
salatalık, ıspanak, bezelye gibi yüzlerce çeşit
sebze, meyve ve tahıl üretimi ile Türkiye’nin
en önemli tarım üretim alanlarına sahiptir
(Yumuşak vd., 2013).
Adana ilinde 2018 yılı verilerine göre 167
çiftçi tarafından 100.000 dekar arazide
başta zeytin, ayçiçeği, nar, narenciye olmak
üzere “organik tarım” yapılmaktadır. 2018
verilerine göre 1950 çiftçi tarafından toplam

Harita, Adana Kültür ve Eylem Planı
çalışması kapsamında üretilmiştir.
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490.000 dekar arazi üzerinde “iyi tarım
uygulaması” yapılmaktadır (Url-X). 2018
yılı TUİK verilerine göre Adana’da üretilen
gıda ve tarım ürünlerinin ihracat değeri
536.306.845 dolardır. Bir önceki yıla göre
%9,1’lik artış gösteren gıda ve tarım ihracatı
Türkiye’deki ihracat oranının iki katı olmuştur.
Türkiye genelinde pamuk üretiminin %10.30’u
Adana’dan karşılanmaktadır (Url-X).
Adana ili kovan sayısı ve bal üretiminde ülke
sıralamasında Muğla ve Ordu’dan sonra
3. sırada yer almakta olup ılıman iklimi
nedeniyle ayrıca gezginci arıcıların en önemli
bölgelerinden biridir. Adana ilindeki kovan
varlığının % 88’i Kıyı Akdeniz Havzasında,
%12’si ise Fırat Havzasında yer almaktadır.
(Adana Büyükşehir Belediyesi, 2019).
Bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılık da
Adana için oldukça önemli sektörlerdendir.
29.500 hayvancılık işletmesinde yer alan
toplam 1.080.000 hayvan sayısının 265.500
adedi büyükbaş, 814.500 adedi keçi ve
koyun olmak üzere küçükbaş hayvanlardan
oluşmaktadır. Buna ek olarak 7.250.000 adet
etçil ve yumurta üretmek amaçlı yetiştirilen
kümes hayvanı bulunurken, bal üretiminde
kullanılan arılı kovan sayısı ise 670 bin adettir.
Türkiye genelinde büyükbaş hayvancılığın
%2’si ve küçükbaş hayvancılığın %1.84’ü,
kümes hayvancılığının ise %1.72’si Adana’dan
karşılanmaktadır. 2018 yılı verilerine göre
Adana; bitkisel üretim, hayvansal üretim
ve canlı hayvan değeri verilerinin birlikte
değerlendirilmeleri sonucu ortaya çıkan
tarımsal üretim kapasitesi ile Türkiye
içerisinde 6. sırada yer almaktadır.
Adana ili su ürünleri üretiminde de önemli
bir yere sahiptir. Türkiye’de ilk ve sadece
Adana’da üretilen Mersin Balığı sayesinde
siyah havyar üretimi yapılmaktadır. Aynı
zamanda Akdeniz kıyısındaki dalyanlarından
elde edilen kefal balığı havyarı (sarı havyar)
üretimi de Adana’nın su ürünleri alanında da
öne çıkmasını sağlamaktadır. 2018 yılında
toplam 8.000 ton su ürünleri üretiminin 6.200
tonu 280 balıkçı gemisi ile denizlerden, 1800
tonu ise kültür balıkçılığı üretiminden elde
edilmiştir. Adana’da su ürünleri dediğimizde;
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Karides, Mavi Yengeç, Kalamar, Kum Midyesi,
Lagos balığı, Kefal, Levrek, Çipura, Deniz
salyangozu, Kefal havyarı, Mersin Balığı
havyarı, Alabalık, Gümüşi Sazan, Adana
İnci Balığı, Bıyıklı Balık gibi ürünler ön plana
çıkmaktadır. Adana’da ayrıca kurbağa bacağı,
canlı kurbağa, salyangoz toplanması ve
üretimi de yapılmaktadır (Url-X).
Bu kadar çeşitli tarımsal ürün ve tarımsal
alanların fazlalığı hasat tarihlerinin de
çeşitliliğine işaret ederken dolayısıyla,
hasat şenlikleri için önemli bir potansiyel
oluşturmaktadır. Bölgede narenciye hasatı
alanında potansiyel bahçe sayısı fazladır.
Limon Ağustos - Kasım, mandalina ve
portakal Eylül - Mart ve greyfurt Ekim - Şubat
aylarında hasat edilmektedir. Adana’da öne
çıkan diğer ürünlerin hasat zamanları ise;
pamuk, susam ve yerfıstığı Eylül - Ekim, kavun
Haziran, karpuz Mayıs - Temmuz, çilek Aralık Haziran aylarıdır. Bu ürünlere mısır, karakılçık
buğdayı, Trabzon hurması, zeytin ve kiraz da
eklenebilir (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2019).
Adana’da son dönemde sayıları artan muz
seraları turistler için ilgi çekici olabilmektedir.
Kozan’da bal sağımı etkinliği, Eylül-Ekim
aylarında Adanalılar için bir ritüel olan salça
yapımı, sınırlı bir alanda olsa da bağ bozumu,
Feke ve Saimbeyli’de mantar toplama,
Karataş’ta balıkçılık gibi süreçler Adana’da
kırsal ile ilişkili aktiviteleri çeşitlendirebilecektir
(Çukurova Kalkınma Ajansı, 2019).
Tarımsal üretimin yanı sıra kırsalın sahip olduğu
somut ve somut olmayan kültürel mirasla da
kırsal karakterin şekillendiği unutulmamalıdır.
Çukurova coğrafyasında farklı kimlikleri
yansıtan köyler taşıdıkları potansiyellerle öne
çıkarılmayı beklemektedir.
A.01.1 Kültürel Varlıklar bölümünde kırsal
alandaki somut miras listelenmiştir. Aşağıda
sahip olduğu spesifik özellikleriyle literatürde
yer bulmuş örnekler detaylandırılacaktır.

Toroslar
Karaisalı
Pamuk üretimi vardır. Son yıllarda zeytin
üretimi artışı görülmektedir. İlçe tatlı su

Fotoğraf 21. Pamuk tarlası.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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kaynakları açısından ve özellikle Çatalan
Havzası’nda organik tarımın gelişmesi için
potansiyel taşımaktadır (Doğu vd., 2015).
Hacıkırı Köyü.
Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı olan
Hacıkırı Köyü, ortasından geçen demiryolu,
Varda Köprüsü’ne yakınlığı, Taşdurmaz’a
geçişte bir durak olması ve Adana merkeze
özel araçla 1,5 saat mesafede olması
nedeniyle önemli bir konumdadır. Hacıkırı
Köyü, Varda Köprüsü’ne 15 dk yürüme
mesafesinde olması, Kapıkaya Kanyonu’na
yürüyerek gidilebilir konumda olması ve
Çakıt suyu Çayı’na ve Taşdurmaz Vadisi’ne
en yakın dağ köyü olması sebebiyle önem
taşımaktadır (Özbilgi, 2019).
Ekotepe Ekolojik Yaşam Çiftliği.
Salbaş’tan sonraki Kuzgun köyünde
konumlanan çiftlik, başlangıçta hobi
amaçlı bir bahçe olarak kurulmuş ve
sonrasında organik bir tarım işletmesine
dönüştürülmüştür.
Çiftlikte
doğal
ortamında, dut ve çam ağaçları altında
organik ve yöresel ürünlerden oluşan
açık büfe kahvaltı ve öğle yemeği servisi
bulunmaktadır. Ata binme ve çiftlik yakın
çevresindeki doğal ormanlık parkurda atv
turu yapılabilen aktivitelerdendir. Ayrıca
çiftlikte yer alan eko-market alışveriş
imkânı da yaratmaktadır (Url-16).
Çakallı Köyü.
Yerel Karaisalı biber hasadı ve salça
yapımı ile öne çıkmaktadır.

Aladağ
Kırsal nüfusu en yüksek olan ilçedir. Engebeli
arazi ve sulamanın yetersiz olması sebebiyle
geçimlik tarım faaliyetleri yaygındır. İlçede
buğday, arpa üretimi ile keçi ve koyun yetiştiriciliği
fazladır. Organik tarım, arıcılık, odun dışı orman
ürünleri ve eko turizm potansiyeli mevcuttur.
Keçi yetiştiriciliği ve koyun yetiştiriciliği yoğun
olan ilçelerden biridir (Yumuşak vd., 2013).
Başkanın Çardağı.
Meydan yaylası Mavriyan mevkiinde
1500 rakımında tam uçurumun kenarında
konumlanan ahşap ayaklı bir çardaktır.
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Pozantı
İlçenin ana ekonomik faaliyetleri arasında
geçimlik tarım, hayvancılık, arıcılık ve
orman işciliği sayılabilir. Organik tarım, tıbbi
aromatik bitkiler, odun dışı orman ürünleri,
tatlı su balıkçılığı da farklı ekonomik alan
potansiyelleridir. Keçi yetiştiriciliği yoğun olan
ilçelerden biridir (Yumuşak vd., 2013).
Belemedik Köyü.
Taşdurmaz Vadisi’nin girişinde Alman
Kalıntıları’na da ev sahipliği yapan küçük
bir tren istasyon köyüdür. Belemedik
asırlık çınar ağaçlarıyla kaplı bir mesire
alanına sahip olması, Hacıkırı – Belemedik
arası trenle ulaşımın sağlanabilmesi ve
Torosların etrafını sardığı görsel güzelliğe
sahip bir vadi köyü olması nedeniyle öne
çıkmaktadır (Özbilgi, 2019).

Akdeniz
Yumurtalık
Adana’nın örtü altı tarım alanları açısından
Karataş,
Seyhan,
Yüreğir’den
sonra
Yumurtalık ilçesi gelmektedir. Kültür sığır
yetiştiriciliği de yapılmaktadır (Çukurova
Kalkınma Ajansı, 2013).

Karataş
Bölge ekonomisi tarım ve balıkçılığa
dayanmaktadır. Sebzelerden karpuz, tarla
bitkilerinden soya ve susam ürün olarak
ön plana çıkmaktadır. Adana’nın örtü altı
tarım alanlarının yarıya yakını Karataş’ta
bulunmaktadır. Tarımsal üretimin yoğun
olduğu bir ilçedir. Koyun yetiştiriciliği
ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği de
yapılmaktadır (Çukurova Kalkınma Ajansı,
2013).

Ceyhan
Ekilen tarla açısından ilçeler arasında ilk
sıradadır. Karpuz, yer fıstığı ve mısır önde
gelen tarım ürünleridir (Çukurova Kalkınma
Ajansı, 2013). Ceyhan’dan başlayan pamuk
tarlaları önemli bir değere sahiptir.
Fotoğraf 22. Geleneksel taş evler,
Hacıkırı Köyü. Serim Dinç arşivi, 2021.
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Yukarıova
İmamoğlu
İlçe ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır.
Buğday, mısır, ayçiçeği, pamuk, yer fıstığı ve
soya fasulyesi yetiştirilmektedir. Sulu arazide
ikinci ekim yapılmaktadır. İlçede arıcılık
yoğunlaşmakta olup su ürünleri yetiştiriciliği
gelişmekte olan sektörlerdir. İlçede kültür
sığır yetiştiriciliği de yapılmaktadır (Çukurova
Kalkınma Ajansı, 2013).

Kozan
Kozan ilçesi verimli arazilere sahiptir. İlçe
ekonomisi çeşitli kaynaklara dayansa da
temel kaynağını tarım oluşturmaktadır.Tarla
ürünlerinden buğday ve mısır; meyve üretiminde
portakal ve Trabzon hurması üretimi burada
yoğunlaşmaktadır. İlçe arıcılık ve bal üretiminde
Türkiye çapında önemli bir merkezdir. Yıllık 3.780
ton bal üretimi ile Türkiye’de birinci sıradadır.
Ayrıca Adana’nın küçükbaş ve büyükbaş
hayvan varlığında da öne çıkan bir ilçedir.
Keçi yetiştiriciliği yoğun olan ilçelerden biridir.
Büyükbaş yetiştiriciliği, kültür sığır yetiştiriciliği,
yumurta tavukçuluğu bunlara ek olarak canlı
hayvanlar, orman ürünleri, hayvansal ürünler ve
kuru meyveler ticaret borsasına tescil edilmek
suretiyle, belli kotasyonlarda alınıp satılmaktadır
(Çukurova Kalkınma Ajansı, 2013).

Antitoroslar
Feke
İlçe ekonomisinde ormancılık ve geçimlik tarımın
payı fazladır. Feke ilçesi organik tarım potansiyeli
taşımaktadır. Odun dışı orman ürünleri ile en
çok öne çıkan ilçelerden biridir.Keçi yetiştiriciliği
de yoğun olarak gözlenmektedir (Çukurova
Kalkınma Ajansı, 2013).
Akoluk Köyü.
Akoluk köyü, yamaç paraşütü için önemli
bir potansiyele sahiptir.

Gökçeli Köyü.
İlçenin en belirgin kültürel özelliği, âşıklar
diyarı olmasıdır. Yöre halkı Karacaoğlan’ın
Fekeli olduğuna ve burada yaşadığına
inanmaktadır. Karacaoğlan’ın anısına Feke
ilçe merkezinde Kültür Bakanlığı tarafından
bir anıt yaptırılmıştır. Karacaoğlan her
yıl kasım ayında düzenlenen şenliklerde
anılmaktadır. Hacı Karakılçık, Eyyubi
Tadil, İ. Hakkı Tanrıkulu gibi ünlü âşıklar da
Fekeli’dir (Karakaş, 2005).
Lavanta bahçeleri.
Tapan bölgesinde Tapaneli Kooperatifi
çatısında toplanan kadınlar, 2018 yılında
150 dönüm araziyi Genç Çiftçi Projesi
ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle
lavanta bahçesine dönüştürmüştür.

Saimbeyli
En yüksek kırsal nüfusa sahip bölgelerden
biridir. Ekonomik yapı geçimlik tarım ve
özellikle küçükbaş hayvancılıkla birlikte
ormancılık
görülmektedir.
Tarımsal
ürünlerden kiraz, hayvansal ürünlerden
koyun ve kıl keçileri ile öne çıkan ilçelerden
biridir. Organik tarım, tıbbi ve aromatik bitki
yetiştiriciliğinde, odun dışı orman ürünleri
ve tatlı su balıkçılığı ilçede potansiyel arz
etmektedir (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2013).
Avcıpınar Köyü.
Gürcü popülasyonunun yoğun olduğu
köyde lavanta tarımının başlaması için
projeler hazırlanmıştır. Bu projeler
“Lavantanın dalında Mavi kelebek”
mottosunu taşımaktadır.

Tufanbeyli
İlçe ekonomisinde tarımsal üretim önemli
rol oynar. Kültür sığır yetiştiriciliği de
yapılmaktadır (Çukurova Kalkınma Ajansı,
2013).

Fotoğraf 23. Lavanta bahçeleri, Feke.
Serim Dinç arşivi, 2021.
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Tufanbeyli

Kültür

Feke

Trekking

Kültür

İnanç

Dağcılık

Etkinlik

Kültür

Trekking

Dağcılık

Fotoğrafçılık

Yaylacılık

Trekking

Yaylacılık

Offroad

Doğa Sporu

Yaban Hayatı
Gözlemleme

Doğa Sporu

Bisiklet

Kelebek
Gözlemciliği

Yaylacılık

Saimbeyli

Aladağ

Pozantı

Kültür

İnanç

Gastronomi

Trekking

Offroad

Kampçılık

Dağcılık

Gastronomi
Fotoğrafçılık

Trekking

Offroad

Yaylacılık

Mağara

Kuş
Gözlemciliği

Yaban Hayatı
Gözlemleme

İnanç

Kültür

Dağcılık

Mağara

Yaylacılık

Su Sporu

Doğa Sporu

Kampçılık
Roma Dönemi
Ticaret Merkezi

Dağcılık

Bisiklet

Fotoğrafçılık

Kozan
Yaylacılık

Kış Sporu

Trekking

Karaisalı

Offroad

Kampçılık

Yaylacılık

Fotoğrafçılık

Bisiklet

Dağcılık

Ekolojik Çiftlik

Kültür

Antik Kent

Antik Yol

İmamoğlu
Kültür

Agro

Yaban Hayatı
Gözlemleme

Akarsu/Göl

Doğa Sporu

Kış Sporu

Yamaç Paraşütü

Sarıçam
Agro

Su Sporu

Olta Balıkçılığı

Yamaç Paraşütü

Gastronomi Kültür

Bisiklet

Kampçılık

Yamaç Paraşütü

Agro

Çukurova

Gastronomi

Sağlık

Ceyhan

İnanç

Etkinlik

Su Sporu

Sinema

Fuar/Kongre

Kültür

Gastronomi

Gastronomi

Agro

Su Sporu

Akarsu/Göl

Sinema Fuar/Kongre Kültür

Yüreğir
Seyhan
Yumurtalık
Bisiklet

Karataş
Gastronomi

Kuş
Yaban Hayatı
Gözlemciliği
Gözlemleme

Kültür

Trekking

Deniz

Agro

Olta Balıkçılığı Bisiklet

Su Altı Dalış

Yaban Hayatı
Gözlemleme

Rüzgâr Sörfü Kite Sörf

Yat

Agro

İzcilik

Akarsu/Göl

Gastronomi

Doğa Sporu

Kültür

Trekking

Olta Balıkçılığı

Su Altı Dalış

Deniz

Kite Sörfü

Yat

İlçelerin sahip olduğu potansiyellere
göre öncelikli turizm türleri.
Harita, Adana Kültür ve Eylem Planı
çalışması kapsamında üretilmiştir.
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A.01.6. Adana için Farklı Turizm Türlerinin Değerlendirmesi
Turizm Çeşitleri

Doğa
turizmi

Spor
turizmi

Kültür
turizmi

Açıklama
Akarsu-Rafting
Turizmi

Çay, nehir ve ırmak gibi akarsularda gerçekleştirilen turistik ve sportif
faaliyetlerin yapılması.

Botanik Turizmi

Günübirlik geziler, doğa yürüyüşleri ve piknikler ile doğanın tanınması,
gördüğü bitkilerin incelenmesi gibi aktivitelerin gerçekleştirilmesi.

Dağ Turizmi

Dağlarda yürüyüş , kampçılık ve tırmanış faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi.

Deniz Turizmi

Deniz altında, üstünde, kıyılarda veya deniz araçları ile gerçekleştirilen
seyahatler kapsamında çeşitli turistik aktivitelerin yapılması.

Ekoturizm

Çevrenin korunması, yerel halkın refah düzeyinin korunması ve eğitimi
içeren doğal alanlara sorumlu seyahat

Karavan Turizmi

İnsanların yeni yerler görmek için ulaşım, konaklama ve yiyecek
gereksinimlerini karavanları ile karşılaması.

Kuş Gözlemciliği
Turizmi

Doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporu, bir
açık alan rekreasyon faaliyeti.

Macera Turizmi

Uzak yerlerin keşfedilmesi, yeni bir kültürle veya yeni manzara ile
bağlantı kurmak ve fiziksel olarak aktif olmak.

Mağara Turizmi

Yeraltı suları ile oluşan boşlukların, turistik seyahat maksadı ile sağlık
ve merak açısından ziyaret edilmesi.

Yayla Turizmi

Tatillerini temiz hava, bol oksijen, kaynak suyu içeren doğal
ortamda geçirmek isteyenlerin yaylalara yaptıkları geziler.

Ekstrem Sporlar
Turizmi

Adrenalin arayanların tercih ettiği spor ya da açık hava aktivitelerinin
gerçekleşmesi.

Hava Sporları Turizmi

Ticari amaç gütmeksizin sürekli yaşanan ve çalışılan yerin dışına hava
araçlarından biri ya da birden fazlası ile birlikte sportif faaliyetlere
katılmak ya da izlemek.

Kış Turizmi

Odağında kayak sporunun bulunduğu ve buna uygun karlı ve eğimli
alanlara yapılan seyahatler, konaklama ve diğer hizmetlerden
yararlanma.

Su Altı Dalış Turizmi

Su altı dünyasını görmek, fotoğraflamak, filme almak ve sportif balık
avlama amaçlı gerçekleştirilen, sportif ve eğitim amaçlı dalışlar ile
kıyıda verilen konaklama ve ağırlama hizmetleri.

Sosyo-Kültürel Miras
Turizmi

Doğal ve tarihsel kültür varlıklarının, kültürel etkinliklerin ve güncel
sanat eserlerinin, kültür sanayilerinin, bazı sosyo-ekonomik olguların
sunulması.

Tarih ve Kültür
Turizmi

Farklı kültürlerin ve kültür eserlerinin görülmesi için yapılan seyahatler.

Sanat Turizmi

Kültürel ve sanatsal değerlerin, iyi eğitim görmüş, öğrenme arzusunda
olan, çevrenin korunması bilincine sahip, gittikleri yerlerde daha fazla
zaman geçiren ve dolayısıyla harcama gücü daha yüksek olan kültür
ve sanat turistlerine sunulması.

İpekyolu Turizmi

İpek Yolu güzergâhları üzerindeki kültürel mirasın turizm amaçlı
kullanılması.

İnanç Turizmi

İnsanların dini inançlarını gerçekleştirmesi ve inanç merkezlerini
ziyaret etmesi.

Film Turizmi

Televizyon, video veya sinema ekranında, destinasyonun
gösterilmesi sonucu, ilgili destinasyon ya da çekim merkezine
yönelik gerçekleşen turistik hareketlilik.

Gastronomi
Turizmi

Yiyecek ve içecek deneyimi yaşanması

Mevcut
Var

Yok

Potansiyel
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Turizm Çeşitleri

Deneyim
turizmi

Etkinlik
turizmi

Sağlık
turizmi

Açıklama
Yaratıcı Turizm

Kültürün yaratıcı deneyimlerle sunulduğu, gerektiğinde
uygulamalı seminerlerin kullanıldığı ve otantik tecrübelerin
yaşandığı bir sürdürülebilir turizm çeşidi.

Bilim Turizmi

Müzeler, laboratuvarlar, gözlem evleri, üniversiteler gibi bilimsel
tarihi yerleri ziyaret etmesi.

Yavaş Turizm

Doğal besinler tüketerek, doğal ortamlarda ve oldukça sakin
vakit geçirerek dinlenmesi.

Kırsal Turizm

Deniz ve dağ gibi yörelerin dışındaki bir coğrafyada
gerçekleşirilen turistik etkinlikler.

Etkinlik Turizmi

Kültür, sanat, spor gibi etkinliklerin planlanması, geliştirilmesi ve
pazarlanması.

Festival Turizmi

Genelde belli bir bölgede yılda bir kez, kısa bir süreyle bir
etkinliğin gerçekleştirilmesi.

Kongre ve Fuar
Turizmi

Uzmanlık gerektiren alan ile ilgili toplantı veya kongrelere
katılmak, bu tip kongrelere katılırken de ikamet edilen yer dışına
çıkmak.

Sağlık Turizmi

İnsanların hastalıklarına şifa bulmak ve tedavi olmak amacıyla
ilgili hastalık konusunda tıbbi seçeneklerin geniş olduğu başka
bir şehir ya da ülkeye gitmesi

Termal Turizm

Sağlığı koruma ve iyileştirme amacıyla doğal kaynaklara
dayalı turistik bir tesise giderek kür uygulaması, konaklama,
beslenme, dinlenme ve eğlence gereksinimlerinin karşılanması.

Bireysel Turizm

İnsanların tek başına veya ailesi ile katıldıkları turizm hareketi.

Gençlik Turizm

25 yaşına kadar olan gençler tarafından gerçekleşen turizm
hareketi.

İkinci Yaş Turizmi

Bir toplumun sahip olduğu üretim araçlarını kullanan, üretimde
bulunan, esas itibarıyla toplumun yükünü omuzlayan kitlenin
turizme katılması.

Üçüncü Yaş Turizmi

50 yaş üstü ve aktif çalışma hayatını sona erdirmiş kişilerin
katıldığı turizm hareketi.

Kruvaziyer
Turizmi

Büyük yolcu gemileri ile tatil amaçlı yapılan geziler.

Mevcut
Var

Yok

Envanter

Potansiyel
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A.02. Turizm ve Kültür Sektörü
A.02.1. Tarihsel Süreçte Turizm ve Kültür Sektörü
Ekonomik açıdan giderek önem kazanan
turizm
sektörünün
ülke
ve
bölge
gündemindeki
meselelerden
doğrudan
etkilendiği, turist hareketlerinin mevcut kriz
veya olaylar sonucunda yeniden şekillendiği
görülmektedir. Bu durum, Adana ilindeki
turizm hareketliliğinin şekillenmesinde de
geçerli olup, çeşitli yıllarda turizm sektöründe
ve yerli-yabancı turist sayısında ani artış ve
azalışlarla kırılma noktalarının oluşmasına
neden olmuştur. 1996-2020 yılları arasında
Adana’daki yerli ve yabancı turistlerin
konaklama istatistiklerine bakıldığında, turist
sayısında artış olduğu görülmektedir. Bu
artış trendi 1999 yılında düşüşe geçmiştir.
Bu yıl, Dünya’daki turist sayısında da azalma
gözlenmiş, ekonomik krizler ve piyasalardaki
olumsuz gelişmeler turizm sektörünü
de etkilemiştir. Özellikle yerli turistin
azalmasındaki en önemli sebep ise Türkiye’de
yaşanan deprem felaketi olmuştur. Deprem
sonrası Türkiye’nin turizm gelirlerinde %40
azalma yaşanmıştır. Adana turizm sektörü de
bu gelişmelerden etkilenmiştir.
1999 sonrası toparlanan Adana turizm
sektöründe 2002 yılında tekrar bir düşüş
gözlenmiştir. Benzer eğilim 2001-2003 yılları
arasında Dünya’da da görülmüş, ülkelere
gelen turist sayısında %1,2 oranında bir
düşüş yaşanmıştır. Irak krizi, terör olayları,
ekonomik sorunlar ve Uzakdoğu’da meydana
çıkan SARS hastalığı gibi etmenler, turizm
sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir.
2005 yılında Türkiye genelinde %20’lik bir
büyüme kaydeden turizm sektöründe 2006
yılında gerileme yaşanmıştır. Bu durumun
başlıca nedenleri arasında; kuş gribi gibi
salgın hastalıklar, Trabzon’daki papaz cinayeti,
Almanya’da oynanan Dünya kupası maçı,
İsviçre ile yaşanan milli maç krizi gösterilebilir.
Milli maç krizi sonrası yabancı turistteki en

büyük azalma %60 ile İsviçre’den gelen
turistlerde yaşanmıştır. Yaşanan krizlerle
Türkiye’ye paralel olarak Adana’da da turist
sayısında azalma gözlenmiştir.
Ayrıca 2007 yılının yazından itibaren etkisini
gösterip, 2008 yılında başlayan ve tüm
dünyayı etkileyen küresel ekonomik krizin
de dünya genelindeki turizm hareketlerini
olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.
Yaşanan bu krizler, Adana’nın turist sayısını
doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiş
olabileceği düşünülmektedir.
2015 ve 2016 yıllarına kadar artış eğiliminde
olan turist sayısı bu yıllar arasında düşüşe
geçmiştir. Türkiye’nin turizm geliri 2016
yılında bir önceki yıla kıyasla %29,7 azalmış,
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında
da 2016’da önceki yıla göre %30,05’lik azalma
olmuştur. 2015 yılının Kasım ayında Rus jetinin
düşürülmesinden sonra Türkiye ile Rusya
arasında ortaya çıkan gerilim, Rus turist
sayısında özellikle 2016 yılının yaz aylarında
büyük düşüş yaşanmasına neden olmuştur.
2016 yılında yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi
ise yerli ve yabancı turist sayısında önemli bir
azalmaya neden olmuştur. Turizm sezonunun
ortasında yaşanan bu olay, güvenlik endişesi
yaşayan turistlerin rezervasyon iptallerine
neden olmuştur. Ayrıca Suriye iç savaşının
bölgede yarattığı jeopolitik riskler ile
Türkiye’de yaşanan saldırıların ardından
güvenlik endişelerinin artması, yabancı turist
sayında azalma görülmesine yol açmıştır.
Yaşanan tüm olayların Adana turizmini
etkilediği görülmektedir.
2020 yılında ise Dünya genelinde yaşanan
pandemi ile birlikte tüm Dünya’da olduğu
gibi Türkiye’de de turizm sektöründe
beklenmeyen düşüşler meydana gelmiştir.
Bu sebeple Adana’da yerli ve yabancı turist
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sayısının önceki yıllarla kıyaslandığında, ciddi
oranda düşüş yaşadığı görülmektedir.
Yukarıda belirtilen kırılma noktalarında hem
Türkiye hem Adana’da turist sayısında ani
değişimler yaşanmış, fakat bu durum kalıcı
olmamış ve yeni bir kriz yaşanana kadar turist
sayısındaki yükseliş devam etmiştir.
Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı’nın
gerçekleşmeye başladığı 2013 yılından
itibaren, yerli turist sayısında hızlı bir artış
olduğu görülmektedir. Özellikle 2016 yılında
Türkiye turizminin yaşadığı krizin ardından
2017 yılında Adana’da yerli turist sayısı, önceki
yıllarda görülmemiş bir seviyeye gelmiştir.
2019 yılı ise hem yerli hem yabancı turist
bakımından Adana ilinin en çok ziyaret edildiği
yıl olmuştur.
2011 yılı itibariyle, özellikle Seyhan ilçesindeki
yerli turist sayısında artış yaşanmaya
başladığı görülmektedir. 2014 yılına kadar bu
artış devam etmiş fakat yukarıda bahsedildiği
gibi 2015-2016 yıllarında Türkiye’nin turizm
sektöründe yaşadığı sıkıntılar bölgede
de kendini göstermiştir. 2016 yılı sonrası
Seyhan’daki yerli turist sayısının COVID-19
pandemisinin yayılmasına kadar artmaya
devam ettiği gözlenmektedir. Portakal
Çiçeği Karnavalı’nın bu artışta etkisi olduğu
söylenebilir. Sınır kapılarından giriş yapan
turistlerin aylara göre dağılımına bakıldığında,
her yıl Nisan ayında görülen artış festivalin
turizme etkilerini kanıtlar niteliktedir.

1999 yılında dünya
pyasalarında yaşanan
ekonomk krzler, buna bağlı

2006 yılı başında gerleyen Türkye turz

rezervasyon ptaller ve

kuş grb, Trabzon’dak papaz cnayet, İs

deprem felaketler nedenyle

le yaşanan mll maç krz nedenyle

Türkye'de turst sayısında ve

İsvçre’den gelen turstlern %60 azalma

turzm gelrlernde azalma

gb faktörlerden etklenmştr.

olmuştur.

Kuş Gribi

Ekonomik Krizler
Deprem Felaketleri

2002
1999

SARS
Terör Olayları
2001-2003 yıllarında, Dünya genelnde turzm
hareketlernde br düşüş yaşanmıştır. Irak krz,
terör olayları, ekonomk sorunlar ve
Uzakdoğu’da meydana çıkan SARS hastalığı gb
etmenler, turzm sektörünü olumsuz yönde
etklemştr. Ülkelere gelen turst sayısında da
%1,2 oranında br düşüş gözlenmştr.

Grafik 1. Adana turizm ve kültür sektörünün kırılma
noktaları. Adana Kültür ve Eylem Planı çalışması
kapsamında üretilmiştir.
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Covd-19 nedenyle Dünya
genelnde yaşanan pandem sürec
turzm sektörünü yakından
etklemş, ülkeye gelen toplam turst
sayısında azalmalar görülmüştür.
2015 yılının Kasım ayında Rus jetnn

zm;

COVID-19

düşürülmesnden sonra Türkye le Rusya

svçre

arasında ortaya çıkan gerlm, Rus turst
sayısında özellkle 2016 yılının yaz aylarında

ası

büyük düşüş yaşanmasına neden olmuştur.

Türkiye-Rusya Gerilimi

2016
2013
2008

2015

2006
Darbe Girişimi
2016 yılında Türkye’de

Portakal Çiçeği Karnavalı

gerçekleşen 15 Temmuz
darbe grşm, Türkye’ye

2013 yılında Portakal Ççeğ

gelen yabancı turst

Karnavalı’nın lk düzenlenmştr.

sayısında öneml br

07 yılının yazından tbaren

Karnavalın gerçekleştrldğ Nsan

düşüşe neden olmuştur.

sn gösterp, 2008 yılında

ayında Adana’da özellkle yerl

n ve tüm dünyayı etkleyen

turst sayısında artış gözlenmştr.

Ekonomik Kriz

esel ekonomk krz dünya

ndek turzm hareketlern

umsuz yönde etklemştr.

Toplam zyaretç sayısı
Yerl zyaretç sayısı

2020
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Kayseri

Niğde

30

kültür turzm
destnasyonu

Kahramanmaraş

TR6 bölgesnn

en çok

konaklama
tessne sahp l

Osmaniye

%31,6
2019 yılı
ortalama doluluk
oranı
Mersin

724.950
2020 yılı
konaklama yapan
turst sayısı

Hatay

Yerel
Festvaller,
Etknlkler
Gastronom
turzm

%1,8
2020 yılı
ortalama kalış
oranı

Harita, Adana
Kültür ve Eylem
Planı çalışması
kapsamında
üretilmiştir.
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A.02.2. Turizm ve Kültür Altyapısı

Tesis sayısı

Tufanbeyli
Aladağ
Yüreğir
%4
%3%3

A.02.2.1. Sektörel Arz ve Talep
Değerlendirmesi
Bu bölümde Adana’daki turizm ve kültür
sektörüne ilişkin kullanıcı profili ve kullanım
durumları il ve ilçe ölçeğinde istatistik veriler
üzerinden ortaya konulmaktadır.
2021 verilerine göre Adana’da turizm işletme
belgeli 45 tesis 3.633 oda sayısına ve 7.327
yatak kapasitesine, yatım belgeli 4 tesis 534
oda sayısına ve 1.116 yatak kapasitesine,
belediye belgeli 74 işletme 2.000 oda
sayısına ve 3.648 yatak kapasitesine sahiptir.
Bölgedeki tesis sayısı son 5 yılda yaklaşık
%45, toplam yatak kapasitesi ise %60
oranında artış göstermiştir.
Yerel yönetimlerce belirlenen ilçelere
göre konaklama tesisi sayıları; 29 tesis
sahipliliği ile Seyhan en fazla tesise sahip ilçe
olmaktadır. İkinci olarak 19 konaklama tesisi
ile Yumurtalık ilçesi ve 14 konaklama tesisi ile
Karataş ilçesi üçüncü sırada yer almaktadır.
Sahil bandı konaklama tesisleri sayıları ile ön
plana çıkmaktadır. Yaz aylarında Yumurtalık
ve Karataş bölgelerindeki tesislere talep
görürken, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında
düzenlenen yerel festivallere paralel olarak
Adana il merkezinin kapasiteleri daha yüksek
oranda talep görmektedir (Grafik 6).
2000 yılından 2019 yılına kadar Adana ilindeki
tesislerinin yıllara göre doluluk oranlarına
bakıldığında genel olarak dalgalanmalar
izlenmektedir. 2002 yılından 2005 yılına kadar
%27,64 oranından %36,54 doluluk oranına
ulaşılmıştır. En düşük doluluk oranına ise
%24,26 ile 2010 yılında rastlanmıştır. COVID-19
salgının başlamasıyla 2019 yılında bir önceki
yıllara kıyasla %43,07 oranından %31,27’lere
düşmüştür. Ortalama doluluk oranı ise %31,60
olmaktadır. Adana TR6 bölgesi içinde en fazla
turizm tesisine sahip il olmaktadır.

2000-2020 yılları arasında konaklayan yerli ve
yabancı turist verileri incelendiğinde, zaman
zaman kırılmalar ve dalgalanmalar yaşansa
da görülmektedir ki Adana ili için konaklayan
yerli turist sayıları yabancı turist sayılarından
tüm yıllar boyunca önemli derecede fazladır.
Adana kenti turizm destinasyonu için yerli
turistlerin tercih noktası olmuştur. Konaklayan
yerli turist sayıları için, her yıl kısmen artış
gösterse de 2012 yılından 2018 yılına dek
artan bir ivmeyle yerli turist çeken Adana ili
2019 yılında COVID-19 salgının başlamasıyla
yerli turist sayılarında 2021 yılına kadar azalış
göstermektedir. Konaklayan yabancı turist
sayıları ise genel olarak yerli turiste kıyasla
daha az ölçüde artmaktadır fakat 20182019 yılında ivmelenmeye başlayan artışa
COVID-19 salgının etki etmesiyle son iki yılda
azalma eğilimine girmiştir.
Türü

Sayısı

Yatak
Kapasitesi

5 Yıldızlı Otel

7

2550

4 Yıldızlı Otel

17

2667

3 Yıldızlı Otel

14

42

2 Yıldızlı Otel

3

265

Butik Otel

1

60

Özel Belgeli Otel

1

24

Motel

1

150

Apart

1

56

Belediye İşletme Belgeli 75

3648

Toplam

9462

120

Tablo 5. Konaklama Tesisleri. Kaynak. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Ocak 2021.
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Oda sayısı
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Grafik 2. İlçelere göre yerel
yönetimlerce belirlenen konaklama
tesisleri. Kaynak. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Ocak 2021.
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Grafik 3. 2018-2020 yılları arasında aylara göre gelen yerli ve yabancı turist sayısı.
Kaynak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021.
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Grafik 4. 2000-2020 yılları arasında konaklayan yerli ve yabancı sayısı. Kaynak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021.
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Grafik 5. 2021 yılı turizm ile ilgili işletme sayıları.
Kaynak. Adana Ticaret Odası, 2021.
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Grafik 6. A grubu, C grubu ve toplam seyahat acentaları. Grafik 7. Konaklayan yerli ve yabancı sayısı
Kaynak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021.
Kaynak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021.
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Ceyhan ilçesi için toplam turist sayısı yıllara
göre değişiklik göstermektedir. 2007 yılındaki
verilere ulaşılamamıştır. 2009 yılında turist
sayılarında ciddi bir düşüş yaşansa da 2011
yılından itibaren ilçe turist sayısında artış
eğilimi göstermiştir. COVID-19 salgınına
rağmen 2019 ve 2020 yıllarında diğer yıllara
kıyasla turist almaya devam etmiş ve turist
sayılarında azalma gözlemlenmemiştir. Hatta
2018, 2019 ve 2020 yılları en fazla turist
alan yıllar olmuştur. Yıllara göre Ceyhan
için en fazla turist aldığı aylar değişiklik
göstermektedir. Her yıl yerli turist sayısı
yabancı turist sayısından daha fazla olurken,
ortalama kalış süresi farklılık göstermektedir.
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Aladağ ilçesinin toplam turist sayısında
(12.109) çeşitli kırılmalar yaşanmaktadır.
2007, 2008 ve 2009 yılları verilerine
erişilememiş olsa da özellikle 2014 yılında
toplam turist sayısı en yüksek seviyelere
çıkmıştır. COVID-19 salgınına rağmen 2019
ve 2020 yıllarında ilçe turist almaya devam
etmiştir. Bu durum pandemi ile birlikte doğaya
yönelimlerin artması ve ilçenin sahip olduğu
doğal değerlerin de bu talebi karşılayabilecek
potansiyele sahip olması ile açıklanabilir.
Yıllara göre Aladağ’ın en fazla turist aldığı aylar
değişiklik göstermektedir (Mart, Haziran,
Ağustos, Aralık). Her yıl yerli turist sayısı
yabancı turist sayısından daha fazla olurken
ortalama kalış süresi açısından yerli turistler
yabancı turistlere göre daha uzun süre
konaklamıştır. 2010 ve 2020 yılları arasında
yabancı turist verisine erişilememiştir.

Konaklama tesisine gelen toplam kişi sayısı

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Turizm ile ilgili işletmeler açısından
değerlendirildiğinde ise; Adana’da yiyecek
ve içecek sektörünün %51 ile en yüksek paya
sahip olduğu görülmektedir. Sektörde faaliyet
gösteren 2.348 işyeri ve 11.834 çalışan
bulunmaktadır (SGK, 2019). İşyeri sayısı
açısından Adana’daki 4. büyük sektör olup
Adana’daki toplam işyeri sayısının %5,6’sını
oluşturmaktadır. Yiyecek ve içecek sektörü
Adana’nın toplam çalışan sayısı içerisinde ise
%3,9’lük bir paya sahiptir (Çukurova Kalkınma
Ajansı, 2019).
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Grafik 8. Adana ili 2000-2020 yılları arası konaklama tesisine gelen toplam kişi sayısı, toplam
geceleme sayısı, ortalama kalış süresi ve tesis doluluk oranları.
Kaynak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021.

2008 yılında Seyhan’dan ayrılarak ilçe
statüsüne kavuşan Çukurova ilçesinin
istatistik kayıtlarına 2012 yılı itibarıyla
ulaşılmıştır. 2012 ve 2020 yılları arasında
Çukurova’nın turist aldığı görülmektedir.
2015 yılından itibaren ilçe yerli ve yabancı
turist alma eğilimi göstermiştir. İlçenin on
iki ay boyunca turist çektiği görülmektedir.
COVID-19 salgınına rağmen 2019 ve 2020
yıllarında bir önceki yıllara kıyasla turist
sayılarında azalma gözlemlenmemektedir.
2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında on iki
ay boyunca ortalama turist sayıları birbirine
yakındır. Toplam turist sayısı 2015 yılında
maksimum seviyeye ulaşmıştır. Yıllara göre
Çukurova ilçesi için en fazla turist aldığı
aylar değişiklik göstermektedir. Her yıl yerli
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Kozan ilçesindeki toplam yerli turist sayısı
2013 ve 2015 yıllarında en yüksek seviyeye
ulaşmıştır. 2007-2011 yılları arasında toplam
turist verisi bulunmamasına rağmen, turist
sayısının yıllar içerisinde görece arttığı
görülmektedir. Turistlerin genelde Ocak ve
Şubat aylarında ilçeye geldikleri görülmektedir.
Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ise
turist sayısında düşüş söz konusudur. 20072011 yılları arasında turist sayısı verisine
erişilememiştir. Yabancı turistlerde ise 2013
yılında diğer yıllara göre turist sayısında önemli
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9358
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80111
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12540

10302

15940

7448

12602

Karataş

Ceyhan

Aladağ

2012

2020

2002

2018

Karataş ilçesi için 2000, 2001 ve 2007
yıllarındaki
verilere
erişilememiştir.
COVID-19 salgınına rağmen 2019 ve 2020
yıllarında diğer yıllara kıyasla turist almaya
devam etmiş ve turist sayılarında azalma
gözlemlenmemiştir. Toplam turist sayısı
2010 yılında maksimum seviyeye ulaşmıştır.
Adana’nın deniz ile buluştuğu ilçelerden biri
olmasının da etkisi ile en çok turist aldığı aylar,
Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Türkiye’nin sahil
kentleri ile kıyaslandığında turist sayısı görece
düşük kalmaktadır. Her yıl yerli turist sayısı
yabancı turist sayısından daha fazla olurken,
ortalama kalış süresi farklılık göstermektedir.

520

Kozan

3955

2582

Seyhan

131

201537
Yüreğr

Karaisalı ilçesi için 2002-2020 yılları
arasındaki verilere erişilememiştir. 2000 ve
2001 yıllarında toplam 4800 turist almıştır.
Temmuz ve Eylül ayları en fazla turist alınan
aylardır. 2000 ve 2001 yılları için yerli turist
sayısı yabancı turist sayısından daha fazla
olurken ortalama kalış süresinde de aynı
eğilim görülmektedir.

219

28903
Yumurtalık

İmamoğlu ilçesi için 2000-2020 yılları
arasında veriler 0 olarak gözükmektedir.

149

1213
Pozantı

Feke ilçesi için 2007-2020 yılları arasındaki
verilere erişilememiştir. Yıllara göre Feke
için en fazla turist aldığı aylar değişiklik
göstermektedir. 2004 yılında en fazla turist
sayısına ulaşmıştır. Her yıl yerli turist sayısı
yabancı turist sayısından daha fazla olurken,
ortalama kalış süresi farklılık göstermektedir.

2000

turist sayısı yabancı turist sayısından daha
fazla olurken, ortalama kalış süresi yabancı
turistlerde daha yüksektir.
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Grafik 9. Adana ili 2000-2020 yılları arası ilçelere göre gelen turist sayısı.
Kaynak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021.

bir artış yaşanmış olmasına rağmen, bu sayıya
ilerleyen yıllarda ulaşılamamıştır.
Pozantı ilçesinin toplam turist sayısında
çeşitli kırılmalar olmasına rağmen genel bir
artış olduğu gözlenmektedir. Özellikle 2014
yılında ilçeyi ziyaret eden toplam turist sayısı
maksimum seviyeye ulaşmıştır. COVID-19
salgınına rağmen 2019 ve 2020 yıllarında
turist sayısında azalma gözlenmemiştir.
(2014 yılında toplam turist sayısı diğer yılların

Envanter

Seyhan ilçesi hem yerli hem yabancı turistler
tarafından Adana’da en çok ziyaret edilen
ilçe olarak öne çıkmaktadır. 2020 yılında
pandemiye bağlı olarak turist sayısında azalma
görülmüş olsa da 2000 yılından 2020 yılına

Grafik 10. 2020 yılı ilçelere göre gelen yerli ve yabancı turist sayıları.
Kaynak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021.
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2008 yılında Yüreğir’den ayrılarak ilçe
statüsüne kavuşan Sarıçam ilçesinin istatistik
kayıtlarına 2012 yılı itibarıyla ulaşılmıştır.
İlçe 2016 ve 2020 yıllarında en çok sayıda
ziyaretçiyi ağırlamıştır. 2012-2020 yılları
arasında Mayıs, Temmuz ve Ağustos
aylarında daha çok turist tarafından ziyaret
edilmiştir. Yabancı turist sayısı ise 2016 ve
2020 yılları için paylaşılmıştır. 2018 yılında
yabancı turist sayısında önemli bir artış
olmasına rağmen, 2019 ve 2020 yıllarında
COVID-19’un etkileriyle beraber bu oranda
azalmalar görülmüştür. Yerli turist sayısı
yabancı turist sayısının üzerindedir. Yabancı
turistlerin ilçeyi daha çok Eylül ayında ziyaret
ettikleri görülmüştür.

Tufanbeyli
ilçesi,
diğer
ilçeler
ile
kıyaslandığında, daha az sayıda turist
tarafından tercih edilmektedir. Özellikle
2013 ve 2014 yıllarında yerli turist sayısı
diğer yılların çok üzerinde olsa da bunun veri
kısıtları ile ilgili olabileceği düşünülmektedir.
İlçe sıklıkla Temmuz ayında ziyaret edilmekle
beraber, 2019 yılında ilçeye gelen yerli
turistlerin yarısı Temmuz ayında bölgede

Yerli

Saimbeyli ilçesinin toplam turist verilerine
sadece
2000-2006
yılları
arasında
ulaşılabilmiştir. Bu yıllar arasında turist
sayısının artış eğiliminde olduğu, yabancı
turist sayısının ise her yıl için tespit
edilemediği gözlenmektedir. İlçe 2000-2006
yılları arasında Mayıs, Temmuz ve Ağustos
aylarında daha çok turist tarafından ziyaret
edilmiştir. Toplam turist sayısı 2006 yılında
maksimum seviyeye ulaşmıştır. Yabancı turist
verisine erişilememiştir.

kadar toplam turist sayısının artış eğiliminde
olduğu görülmektedir. Yerli turistlerin çoğu
Nisan ve Mayıs aylarında Adana’ya gitmeyi
tercih etmektedir. Bu durumun Adana Portakal
Çiçeği Karnavalı ile ilgisi olduğu söylenebilir.
İlçeye gelen yerli turist sayısı, karnavalın
yapılmaya başlandığı 2013 yılından itibaren
önemli bir artış göstermiştir. Bu artış, salgın
nedeniyle festivalin de iptal edildiği 2020
yılına kadar devam etmiştir. Yabancı turistlerin
ise çoğunlukla Ağustos ve Eylül aylarında
Adana’ya gelmeyi tercih ettiği görülmektedir.
Yerli turist sayısına paralel olarak yabancı
turistlerin de yıllar içerisinde artış eğiliminde
olduğu, özellikle 2008 sonrası turist sayısında
önemli bir artış yaşandığı söylenebilir.

1260952
149754
17634
13859064
81855
8712
168464
159744
344011
4674
23944
273341
166050
11607

neredeyse 4 katıdır. 2019 ve 2020 yıllarında
da toplam turist sayısı artış eğilimi göstermiştir.
Bu yıllara ait verilerde hata olabilir veya veri
kapsamında değişiklik olmuş olabilir.) Toplam
turist sayısı çoğunlukla Temmuz ve Ağustos
aylarında en yüksek seviyeye ulaşmış; Ocak,
Şubat ve Mart aylarında ise diğer aylara
göre düşük seviyede kalmıştır. Her yıl için
yerli turist sayısı yabancı turist sayısından
daha fazla iken, ortalama kalış süresi yabancı
turistlerde daha uzundur. Benzer şekilde
yabancı turist sayısı da 2014 yılında en yüksek
seviyeye ulaşmıştır. Yabancı turistlerin de
yaz döneminde ilçeye daha çok geldikleri
görülmektedir.
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Yüreğir
Yumurtalık
Tufanbeyli
Seyhan
Sarıçam
Saimbeyli
Pozantı
Kozan
Karataş
Karaisalı
Feke
Çukurova
Ceyhan
Aladağ
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konaklamıştır. 2000-2011 yılları arasında
turist verisine, aynı zamanda yabacı turist
sayısına erişilememiştir.
Yumurtalık ilçesinde yıllar içerisinde turist
sayısında önemli bir artış yaşanmış, 2014
yılında maksimum seviyeye ulaşmıştır.
Adana’nın deniz ile buluştuğu ilçelerden
biri olmasının da etkisi ile en çok turist
aldığı aylar; Haziran, Temmuz ve Ağustos
aylarıdır. Özellikle 2009 yılından sonra hem
yaz aylarında aldığı turist sayısı artmaya
başlamış hem de toplam turist sayısında
artış yaşanmıştır. Türkiye’nin sahil kentleri ile
kıyaslandığında turist sayısı görece düşük
kalmaktadır. Yabancı turist sayısına her yıl
için ulaşılamamıştır. Bu da yabancı turistlerin
ilçeye olan ilgileri konusunda yorum yapmayı
zorlaştırmaktadır. Buna rağmen, edinilen
verilerden yabancı turistlerin de ilçeyi daha
çok Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos
aylarında tercih etme eğiliminde oldukları
anlaşılmaktadır.
Yüreğir ilçesi Seyhan ve Çukurova ile birlikte
Adana’da en fazla turist alan ilçelerdendir.
Yıllar içinde ilçeye gelen yerli turist sayısında
düzenli bir artış yaşanmış ve 2017 yılında
bu sayı en yüksek değere ulaşmıştır. 2020
yılında salgının etkisi ile turist sayısında düşüş
gözlenmiştir. İlçeye gelen turistler ağırlıklı
olarak Nisan-Mayıs aylarında veya EkimAralık aylarında gelmektedir. Yaz mevsiminde
Adana ilinde artan sıcaklıkların bu tercih
üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Ayrıca
Nisan ayında Adana’da yapılan Portakal Çiçeği
Karnavalı’nın da bu dönem artan turist sayısı
ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Festivalin
yapılmaya başladığı 2013 yılı sonrası turist
sayısındaki hızlı artış bunu kanıtlar niteliktedir.
Diğer ilçelerle kıyaslandığında, Yüreğir
ilçesindeki yabancı turist sayısının da görece
yüksek olduğu, bu sayının da yıllar içerisinde
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artış eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Yabancı
turistlerin genellikle Ağustos, Eylül ve Ekim
aylarında ilçeyi ziyaret ettiği görülmektedir.
Salgına rağmen 2020 yılında yabancı turist
sayısında büyük bir azalma yaşanmamıştır.
Yerli turistin ortalama geceleme süresinin
artış eğiliminde olduğu söylenebilir.

Envanter
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Envanter
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A.03. Mevcut Turizm ve Kültür Politika ve Stratejileri

Bu bölümde Adana’nın turizm ve kültür
sektörünü doğrudan veya dolaylı olarak
etkileyen planlar ve çalışmalar incelenerek bu
dokümanlardaki stratejiler, kararlar ve/veya
eylemler listelenmiştir.

Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve
Eylem Planı 2007-2013
Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Eylem
Planı 2007-2013 belgelerinde Adana’nın
önemli fuar merkezlerinden biri olduğu
belirtilmiştir. Adana ilinde 1 Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB)
(Karataş-Yumurtalık) ve 1 Turizm Merkezi
(Yumurtalık) bulunmaktadır.

2014-2023 Çukurova Bölge Planı
Çukurova Bölge Planı kapsamında Çukurova
bölgesinin turizm çeşitliliğinin yüksek
olmasına rağmen, ulusal ölçekte çok az türde
ön plana çıkabildiği belirtilmiş, Adana ilinde
kent turizminin yoğunlaştığı ifade edilmiştir.
Bölgenin sahip olduğu potansiyellerin
değerlendirilmediği
kabulüyle
planda

belirlenen 3 eksenden birisi olan “sektörel
eksen” bağlamında turizm sektörüne
yönelik bir gelecek öngörüsü oluşturulması
hedeflenmiştir. Planın “uluslararası çekim
merkezi ve üretim üssü olmak” stratejik
amacına ulaşması için “bölgenin turizm
potansiyelini harekete geçirmek”, öncelikler
arasında yer almaktadır.
Bölge’de geliştirilebilecek turizm türleri olarak
sağlık turizmi, kongre ve fuar turizmi, kıyı ve
kurvaziyer turizmi, gençlik ve spor turizmi,
kültür ve inanç turizmi, gastronomi turizmi
ve eko turizm gösterilmektedir. Özellikle
Adana; dağ ve doğa yürüyüşü, kuş, kelebek
ve yaban hayat gözlemciliği, yaylacılık,
bitki gözlemciliği, foto safari, tarih turizmi,
sportif olta balıkçılığı, su sporları, kampkaravan, izcilik ve bisiklet turizmi gibi
türlerde önemli bir eko-turizm destinasyonu
olma potansiyeliyle öne çıkmaktadır.
Planın stratejik amaçları doğrultusunda
belirlenen öncelik ve tedbirlerden turizm ve
kültür ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili
olanlar aşağıda yer almaktadır.

Stratejik Amaçlar

Öncelikler

Tedbirler

Stratejik Amaç 1.
Uluslararası Çekim
Merkezi ve Üretim Üssü
Olmak

Öncelik 5.
Bölgenin Turizm
Potansiyelini Harekete
Geçirmek

Tedbir 1.
Bölgede turizm
altyapısının geliştirilmesi

Eylemler
Adana (Tepedağ) tarihi kent merkezi canlandırma projeleri
Adana Müze Kompleksi Projesi
Yumurtalık Turizm Merkezi’nde yatak kapasitesi oluşturulması
Kırsal alanlarda eko-turizme yönelik yürüyüş parkuru belirleme, sosyal
donatılar oluşturma, güvenliği sağlama gibi çalışmalar yoluyla kırsal turizm
altyapısının güçlendirilmesi

Tedbir 2.
Bölgede turizm
faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi

Adana’da kentsel alanda şehir turizmi (gurme, fuar, etkinlik vb.), Karataş ve
Yumurtalık’ta ise kıyı ve eko-turizm güçlendirilmesi
2013 Akdeniz Oyunları ile altyapısı güçlenen spor turizminin gelişme
potansiyeli (Adana su sporları)
Sağlık turizmi

Tedbir 3.
Turizm hizmetlerinde
kalitenin artırılması

Nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi
Turizm tesislerinde sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi
Yerel el sanatlarının pazarlanması, tur operatörlerinin düzenleyecekleri
ören yeri gezileri, günübirlik turlar ve doğa sporları aktivitelerinin artırılması
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Stratejik Amaçlar

Öncelikler

Tedbirler

Eylemler

Stratejik Amaç 1.
Uluslararası Çekim
Merkezi ve Üretim Üssü
Olmak

Öncelik 5.
Bölgenin Turizm
Potansiyelini Harekete
Geçirmek

Tedbir 4.
Turizmde tanıtım ve
işbirliği faaliyetlerinin
etkinleştirilmesi

Bölgeye özgü bir imaj çalışması

Envanter

Yerli ve yabancı tur operatörleri, seyahat acenteleri ve turizm
yatırımcılarına yönelik olarak bölgede tanıtım organizasyonları
Ulusal ve uluslararası yazılı, görsel ve işitsel tanıtım araçlarının etkin kullanımı
Altın Koza Film Festivali, Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali gibi
festivallerin uluslararası boyutunun güçlendirilmesi
Adana Portakal Çiçeği Karnavalı gibi organizasyonların bölgesel imaj
oluşturmada araç olarak kullanılması
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu inanç ve gurme turizmi aksındaki illerle
işbirliğinin geliştirilmesi

Stratejik Amaç 2.
Bölge İçi Gelişmişlik
Farklarını Azaltmak

Öncelik 1.
İlçelerin İçsel
Potansiyelini Harekete
Geçirerek Doğal
Kaynakları Endüstriye
Kazandırmak ve
Kırsal Ekonomiyi
Çeşitlendirmek

Tedbir 3.
Bölgede eko-turizmin
geliştirilmesi

Çeşitli paydaşlar arasında etkin bir işbirliği
Eko-turizme yönelik envanter ve pazar araştırma çalışmaları
Eko-turizm potansiyeli yüksek olan alanlarda altyapı ve üstyapı
eksikliklerinin giderilmesi
Eko-turizme uygun yapıda ve mimaride restoran, sosyal alan, kamp alanları
ve konaklama tesislerinin yapılması
Eko-turizm algısını geliştirmek için bölgede konferans ve sempozyum
organizasyonu, ulusal ve uluslararası turizm acenteleri ile bağlantıların
kurulması, eko-turizm fuarları
Eko-turizm Yönetim Planları oluşturulması

Stratejik Amaç 6.
Öncelik 1.
Kentsel Yaşam
Kentlerde Fiziki Çevre
Kalitesi Yüksek Cazip
Kalitesini Yükseltmek
Metropoller Oluşturmak

Tedbir 4.
Kent merkezlerindeki
tarihi ve kültürel
dokunun korunması ve
değerlendirilmesi

Adana’da Tepebağ Mahallesinde tarihi ve kültürel dokunun ortaya
çıkarılması için kentsel dokunun rehabilitasyonu ve kent turizmine
kazandırılması
Tarihi binaların restorasyonu, sokak sağlıklaştırma ve yayalaştırma
uygulamaları ile kültürel ve tarihi miras ön plana çıkarılması, kentsel
koruma ve canlandırma uygulamaları
Kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni rekreasyon alanlarının yaratılması
ve çarşı, meydan düzenlemeleri ile peyzaj ve kentsel estetik uygulamaları
Tarihi ve kültürel dokunun içinde bulunduğu kentsel parçalara aktivite
kazandırılması ve cazibe merkezi haline getirilmesi

Tedbir 5.
Kongre ve kültür
sanat merkezi, kent
müzeleri gibi kültürel
altyapı eksikliklerinin
giderilmesi

Adana ilinin fiziki altyapı açısından sağlıklaştırılmasının yanında, illerin
kentsel dokusuna ruhunu ve kimliğini veren kültürel ve sosyal çevrenin de
yenilenmesi
Kültürel altyapı yatırımlarının teşvik edilmesi
Çukurova Üniversitesi Uluslararası Kongre Merkezi, Adana kent müzeleri,
kültür sanat merkezleri yapılacak olan kültürel altyapı tesisleri
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Envanter

Adana İli Potansiyel Yatırım Konuları
Araştırması
Araştırma, 2016 yılında Çukurova Kalkınma
Ajansı ile Türkiye Kalkınma Bankası
işbirliğinde, Adana ilinin potansiyel yatırım
faaliyetlerinin
araştırılması
amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda
yapılan değerlendirmeler doğrultusunda 65
yatırım konusu önerilmiştir.
Çalışma kapsamında coğrafi yapı ve
doğal kaynaklara ilişkin yapılan analizler
ışığında Adana’daki alternatif turizm türleri
vurgulanmıştır: Akarsu ve Göl Turizmi, Av
Turizmi, Dağcılık, Golf Turizmi, Hava Sporları
Turizmi, İnanç Turizmi, Kış Sporları Turizmi,
Kongre ve Fuar Turizmi, Kuş Gözlemciliği,
Kültür Turizmi, Mağara Turizmi, Sağlık ve
Termal Turizm, Su Altı Dalış Turizmi, Yat
Turizmi, Yayla Turizmi.
Araştırma sonucunda turizm sektörü için
öncelikli yatırım konusu “Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal
turizm konusunda bölgesel desteklerden
yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama
yatırımları” olarak belirlenmiştir. Bu maddede
belirtilen kültür ve turizm koruma ve gelişim
bölgesi olarak 28 bölge belirlenmiştir. Kültür
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri,
tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer
aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek
olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel
kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak
amacıyla değerlendirmek üzere sınırları
Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen
bölgelerdir. Belirlenen bölgeler arasında
yer alan, Adana Karataş-Yumurtalık Kültür
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde
yapılacak turizm yatırımları öncelik arz eden
yatırım konuları arasında bulunmaktadır.
Adana’nın turizm sektörünün de içind yer
aldığı 4 ana sektör çerçevesinde gelişme
potansiyelinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Turizm türleri arasından tarih, inanç ve
deniz turizmi öne çıkartılmıştır. Turizm ile
ilişkili önerilen yatırım konuları tabloda
verilmektedir.
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Turizm sektörüne yönelik önerilen yatırım konuları
Konaklama ve yiyecek
hizmeti faaliyetleri

Konaklama

Oteller ve benzeri konaklama yerleri

Yiyecek ve içecek
hizmeti faaliyetleri

Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti
Turistik dinlenme tesisleri

Destek hizmet faaliyetlerine yönelik önerilen yatırım konuları
İdari ve destek hizmet
faaliyetleri

Seyahat acentesi, tur
operatörü ve diğer
rezervasyon hizmetleri
ve ilgili faaliyetler

Seyahat acentesi faaliyetleri
Tur operatörü faaliyetleri

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
Kütüphaneler, arşivler,
Kütüphaneler, arşivler,
Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik
müzeler ve diğer kültürel müzeler ve diğer kültürel yerlerin işletilmesi
faaliyetler
faaliyetler
Spor faaliyetleri,
eğlence ve dinlence
faaliyetleri

Eğlence ve dinlence
faaliyetleri

Eğlence parkları ve lunaparklar
Dinlence tesisleri, parkları, eğlenceye
yönelik fuar ve gösteriler

Adana Turizm Politika Dokümanı
Haziran 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında
Adana turizm sektörü incelenerek fırsatların
ve gelişme alanlarının tespitinin yapıldığı
süreç sonucunda Çukurova Kalkınma
Ajansı tarafından Adana Turizm Envanter
Çalışması Raporu, Adana Turizm Analiz
Raporu ve Adana Turizm Politika Dokümanı
hazırlanmıştır (Özbilgi, 2019).
Adana Turizm Envanter Çalışması
Raporu.
Adana merkez ve ilçelerdeki turistik
cazibe merkezlerinin turizm profesyoneli
ve turist gözüyle değerlendirildiği,
gelişme alanlarının detaylandırıldığı bu
rapor, alt bölgelerdeki turistik ürünlerin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için bir baz
oluşturma amacı taşımaktadır.
Adana Turizm Analiz Raporu.
Adana turizm fırsatları, uygulama
kolaylıkları, turizm türleri, hedef pazarlar
ve turistik değerlerin detaylı şekilde
incelendiği bu rapor, detaylı stratejik
analizleri içermektedir.
Adana Turizm Politika Dokümanı.
Turizm Envanteri ve Turizm Analiz
Raporu’nu kaynak alarak sonuçların

108

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

özetlendiği bir rapordur. Aynı zamanda,
Adana turizm stratejisi için hem genel bir
çerçeve ortaya atmakta hem de kısa ve
uzun vade stratejileri için bir dizi önerilerde
bulunmaktadır.

kongre turizmi maksatlı Adana’ya gelen
ziyaretçilerin kültür turizmi ürünleriyle
tanıştırılması ve bu ürünlerin ve cazibe
merkezlerinin bu kişilere tanıtılarak
sunulması doğru bir strateji olacaktır.

Bu çalışma kapsamında Adana ili için
öncelikli olarak öne çıkan fırsatlar: Adana
il merkezinde gastronomi, kültür, kongre
ve festival ve sağlık turizmi; Akyatan Kuş
Cenneti, Anavarza Antik Kenti, Belemedik,
Haylazlı Uçurtma Sörfü Alanı, Hopka Dağı
Yamaç Paraşütü Alanı, Kapıkaya Kanyonu,
Kozan İlçe Merkezi, Taşdurmaz ve Varda
Köprüsü’dür. Söz konusu turistik cazibe
noktalarının yanı sıra gastronomi, doğa,
kültür, deniz ve ekstrem sporlar turizmi
potansiyel turizm türleri olarak belirtilmiştir.

Yeni turizm trendlerine göre kolaylıkla
şekillendirilecek
veya
yenilenecek
turistik ürünler ve cazibe merkezleri,
Adana turizmine hızla daha yüksek katma
değer getirecektir. Hızla deneyim turizmi
trendine kayan kültür turizmi için Adana
turistik ürünlerinde yapılacak pratik
yapılandırmalar ve yaklaşım farkı, bu turizm
türünden hızla daha iyi sonuçlar alınmasını
sağlayacaktır. Örneğin Varda Köprüsü’ne
düzenlenecek trenli turlar iç turizmde
yükselen bir trend olan tren yolculukları
furyasından faydalanmayı sağlayacaktır.
Aynı şekilde Kozan ilçe merkezine
yapılacak küçük düzenlemelerle Ankara
Beypazarı modeli bir seyahat tecrübesi
yaratılması, hızla uygulanacak ve fazla
yüksek bir maliyet gerektirmeyecek bir
çözümken, elde edilecek sonuçlar kısa
vadede etki gösterecektir.

Politika dokümanı kapsamında kısa ve uzun
vadede değerlendirilmesi gereken noktalar
aşağıda belirtilmektedir (Özbilgi, 2019).
Kısa Vade Stratejileri
Adana’nın hâlihazırda güçlü olduğu
turistik değerlerden faydalanarak bu
türlerdeki turistik cazibe merkezleri ve
destinasyonları yeni pazarlara ulaştırarak
etki alanlarını genişletmek gereklidir.
Örneğin iç turizm pazarında güçlü olan
Adana gastronomi turizmini dış turizm
pazarlarında da tanıtmak ve çevre
ülkelerden Adana’ya gastronomi turizmini
başlatmak veya arttırmak önceliklerden
biri olmalıdır.
Adana il merkezinde hâlihazırda zaten
düzenlenen festivallerin dış turizm hedef
pazarlarına da duyurulması ve gerek içerik
gerekse de katılım kurgularında bu hedef
pazarlardan ziyaretçilere de hitap edecek
düzenlemeler yapılması, fazla yüksek bir
maliyet getirmeden yapılabileceklere bir
örnektir.
Mevcut durumda güçlü olan turizm
türleri ve turistik ürünlerin gücünden
faydalanarak yeni turizm ürünlerinin
hayata geçirilmesini kolaylaştırmak, kısa
vade stratejilerinden biri olmalıdır. Örneğin
gastronomi turizmi, festival turizmi ve

Uzun Vade Stratejileri
Adana’nın marka algısının oluşturulması
için bir uzun vade pazarlama çalışmasına
ihtiyaç vardır. Bu çalışma kapsamında
turistik ürünler, turizm türleri ve
destinasyonlar etrafında hedef pazarlara
yönelik analizlerin hayata geçirilmesi
aşamasında bir ana pazarlama planı
şarttır.
Adana’nın bir destinasyon olarak marka
tanıtım stratejisi ile turistik ürün ve
alt destinasyonların ürün pazarlama
stratejilerinin bu ana pazarlama planında
yer alması, bu planın uzun vadede Adana
turizm başarısını hedeflemesi gereklidir.
Adana’da hâlihazırda mevcut olmayan,
ancak iç ve dış turizm pazarlarında geçerli
turizm türlerinin hayata geçirilmesi için
yatırımların yapılması gerekmektedir.
Ekstrem spor turizmi bu noktada iyi bir
örnek olup, Haylazlı uçurtma sörfü alanının
yapılandırılarak yurtiçi ve yurtdışında

Envanter
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Envanter

tanıtılması, Feke Hopka Dağı’nın da aynı
şekilde yamaç paraşütü sporuna ve buna
bağlı turizme hazır hale getirilerek turistik
ürün olarak pazarlanması Adana’ya uzun
vadede büyük turistik fayda sağlayacak
hamlelerdir.
Kısa vade stratejileri dâhilinde iç turizm
pazarlarında
tutundurulmuş
turistik
ürünlerin dış turizm pazarlarına açılması,
görece daha fazla zaman, yatırım ve
emek gerektirecektir. Bu açıdan dış
turizm pazarlarına açılma, hızla hayata
geçirilebilecek istisnai turizm türü ve
ürünleri hariç, uzun vadeli bir strateji
olmalıdır.
Örneğin Adana’nın kültür turizmi ve doğa
turizmi cazibe merkezleri ancak iç turizm
pazarında başarı elde ettikten sonra dış
turizm pazarlarına açılmalıdır. Bu durumun
bir benzeri ekstrem spor turizmi cazibe
merkezleri için de geçerlidir.
Özellikle doğa turizmi ile ilgili yapılacak
geliştirmelerde, doğanın korunmasının
ön planda tutulması gerekeceği için bu
noktalarda kısa vadede sonuç almaya
çalışmak yerine, kapsamlı araştırma ve
planlama yapmak gerekliliği vardır. Aşırı
hızlı yükselen turizmin gerek yerli gerekse
de yabancı pek çok destinasyona zarar
verdiği ve doğayı kirlettiği bilinen bir
gerçektir.
Bundan dolayı Akyatan Kuş Cenneti,
Yumurtalık Deveciuşağı Lagünü gibi
doğa turizminde ön plana çıkan fırsat
alanlarında kısa vadeden ziyade uzun
vadeli turizm faydaları beklenmeli, öncelik
ise bu noktalarda yapılandırılacak turizmin
doğaya zarar vermemesini sağlayacak bir
plan hazırlamak olmalıdır.

Adana İli Stratejik Planlama
Çalışmaları 2015-2019
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
tarafından hazırlanan Adana İli Stratejik
Planlama Çalışmaları 2015-2019 kapsamında
Adana, “2019 yılı itibarıyla, en az üç
destinasyon noktası yaratabilmiş, yüksek
kalitede ziyaretçi deneyimi yaşayan, gelen
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turistleri sürekli şaşırtabilen, çağdaş, tarihsel
ve kültürel açıdan zengin ürünler sunan ve
çevreyi korumada örnek bir kent” olarak
tanımlanmıştır. Bu doğrultuda vizyon ise
“2015-2019 dönemi sonunda Adana’yı turizm
gelirlerinden %5 pay alan bir destinasyona
dönüştürme” olarak belirlenmiştir.
Dokümanda turizm sektörü için belirtilen
hedef ve öncelikler aşağıda yer almaktadır:
Hedefler.
Turizm talebini yıla yayma,
Destinasyon
artırma,

noktalarının

çekiciliğini

Adana algılamasını turist destinasyonu ile
bütünleştirme.
Öncelikler.
Destinasyon yaratılmasında kaynakların
öncelikli alanlara kaydırılarak, eksiksiz
turist memnuniyetinin sağlanması,
Yörenin uygun iklim koşulları nedeni
ile
turizm
sezonunun
tüm
yıla
yaygınlaştırılması,
Adana ilinin eko turizme uygunluğu nedeni
ile çevrenin korunması alanında, toplumsal
bilincin güçlendirilmesi,
Adana ilinin turizm ve kültür faaliyetleri
açısından
bir
çekim
merkezin
dönüştürülmesinde internet ortamından
daha çok yararlanabilme,
Sağlık turizmi ve emekli turizmi alanında
bütünleşik çabaların güçlendirilmesi,
Turizm alanı ile diğer hizmet sunucular
arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile
ek rekabet gücü kazanılması,
Turizm faaliyetlerinin güçlendirilmesi
sonucu, hizmet ihracı gelirlerinin otel,
lokanta, taşıma, perakende alışveriş,
bankacılık,
bilişim
gibi
sektörlere
yansıtılması ile bölgesel kalkınmada
başarı sağlanması,
Turizm ve kültüre faaliyetleri alanında
yabancı dil ve meslek bilgisi donanımlı
beşeri sermaye oluşumunun öncelikli
kılınması Adana turizm önceliklerini
oluşturmaktadır.
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Adana Turizm Arama Konferansı
Adana Turizm Arama Konferansı, 27-27 Mart
2010 tarihlerinde ilgili aktörlerin katılımıyla
Adana turizm sektörünün geleceğini
tasarlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sonucunda Adana turizmi için
“doğal ve kültürel değerleriyle 4. en önemli
turizm çekim merkezi olmak” vizyon olarak
belirlenmiştir. Ortaya konulan hedefler; x5
etkisi (yatak, istihdam, gelir, sayı); Ortadoğu
ve Avrupa pazarından en büyük payı almak;
Doğa ve kültür varlıklarının korunarak proje
ve uygulama bazında işlevlendirilmesidir
(arkeoloji, kuş cenneti, farmakoloji).

Proje
Proje 1.
Sağlık Turizmi

Konferans kapsamında yapılan tartışmalarda
kültür turizmi (eğlence, gastronomi, arkeoloji,
sanat, din, inanç); doğa turizmi (eko, agro);
sağlık turizmi ve medikal turizm (astım,
kaplıca, talasoterapi, tıp); kongre turizmi;
deniz turizmi; spor turizmi ve gençlik turizmi
(kamping, hobi turları) öncelikli turizm türleri
olarak ortaya çıkmıştır. Tanıtım/İmaj; eğitim
ve zihniyet; altyapı; yönetim, örgütlenme ve
çevre iller ile entegrasyon; plan/mevzuat;
yarım kalan işler ve destek/teşvik konularında
stratejik kurgu oluşturulmuştur.
Çalışmaların son aşamasında önerilerin nasıl ve
kimler tarafından gerçekleştirileceği tartışılmıştır.

Ne?
Turizm işletmeleri ile sağlık işletmecilerinin işbirliğinin
sağlanması
Mevcut turizm tesislerinin donanımlarında sağlık turizmine
yönelik düzenlemeye gidilmesi

Nasıl?

Kim?

Koordinasyon için Sağlık
Turizmi Derneği’nin
işlevlendirilmesi

İlgili Bakanlıklar
(Sağlık, Kültür ve Turizm)

Proje 3.
Eğlence Turizmi

Tepebağ Arkeopark kazısının yapılması
Tescilli Dokunun restorasyonu ve işlevlendirilmesi

Turizm ve seyahat işletmeleri
Kültür Mirası Geri Kazanma
Platformunun kurulması

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Adana Valiliği

Şehir içi kültür rotalarının geliştirilmesi

Çukurova Üniversitesi

Yeni kazıların planlanması (Magarus, Aigci, Misis)

Adana Büyükşehir Belediyesi

Devam eden Tatarlı Höyük kazısının desteklenmesi

STK’lar (Mimarlar Odası vb.)

Disneyland kapsamında bir turizm, eğlence, çekim merkezi
yatırımının yapılması
12 ay festival yapılması (Halkoyunları, müzik, tiyatro, film)
Sinema yapım şirketlerinin Adana’ya çekilmesi

Proje 4.
Gençlik ve Spor Turizmi

Yerel idareler
İlgili kamu ve özel nitelikli sağlık
kuruluşları

Yeni ürün paketlerinin (sağlık, tedavi), mevcut tur
paketlerine eklenmesi
Proje 2.
Şehir İçi Kültür Turizmi

Envanter

Ulusal ve uluslararası olimpiyat ve etkinlikler

Yer seçiminin yapılması

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Planlama yapılması

Adana Valiliği

Arazi tahsisi yapılması

Çukurova Üniversitesi

Lojistik destek sağlanması

Adana Büyükşehir Belediyesi

Öncelik sağlanması

Yatırımcılar ve STK’lar

Uluslararası olimpiyat ve
etkinliklere uygun alanların
belirlenmesi ve tahsisi

Gençlik ve Spor, Kültür ve
Turizm Bakanlığı
Adana Valiliği
Çukurova Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi

Tahsis edilen alanlarda alt ve
üst yapının tespiti

Adana Büyükşehir Belediyesi
Turizm ve spor yatırımcı ve
işletmecileri
İlgili STK’lar

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Envanter

Çukurova Doğa ve Kültür Öncelikli
Vizyon Planı
Çukurova Vizyon Planı, ÇEKÜL Vakfı
tarafından yürütülen Kültür Öncelikli Bölgesel
Yol Haritaları 2013 yılı programı kapsamında
hazırlanmıştır. Vizyon Planı, bölge ölçeğinde
su, yol ve verim temaları üzerinden stratejilere
ek olarak kent ölçeğinde yerel değerlere
dayanan ve dengeli büyümeyi hedefleyen
bir mekânsal gelişim çerçevesi; kentsel
ekosistem, yaratıcı arazi kazanımı, kültürel
yenileme ve katılımcı tasarım stratejileri
üretmektedir.
Plan çerçevesinde su, yol ve verim temaları
üzerinden geliştirilen vizyon programların
ve söz konusu programların temel hedefleri
aşağıda yer almaktadır:
1. Bereket Suları: Doğal Kaynaklar Yönetim
Programı
Programın amacı, Çukurova bütününde
doğal kaynakların korunması ile duyarlı
kullanımı ve paylaşımını sağlamak
üzere kapsamlı bir yönetim hareketini
başlatmaktır. Program, doğal yaşamı
tehdit eden unsurların sıfıra indirgendiği
ve değerlerin korunarak kalkınmaya girdi
oluşturduğu bir coğrafya çerçevesini ön
görmektedir.
Programın temel hedefleri.
Bölge ölçekli bir doğal kaynaklar yönetim
şeması ve merkezi oluşturmak.
Bölge illeri arasında yerel yönetim
işbirliklerini
ve
sivil
örgütlenmeyi
güçlendirmek.
Coğrafyanın doğal değerlerini idari
sınırların ötesine geçen bir bütünlükte
tespit etmek ve belgelemek.
‘Sulak alan restorasyonu’
başlatmak ve sürdürmek.

hareketini

Ekoloji
duyarlı
yaşam
anlayışını
geliştirecek eğitimler düzenlemek.
Örnek proje başlıkları
Çukurova Doğal Kaynaklar
Merkezi Projesi.

Yönetim

Suya Saygı Eğitim Paketleri.
Yeşil Enerji, Temiz Yaşam Kampanyası.
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2. Tarihin 3 Boyutu: Yol – Kale – Kent:
Koruma ve Kültürel Miras Yönetim
Programı
Program, Çukurova bütününde kültürel
mirasın araştırılması, korunması ve
sunulmasını işbirlikleri çerçevesinde
gerçekleştirmeyi amaçlayan bir miras
yönetim programıdır. ‘Yol - Kale - Kent’
değerler üçlemesinden yola çıkarak, ortak
bölgesel değerlerin ortak çözümlerle
yönetilmesi
gerekliliği
program
kapsamında benimsenmesi gereken
temel yaklaşımdır.
Programın temel hedefleri.
İdari sınırları aşan bir yaklaşımla bölgesel
miras envanterini hazırlamak.
Bölge genelinde araştırma ve kazı
çalışmalarını arttırmak ve bilgi üretiminin
devamlılığını sağlamak.
Çukurova bütünselliğini temel alan bir
sunum ve tanıtım yaklaşımı geliştirmek.
Bölge geneline yayılan bir kültürel rotalar
sistematiği kurgulamak.
Kültürel miras odaklı tematik işbirliği ağları
geliştirmek.
Örnek proje başlıkları
Çukurova Rotaları Projesi - Kaleler zinciri Kilikya’nın kentleri - Kervan Yolu - Endüstri
Mirası Rotası vb.
Toroslar
Projesi.

Yörük

Kültürünü

Araştırma

Çukurova’nın Neolitik İzleri Sunum Projesi.
3. Çukurova Gelişme Koridoru: Yerel
İşbirlikleriyle Kalkınma Programı
Programın amacı Ovalık Çukurova’da
doğu- batı doğrultusunda uzanan; Mersin,
Tarsus, Adana, Ceyhan ve Osmaniye
yerleşimlerinden oluşan aks üzerinde,
sektörel düzenlemeler ve yerel işbirlikleri
doğrultusunda bir ‘gelişme koridoru’
oluşturmaktır. Bölgesel birimler arası
işbirliği ve eşgüdüm ile güçlenecek
gelişme koridorunda, yerel değerler
ve özgünlükleri temel alarak ortak
kalkınmanın gerçekleşmesi beklenmelidir.
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Programın temel hedefleri.
Çukurova Gelişme Koridoru strateji planını
hazırlamak.
Gelişme koridoru kapsamında bölgesel
rolleri belirlemek: dini turizmin merkezi
Tarsus, endüstri mirası odağı Adana gibi.
Bölgesel işbirlikleri
güçlendirmek.

ve

Örnek proje başlıkları.
Çukurova Gelişme Koridoru
Merkezleri Projesi.
Yerinde

Faaliyet Alanı

Doğa Turizmi Kapsamında

Seyhan Baraj Gölü YHGS

Günübirlik Tesis Yatırımları
Alan Düzenleme, Ünite, Seyir
Kulesi, Yürüyüş Yolları vb.

eşgüdümü

Kozan, Karataş, Silifke gibi çevre
yerleşimleri alt-merkezler olarak gelişme
koridoruyla ilişkilendirmek ve aktif hale
getirmek.

‘Yerinde
Üretim,
Kampanyası.

Faaliyet

Obruk Şelalesi Tabiat Parkı
Akyatan Gölü YHGS
Korunan Alan Tanıtımı İçin
Sanal Tur Çekimi Yapılması

Eylem planında Adana ili korunan alanlarında
yapılabilecek doğa turizmi çeşitleri olarak
kültür turizmi (çiftlik turizmi, köy turizmi,
ziraat (agro) turizmi, eko köy, yayla turizmi,
film ve turizm, yöresel ürünlerin satışı ve
tanıtımı, müze turları, tarih turları); tabiatkırsal turizm (doğa yürüyüşü, botanik turları,
bisiklet turları, çadırlı kamping, kamp-karavan
turizmi, manzara seyir, foto safari, dağ
turizmi, bilimsel turlar, kuş gözlemciliği, yaban
hayat gözlemciliği, kelebek gözlemciliği ve
günübirlik rekreasyon) ve spor turizmi (su ve
hava sporları) sayılmaktadır.
Mali analiz tablosunda belirtilen faaliyetler ve
faaliyet lokasyonları ise;

Kumluk Tabiat Parkı
Dağılcak Tabiat Parkı
Akyatan Gölü YHGS
Yumurtalık Lagünü

İşleme’

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlan eylem planı,
Doğa Turizmi Stratejisi Eylem Planı 2020 ve
Tabiat Turizmi Master Planları esas alınarak
hazırlanmıştır. Bu doğa turizmi uygulama
kılavuzunda Adana ilinde yapılacak olan
ekoturizm ve alternatif turizm faaliyetlerinin
uygulama kuralları, kriterleri ve maliyetleri yer
almaktadır (Yılmaz ve Atıcı, 2020).

Belemedik Tabiat Parkı
Dağılcak Tabiat Parkı

Turizm

Adana İli Korunan Alanları Doğa
Turizmi Uygulama Eylem Planı

Yumurtalık Lagünü Milli Parkı

Aladağlar Milli Parkı
Obruk Şelalesi Tabiat Parkı
Glamping Alan Düzenlemesi

Kumluk Tabiat Parkı
Belemedik Tabiat Parkı

Doğa Turizmi Kapsamındaki

Tüm Korunan Alanlarda

Faaliyet Sayısı
Yürüyüş, Festival, Kayak,
Fotosafari vb.
Doğa Turizmine Yönelik

Tüm Korunan Alanlarda

Çalıştay, Eğitim Ve İşbirliği
Çalışmaları

Adana Gastronomi Stratejisi
Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2020
yılında yayımlanan Adana Gastronomi
Stratejisi’nde Adana gastronomisinin vizyonu
“gücünü yerelden alan, kalkınmayı sosyal,
ekonomik ve kültürel etkileri ile destekleyen,
turizmin odak noktası” olarak belirlenmiştir.
Söz konusu vizyon doğrultusunda belirlenen
stratejik hedefler ve tedbirlerden turizm ve
kültür ile ilişkili olanlar tabloda yer almaktadır.
Bu hedeflerin destekleyicileri ise kaliteli
malzeme, doğru tarif ve teknik, usta bir şef ile
özgün sunum ve ambiyans olarak belirtilmiştir.

Envanter
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Envanter

Stratejik Hedefler

Tedbirler

Stratejik Hedef 1.
Adana’nın Turizmi, Tanıtımı ve
İmajında Gastronominin Etkin
Olarak Kullanılması

Adana dışındaki kebap restoranlarının birer
turizm tanıtım noktası olarak kullanılması
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Örnek Faaliyetler

Sosyal medyayı ve dijital yenilikleri etkin
biçimde kullanmak

#DünyaŞırdanGünü gibi sosyal medya üzerinden etkinlikler
düzenlenmesi
Adana’daki yemek rotalarına yönelik bir cep telefonu uygulaması
geliştirilmesi ve Adana’lı şefler, fenomenler aracılığıyla tanıtılması

Gastronominin gündemde tutulacağı
etkinlikler düzenlemek

Yıl içerisinde gastronomiyle ilişkili söyleşi ve konferanslar
düzenlemek
3 yılda bir genel değerlendirmenin yapılacağı bir gastronomi
zirvesi organize etmek
Adana Lezzet Festivali’nin sürdürülebilirliğinin sağlanması

Sinema gastronomi ilişkisinin güçlendirilmesi

Altın Koza film festivalinde gastronomi filmlerine yönelik özel
gösterimler düzenlenmesi
Adana’nın tarihi lokantaları, eski kebap ustaları ve Adana
gastronomi kültürünü anlatan belgeseller çekilmesi
Adana’da çekilen veya Adana konulu film ve dizilerde şalgamın
tanıtımının yapılması

Stratejik Hedef 2.
Restoran Sayısı ve Kalitesinin
Arttırılarak Yiyecek-İçecek
Hizmetleri Sektöründen Elde
Edilen Gelirin Artırılması

Gastronomi ve turizm ilişkisini güçlendiren
altyapılar oluşturulması

Tematik bir gastronomi müzesi kurulması

Coğrafi işaretli ürünlerin Adana tanıtımında
etkin biçimde kullanılması

Şehir dışındaki restoranlarda tescilli Adana kebabı yapımının
yaygınlaştırılması

Yeme-içme sektöründe hizmet kalitesinin
artırılması

Restoran ve sektördeki diğer firmalara yönelik eğitim
programları düzenlenmesi

Adana’ya özgü restoran ambiyanslarının
oluşturulması

Restoranların kalite standartlarını artırmak üzere restoran
derecelendirme sisteminin oluşturulması
Restoranların ambiyansının özgünleştirilmesi için mimarlık
öğrencileri ve Mimarlar Odası işbirliğinde yarışma düzenlemek

Restoran çeşitliliğinin artırılması

Yöresel yemeklerin restoran üretimine adapte edilmesi ve yöresel
yemek sunan restoran sayısının artırılması
Vejeteryan mutfağı sunan restoranların teşvik edilmesi

Stratejik Hedef 3.
İmalat ve Ticaret Alanında
Gastronomi Ürünlerinin Ön
Plana Çıkarılarak Katma
Değerin Artırılması

Yöresel ürünlerin korunması

Coğrafi işaretli ürün sayısının arttırılması, yerel üretim tekniklerinin
korunması
Gastronomik ürün envanterinin çıkarılması

Gastro-endüstriyel rotalar oluşturulması

Kozan bal rotasının oluşturulması ve tanıtımı

Yöresel ürünlerin ön plana çıkarılması, ürün
sayısı ve ulaşılabilirliğinin artırılması

Şehir merkezinde yöresel gıda, yiyecek, baharat gibi ürünlerin
satıldığı bir otantik çarşı oluşturmak
Yöresel gıda, sunum tarzlarının özgünleştirilmesi, hediyelik gıda
ürünleri için otantik şişe, ambalaj, paket tasarımlarının yapılması

Deneyim turizminin zenginleştirilmesi

Şalgam, cezerye tadımı yapılacak, üretim süreçlerinin
deneyimlenebileceği örnek işletmelerin desteklenmesi
Süt sağımı, peynir yapımı gibi süreçlerin deneyimlenebileceği,
narenciye hasat etkinliklerinin yapılabileceği örnek işletmelerin
desteklenmesi
Hasat turizmine yönelik çiftlikler oluşturulması

Stratejik Hedef 4.
Gastronomide Girişimciliğin,
Yaratıcılığın, Ar-Ge’nin ve Bu
Alandaki İstihdamın Artırılması

Gastronomi eğitiminin tüm alanlarda
yaygınlaştırılması

Adana’daki Üniversitelerde lisans düzeyinde gastronomi
bölümünün açılması
Profesyonel aşçılık eğitimi veren özel bir kurumun Adana’da
açılmasının teşvik edilmesi
Meslek liseleri arasında yılın genç şefi yarışması gibi etkinliklerle
gençlerin sektöre olan ilgisinin arttırılması
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Gastronomi alanındaki araştırma ve geliştirme
çalışmalarının artırılması

Envanter

Moleküler gastronomiye yönelik bir Ar-Ge merkezi kurulması
Gastronomi alanındaki yaratıcı fikirleri ortaya çıkarmak için fikir
kampları, start-up weekendler düzenlemek
Adana Girişimcilik Merkezi aracılığıyla gastronomi alanındaki
girişimcilerin desteklenmesi
Yöresel yemek ve endemik bitkiler başta olmak üzere gastronomiye
yönelik araştırma ve tez çalışmalarının teşvik edilmesi

Stratejik Hedef 5.
Gastronomi Kültür ve Mirasının
Korunarak Gelecek Kuşaklara
Aktarılması

UNESCO yaratıcı şehirler ağına gastronomi
alanında üye olmak
Eski usta ve şeflerin onurlandırılması

Sokaklara eski kebap ustalarının ve tarihi lokantaların isimlerinin
verilmesi ve Türkiye çapında pazarlamasının yapılması

Gastronomi kültürünün gelecek nesillere
aktarılması

Adana’nın gastronomi hikâyelerinin kitaplaştırılması, yöreye özgü
hikâyelerin, kişilerin restoranlarda anlatımına, tanıtımına yönelik
yenilikçi yollar bulunması
Yöresel yemek tariflerinin restoran menülerinde anlatılması
Adana gastronomisinin tarihi belgeler üzerinden araştırılarak
kitaplaştırılmasının teşvik edilmesi
Adana’daki etnik, dini grup ve toplulukların yemek kültürlerinin,
ritüellerinin araştırılması, kayıt altına alınması
Salça yapımı, ciğer kahvaltı gibi ritüellerin şenliklerle kutlanması

Yöresel ürünlerin yaşatılması

Yöresel ve tarımsal ürünlerin mevcut yemeklerde kullanımının
teşvik edilmesi, yöresel malzemelerin inovatif yemeklere
dönüştürülmesi için yarışmalar düzenlenmesi
Kalaycılık, bileycilik, bıçak ve kazan üretimi gibi yok olmaya
yüz tutmuş mesleklerin devam ettirilebilmesi için turizmle
bütünleştirilerek desteklenmesi

Stratejik Hedef 6.
Dezavantajlı Gruplar Başta
Olmak Üzere Yoksulluk ve
Açlıkla Gastronomi Aracılığıyla
Mücadele Etmek
Stratejik Hedef 7.
Sağlıklı Yaşam Kültürünün
Teşvik Edilmesi

Kadın ve gençlerin desteklenmesi

Kadın kooperatiflerince turunç ekşisi, nar ekşisi, biber salçası,
adana tarhanasının üretiminin gerçekleştirilmesi ve bir satış alanı
yapılması, ortak online satış sitesi oluşturulması

Adana gastronomisini zenginleştirecek farklı
kültürlerin desteklenmesi

Adana mutfağını zenginleştirmek için Suriyeli, Afgan, İran mutfaklarının
Adana’da yapımı, tadımı ve satışı üzerine bir alan oluşturmak

Sağlıklı yaşama ilişkin bilinçlendirme
çalışmaları yapılması

Spor ve gastronomiyi birleştiren etkinlikler düzenlemek
Tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine araştırmalar yapılması

Hijyen ve gıda güvenliğine ilişkin restoranların
hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Stratejik Hedef 8.
İl Gastronomisine Yönelik Etkin
Bir Yönetişim Sistemi Kurmak

Gastronomiye yönelik strateji çalışmaları
gerçekleştirilmesi

Adana gastronomisinin pazarlanmasına yönelik hedef grup,
hedef pazar, verilecek mesaj, ikonlar, kullanılacak yöntem ve
araçları içerecek bir pazarlama stratejisi oluşturulması
Gastronomi turist profilinin anlaşılması, memnuniyet düzeylerinin
ölçülmesine yönelik bir online anket uygulamasının geliştirilerek
tanıtımının yapılması

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Envanter

Kent İmajı Yol Haritası Eylem Planı
Kent İmajı Yol Haritası Eylem Planı’nda Adana
kent imajının gelişmesinde 2015 yılında
hazırlanan Adana Turizm Master Planı’nda ve
Adana Turizm Yatırım Rehberi’nde önerilen
projelerin önemli rol oynayacağı ifade
edilmektedir.
Eylem Planı kapsamında Adana algısını
olumlu imaja dönüştürmek, marka değerini
yükseltmek ve güçlü bir kent imajı yaratmak
için 10 ana konu üzerinden bir yol haritası
hazırlanmıştır. Turizm ve kültür ile doğrudan
veya dolaylı olarak ilişkili stratejiler aşağıda
belirtilmektedir:
1. Kent Kimliği ve Kentlilik Bilincinin
Geliştirilmesi
Adana’nın
güçlü
kent
imajının
gelişebilmesi için ve huzurlu bir kent
yaşamı için öncelikle kent kimliği ve
kentlilik bilincinin geliştirilmesi, Adana’da
yaşayan bireylerin bu kimliği benimsemesi
ve
sahip
çıkmalarını
sağlayıcı
çalıştay, eğitim, tanıtım faaliyetlerinin
yürütülmesi son derece önemlidir. (...)
Bu kapsamda ilköğretim düzeyindeki
eğitim kurumlarından başlayarak eğitimbilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi
ve medyanın aktif olarak kullanılması
gerekmektedir.
Öncelik. Yüksek
Uygulama Süresi. Orta ve uzun vade
Yürütecek Kuruluş. Yerel Yönetimler
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Valilik, Üniversiteler, Çukurova
Kalkınma Ajansı, STK’lar
Fiziksel
2. Kentin
İyileştirilmesi

Görünümünün

Sürdürülebilir bütüncül
ağı planlaması gereklidir.
ana caddelerin genel
iyileştirilmeli, katlı kapalı
yapılmalı, yaya yolları ve
genişletilerek
trafik
azaltılmalıdır.

bir ulaşım
İlk etapta
görünümleri
otoparklar
taşıt yolları
yoğunluğu
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Kent merkezinden geçen Turhan Cemal
Beriker Bulvarı’nda tüm alt geçitlerin
üstlerinin kapatılıp Merkez Otogar,
Havaalanı ve Yüreğir Otogarı arasında hafif
raylı sistem tramvay hattının yapılması ile
yaşam kalitesini arttıran birçok faydasının
olacağı gibi trafik kirliliğini de azaltacak ve
kent modern bir görünüm kazanacaktır.
Kent bütününde altyapı sorunlarını
giderecek çalışmalar yapılmalı, yollar
genişletilmeli, rekreasyon ve pazar alanları
oluşturularak bu alanlar yaşanılabilir
mekânlara dönüştürülmelidir.
Genel kent temizliği ve kent hijyeni
yönetimi konularında çalışmalar yapılmalı,
sağlıklı bir çevre oluşturulmalıdır.
Öncelik. Yüksek
Uygulama Süresi. Orta ve uzun vade
Yürütecek Kuruluş. Yerel Yönetimler
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar.
ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
Üniversiteler, STK’lar

Çevre
Valilik,

3. Kentsel Miras ve Tarihi Kentsel Peyzaj
Uygulamaları
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
tarafından 2015 yılında hazırlanan Adana
Turizm Master Planı’nda önerilen altyapı
projeleri hayata geçirilmelidir.
Adana tarihi kent merkezinin çekirdeği
olan Tepebağ Höyük’ünde Arkeopark
projesi yapılmalı ve Taş Köprü Arkeopark
ile
bütünlük
oluşturacak
biçimde
planlanmalıdır.
Tepebağ, Kayalıbağ ve Ali Münif
Caddesi’nde bütüncül bir yaklaşım
ile tarihi han ve evler restore edilerek
işlevsellik kazandırılmalıdır.
Tepebağ ve Ali Münif Caddesi’nde
Kültür Yolu, Kültür Sokağı ve rekreasyon
alanları oluşturulmalı ve bu güzergâhlarda
yönlendirme levhaları tasarlanmalıdır.
Tepebağ ve Ali Münif Caddesi’nde yöresel
geleneklerin yaşatıldığı, geleneksel el
sanatlarının, yöresel ürünlerin üretildiği
ve pazarlandığı sokaklar oluşturulmalı, bu
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alanlarda taşıt trafiği hafifletilmeli ve yaya
yolları iyileştirilmelidir.
Yumurtalık ilçe merkezindeki liman ve
Deniz Kalesi, arkeoloji müzesi olarak
değerlendirilmelidir.
Arkeolojik
alanlarda
antik
kent
dokusunun ortaya çıkarılmasına yönelik
kazı ve araştırmaların yapılmasına hız
verilmesi ve mali yönden desteklenmesi
gerekmektedir.
Öncelik. Yüksek
Uygulama Süresi. Orta ve uzun vade
Yürütecek Kuruluş. Yerel Yönetimler ve İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar. Müze
Müdürlüğü, Üniversiteler, ÇKA, STK’lar
4. Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri
Öğrencilerin her yönden gelişmesini ve
sosyalleşmesini sağlayan spor ve sosyokültürel faaliyetlere önem verilmelidir.
İlköğretim, lise çağındaki öğrencilere
Adana’nın tarihi ve kültürel değerleri
ile turizm hakkında bilgiler veren
seçmeli dersler veya düzenli seminerler
verilmelidir.

Konaklama ve yeme-içme işletmelerinin
kalite
ve
hizmet
standartlarının
geliştirilmesi gereklidir. Güvenilir ve kaliteli
ürünler sunulmalıdır.
İş ve sağlık amaçlı Adana’ya gelen
ziyaretçilere ve küçük ziyaretçi gruplarına
yönelik turist rehberi eşliğinde günübirlik
gezi imkânları sunulmalıdır.
Adana ikliminin elverişliliği sebebiyle
öğrencilere kış aylarında ve tatillerde
Adana’ya kültür turları düzenlenmelidir.
Turizm sektörü diğer sektörlerdeki meslek
örgütleri ile işbirliği protokolü imzalayarak
özel indirimli tatil hizmetleri sunmalı ve
kampanyalar oluşturulmalıdır.
Öncelik. Yüksek

Öncelik. Yüksek

Uygulama Süresi. Kısa ve orta vade

Uygulama Süresi. Orta ve uzun vade
Yürütecek Kuruluş. İl Eğitim Müdürlüğü,
STK’lar
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar.
Valilik, Yerel Yönetimler, Üniversiteler,
ÇKA, ASO, ATO vd.
5. Turizm Algısının
Geliştirilmesi

oluşturmaktadır. Adana, kebabı, şalgamı,
tarıma dayalı sanayi ve ticaret merkezi
olma gibi imaj özellikleri ile tanınmış ve
kendiliğinden markalaşmış bir kentimizdir.
Bu
nedenle
Adana’nın
öncelikle
hâlihazırda var olan gurme turizmi, sahil
turizmi olmak üzere kongre ve fuar
turizmine yönelik çalışmaların yapılması
diğer turizm türlerinin destekleyici
nitelikte ele alınması Adana turizminin
gelişimi için önemli görülmektedir.

Oluşturulması

ve

Anket sonuçlarına göre bireylerin Adana
turizm algıları gurme turizmi ve sahil
turizmi yönündedir. Turizm sektörü ve
paydaşları ile bir çalıştay gerçekleştirilmiş,
çalıştayda ortak görüş öncelikle gurme
turizmi olmak üzere kongre ve fuar turizmi
yönündedir.
Geleneksel
yemekler,
turizm
destinasyonlarının
oluşturulması
için tetikleyici bir unsur ve turizmin
sürdürülebilirliği için özgün bir potansiyel

Yürütecek Kuruluş. Turizm Sektörü
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Valilik,
Seyahat Acentaları, ATO, Esnaf ve
Sanatkarlar Odası, TÜRSAB, ÇUKTOB,
ADRO, Yerel Yönetimler, ÇKA, STK’lar
5. Bilimsel, Sosyal,
Etkinlikleri

Kültür

ve

Sanat

Büyük
ölçekli
etkinlik
yönetimi
kapsamında kongre ve sempozyumlar,
ekonomik, siyasi, bilimsel ve kültürel
organizasyonlar, fuarlar, yarışmalar vb.
uluslararası organizasyonlar, expo’lar,
bienaller düzenlenmelidir.
Küçük
ölçekli
etkinlik
yönetimi
kapsamında Adana ile ilgili yerel festival ve
şölenlerin sayısı artırılmalı ve diğer illerde
de etkinlikler düzenlenmelidir.

Envanter

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Envanter

Ödül törenleri tanıtım faaliyetlerinde
önemli bir yer tutmaktadır. Adana ile ilgili
sanat eseri üreten ve bilimsel yayın yapan
bilim, sanat, edebiyat ve fikir insanlarına
destek verilmeli ve düzenli şekilde ödüller
verilmelidir.
Yerel el sanatları ve zanaatlarının
geliştirilmesi ve desteklenmesi gereklidir.
Yerel el sanatları ile ilgili etkinlikler
oluşturulmalıdır.
Öncelik. Yüksek
Uygulama Süresi. Uzun vade
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Arkeolojik alanlar ile ilgili bilgilendirme
levhaları, yayın, broşür web portalları gibi
tanıtım ögelerinin hazırlanması gereklidir.
Turizm tanıtımı ve pazarlamasında yerli
ve yabancı seyahat acentaları ile işbirliği
yapılması gereklidir. Yerli ve yabancı
seyahat acenta yetkililerinin ilimize davet
edilerek tanıtım gezileri düzenlenmelidir.
Film platosu oluşturulmalı, Adana ve
Adanalı imajını ön plana çıkaran sinema
filmlerinin ve televizyon dizilerinin
çekimine destek verip özendirilmelidir.

Yürütecek Kuruluş. Yerel Yönetimler,
Üniversiteler

Öncelik. Yüksek

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Halk Eğitim
Merkezleri, ATAK, STK’lar

Yürütecek Kuruluş. Adana
Platformu (kurulması gerekli)

7. Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri
İldeki kamu kurum, kuruluşları ve sivil
toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak etkin
bir Adana Tanıtım Platformu kurulmalı
ve bu tanıtım platformu lobi faaliyetlerini
yürütmelidir.
Uluslararası
sempozyum,
kongre,
organizasyonlar veya siyasi heyetlerin
ziyaretleri Adana kent tanıtımında
önemli rol oynayacaktır. Bu etkinliklerde
medyanın etkileşimli iletişim kanalları ile
Adana tanıtımı yapılmalıdır.
Adana’yı tanıtan belgeseller, tanıtım
reklam filmleri çekilmeli, sosyal medyada
duyurulmalıdır. Yine bu kapsamda Adana
türküleri, Adana ezgileri şeklinde müzik
albümlerinin hazırlanması gereklidir.
Adana tanıtımında internet ve sosyal
medya etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
Adana kent rehberi, kent krokisi ve
haritaları hazırlanmalı, internet ve sosyal
medyada tanıtılmalıdır. Büyük işletmelerin
yanında küçük ve orta ölçekli konaklama,
yiyecek-içecek işletmeleri ve yöresel
ürünlerin satış noktalarını da içeren
rehberler hazırlanmalıdır.
Adana’nın kültürel özelliklerini yansıtan
hediyelik ve anı eşyalarının oluşturulması
ve pazarlanması gereklidir.

Uygulama Süresi. Orta ve uzun vade
Tanıtım

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar.
Valilik, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Valilik,
Üniversiteler, Yerel Yönetimler, ÇKA,
ATAK, STK’lar
8. Medya Yönetimi
Adana’nın medyada yer alma sıklığı ve biçimi
konusunda ayrıntılı istatistik çalışmaları
yapılmalı, raporlar hazırlanmalıdır.
Kitle
iletişiminde
algıyı
olumluya
yönlendirmenin temeli “gündem belirleme”
teorisi olarak bilinen teoride yatmaktadır.
Medyada yer alış sıklığı artırılmalı, konu
yönetimi ile Adana’nın olumlu özellikleri ile
sürekli yeni gündem belirlenmelidir.
Haberlerde tesadüfen yer almayı
beklemek yerine etkin ve aktif olarak
reklam, tanıtım, pazarlama ve lobi
faaliyetlerinde bulunmak gerekmektedir.
Adana ile ilgili adli vakaları içeren
haberlerin, medyada minimum ölçüde yer
alması için azami gayret gösterilmelidir.
Özellikle Adana’nın imajını olumsuz
etkileyecek haberler yayınlanmamalıdır.
Öncelik. Yüksek
Uygulama Süresi. Orta ve uzun vade
Yürütecek Kuruluş. İl Eğitim Müdürlüğü,
STK’lar
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar.
Valilik, Yerel Yönetimler, Üniversiteler,
ÇKA, ASO, ATO vd.
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Emniyet ve Güvenlik Önlemleri
Turistlere hizmet veren alanlar ve özel
turizm alanlarını kapsayan potansiyel
turist riskleri belirleme çalışmalarının
yapılması, turizm alanlarında ve konaklama
bölgelerinde yangın, yiyecek güvenliği,
sağlık ihtiyaçları, ve çevre güvenliğine,
yönelik çalışmalarının yapılması, turistlere
her türlü güvenlik sorunlarını çözecek ve
bilgilendirecek, acil durumlarda ihtiyaç
duyacakları bilgileri sunacak bilgilendirme
ofislerinin kurulması gerekmektedir.
Öncelik. Yüksek
Uygulama Süresi. Orta vade
Yürütecek Kuruluş. İl Emniyet Müdürlüğü,
Yerel Yönetimler
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar.
Valilik, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, STK’lar

Pozantı-Karaisalı Turizm
Destinasyon Planlaması Çalıştayı
2019 yılında Çukurova Kalkınma Ajansı
tarafından
gerçekleştirilen
çalıştayda
katılımcılar tarafından belirtilen öneriler
aşağıda yer almaktadır:
Varda Köprüsü ve Kapıkaya Kanyonu’na
gelen ziyaretçilerin bölgede daha uzun
vakit geçirmelerine yönelik aktivitelerin
çeşitlendirilmesi. Bu kapsamda kanyonun
sportif ziyaretçi profiline yönelik Varda
Köprüsü’nün olduğu bölümünde macera
turizmi içerikli çalışmalar (Zipline, giant
swing/salıncak ve cam teras gibi).
Bölgenin ailece vakit geçirilebilecek bir
destinasyon haline gelmesi için her yaştan
bireyin keyifli vakit geçirebileceği yürüyüş
güzergâhları, macera parkı, lavanta
bahçeleri gibi projeler.
Çekim noktalarına yakın belirlenen
alanlarda yöresel yapım teknikleri ve
malzemeler (taş-ahşap) ile inşa edilecek
bungalovlar ve karavan-çadır kamp
alanları
Yapılacak olan bu çalışmalara yöre
halkının etkin bir şekilde katılımı ile
turizm faaliyetlerinden kazanç sağlaması

için bir çoğu geleneksel taş konut
dokusundan oluşan Hacıkırı Köyü’nün
turizme kazandırılarak bir eko-köy
haline getirilmesi ve köylülerin alacağı
ev pansiyonculuğu gibi eğitimlerle
ziyaretçileri ağırlayarak onlara köy hayatı
ve yerel kültürlerin deneyimlenmesi fırsatı
sunulması
Bölgedeki turizm kurgusunun Pozantı ile
bir bütün olarak sunulması adına HacıkırıBelemedik arasındaki kopuk bağlantının
iyileştirilmesi.
Bölgede öne çıkan tarımsal ve yöresel
ürünler listelenerek bunların hem
ham halde hem de katma değere
dönüştürülmüş ürünler halinde tanıtımının
ve pazarlanmasının yapılması.
Karaisalı için
hazırlanması.

yabani

otlar

kitabının

Bölgede yörenin mimarisine, kültürüne
uygun köylü ve kadınların ön plana
çıkarılacağı
gastronomi
köylerinin
oluşturulması. Ürünlerin doğru şekilde
üretimine ve organik tarıma yönelik
üniversiteler ile STK tarafından eğitimlerin
verilmesi. Bu köylerde konuşmasıyla,
kültürüyle ilçeyi ve köyü simgeleyen
figürlerin, simgesel yönlerin (rol modeller)
ortaya çıkarılması.
Gastronomi
köylerindeki
üretimleri
tanıtmak ve ziyaretçilerin deneyimlemesini
sağlamak adına yöresel ürünlerin üretim
süreçlerinin, hikâyelerinin, çeşitlerinin
anlatıldığı bunların ziyaretçilerle birlikte
üretildiği ve bir bölümünde de satışların
yapıldığı “deneyimlenebilir müzeler”.
Adana Merkez - Belemedik arasında
pilot uygulama olarak gerçekleştirilmiş
gastronomi trenlerinin düzenli olarak
devam ettirilmesi.
Turizm
altyapılarının
yürüyüşçülerinin ihtiyaçlarına
olarak geliştirilmesi.

doğa
uygun

Özellikle yürüyüş güzergâhlarındaki
bölgelerde alanın günübirlik kullanımları
sonrasında
oluşan çevre kirliliğinin
engellenmesi.

Envanter

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Envanter

Doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı vb.
aktiviteler için uygun olan rotaların doğal
dokusunu bozulmadan bilgilendirme ve
yönlendirme tabelalarının konulması.
Hedeflenen ziyaretçi profilleri doğa
sporları
toplulukları,
kampçılar,
yürüyüşçüler, kültürel mirasa meraklı
gruplar, tırmanışçılar, bisikletliler, doğa
fotoğrafçıları, yaban hayatı gözlemcileri.
Tren saatlerinin geliştirilmesi ve tren ile
gelen ziyaretçilerin bölgeyi anlamaları
adına farklı birkaç noktada molalar vererek
inip orayı gözlemlemelerinin sağlanması.
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Plan kararları ve çalıştay önerilerinin yanı sıra
Eylem Planı kapsamında Valilik, Valiliğe bağlı
İl Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe
Belediyeleri olmak üzere kamu kurumlarının
turizm ve kültür ekseninde gerçekleştirdiği
(geçmiş), gerçekleştirmekte olduğu (şimdi)
ve gerçekleştirmeyi planladığı (gelecek)
plan ve projeleri de toplanarak incelenmiştir.
Aşağıda ilişkili olduğu tema ile grafikleştirilen
bu projelerde kültürel miras ve sosyal altyapı
projelerinin öne çıktığı görülmektedir.

Sosyal altyapı

Gastronomi
Akyatan ve Tuzla Lagünleri Yönetim
Planı (2013-2017)
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü ve Doğa Araştırmaları Derneği
işbirliğinde yapılan Akyatan ve Tuzla
Lagünleri Yönetim Planı’nda
ekolojik
etkilenme bölgeleri, tampon bölgeler, kumul
rehabilitasyon bölgesi, kaplumbağa üreme
bölgesi, günübirlik kullanım alanları ve mutlak
koruma bölgesi alt başlıklarında tanımlanan
koruma bölgelerine yönelik plan hükümleri
belirlenmiştir.
Yönetim planının hedefleri:
Hassas habitatların ve onlara bağlı
biyolojik
çeşitliliğin
korunması
ve
iyileştirilmesi;
Tarım, balıkçılık, hayvancılık, rekreasyon
gibi sosyoekonomik faaliyetlerin alanla
uyumlu ve biyolojik çeşitliliği koruyacak
şekilde yapılmasının sağlanması;
Biyolojik
çeşitliliğin
üzerindeki
baskının azaltılması için alternatif
ve ek sosyoekonomik faaliyetlerin
desteklenmesi;
Küresel iklim değişikliğine bağlı deniz
seviyesi
yükselmesinin
deltadaki
etkilerinin azaltılması ve uyum sağlaması;
Alanın uzun vadeli geleceği için katılımcı,
yönetim ve izleme mekanizmasının
oluşturulmasıdır.

Deniz

Turizm altyapısı

Ulaşım

Doğa

Festival

Kentsel estetik
Peyzaj

Kültürel miras

Spor

Tanıtım - Organizasyon
Turizm ve kültür ile ilişkili kurum projelerinde temaların kullanılma sıklığı
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Kurumlar

Zaman

Envanter

Projeler
Adana-Kozan Bölünmüş Yol 15 km
Ceyhan-Çukurköprü-Kozan Devlet Yolu
Adana-Kozan)Ayr.-Mansurlu-6.Bl.Hd.(1. Kısım)
Devlet Bahçel Köprüsü
Yen Müze ve Kültür Kompleks 3.Etap Onarım
Tufanbeyl İlçe Kütüphane Yapımı
Anavarza Antk Kent Aşağı Sur Duvarları 1. Etap
Çukurova Byoçestllk Müzes

Adana Vallğ

Geçmş

Adana-İncrlk-Toprakkale 2. Hat Yapımı

Konya-Karaman-Nğde (Ulukışla)-Mersn (Yence)-Adana Yüksek Standartlı Demry

Adana-Mersn 3.ve 4.Hat Yapımı, 1.ve 2. Hat Rehabltasyonu, Çukurova Havalmanı B
Çukurova Bölges ve İskenderun Körfez
Osmanye-Gazantep Yüksek Standartlı Demryolu
Mersn-Adana-Osmanye-Gazantep
Mersn-Adana-Osmanye-Gazantep Demryolu Tamamlama
Açık ve Kapalı Spor Tessler
Antrenman Spor Salonu
Adana Vallğ

Şmd

Spor Tesslernn Bakım Onarımı
Açık ve Kapalı Spor Tessler

Kurumlar

Projeler

Müdürlüğü

Karataş TP Orman Köşkü Yapımı

2021

2020
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2019

2018

2017

Envanter

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Temalar

Ulaşım

Sosyal Altyapı

yolu

Bağ.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Spor,Macera

Temalar

Ulaşım

Doğa

Sosyal Altyapı

Tanıtım
Peyzaj
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Kurumlar

Geçmş-Şmd-Gelecek

Envanter

Projeler

Aladağlar MP Çevre Düzenlemes (Grş kontrol üntes yapımı)
Karataş TP Orman Köşkü Yapımı
Belemedk TP Tabat Eğtm Merkez (Yaban Hayatı Eğtm Merkez) Yapımı
Doğa Koruma ve Mll Parklar

Geçmş

Müdürlüğü

Belemedk TP Çevre Düzenlemes (Alan Düzenleme)
Aladağlar MP Çevre Düzenleme (Alan düzenleme)
Akyatan Ramsar Alanı Yönetm Planı Yapımı
Çukurova Byoçeştllk Müzes İç Tasarımın Uygulanması Projes
Belemedk TP Çevre Düzenlmes (Peyzaj Projes)
Belemedk TP Glampng Projes

Doğa Koruma ve Mll Parklar

Şmd

Müdürlüğü

Karataş TP Glampng Projes
Byoçeştllk Müzes İç TasarımUygulamaları Projes
Karataş TP Sanal Tur Çekm
Korunan Alanlarda Sanal Tur Çekm
Korunan Alanlarda Doğa Turzm Faalyetler kapsamında projeler
Korunan Alanlarda Alt Yapı Üstyapı essler
Korunan Alanlarda Yürürüş Yolları Yapımı
Korunan Alanlarda Manzara Seyr Noktaları ve Teraslarının Yapımı
Korunan Alanlarda Çevre ve Alan Düzenlemelern Yapımı

Doğa Koruma ve Mll Parklar

Gelecek

Müdürlüğü

Korunan Alanlarda Karavan ve Çadırlı Kamp alanların Düzenlenmes
Korunan Alanlarda Yaban Hayatı Gözlem Noktalarının oluşturulması
Korunan Alanlarda Günübrlk Kullanım Alanları (Kır lokantası, Kır kahves)
Korunan alanlarda İdare ve Zyaretç Merkezler
Korunan alanlarda Kırevler (Bungalov) Yapımı
Korunan alanları tanıtıcı broşür ve ktapçıkların hazırlanması
Korunan alanlar Yönlendrme, blglendrme ve kaz levhalarının yapımı

Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü

Geçmş

Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü

Gelecek

Sambeyl Pansyonu
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projes (KDAKP)
Karasalı Hacıkırın Köprüsü Etrafında Cam Teras Kurulumu Projes
Agea Antk Kent Kültür Yolu Yapımı
Kıralan ( Hacıkırı) Eko/Turzm Köyü Oluşturulması
Anavarza Yenden Doğuyor
Adana Turzm Altyapı Envanter Sstem Ve Destnasyon Yönetm

Kültür ve Turzm
Müdürlüğü

Gelecek

Karasalı İlçes Kapıkaya Kanyonu Teleferk Sstemnn Kurulumu
Adana Kültür ve Sanat Merkez Oluşturulması (İnkılap Ortaokulu)
Doğu Akdenzn Lezzet Destnasyonu Adana
Magarsus Antk Kent Canlandırılıyor
Adana Doğa Ekoloj Tarım ve Kültür Rotası Bsklet Turzm Projes
Adana'nın Demryolu Kültür Mrası (Gastronom Tren)

2021

2020

2019

123

2018

2017

Envanter

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
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Temalar

Kentsel Estetk

Ulaşım

Sosyal Altyapı

Peyzaj

Turzm Altyapısı

Tanıtım

Gastronom

Kültürel Mras
Alanları

Doğa

Kurumlar

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Zaman

Envanter

Projeler
Rota Adana
Yeşloba Şehtlk Müzes (zyarete açıldı)
Adana Snema Müzes (zyarete açıldı)
ŞakrPaşa Konağı’nın Restorasyon Çalışması (zyarete açıldı)
Adana Tarh Kent Merkez Projes
Sıra Konak 6 parselde yer alan bnanın restorasyon yapımı
Cafer Paşa Cam arkeolojk kazısı ve projelendrmesnn kazı şlemler ve projelendrmes
Koca Yusuf’un Ev’nn Restore Edlerek Müze Halne Getrlmes
Şehr Tyatroları Buluşması
Yön Bulma ve Blglendrme Sstem
Tescll Kültür Varlığı 152 Envanter nolu Tescll Yapının Restorasyon Çalışmaları
Mmar Snan Kültür Merkez Tadlat Projes
Srebrenstan Anıtı ve Çevre Düzenlenmes Projes

Adana Büyükşehr Beledyes

Tepebağ Kazı Çalışmaları
Kayalıbağ Mahalles 26009 Sokak ve Meydan Düzenlemes
Tepebağ Çevres Çevre Düzenleme Projes

Geçmş

Bebekl Klse ve Çevres Çevre Düzenleme Projes
Tepebağ Höyüğü Kurtarma Kazıları
Tarh Kentler Brlğ Adana Buluşması KUDEB 2013
Yazlık Snema ve Mobl Snema Günler Etknlğ
1.Uluslararası Tarhte Adana ve Çukurova Sempozyumu
Şeyh Ceml Nardalı Konağı
Mmar Snan Açık Hava Tyatrosu Yenden Yapılandırıldı
Dşç Ethem Konağı Karacaoğlan Edebyat Müzes Olarak Kullanıma Açıldı 2012
Büyükşehr Beledye Bnasının Restorasyon Projesnn Tamamlanması 9-11
Al Münf Yeğenağa Caddes Sokak Sağlıklaştırma Projes En İy Uygulama Ödülü 2014
Cafer Paşa Cam Arkeolojk Kazısı ve Projelendrmesnn Kazı İşlemler ve Projelendrmes
Tatarlı Höyük Kazı Çalışmaları
Kent Estetk Kurulu’nun kurulması
3. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumunun Gerçekleştrlmes
9. Ktap Fuarı
Yumurtalık Sahl Bandı Projes
Mss Köprüsü Projes
4.Uluslararası Heykel Sempozyumu
5.Uluslararası Gastromasa Gatronom Konferansı /İstanbul Organzasyonuna Katılım

2009
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2021

2020

Envanter

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010
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Temalar

Sosyal Altyapı

Kentsel Estetk

Tanıtım

Etknlkler

Gastronom

Kültürel Mras
Alanları

Denz Turzm

Kurumlar

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Zaman

Envanter

Projeler
122 Envanter Nolu Yapının “Tar h ve Kültürel M rası Koruma Proje ve Uygulamalarını
Gastronom k Lezzetler Tadım Günler
62-63-64 Envanter Nolu Tesc ll Yapıların Kamulaştırması Projelend rmes Restorasyon Uyg.
Tesc ll Kültür Varlığı 106 Envanter Nolu yapı
Tesc ll Kültür Varlığı 107 Envanter Nolu yapı

Geçmş

Tesc ll Kültür Varlığı 122 Envanter Nolu yapı
Tesc ll Kültür Varlığı 123 Envanter Nolu yapı
Tesc ll Kültür Varlığı 152 Envanter Nolu yapı
Tesc ll Kültür Varlığı 99 Envanter Nolu yapı
Tesc ll Kültür Varlığı 98 Envanter Nolu yapı( ptal ed ld )
Tesc ll Kültür Varlığı 101 Envanter Nolu yapı
Tesc ll Kültür Varlığı 217 Envanter Nolu yapı
Kurtkulağı Kervansaray Yapısının Pamuk Müzes ve Pamuk Üret m Atölyes İç M mar Pr.

Adana Büyükşehr Beledyes

Yen Hamam Yapısının Hamam Kültürü ve Sabun Üret m Atölyes Olarak İç M mar Pr.

Şmd

AIESEC le Tur zm Değerler n n Uluslararası Platformda Tanıtılması
Bülent Ecev ç Müzes n n Kurulması İşlemler
Adana Tur zm Kültür Eylem Planının Hazırlanması
Yayladan Den ze Yaz Şenl ğ
Çukurovadan Kapadokyaya Tur zm Rotalarının Oluşturulması
Adanayı Adanalıya Tanıtmak İnfo Turlar Projes
Mevcut Müzelere ve Tanıtım B r mler ne Eserler Kazandırılması
Ekopark Projes n n Hazırlanması ve Uygulanması
Kültür ve Tur zm Değerler n n Tanıtıldığı Broşürler Yapmak İç n B r mler n Hazırlanması
D oskor des Ş falı B tk ler Çay Ev Yapılması
Aşılama Ev Yapılması ve H zmete Alınması
Tar h Kent Tepebağ Mahalles nde Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması
Şeyh Cem l Nardalı Konağı’nın Tar h ne Uygun Olarak Fonks yonlandırılması

Gelecek

Karataş Sah l Plaj ve Peyzaj Düzenlemeler
Sosyal Yaşam ve Meslek Ed nd rme Merkez
Semt Merkez
Gastro Akadem
Halk Kütüphanes ,Park Kütüphanes ,Semt Kütüphanes
Ulu Cam Caddes Sokak Sağlıklaştırma ve cephe y leşt rme projes
Tufanbeyl /Şar Ant k Kent -Hanyer Gezbel H t t Kaya Kabartması ve Çevres n n İy leşt r l.
İmamoğlu İlçes Altın n Mağarası ve çevres çevre düzenlemes
Sokak Sanatı ve Mural Art Çalışmalarıyla Alt Geç tler n ve Sağır Duvarların İy leşt r lmes
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Envanter
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Temalar

Sosyal Altyapı

Kentsel Estetk

Peyzaj

Tanıtım

Doğa

Gastronom

Kültürel Mras
Alanları

Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı

Zaman

Adana Büyükşehr
Beledyes

Kurumlar

Envanter

2009

128

Projeler
Av. Turhan Arın sk. Sağlıklaştırma Projes Kapsamında Kültür Aksının Oluşturulması
Karataş İlçes Fuar Alanı Projes

Gelecek

Kurumlar

Seyhan Beledyes

Yüreğr Sosyal ve Kültürel Tess Alanı
Tescll kültür varlığı 75. Sanat Galers Projelendrmes
Tescll Kapalı Çarşı Kompleksnn Projelendrmes

Zaman
Geçmş

Projeler
Avukat Turhan Arın Sokağı,Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma Projes
Kayalıbağ Mahalles 26005-26012 Sokakları Sağlıklaştırma Projes
Tarh Tepebağ Sıra Konakları
Seyhan Sanat Merkez Fzblte Raporu Hazırlanması Projes

Seyhan Beledyes

Şmd

Avukat Turhan Arın Sokağı, Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma Projes 2. Etap
Seyhan Beledyes Konuk Ev- 126 Numaralı Envanter Restorasyon Projes
Ulucam Mahalles 25017-25019 Sokakları Sağlıklaştırma Projes
Tepebağ Sokakları Hayata Dönüyor Projes
Karkatür ve Sanat Ev Projes
Tepebağ Kültür ve Yaşam Merkez Projes
Adana Gastronom Ev Açılması (AGEV)

Seyhan Beledyes

Gelecek

Adana Kent Kültürü Farkındalığının Arttırılması
Seyhan İlçes Kültür Turzm Stratejk Yol Hartası Çıkartılması
Tematk Park Planlanması
İbrahm Ağa Konağı Restorasyon Projes

Tarh Esk İstasyonun Tarhne Uygun Olarak Mutfak Sanatları Merkezne Dönüştürülme
Sarıçam Kültür Topluluğu
Sarıçam Başkanlık Futbol Turnuvaları
Sarıçam Doğal
Temalı Parklar Projes
Çanakkale'ye Mnnet Yolculuğu
Sarıçam Beledyes

Geçmş

Sünnet Şölen
Toplu Nkah Projes
Kızılkaş İzclk Kampı
Ramazan Etknlkler
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Sosyal Altyapı
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2009
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Temalar

Sosyal Altyapı

Kentsel Estetk

Peyzaj

Spor,Macera

Turzm Altyapısı

Tanıtım

Etknlkler

es
Gastronom

Denz Turzm

Kültürel Mras
Alanları

Doğa
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Kurumlar

Zaman

Envanter

Projeler
Asker Uğurlama Şölen

Sarıçam Beledyes
Yumurtalık Beledyes

Şmd
Gelecek

Türkye Durgunsu Kano Uzun Mesafe Mll Takım Seçmeler
İNTOCLUB Kıyı Eylem Grupları Mav Büyüme Kalkınma Poltkaları
Karataş'ta Yapay Resf Çalışması le Balıkçılık ve Dalış Turzmnn Gelştrlmes

Karataş Beledyes

Gelecek

Sosyal Mesafel Turzm Anlayışının Yen Destnasyonu Karataş
12 Ay Karataş
Karataş Kumluk ve Tabat Parkında Bungalov Turzmnn gelştrlmes
Yavern Konağı Restorasyon Çalışması
Aşağı ve Yukarı Çarşı Sokak Sağlıklaştırması ve Çevre Düzenlemes
Mustafa Kemal Sokak Cephe ve Sokak Sağlıklaştırması
Kozan Kales Rölöve, Resttüsyon, Restorasyon Projes
Kale Yolu Yol Kaplamasıve Çevre Düzenlemes

Kozan Beledyes

Geçmş

Kozan Kales Çevre Düzenlemes
Kozan Beledyes Konak Restorasyon Projes
Yeğenoğlu Sokak Sağlıklaştırma Projes
Kozanda Taşınmaz Kültür Varlıklarının Turzme Kazandırılması
Çamurdan Konağı Restorasyon Projes
Kozan Beledyes Konak Resterasyonu (Adl Yapıcı Konağı)

Kozan Beledyes

Şmd

Tarh Çarşıların Zemn Bazalt Kaplama Projes
Deneym Turzmn Yen Adres Kozan

Kozan Beledyes

Gelecek

Altın Kozanın Br Günün Kozan da Yapılması
Portakal Ççeğ Festvalnn Br Gününün Kozanda Yapılması
2 Hazran Kozan’ın Kurtuluş Festval,Gösterler,Etknlkler vs.

İmamoğlu Beledyes

Şmd

Mesre Alanı (Üçtepe Mah.Pınargözü Mevk)
Yeraltı Mağaraları

İmamoğlu Beledyes

Gelecek

Fath Sultan Mehmet Bulvarı Üzernde Kentsel İyleştrme Yapılması
Tuna Mahalles Beledye İşyerler Çarşının Yenlenmes, Sokak Sağlıklaştırması Yapılması
Pekmezc Mahalles Altınn Mağarasının Turzme Kazandırılması
Dask Uluslararası Fotograf Yarışması

Sambeyl Beledyes

Geçmş

Kend Kelebeğn Keşfet Projes
Kültür Varlıkları Restorasyon Projeler
Sambeyl Endemk Mücennes Üzümü Yaşatma ve Bağcılık Projes

Sambeyl Beledyes

Gelecek

Damlataş Mağarasının Turzme Kazandırılması
Ekoturzm Merkez Projes
Kelebek Festval Projes
Manastır Yol ve Çevre Düzenlemes
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Temalar

Sosyal Altyapı

Kentsel Estetk

Peyzaj

Spor,Macera

Turzm Altyapısı

Etknlkler

Festvaller

Denz Turzm

Kültürel Mras
Alanları

Doğa
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Kurumlar
Sambeyl Beledyes

Geçmş-Şmd-Gelecek
Gelecek

Envanter

Projeler
Kızlar hamamı Restorasyon ve Çevre Düzenlemes
Sambeyl Derelern Islahı
Tarh Murahashane Restorasyon
Yaya Yürüyüş Yolları
wwww.pozantbelemedk.com Stesnn Oluşturulması,Gez Rotalarının Belrlenmes
Blglendrme,Yönlendrme Levhalarının Yerleştrlmes, Tanıtım Broşürler Basılması
Butk Otel ve Bungalov Evler Yapımı,Hzmete Açılması

Pozantı Beledyes

Geçmş

Alternatf Turzm Bağ, Klkya Demryolu Mrasının Korunması ve Yenden İşlevlend.
Meyve-Sebze Kurutma ve Bal Paketleme Merkez
Belemedk Restoran
Akçatekr Yaşampark Restoran

Pozantı Beledyes

Şmd

Increasng Publc Awareness and Pre paredness for Natural Dsasters Affected by Clmat
Beklemedk Tarh Yapıların Restore Edlerek Yenden İşlevlendrlmes.

Pozantı Beledyes

Gelecek

Belemedk Kamp Alanı Altyapısının Gelştrlmes
Bütünleşk Pozantı Kültür Rotalarının Oluşturulması

ate Change n Pozant

2021

2020
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A.04. Değerlendirme
A.04.1. GZFT Analizi
Güçlü

Zayıf

İklim elverişliliğinden dolayı turizm aktivitelerinin 12 ay
boyunca sürdürülebilmesi

Adana’daki turizm çeşitliliğinin bilinmemesi, ulusal ve
uluslararası düzeyde tanıtım eksikliği

İlin sahip olduğu değerler ve miras ögelerinin turizm
türlerinin çeşitliliğini artırması

Adana algısında gastronominin tek odak noktası
olarak gösterilmesi nedeniyle sahip olduğu diğer
varlıkların öne çıkamaması

Çeşitli karnaval, festivallerle birlikte ulusal ve
uluslararası ölçekte artan turist sayısı
Anavarza, Belemedik, Kozan gibi merkezlerin önemli
bir tarihi değer taşıması
Portakal Çiçeği Karnavalı’nın şehre ilgiyi artırması
Kültürel çeşitliliğin yarattığı zengin somut olmayan
kültürel miras varlıkları
Sinema, tiyatro, edebiyat, müzik gibi yaratıcı alanlarda
güçlü bir mirasa sahip olması
Gastronomi turizminin varlığı
Coğrafi işareli ürün olan kebap ve şalgam konusunda
uzmanlaşmış yapı ve Türkiye çapında bilinirliğinin
olması
Türkiye’nin en önemli 5 lagününün bu havzada
bulunması
Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki 160 km kıyı
uzunluğunun, turizme ve kıyı balıkçılığına uygun olması
Farklı doğa sporları için uygun coğrafi ve doğal yapı
Türkiye’nin uçurtma sörfüne en yatkın noktalarından
biri olan Haylazlı plajı
Sağlık altyapısının güçlü ve Türkiye’de JCI
akreditasyonuna sahip 7 ilden biri olması
Merkez ilçelerde kapasite ve kalite açısından tatmin
edici büyük otellerin yer alması
Şakirpaşa Havalimanı’ndan uluslararası uçuş
bağlantılarının bulunması

Bölgedeki diğer illerle kıyaslandığında coğrafi işaretli
ürün sayısının azlığı
Zengin bir Adana mutfağı olmasına rağmen restoran
çeşitliliğinin olmaması
Kalaycılık, tespihçilik, bıçakçılık gibi geleneksel
mesleklerin yok olmaya başlaması
Turizm türlerinin birbirleriyle olan ilişkisinin
kurulmamış olması (örn. tarım-turizm, sağlık-spor vb.)
Deniz turizmi için önemli noktalar olan Yumurtalık
ve Karataş’ta, yapılaşma şekillerinin ve kıyı ve deniz
kirliliğinin bölgenin değerini ve tercih edilirliğini
düşürmesi
Merkez ilçeler dışında konaklama ve tesis
kapasitelerinin yetersizliği
Kent içi ve diğer ilçe merkezlerine toplu taşıma
yetersizliği
Bölgesel rehberlerin sayıca az oluşu
Yerel halk ve işletme sahiplerinin sahip oldukları
değerleri bilmemesi ve turizm bilinci eksikliği
Turizme hizmet verecek alanlarda teknik altyapı ve
üstyapı ile turizm altyapısı eksikliği
İl bütününde sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel
faaliyetlerin ve faaliyet alanlarının yetersizliği
İlde yaşanan yoğun göç olgusunun yarattığı
demografik ve güvenlik ile ilişkili sorunlar
Kurumsal işbirliklerinin eksikliği
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Tehdit

Özellikle COVID-19 ile beraber dünya genelinde artan
doğa tabanlı turizm trendi

Komşu ülkelerdeki savaş, terör gibi olaylar nedeniyle
Adana’nın yoğun göç alması

Geleneksel kültürün deneyimlenmesine olan talebin
artması

Tarım alanlarının yapılaşma baskısı altında olması ve
bu alanların amaç dışı kullanımının artış göstermesi

Yöresel yemeklere artan ilgi nedeniyle gastronominin
turizmde popüler bir varlık haline gelmesi

COVID-19’un iş sürekliliğini engellemesi

Kent merkezinin su ile ilişkisinin (Seyhan Nehri) turizm
faaliyetlerine entegrasyonunu olanaklı kılması
Tarımsal ürün çeşitliliğinin turizm faaliyetlerinde
kullanılabilirliği
Artan döviz kurları nedeniyle yurt içi destinasyonların
yerli turistler arasında popülerliğinin artması
Ortadoğu ve Avrupa pazarlarında Türkiye’ye sağlık
amaçlı ziyaretlere karşı artan ilgi

İklim değişikliğinin etkisiyle kent merkezi ve ovalık
alanda yaz aylarında giderek artan sıcaklıklar
Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olan Gaziantep ve
Antakya’nın gastronomi alanındaki rekabet gücünün
Adana’yı geride bırakması
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