Misis Boğazında Ceyhan ırmağı üzerindeki dokuz gözlü Roma Köprüsü
Köprü hakkında anlatılan hikayelerden en kayda değer olan Lokman Hekim'in
ölümsüzlük ilacını bulduğu ve bu ilacı yazdığı kağıdı Misis Köprüsü'nde elinden
uçtuğudur. Günümüzde insanları üzerinde taĢımaya devam eden köprü, 1998 yılında
yeniden restore edildi. Köprü halen etkili bir Ģekilde kullanılmaktadır.

Ceyhan Ovasını AĢağı Ovaya bağlayan Yakapınar (Misis) Boğazı
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ÇUKUROVA (AġAĞI OVA)
Misis Boğazının güneyinde yer alan Çukurova, Ceyhan, Seyhan ve Tarsus
(Berdan) ırmaklarının taĢıdığı alüvyonlarla meydana gelmiĢ müĢterek bir delta
ovasıdır. Bu ova Torosların eteğinde denize doğru farklı yükseltilerde (50-60; 25-30;
10-15 m.) üç taraça halinde alçalır. En yeni delta bu taraçaları kıyıya bağlar ovaya
basamaklı bir görünüĢ kazandıran bu alüviyal taraçalar, ova tabanının subsidans
(çökme) alanı olduğuna iĢaret eder. 1000 m. kalınlığındaki alüvyal malzeme bu
çökmelerin açık kanıtıdır.

Çukurova ve yakın çevresi
Yükseltisi bugün 5-6 metreye kadar çıkan yeni delta üzerindeki akarsuların eski
yatak izleri, Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının bir kumul setti gerisinde evvelce Tuz
Gölü ile Akyatan Gölünü içine alan büyük bir lagüne döküldüklerini göstermektedir.
MÖ.5.asırda Seyhan ırmağı batıya kayarak bu büyük lagünü orta yerde doldurmuĢ ve
sonuçta Tuz Gölü ile Akyatan lagünlerini oluĢmuĢtur. Ceyhan ırmağı ise ani bir dirsek
çizdikten sonra Yumurtalık limanına akmıĢtır. Daha sonra Ceyhan ırmağı Akyayan ile
Kokarot lagünleri arasındaki Hurma Boğazı yatağını kullanmıĢtır ki, Ceyhan ırmağı
çeĢitli duvar haritaları ve atlaslarda gösterilenin aksine 1935 yılından bu yana Hurma
Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e dökülmektedir.
Çukurova’nın batı kesiminde Seyhan ırmağı ile Tarsus çayı geçmektedir.
Uzunyayla’dan inen Zamantı çayı ve Tahtalı dağlarının suyunu taĢıyan Göksu çayı ile
beslenen Seyhan ırmağı (516 km. uzunluğunda) kar ve yağmurlarla beslendiğinden
dolayı Ceyhan ırmağı gibi Nisan’da kabarır, Eylül’de akımı en az değere iner. Seyhan
ırmağı, Ceyhan’a göre daha düzenli bir rejime sahiptir.
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Adana kuzeyinde Seyhan ırmağı üzerinde inĢa edilen ve aynı adı taĢıyan baraj ve
hidroelektrik santrali 1956 yılında iĢletmeye açılmıĢtır. Bu barajdan Adana Ovasındaki
175.000 ha. olan sulanabilmekte ve yılda 350 milyon kwh. elektrik enerjisi
üretilmektedir.
Bolkar dağlarından kaynaklarını alan 150 km. uzunluğundaki Tarsus (Berdan)
çayı, kar örtüsünün erimeye baĢlamasıyla azami akımına mayıs ayında ulaĢır ve
ovada tahribata yol açar. BuharlaĢma ve sızma yönünden eylül ayında suyu azalır.
TaĢkın döneminde çekik dönemine oranla 100 kat fazla su taĢıdığı için Tarsus çayına
sel rejimli bir akarsu diyebiliriz (945 m3/sn, 9,3 m3/sn).
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1838 yılında Kavalalı Mehmet Ali PaĢa’nın oğlu Mehmet Ali PaĢa tarafından
Çukurova’da tarımın geliĢtirilmesi için Mısır’dan getirilen “fellâhlar” ovada önemli
etkinliklerde bulunmuĢlardır. 1861 yılında Amerika BirleĢik Devletleri’nde Ģiddetli
iç savaĢlar yaĢandığı için Ġngiltere pamuk gereksinimini Osmanlı’dan sağlamak
üzere giriĢimlerde bulundu ve yaptırdığı araĢtırmalar sonucunda Anadolu’da en
uygun pamuk alanı olarak Çukurova’da Adana-Tarsus-Mersin üçgenini ve Ege
Bölgesinde Manisa ilinin Kırkağaç ilçesini seçti. Bunun üzerine ABD’den ve
Mısır’dan getirtilen pamuk tohumları önce bu sahalardaki çiftçilere parasız dağıtıldı
ve böylece 1862 yılında Çukurova’da pamuk tarımı baĢladı. Daha sonra 1864’te
Kırım’dan, 1878, 1935 ve 1953’de Balkanlardan gelen göçmenler Çukurova’ya
yerleĢtirildiler.
Devlet, II. Dünya SavaĢı sonrasındaki yıllarda (1945 senesinde) Tarsus çayı ile
Ceyhan ırmağı arasındaki sahada drenaj kanalları açarak bataklıkları kurutmuĢ,
sulama tesisleri yaparak alanın tümünü (250.000 ha.) sulanır hale getirmiĢtir. Bir
zamanlar meĢe ağaçları ile kaplı iken, yerleĢim yeri ve tarla açmak üzere ortadan
kaldırılarak yarısı ziraate kazandırılmıĢ olan Adana Ovası’nda çok çeĢitli ürünler elde
edilir. Bunlar: Tahıl, pamuk, susam, zeytin, muz, diğer meyve ve sebzelerdir. Tahıl
ürünleri içinde buğday baĢta gelir. Buğday ekim alanının geniĢ yer tutması, ovada
yaĢayan nüfusun 1,5 milyonun üzerinde olmasından ileri gelir. Buğday ekim alanları,
verimi yüksek Meksika buğdayı’nın ovada ekilmeye baĢladığı 1950-1955 döneminde
hissedilir oranda artmıĢtır.
Tarım alanlarının %70’ini iĢgal eden tahılı, Arap istilasından sonra bu yöreye
yerleĢen pamuk izler. Pamuk Adana’ya Mezopotamya’dan gelmiĢtir. 19.yy. ortalarına
kadar kapalı koza yerli pamuk yetiĢtirilirken 1941’de akala türü pamuk Çukurova’ya
girmiĢtir. Daha sonra koker cinsi ABD pamuğu Suriye-Antakya yolunu izleyerek
burada ekildi. Son yıllarda ise DPL soyu pamuk akala ve koker türü pamuğun ekim
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alanını daraltmıĢtır. Bugün Çukurova’da 100.000 tonun üzerinde pamuk
üretilmektedir. Çukurova’da pamuğun yanısıra tahıl-soya fasulyesi-turunçgil-zeytinsusam-karpuz-sebze ve meyve tarımı yaygınlaĢmıĢ durumdadır. Gerek tahıl, gerekse
pamuk, Tarsus-Adana-KarataĢ üçgeninde yoğunluk kazanmaktadır. Zeytin ve susam
Adana ile Yumurtalık arasında görülür.
Dünya ölçüsünde narenciye (turuçgil vb.) ürünlerinin fiyatlarında meydana
gelen hızlı artıĢ ve bu ürünlere duyulan zorunlu gereksinim nedeniyle Çukurova’da
turunçgil tarımına baĢlanmıĢtır. Sulamalı tarımın yaygınlaĢmasıyla birlikte Muson
Asyası’nın baĢlıca ürünü olan turunçgiller Çukurova’da hızla alan kazanmıĢtır.
Çiçeklerinden parfüm, meyvelerinden meyve suyu imâl edilen turunçgiller aynı
zamanda tarıma dayalı sanayiye hammadde olmuĢtur. Turungil tarımı içinde portakal
yetiĢtiriciliği baĢta gelir. KıĢ mevsiminde Tarsus çayı ve Seyhan ırmağı vadileri
boyunca Toroslar’dan inen soğuk rüzgârlar limon bahçelerini Mersin’in batısındaki
korunaklı kıyı ovasına hapsetmiĢtir. Mersin-Tarsus arasında turfanda sebze bahçeleri
geniĢ yayılıĢ göstermektedir.
Fazlaca emek isteyen pamuk ile meyve ve sebze ziraati hem Doğu, hem de
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri insanını bu yöreye çekmiĢtir. Adana ovasında
çoğunluğu bol sulu kuyular etrafında kümelenmiĢ toplu köyler egemendir. Torosların
eteğinde kesme taĢtan, ovada kerpiçten yapılmıĢ evler dikkati çeker. Eskiden çalı ve
kamıĢtan yapılmıĢ tek katlı meskenlerden oluĢan kır yerleĢmeleri kıyıya yakın
bulunan meyve ve sebze bahçeleri içinde dağınık bir Ģekilde bulunuyorlardı.
Günümüzdeki çarpık yapılaĢma bu güzellikleri maalesef yok etmiĢ olup, doğaya
uyumlu bu güzel meskenlerin yerini betonarme binalar almıĢtır. Çukurova’nın ve bu
ünitenin de içinde yer aldığı bölümün (Adana bölümünün) baĢlıca yerleĢmesi Adana
Ģehridir.
Adana: Adana’nın adı mitolojiye göre Uranos’un oğlu olan ve bu Ģehrin
kurucusu olduğuna inanılan Adanos’un adından gelmektedir. Uranos’un oğulları
Adanos ve Saros, Tarsus adındaki zalim bir hükümdar ile savaĢarak bu yöreyi ele
geçirmiĢlerdir. Bu kiĢilerden Adanos’un adı Adana’ya, Saros’un adı Seyhan ırmağına
, Tarsus’un adı ise Tarsus Ģehrine verilmiĢtir.
Hititler döneminde Adana ve civarı Uruadaniye ( Adaniye ülkesi) adıyla
bilinirdi. Bazı tarihi belgelerde Adana’nın eski adları, Erdene, Ezene, Azana Ģeklinde
geçmektedir. 24 Aralık 1918’de Fransızlar tarafından iĢgal edilen Adana, 1921 yılında
imzalanan Ankara Ġtilâfnamesine göre geri alınmıĢtır. Bugün Adana Ģehri, Seyhan
baraj gölünün hemen güneyinde Seyhan ırmağı’nın iki yakasında yer almaktadır.
MS.VI. yüzyılda yapılmıĢ olan 21 gözlü bir taĢkörü (Justiniaus köprüsü ) Adana
Ģehrinin Seyhan ve Yüreğir semtlerini birleĢtirir (Seyhan ırmağının batısında Seyhan,
doğusunda ise Yüreğir semti yer almaktadır)
Adana Ģehri, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluĢturduğu Çukurova Deltası'ndan
kuzeydeki dağlara doğru hafif bir eğimle yükselen alüvyal dolgu taraçalardan biri
üzerinde, denizden yaklaĢık 40 km içeride (ve kuzeyde) kurulmuĢtur. Denizden
yüksekliği il merkezinde 23 m'dir. Seyhan nehri, bu düzlükte bir kaç metre gömülmüĢ
geniĢ bir yatak içinde kentin kuzeyinden güneyine akar. Irmakla kentin kurulduğu
düzlük arasındaki düzey farkının azlığından doğan sel baskınları, Seyhan Barajı'nın
yapımından sonra hemen hemen ortadan kalkmıĢtır. Adana kentinin çekirdeğini,
sırtını doğuda Seyhan ırmağına dayamıĢ olan Tepebağ yükseltisinin çevresindeki
dairesel yerleĢim oluĢturur. Roma döneminden kalma TaĢ Köprü, burayı Seyhan'ın sol
kıyısına bağlar. Uzun süre orta halli bir taĢra kenti özelliğini koruyan, nüfusu 20-30
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bini aĢamayan Adana; 19. yy'ın ikinci yarısında geliĢmeye baĢladı. Bu geliĢme özellikle
1950'den sonra hızlanarak Adana'ya bugünkü büyük kent özelliğini kazandırdı.
1886'da, kent, demir yoluyla Mersin Limanı'na bağlandı. Hicaz demir yolu Birinci
Dünya SavaĢı yıllarında Torosları aĢarak Adana'ya ulaĢtı. Bu geliĢmeler sonucu kent,
özellikle 1950'den sonra eski çekirdeğin çevresinde daha çok Kuzey-Batı'daki
istasyona ve batıya doğru olmak üzere hızla yayıldı, çekirdek bölümde kimi
düzenlemeler yapıldı. Planlı yeni mahalleler kuruldu, geniĢ caddeler ve parklar açıldı.
Bu geliĢmeler sırasında büyüme Seyhan'ın sol yakasına taĢtı. Türkiye'deki kentleĢme
sürecinin en hızlı olduğu yerleĢmelerden biri olan Adana, Akdeniz Bölgesi'nin ticaret,
sanayi ve sermaye piyasası bakımlarından en önemli merkezidir. GeliĢmiĢ bir yol
Ģebekesinin kavĢak noktası olan Adana'da, havaalanı, çeĢitli düzeyde eğitim
kurumları, Çukurova Üniversitesi ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi vardır.
Anadolu’dan Mezopotamya’ya giden tarihi yol üzerinde bir konaklama yeri olan
Adana, çevresindeki tarımsal ürünleri iĢleyen endüstri tesisleriyle (Çırçır, iplik
dokuma, un, salça, meyve suyu, sigara, deri, ambalaj, çimento) tarımsal ürünlerin
ticareti ve Çukurova Üniversitesi sayesinde geliĢmiĢ 1.034.000 nüfusuyla Türkiye’nin
5. büyük Ģehri olmuĢtur (Ġstanbul 8.141.163, Ankara 2.917.602, Ġzmir 2.058.972, Bursa
1.054.796, Adana 1.033.571). BüyükĢehir belediyesi örgütüne sahip olan Adana Ģehri
içerisinde iki semt ilçesi ve iki semt belediyesi teĢkilatı bulunmaktadır.
Tarsus: Ovanın diğer bir eski Ģehri TARSUS’tur. Antik Çağ’da Kilikya’nın
merkezi olan TARSUS islami inanıĢa göre ġĠT Peygamber tarafından kurulmuĢtur.
Tarsus’un en eski yerleĢim yeri olan GÖZLÜ KULE Höyüğüdür. Burası Tarsus’un
güneyinde 22m. yüksekliğinde 300 m. geniĢliğinde bir höyüktür. M.Ö. 5000’li yıllarda
kurulmuĢtur. ESHABI KEHF (YEDĠ UYURLAR) MAĞARASI Tarsus’un 10 km.
KB.’sında Dedeler Köyü’nün 1 km. doğusundadır.Roma Ġmparatoru DACĠANUS’un
iĢkencesinden kaçan 7 arkadaĢ köpekleriyle birlikte 309 yıl uyumuĢlardır. Mağara
taĢtan oyulmuĢtur. Ġçi dört köĢelidir. Mağaranın yanında 3 minaresi olan bir cami
bulunmaktadır.
Anadolu’yu Ön Asya ülkelerine bağlayan Antik Çağ’ın Kervan yolu GÜLEK
BOĞAZI’ndan Ovaya açılmaktaydı. Savunmaya elveriĢli bir yerde kurulmuĢ
TARSUS’un bu dönemdeki limanı Ģimdiki Ģehrin güneyinde bulunmaktaydı. Orta
Çağ’da Adana Ovasının en önemli yerinde bulunan TARSUS, Limanın dolması ve
Adana’nın rekabeti karĢısında sönükleĢti. 1950 yılından sonra canlanan Tarsus,
Ovadaki turfanda sebzeciliğin en önemli merkezi haline geldi.Tekstil, Yağ, Un,
Çimento fabrikaları sayesinde daha da büyüyen Tarsus, 193.000 nüfusa sahip
olmuĢtur. Tarsus Ģehri ülkemizdeki en fazla nüfuslu ilçe merkezlerinden biridir
(Gebze-237.494, Tarsus- 192.413, Ġskenderun-166.228).
Orta Çağ’da Doğu Akdeniz’in ünlü ticaret limanı Yumurtalık, en parlak
dönemini 12. ve 14. asırlar arasınsa yaĢadı. Ümit Burnu’nun keĢfinden sonra
Yumurtalık limanı önemini yitirmiĢtir. Bugün Irak petrol boru hattının son durak yeri
olan Yumurtalık, 4.250 nüfuslu bir liman kasabasıdır.
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9. TOROS ALADAĞLARI

Toros Aladağları
Adana Ovası kuzeyinde Zamantı ırmağı batısında GB-KD doğrultusunda
uzanan Toros Aladağları serpantinlerin geniĢ yer kapladığı ve esas itibariyle
kalkerlerden yapılı büyük bir kütledir. Aladağların kuzey kesimine SĠYAH ALADAĞ,
güney kesimine de BEYAZ ALADAĞ denilmektedir. Beyaz Aladağlar üzerinde doruk
kısmını oluĢturan 3.756 m. yükseklikteki DEMĠRKAZIK TEPESĠ bulunmaktadır.
Karstik Ģekillerin de yaygın olduğu Beyaz Aladağlar’da 4. Zaman buzullaĢmasının
izlerine de rastlanır.
Beyaz Aladağlar, Çakıt ve Görgün (Çamardından gelen) ırmakları tarafından
enine yarılmıĢlardır. Çakıt ırmağı derinliği 1.300 metreyi bulan bir kanyonun
tabanından akar. Demiryolu bu kanyonun yamacını izler. Bu kesim trenler Pozantı ile
Karaisalı kasabasının batısına rastlayan Hacıkırı istasyonları arasında bir çok tünelin
içinden geçmek zorunda kalırlar.
II.Zaman kalkerlerinden yapılı güneydeki Beyaz Aladağlar I. Zamana ait siyah
kalkerlerden oluĢan kuzeydeki Siyah Aladağlar üzerine bir fay boyunca Ģarye
olmuĢtur (bindirmiĢtir). Yükseltisi 2.700 metreyi geçmeyen Siyah Aladağlar daha
yuvarlak Ģekillere sahiptir. Aladağ’ın doğu yamacında demir cevheri içeren yataklar
mevcuttur (Eski Faraça = Yeni Çamlıca civarında).
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EcemiĢ-Tekir grabeni ve yakın çevresi
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10. ECEMĠġ - TEKĠR GRABENĠ
Erciyes dağının güneybatısında YeĢilhisar kasabasının güneyinden baĢlayarak
Kırkpınar dağlarını K-G doğrultusunda kesip Çamardı kasabası doğusunda Görgün
ırmağının yukarı çığrını (EcemiĢ suyunu) izleyip Pozantı’ya kavuĢan ve buradan
sonra Gülek Boğazını içine alıp Adana Ovasında son bulan 120 km. uzunluktaki bir
çukurluktur. Bu çukurluğa Alman Jeoloğu Blumenthal Görgün ırmağının yukarı
çığrına verilen ECEMĠġ adından dolayı “EcemiĢ Grabeni” demiĢtir. Gene bir Alman
Jeoloğu Frech ise Gülek boğazındaki Tekir köyünden esinlenerek bu çukurluğa “Tekir
Grabeni” ismini vermiĢtir. Bu nedenle söz konusu çukurluk iki ayrı isimle
anılmaktadır.
Bu çukur alanın baĢlıca ürünleri Tahıl, Bakliyat ve Meyve’dir. Özellikle üzüm ve
elma baĢta gelen ürünlerdir. Bağlar oluğun güney bölümünde geniĢ alan kaplar.
Adana Ovası halkının yazın serinlemeye çıktığı sayfiye kasabaları ve yaylalardan bir
kısmı (Bürücek,Tekir Yaylaları) bu oluğun kenarında ve oluğu bölümlere ayıran eĢik
alanları üzerinde yer alırlar.
EcemiĢ veya Tekir grabeni yöresinin baĢlıca yerleĢmeleri kuzeyde Çamardı
(Niğde) (5.500) ile güneyde Pozantı (8.000) kasabalarıdır.
11- POZANTI (KIRKPINAR) DAĞI - ULUKIġLA DEPRESYONU
BOLKAR DAĞLARI
Toros Aladağlarının hemen batısında, Niğde’nin güneydoğusunda yer alan
Pozantı (Kırkpınar) dağı aynı zamanda bu kesimde Orta Anadolu-Akdeniz Bölgesi
arasında sınırı oluĢturur. Kalker-kuvarsit ve volkanik kültelerden yapılı Pozantı dağı
(2.700 m.), aynı zamanda EcemiĢ koridorununun yukarı kesimini batıdan
sınırlamaktadır. Bu dağ sırası batıda UlukıĢla neojen oluğu ile Bolkar Dağları’ndan
ayrılmaktadır.
Bağların yanı sıra elma bahçelerinin çok yaygın olduğu ve bir miktar tahıl
yetiĢtirilen UlukıĢla senklinali Seyhan ve Ceyhan ovalarını Orta Anadolu’ya bağlayan
kara ve demir yollarının geçtiği bir koridordur. Bu koridorun Ġç Anadolu’ya açılan
kapısı durumunda olmasına rağmen, UlukıĢla, çeĢitli ve kârlı bir ziraat hayatına fırsat
vermeyen Ġç Anadolu iklimi yüzünden fazlaca geliĢememiĢtir(6.000).
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UlukıĢla depresyonundan sonra, Bolkar Dağları baĢlar. Karbonifer yaĢlı
metamorfik kültelerden oluĢan bu dağların kuzeyde Ereğli havzasına inen GB kesimi
güneyden gelen tektonik basınçların etkisiyle kuzeye devrilmiĢ yatık antiklinal
durumundadır.
Kesitlerde anlaĢılacağı üzere. Bolkar dağlarının yüce tepeleri kuzeye doğru
devrik olan antiklinal üzerinde yer alırlar. Bu tepelerden en yükseği olan
MEDETSĠZ’in (3.585m.) kuzey yamacını izleyerek aĢağılara inen derelerin kaynak
kısımlarında buz yalakları, hörgüç kayalar ve morenler tespit edilmiĢtir.
Bolkar dağlarının zirve kesiminin güneyinde Perm kalkerlerinden yapılı bölüm
yer alır. Perm kalkerleri fay boyunca dağın en yüksek kısmını oluĢturan yatık
antiklinal üzerine sürüklenmiĢlerdir. Bu bölge yörüklerin 2-4 ay süreyle yazın kıl
çadırlarda kalıp, hayvanlarını otlattıkları yaylalar sahası; daha doğrusu dönemlik
olarak iskân edilen bir alandır.
Perm kalkerleri bölgesi yine bir ekay hattı boyunca ve dik bir eĢikle denizel
neojen tortuların kapladığı III. bölgeye intikal eder. Kabaca POZANTI ile EFRENK
DERESĠ yukarı çığrı arasında uzanan söz konusu eĢiğin yani falezi yükseltisi doğuda
2.000, batıda 1.500 m.’dir. Bu falez, farklı iki ekonomik sahayı birbirinden ayırır.
Falezin sadece yaz mevsiminde Ģenlenen kuzey kısmı yani II. Bölgede YAYLACILIK
yapılır. Bu kısımda devamlı oturulan yerleĢmeler yoktur. Falez ile kıyı ovaları
arasındaki bölgede ekonomik hayatın temelini TARIM oluĢturur. Burası bütün yıl
halkın oturduğu bir sahadır.
Birbirini tamamlayan bu iki bölüm arasında falezin eteğinde FINDIKPINARÇAMLIYAYLA (NAMRUN)-PINARBAġI gibi hayvansal ve tarımsal ürünlerin eski
değiĢim merkezleridir. Modern yolların yapımından sonra, ova halkının yazın
oturduğu kasabalara dönmüĢlerdir. Bunlardan FINDIKPINAR ve NAMRUN
Tarsusluların, PınarbaĢı ise Erdemlilerin yazı geçirdikleri sayfiye yaylalarıdır.
Perm falezlerinin güneyinde denize doğru hafif eğimli olan Neojen alan,
akarsularla derince yarıldığı için, bir plâto manzarası kazanmıĢtır. O itibarla, söz
konusu bu kuĢağa “PLATO TOROSLARI” da denilebilir. Devamlı yerleĢmelerin
büyük yoğunluk gösterdiği “Plato Torosları”nın eteğinde travertenlerden ve kısmen
alüvyonlardan yapılı boyuna bir kıyı kuĢağı uzanır.
12. MERSĠN KÖRFEZĠ-MERSĠN ġEHRĠ
Batıda Göksu Deltasındaki Ġncekum Burnu ile doğuda Çokurova deltasındaki
KarataĢ burnu arasında yer alan Mersin Körfezi, Antalya Körfezine göre küçüktür.
Mersin Ģehri ile Ġncekum-KarataĢ burunları arasında düzgün bir üçgen Ģeklinde olan
Mersin Körfezi’nin batı kıyıları Orta Torosların (Bolkarlar’ın) eteklerine, doğu kıyıları
ise alüvyal bir çıkıntı olan Çukurova deltasının batı kıyılarına karĢılık gelmektedir.
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Mersin: Çukurova’nın batısında adını verdiği körfezin uc noktasında yer alan
Mersin, 1850 yılında bir iskele durumunda iken, Tarsus Limanının dolması üzerine
büyük önem kazanmıĢtır. Buharlı gemilerin dünya denizlerinde görülmesi ve bunların
sığ denizlere sokulamaması Mersin iskelesinin iĢine yaradı. GeniĢ, derin ve dolma
ihtimali olmayan Mersin limanı 19. asır ortalarında Seyhan ve Ceyhan ovalarının
baĢlıca limanı oldu. Önceleri Mersin, Toroslardan indirilen tomrukların ve ovadan
elde edilen pamuğun ihraç limanıydı. Asrın sonlarında demiryolunun Adana’dan
Mersin’e uzatılması onun büyümesini sağladı. Zamanla ATAġ petrol rafinerisi, suni
gübre, Soda,Cam, Bitkisel Yağ, Tekstil, Deri fabrikalarına ve Serbest Bölgeye sahip
oldu. Bu sayede geliĢen MERSĠN bugün 540.000’e yaklaĢan nüfusuyla Türkiye’nin 10.
büyük Ģehri durumuna gelmiĢtir. Mersin Ģehri içinde Akdeniz, Toroslar, YeniĢehir
semtleri bulunmaktadır.
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Mersin Körfezi ve Mersin
Serbest Bölgenin Tanımı
Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük bölgesi
dıĢında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliĢkin hukuki ve idari düzenlemelerin
uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniĢ teĢviklerin tanındığı
ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.
Serbest Bölgelerin Kurulması ve ĠĢletilmesindeki Temel Amaçlar
-Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak,
-Yabancı sermaye ve teknoloji giriĢini hızlandırmak,
-Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir Ģekilde temin etmek,
-DıĢ finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak.

Mersinde Serbest Bölgenin kurulmasına etki eden faktörler Ģunlardır:
 Yabancı yatırımcılar için büyük uluslararası pazarlara (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu ve Batı Avrupa,
Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri) yakınlığı sebebiyle bir merkezdir.
 Akdenizin en önemli limanlarından biri olan Mersin Limanına bitiĢik olarak kurulmuĢ olup, kendi
rıhtımları vardır.
 Bölge arazisi kamuya ait olup, modern altyapı hükümet tarafından yapılmıĢtır. Bölge içindeki tüm
hizmetler MESBAġ Mersin Serbest Bölge ĠĢleticisi Anonim ġirketi tarafından verilmektedir.
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 Bölge her türlü toptan ticarete (alım-satım) olduğu gibi, herçeĢit hafif sanayi üretimine (elektronik,
optik, makine, yedek parça, tekstil, konfeksiyon, vs) Paketleme, montaj, depoculuk, bakım ve onarıma olanak
sağlamaktadır.
 Gerek bölgede üretilen malların gerekse dıĢarıdan bölgeye gelen malların yerli pazarlara herhangi bir
kısıtlama olmaksızın sevkine olanak sağlar.
 Türkiyeden temin edilen tüm ham, yarı ve tam mamül mallar ve Türkiye'de üretilen zirai malların
bölgeye cazip ihraç fiyatlarıyla gönderilmesi mümkündür.
 Üretim firmaları için hizmet ve idari alanlarda gerekli tüm personel ihtiyacı, Mersin ġehrinden temin
edilebilir. Yatırımcılar diğer ülkelere oranla daha yüksek kalitede iĢgücünü daha ucuza bulabilirler.

Mersin Körfezi ve Serbest Bölge
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13. MERSĠN-GÖKSU DELTASI ARASINDAKĠ SAHĠL KUġAĞI
Plato Toroslarının eteğinde MERSĠN-ERDEMLĠ arasında geniĢleme imkanı bulan
kıyı ovası Erdemli batısında daralarak Limonlu kasabasında son bulur. Kıyı ovasının
100 metreye kadar çıkan bölümlerinde turunçgiller, kuytu köĢelerde muz yetiĢtirilir.
Narenciye bahçelerinin %90’ı soğuktan pek hoĢlanmayan limon yetiĢtirme alanlarıdır.
Bu bölümde muz ağaçları da zaman zaman don olaylarından olumsuz yönde
etkilenmekteyse de, çelikten yetiĢtirmek suretiyle ertesi yıl yeniden ürün
alınabilmektedir. MERSĠN-ERDEMLĠ sahil kuĢağının önemli bir turfanda sebze
yetiĢtirme alanı olduğu söylenebilir. Turfanda sebze içinde baĢta geleni domates,
salatalık ve fasulyedir. Bu sahil kuĢağının baĢlıca yerleĢim merkezleri 44.000 nüfuslu
Erdemli Ģehri ile ÇeĢmeli, Kargıpınarı, Tömük, ArpaçbahĢiĢ, Kocahasanlı, Limonlu,
Kumkuyu ve Kızkalesi kasabalarıdır. Mersin-Erdemli kıyı kuĢağı son yıllarda turistik
tesislerle dolduğu için tarım alanları bu geliĢmeden olumsuz yönde etkilenmektedir.

Erdemli-Kızkalesi sahili

Kızkalesi, Erdemli-Silifke arasında Mersin'e 60 km. uzaklıktadır. Aslında
Kızkalesi’nde iki kale bulunmaktadır. Karadan 200 m. açıktaki kalenin (Kızkalesi)
yanısıra, denize uzanan bir burun üzerinde bir diğeri (Korykos Kalesi) konumlanmıĢ.
Her iki kale de 12. yüzyıl baĢında Rubeniyan soyundan gelen Ermeni kralları
tarafından Korykos kentini korumak için yaptırılmıĢtır. Korykos Kalesi ve Kızkalesi
geceleri ıĢıklandırılıyor ve çok güzel bir görüntü oluĢturuyor. Her iki kale de çok iyi
durumda. Korykos kent kalıntıları, Korykos Kalesinin kuzeydoğusuna doğru geniĢ bir
alana yayılıyor. Kalenin hemen yanından geçen karayolu, kalıntıları ikiye bölüyor.
Korykos kentinin kuruluĢu ile ilgili somut bilgi yok. Suriye kralı III. Antiokhos M.Ö.
197’de Akdeniz limanlarını ele geçirdiğinde Korykos ismine rastlanıyor. Roma
döneminde Korykos iĢlek bir limanmıĢ. Ġmparator Hadrianus kenti ziyaret etmiĢ ve
bir heykeli dikilmiĢ. M.S. IV. yüzyıldan itibaren de Hristiyanlık yayılmıĢ. Korykos
1448’de Karaman Sultan’ı Ġbrahim Bey tarafından alınmıĢ, 1482’de ise Osmanlı
egemenliğine girmiĢ.Korkykos kalesi’nden Mersin yönüne ilerlendiğinde karayolunun
solunda kalan kalıntılar arasında en önemlileri, çok sayıdaki kaya mezarı, AyaĢ
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kasabası yönünde sıralanan Monastic Kilise, Justinianus dönemine tarihlenen
Mezarlık Kilisesi, üzeri niĢlerle süslü mermer blokları gözalıcı olan Bazilika ve Ģehrin
merkezindeki 5x20 m ebatlarındaki katedral (MS 5. yy.) sayılabilir.
Kız Kalesi ile ilgili efsane : Sepetten Çıkan Yılan
Kız Kalesi’ne adını veren bir söylence var halk arasında. Buna göre, bir zamanlar yörede egemen olan
krallardan biri, bir kızı olmasını çok ister, tanrıya yakarır dururmuĢ. Sonunda dileği gerçekleĢmiĢ. Kralın kızı
büyümüĢ, güzelliği ve iyilikseverliği ile herkesin sevgisini kazanmıĢ. Kralın mutluluğuna da diyecek yokmuĢ.
Günlerden bir gün kente bir falcı gelmiĢ. Kral falcıyı yanına çağırarak kızının geleceğini öğrenmek istemiĢ.
Kızın eline bakan falcı irkilmiĢ birden, gördüklerini söylemek istememiĢ ama kralın ısrarı üzerine, kızını bir
yılanın sokup öldüreceğini ve bu yazgıyı kimsenin değiĢtiremeyeceğini söylemiĢ. Kral kara kara düĢünmeye
baĢlamıĢ. Kızının kaderini değiĢtirebilmek için kıyıya yakın bir adada bir kale yaptırmıĢ ve kızını kaleye
kapatmıĢ. Kız ne olup bittiğini bilmeden, görkemli kalede yalnız, mutsuz bir yaĢam sürüyormuĢ. Bir gün
saraydan bir sepet üzüm gönderilmiĢ. Sepetin içinde genç kızın yazgısı gizleniyormuĢ. Üzümler arasından
çıkan yılan kızı sokmuĢ ve yaĢamına son vermiĢ.

Kız kalesi

Erdemli-Silifke arasında Kız kalaesi yakınında yer alan karstik oluĢumlardan
olan ve yöre halkının mitolojiye dayanarak Cennet ve Cehennem adını verdikleri iki
obruk hakkında Ģu bilgilere rastlamaktayız:
Cennet obruğu: 250 m uzunluğunda, 110 m geniĢliğinde ve
70 m derinliğindeki Cennet Çöküğü, Korykos mağaralarının en
büyüğü. Mitolojiye göre 100 baĢlı ejderha Typhon'a ait olan ve
tavan çöküntüsü sonucu oluĢmuĢ mağaraya çoğu antik döneme
ait 425 basamakla iniliyor!. Mağara giriĢinde bulunan ve M.S. 5
veya 6. yy ait olduğu sanılan küçük kilise ise Poulus adında bir
dindar tarafından Meryem Anaya ithafen yaptırılmıĢ.
Mağaradan dıĢarı çıktığınızda sizi kuĢ sesleri, dinlendirici bir
serinlik, zümrüt yeĢili bitki dokusu ve doğanın doğal parfümü
botanik kokusu karĢılıyor. Bu huzur veren sessizlik mağaraya
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neden Cennet adının yakıĢtırıldığı konusunda hak vermenizi sağlıyor. Çünkü yöre
halkı, mağarayı ve çevresini Cennete açılan bir pencereye benzettiği için Cennet adını
vermiĢ! Mağara içinde geniĢleyen galeri tabanındaki dere ise karanlığa karıĢarak
yolculuğuna yer altında devam ediyor. Cennet Çöküğünün etrafında bulunan
poligonal duvar örtülü kalıntılar Roma kontu olan Paperon'a ait. Yörenin büyüleyici
güzelliği karĢısında etkilenenler buradaki ağaçlara da bağladıkları ip, bez, yün,
benzeri kumaĢları,istek ve dilekleri için kullanıyorlar.!!! Ve gezimizin son durağı.
Cehennem obruğu: Cennet obruğunun 100 metre uzağında bulunan Cehennem
obruğu, ürkütücü, derin karanlık ve sevimsiz görünüĢü ile bu ismi fazlasıyla hak
ediyor. Mitolojide Zeus'un Ejder Typhon'u burada hapsettiğine inanılıyor. Etrafı
demir korkulukla çevrili, 50 m çapında ve 128 m derinliğindeki dik duvarlı Cehennem
obruğuna ise normal Ģartlarda inme imkanı bulunmuyor.
14. TAġELĠ YARIMADASI-TAġELĠ PLATOSU-GÖKSU VADĠSĠ-MUT
HAVZASIGÖKSU DELTASI (SĠLĠFKE OVASI)
Antalya körfezi ile Mersin körfezi arasında yarım daireyi andıracak Ģekilde bir
çıkıntı yapan TaĢeli yarımadası’nın kara alanındaki kuzey sınırı Antalya-Mersin
Ģehirlerini birleĢtiren çizgidir. Bu çizginin güneyine yer alan yarım daireyi andıran
çıkıntı TaĢeli Yarım adasıdır.
Bolkar Dağları batısında Toroslar Orta Anadolu masifinin Ģekline uyarak belirgin
bir yay çizer. Bolkar dağları batıda alçalarak platoya dönüĢürler. Plâto özelliği
Ermenek batısında ve güneyindeki sahada tipik bir Ģekilde kendini gösterir. ĠĢte,
TaĢeli Yarımadası içinde, Orta Torosların Göksu ırmağı ve kolları tarafından yarılmıĢ
batı kesimine TaĢeli platosu denilmektedir. Plato sahasında daha çok Miosen Kalker
arazi yaygın olup ortalama yükselti 1500 m. civarındadır. Susuz plato yüzeyi, yağmur
sularının kireç taĢlarını eritmesi sonucu meydana gelmiĢ, halkımızın kepir, koyak,
kokurdan ve tava adlarını verdikleri daire ve elips Ģekilli binlerce dolinle delik deĢik
olmuĢtur.
TaĢeli platosu adeta taĢ yığını ve taĢ çölüdür. Karstik Ģekillerin egemen olduğu
bu sahada küçük karstik çukurlukların tabanındaki verimsiz terra rossa toprakları
ancak birkaç aileyi besleyebilmektedir. Bu yüzden Torosların denize dönük
yamaçlarında görülen büyük kır yerleĢmeleri, plato sathında yerlerini kâgir iki odalı
ve toprak damlı 5-6 haneden ibaret mahalle yerleĢmelerine bırakırlar. Bu tür
yerleĢmelerde oturan insanlar daha çok keçi besleyerek veya ormanda çalıĢarak
geçimlerini sağlamaktadırlar. TaĢeli platosu seyrek nüfuslu yerleĢmelerdendir. Bu
yörenin baĢlıca kasabalarını Hadim, TaĢkent, BaĢyayla, Sarıveliler, Göktepe, Ermenek,
Kazancı ve Gülnar oluĢturur.
Ermenek civarında daha çok üzüm ve elma
yetiĢtirilmektedir.
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TaĢeli Platosuna kuzeyden bakıĢ
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GÖKSU VADĠSĠ
Genelde yatay yapılı Miosen kalkerlerinden oluĢan TaĢeli Plâtosu üzerinde
tektonizmanın belirlediği bir ana doğrultu boyunca (KB-GD doğrultusu) Göksu nehri
ve kolları (Gökçay-Ermenek Suyu) derin vadiler kazmıĢlardır. Göksu vadisi plâtonun
en çukur kısmına gömülmüĢtür. Vadilerin yamaçlarındaki kalkerler içerisinde son
zamanlara kadar barınak ve sığınak vazifesi gören sayısız mağara ve kovuklar
bulunmaktadır.
Göksu vadisi MUT civarında geniĢleyerek küçük bir havza Ģeklini alır.
Göksunun iki büyük kolu bu havza içerisinde birleĢerek ana Göksu nehrini
oluĢtururlar. Göksu vadisi, Ġç Anadolu’yu Akdeniz kıyısına bağlayan doğal bir yol ve
aynı zamanda küçük bir tarım alanıdır. 19.000 nüfuslu Mut Kasabası etrafında limon
ve kayısı bahçeleri ile üzüm bağları yoğunlaĢır.
Göksu nehri aĢağı çığrında Silifke önünde bir delta oluĢturarak Akdeniz’e
dökülmektedir. Denize doğru 10-11 km. sokulan Göksu deltası veya Silifke ovası
bugün özel çevre koruma bölgesi kapsamına alınmıĢtır. Göksu nehri önceleri
PARADENĠZ ile AKGÖL lagünleri arasından güneye doğru akarak Ġncekum Burnunu
meydana getirmiĢ, daha sonra burayı terk ederek doğuya yönelerek bugünkü
yatağından akmaya baĢlamıĢtır.
Göksu Deltasında, Göksu vadisinin deltaya açıldığı ve Ģiddetli rüzgârların estiği
alanlar dıĢındaki korunaklı yerlerde limon, narenciye ve üzüm yetiĢtirilir. Drenajın
yeterli olduğu kesimlerde ise turfanda sebze yetiĢtirilir.
Göksu deltasının baĢlıca yerleĢim merkezi SĠLĠFKE Ģehridir (50.000). Silifke
deltadaki bataklıklardan korunmak üzere Göksu deltasının kök kısmına yerleĢmiĢtir.
B.Ġskender zamanında Ġçel bölgesinin baĢĢehri olan SĠLĠFKE, tarihî yol üzerindeki
mevkiî itibariyle Romalılar ve Osmanlılar zamanında da önemli bir merkez idi.
Romalıların SĠLĠFKE Ģehrinde ve Göksu üzerinde inĢa ettikleri TaĢköprü Ģehrin bir
kısmını kül eden büyük yangın sırasında yıkılmıĢtır. Göksu deltası aynı zamanda
büyükbaĢ hayvan özellikle manda besleme alanıdır. Silifke aynı zamanda bu
hayvanların sütünden yapılan güzel yoğurtlarıyla da ün salmıĢtır.
Delta alanında SĠLĠFKE’den baĢka 10 köy yerleĢmesi ve 3 kasaba bulunmaktadır.
Kasabaların en büyüğü 7.000 nüfuslu TAġUCU’dur. Kıyıda bir liman kasabası olan
TaĢucu Kıbrıs ile Türkiye arasında çalıĢan feribotların ve diğer gemilerin kalkıĢ ve
varıĢ yeridir. SEKA’ya âit bir kâğıt fabrikasının bulunduğu TAġUCU bu sayede son
yıllarda atılım yapmıĢtır. Delta üzerindeki diğer 2 kasaba ise Atakent (4.751) ve
Atayurt (5.107)’tur.
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Mut Havzası
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Göksu Deltası-Ġncekum Burnu

Ġncekum Burnu- Akgöl ve Paradeniz lagünleri
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TaĢucu limanı
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15. GÖKSU DELTASI BATISINDAKĠ KIYI KUġAĞI
Göksu deltasının batısında, doğudaki devamlı kıyı ovaları gözden kaybolur. Bu
düz kıyılar yerini denize doğru ilerleyen burunların araladığı dere ağızlarında onların
güçleriyle uygun düzlüklerin yer aldığı girintili çıkıntılı kıyılara (kalanklı kıyılara)
bırakır.
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Yakın zamanlara kadar ulaĢım yollarından mahrum, tüketim merkezlerinden
uzak olan bu küçük ovaların halkı bugün sebze ve meyve ziraati (özellikle muz) ile
uğraĢmaktadır. Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur’un sulanabilen topraklarında
muz ve narenciye bahçeleri geniĢ yer tutmaktadır. Fakat son yıllarda deniz turizmine
yönelik bilinçsiz yapılaĢma nedeniyle bu yörede kıyıdaki muz bahçeleri maalesef yok
edilmeye baĢlamıĢtır.
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Anamur ve Anamur Burnu

Bu yörede Anamur Çayının oluĢturduğu küçük bir delta düzlüğü üzerinde yer
alan ANAMUR, oldukça eski bir yerleĢmedir. 3. asırda Romalıların kurduğu; 13.
asırda Karamanoğulları’nın imar ettiği MAMURĠYE, sonradan Anamur adını almıĢtır.
Kıyı boyunca uzanan yol üzerinde bulunan Anamur bu sayede geliĢerek 40.000
civarında bir nüfusa sahip olmuĢtur.

Anamur-Mamure Kalesi

Anamur kuzeyinde Toroslara doğru yükseldikçe yayla alanlarına ulaĢılmaktadır.
Eskiden hayvancılıkla geçinenlerin, Ģimdi ise sayfiye amaçlı yararlananların yazı
geçirdikleri Kas ve Abanoz yaylaları en önemli rekreasyon alanları durumundadır.
(Abanoz: Siyah kerestesi olan değerli bir ağaç olup, nefesli sazlardan klarinet, obuanın
yapım malzemesidir. Abanoz yaylası bu ağacın yetiĢme alanı olduğu için “Abanoz”
adı verilmiĢtir.)
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Abanoz Yaylası

Anamur’un batısında Türkiye’nin Akdeniz kıyısının en uç çıkıntısı yani Anamur
burnu yer alır. TaĢeli platosunun dik bir Ģekilde denize indiği bu kesimde kıyı
düzlüğü ortadan kalkar ve biraz batıda KALEDERAN ÇAYI Deltasında tekrar bir
düzlük ortaya çıkar. ĠĢte bu kesim Adana bölümü ile Antalya bölümü arasındaki
sınırın güney ucunu oluĢturur. Kalederan çayı aynı zamanda Ġçel-Antalya il sınırının
da bir bölümünü oluĢturmaktadır.
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Anamur batısında Kalederan Çayı
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