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Mersin; Akdeniz’in mavisinde 300 kilometreyi 
aşan ve bunun 108 km’si doğal sahillerden 
oluşan kıyı şeridi ile yılın üç yüz günü güneş 

altında uzanan kumsalları, Toros Dağları eteklerindeki 
yaylaları, Anadolu’da Hristiyanlığın ilk yayıldığı yerler-
den biri olarak inançların, dillerin, kültürlerin birbirine 
karışıp aynı sofrada buluştuğu çok özel bir ildir.

Dünyaya yön vermiş büyük medeniyetlerin hüküm sür-
düğü çok önemli bir coğrafyada bulunan Mersin; bu 
büyük medeniyetlerin insanlık mirası kültür hazineleri-
ni günümüzle buluşturarak geçmişle gelecek arasında 
bir köprü görevi görmektedir.

İL KÜNYESİ

NÜFUS 1.814.468 YILLIK İHRACAT 1.759 MİLYON DOLAR

YÜZÖLÇÜMÜ (km2) 15.853 YILLIK İTHAALAT 1.158 MİLYON DOLAR

İLÇE SAYISI 13 VERGİ GELİRİ 12,9 MİLYAR TÜRK LİRASI

TARIM ALANI (ha) 339.740 ORMAN ALANI (ha) 876.811

Akdeniz’in İncisi “Mersin”
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Çukurova’nın verimleri ve bereketli 
toprakları üzerine kurulu Mersin, 
bu nedenle insanlığın ilk yerleşim 
yerlerinden biri olmuştur. Antik çağ-
daki adı Kilikia olan Akdeniz'in ma-
visinin Torosların yeşili ile buluştuğu 
bu özel coğrafyanın tarihi Yeni Taş 
Çağı’na kadar uzanmaktadır.

Gözlükule ve Yumuktepe höyüğün-
de yapılan kazılarda elde edilen 
bulgular sadece yörenin değil tüm 
insanlık tarihinin aydınlatılması 
için çok değerli bilgiler içermek-
tedir. Özellikle kentin kuzeyindeki 
Yumuktepe höyüğünde yapılan 
kazılarda Mersin’in tarih boyunca 
kesintisiz olarak birçok önemli me-

deniyete ev sahipliği yaptığı anla-
şılmıştır.

Nitekim Mersin’in dört bir yanında 
Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, 
Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslı-
lar Selçuklular ve Osmanlı İmpara-
torluğunun her biri bu medeniyet-
lerin ihtişamını yansıtan eserlere 
rastlamak mümkündür.

Köklü tarihinin her döneminde, 
önemli bir yerleşim yeri, canlı bir 
ticaret, kültür ve sanat kenti olarak 
bölgesinde daima bir çekim ve cazi-
be merkezi olan Mersin; günümüz-
de de bu konumunu, ticaret, sanayi, 
turizm ve tarım kenti olma kimliğini 
bir arada taşıyarak güçlü bir şekilde 
sürdürmektedir.

ÜLKEMİZİN DÜNYAYA AÇILAN 
KAPISI MERSİN LİMANI 

Mersin; Uluslararası ticaret yolla-
rının kesişme noktasında yer alan 
Ortadoğu ve Doğu Akdeniz hinter-
landında çok önemli lojistik bir üs 

ve ticaret merkezi konumu ile hızlı 
bir gelişme içerisindedir. İlimiz bu 
gelişimini Mersin Limanı ile taçlan-
dırmaktadır.

Nitekim 2018 yılında elleçlenen 
1,72 milyon teu konteynır iş hacmi 

ile ülkemizde en büyük, dünyanın 
en büyük ilk 100 limanı içerisinde 
bulunan Mersin Limanı bu yönüyle 
sadece ülkemizin değil aynı zaman-
da Doğu Akdeniz’in de en önde ge-
len limanları arasındadır.

Medeniyetlerin 
Buluşma Noktası

Ticaret Üssü Mersin
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Bu nedenle uzunluğu 400 metreye 
kadar olan ve 18 bin teu kapasiteli 
gemilere dahi hizmet verebilecek 
niteliğe; saha, derinlik ve teknolojik 
teçhizata sahip Limanımız, ilimiz ve 
bölgemiz ekonomisinin gelişmesin-
de lokomotif rolü üstlenmektedir.

Mersin Limanı, 21 adet rıhtımı ile 
30’a yakın gemiye yükleme-boşalt-
ma ve her türlü kargo çeşidine hiz-
met verebilme özelliği taşımaktadır. 

Bu bağlamda tüm liman hizmetle-
rini aynı sahada verebilen Mersin 

Limanı, Türkiye’deki çok amaçlı en 
büyük limandır.

MERSİN SERBEST BÖLGESİ

1987 yılında kurulan ve 836 dönüm 
alan üzerinde faaliyet gösteren 
Mersin Serbest Bölgesi ülkemizin 
ilk serbest bölgesidir. Yaklaşık 3 
milyar dolar (2.962.493.507$) yıllık 
ticaretin gerçekleştiği Mersin Ser-
best Bölgesi, bu yönüyle ülkemizde 
faaliyet gösteren 18 serbest bölge 
arasında ikinci olarak Mersinimizin 
gururu olmaktadır.

Türkiye’deki serbest bölgeler için-
de kendi rıhtımları bulunan tek 
bölge olan Serbest Bölge’de 300’ü 
yerli, 92’si yabancı, 28’i yerli-yaban-
cı ortaklığı olmak üzere toplam 420 
firma faaliyet göstermektedir.

Mersin Serbest Bölgesi’nden başta 
OECD ve İslam ülkeleri olmak üzere 
dünyanın dört bir yanındaki ülkeler-
le ticaret yapılmaktadır. 

Mersin Serbest Bölgesi 11 binden 
fazla insanımıza istihdam sağlayarak 
aynı zamanda çok önemli bir geçim 
kapısı olmaktadır.

Ulusal plan ve programlarda Mersin 
sahip olduğu liman ile bağlantılı lo-
jistik sektörünün gelişmişliği ile Tür-
kiye ve Doğu Akdeniz’in lojistik üssü 
konumundadır.

Yenice Lojistik Merkezi, Doğu Akde-
niz’e hitap eden Mersin Limanının 
gerisindeki yük hazırlama ve elleç-
leme merkezi olarak;

Gürcistan ve Azerbaycan ile İran 
üzerinden Orta Asya ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne yönelik potansiyele 
ve artan Akdeniz konteynır trafiğine 
hitap ederek, hinterlandın genişle-
mesine katkı sağlamaktadır.

Yenice Lojistik Merkezinde yapıla-
cak olan çoklu ve kombine taşıma 

etkinlikleri ile taşımanın devamı de-
miryolları ile sağlanmaktadır.

Yenice Lojistik Merkezi, Bölgedeki 
kombine taşımacılığın yapılaşma-
sında lokomotif görevi üstlenerek 
Mersin’in lojistik üs konumunu 
daha da pekiştirmektedir.

TAŞKENT YÜK MERKEZİ

Taşkent Yük Merkezinin mevcut 
Taşkent İstasyonu karşısında ve bu 
istasyona entegre olacak şekilde 
840 dönüm üzerine kurulması plan-
lanmaktadır.

Proje ile yükleme-boşaltma öncesi/
sonrası bekleme ve ihracata hazırlık 
gibi işlerin yapılabileceği operas-
yon alanlarına ilaveten, yaklaşık 3-5 
km’lik mesafelerde bulunan Liman 
bağlantılı taşıma potansiyelleri yük-
sek olan büyük ölçekli Fabrikaların 
yer aldığı OSB’lere demiryolu erişi-
mi sağlanacaktır.

Lojistik Üs Mersin
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İlimizde artan bir ivmeyle gelişimin 
sürdüğü sektörlerin başında da coğ-
rafi ve stratejik konumu, doğal ve 
beşerî kaynakları, gelişmiş alt yapısı 
ve bunları yatırıma dönüştürebilen 
girişimcisinin varlığının sağladığı 
avantajlar ile sanayi sektörü gel-
mektedir.

Mersin ilinde sanayi sicil kayıtlarına 
göre 100 ve üzerinde çalışanı olan 
110 işletme bulunmaktadır. Söz ko-
nusu işletmelerin faaliyet alanları 
gıdadan kimyaya geniş bir dağılım 
göstermektedir

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Mersin Tarsus Organize Sanayi 
Bölgesi 

Mersin Tarsus Organize Sanayi Böl-
gesi, kurulduğu günden beri bacası 
tüten fabrikaları, sağladığı istihda-
mı, ürettiği katma değeri yüksek 
orta ve ileri teknoloji ürünleri ve 
gerçekleştirdiği ihracatı ile ilimizde 
sanayi sektörünün lokomotifi olma-
ya devam etmektedir.

1993 yılında kurulan Mersin Tarsus 
OSB ve 2012 yılında faaliyete geçen 
genişleme alanında (2. OSB) toplam 
658 ha alanda 172 firma faaliyetini 
sürdürmektedir. Bölgede 17 binin 
üzerinde kişiye iş imkânı sağlamak-
tadır.

Yer seçim onayı tamamlanan ve 98 
hektarlık bir alan üzerine kurulacak 

3. OSB’nin altyapı çalışmalarının ta-
mamlanarak 2019 yılı sonunda sa-
nayicilerimizin hizmetine sunulması 
planlanmaktadır.

Silifke Organize Sanayi Bölgesi

Silifke ilçesinde 2000 yılında 92,8 
hektar alan üzerinde kurulu bölge-
de, toplam 46 firma faaliyet göster-
mekte olup bine yakın kişi istihdam 
edilmektedir.

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün 
İşleme İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi

İlimizin tarım ve sanayi sektör gelişi-
mine eş zamanlı olarak ivme katacak, 
yetiştirdiğimiz ürünleri işleyerek kat-
ma değeri daha yüksek ürünler ola-
rak iç ve dış piyasalara pazarlamamı-
zı sağlayacak Mersin-Tarsus Tarımsal 
Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi kurulum çalışmalarında sona 
yaklaşılmaktadır.

Tarsus Gıda İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi

2017 yılında kurulan Tarsus Gıda 
İhtisas OSB’ye ait taslak imar planı 

hazırlanmış, bölgenin kurulum ça-
lışmaları hızla ilerlemektedir.

Organize Sanayi Bölgelerinin yanı 
sıra, Mersin’de 3’ünün yapımı de-
vam etmekte olan toplam 15 Küçük 
Sanayi Sitesi faaliyet göstermekte 
olup bu sitelerde toplam 2736 fir-
ma faaliyet göstermekte ve 10640 
kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Sanayi Kenti Mersin
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Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi, üniversite, sanayi 
ve diğer kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürüttüğü araş-
tırma-geliştirme, yeni teknolojiler oluşturma ve bunları 
endüstriyel üretime aktarma çalışmaları ile Mersin’in 
ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne güç kat-
maktadır.

Bölgede 12 sektörde toplam 77 firma faaliyet göster-
mekte olup yaklaşık 500 personel çalışmaktadır.

Mersin Tarım-Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi (AGRO PARK)

Ülkemizin ilk Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi olan Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Ge-
liştirme Bölgesi 800 dönüm alan üzerine kurulmaktadır.

Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölge-
sinde ağırlıklı olarak;

Tarımsal ürünler, sürdürülebilir-güvenilir gıda üretimi, gıda 
üretiminde kullanılan organik kökenli maddeler, yaş meyve 
ve sebze hasat öncesi uygulama ürünleri ve hasat sonrası 
fizyolojisi, bitki ıslahı, tohumculuk teknolojisinin geliştiril-
mesi ve katma değeri yüksek ürünler olarak bölgeye adap-
tasyonu, raf ömrü uzatma teknolojileri, tarımsal üretimde 
kullanılan ekipman alanlarında Ar-Ge ve İnovasyon faali-
yetlerinin yer alması çalışmaları hedeflenmektedir.

Teknopark Agro Park

Teknoloji Kenti 
Mersin

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Maliyeti yaklaşık 20 Milyar Dolar olan projenin deniz ya-
pıları temeli 14 Nisan 2015 tarihinde atılmıştır. Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali 1.200 MW gücünde dört üniteden 
oluşacak ve toplam 4.800 MW kurulu gücü ile yılda 35 
milyar kilowatt saat enerji üretecektir.

Santral faaliyete geçtiğinde Türkiye elektrik üretiminin 
yaklaşık % 10‘unu tek başına karşılayacaktır.  

Geleceğin 
Enerji Kenti 
Mersin
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Nitekim 10,9 milyar liralık tarımsal 
üretim değeri ile ülkemizin önde 
gelen tarım şehirlerinden biri olma 
unvanını gururla taşıyan Mersin, bu 
alandaki başarısını 8,4 milyar liralık 
bitkisel üretim değeri ile ülkemizin 
üçüncü ili olarak taçlandırmaktadır.

Özellikle örtü altı sebze-meyve ye-
tiştiriciliğinde ülkemizin önde gelen 
illerinden biri olan Mersin, sebze- 
meyve üretiminde de en ön sıralar-
da yer almaktadır.

İlimiz 22 tarla, 30 sebze ve 31 meyve 
olmak üzere toplam 83 ürün çeşidi 
ile Türkiye üretiminde önemli bir 
yere sahiptir. Nitekim Muz, Çilek, 
Limon, Erik, Badem, Keçiboynuzu, 
Yeni Dünya ve Kabak (sakız) üreti-
minde ilimiz Türkiye birincisidir.

Hayvancılık alanında özellikle küçük-
baş hayvan yetiştiriciliğinde ülkemizin 
en önde gelen kentleri arasında yer 
alan Mersin, keçi sayısı bakımından 
ülkemizin birinci ili konumundadır.

16.486 dekar alanda organik tarım 
yapılan İlimiz, bu alanda da ülke 
üretiminde önemli bir yer tutmak-
tadır. Ayrıca İlimizde İyi Tarım Uygu-
laması kapsamında 212.712 dekar 
alanda üretim yapılmaktadır.

Tarım Kenti 
Mersin
Mersin’in sahip olduğu zengin sektörel çeşitliliği 
içerisinde tarım sektörünün çok önemli bir yeri 
bulunmaktadır. Mersin, 339.740 hektarlık tarım 
arazisi üzerinde uygun iklim yapısı avantajıyla mey-
vecilikten tarla bitkilerine kadar geniş bir ürün yel-
pazesine sahiptir.

TÜRKİYE 
ÜRETİMİ (TON)

MERSİN 
ÜRETİMİ (TON)

MERSİN’İN TÜRKİYE 
ÜRETİMİNDEKİ PAYI

Meyve Üretimi 22.2 Milyon 2.6 Milyon % 12

Sebze Üretimi 30 Milyon 2.2 Milyon % 7

Örtüaltı Sebze Üretimi 7.5 Milyon 1.2 Milyon % 16

Örtüaltı Meyve Üretimi 535 Bin 357 Bin % 67

2018 Yılı Mersin İli Bitkisel Üretiminde Öne Çıkan Ürünler

Ürün Adı Türkiye 
Üretimi (Ton)

Mersin 
Üretimi (Ton)

Mersin’in 
Payı (%)

Türkiye 
Sıralaması

Muz 498.888 327.486 66 1
Çilek 440.968 149.438 34 1

Limon 1.100.000 656.440 60 1
Yeni Dünya 15.984 10.439 65 1

Keçiboynuzu 15.506 6.730 44 1
Kabak (sakız) 474.527 199.718 42 1

Erik 296.878 53.895 18 1
Badem 100.000 14.141 14 1
Şeftali 667.982 111.499 17 2
Biber 2.554.974 308.892 12 2
Hıyar 1.848.273 237.470 13 2
Kayısı 750.000 89.300 12 2

Avokado 3.164 496 16 2
Bakla (taze) 38.921 6.512 17 2

Brokoli 69.592 10.830 16 2
Patlıcan 836.284 170.376 20 2

Greyfurt (Altıntop) 250.000 28.728 11 2
Mandarin 1.650.000 241.206 15 3
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Hastane;

• 374.000 metrekare kapalı alan 
üzerine akıllı bina mimarisi,

• 4.000 araçlık ücretsiz otoparkı,

• 1.300 nitelikli yatağı,

• 210 yoğun bakım yatağı ve 53 
ameliyathanesi,

• Helikopter pisti,

• Tetkik sonuçlarının bilgisayar or-
tamında görüntülenerek arşivle-
nebildiği PACS sistemi,

• Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 
40 ayrı uzmanlık alanında 391 
uzman hekimi ile

 Ülkemizde sağlıkta dönüşümün 
öncü hastanesi olmuştur.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde;

• Yetişkin ve Çocuk Onkolojisi

• Hiperbarik Oksijen Tedavisi

• Tam Donanımlı Yanık Ünitesi

• Gastroenteroloji

• Ramatoloji

• Yanık Merkezi

• Palyatif Bakım Merkezi

• Obezite Merkezi

• İnme Merkezi

• Hemodiyaliz Merkezi

 gibi birçok yan dalda da dona-
nımlı personeliyle hizmet ver-
mektedir.2018 yılında hasta-
nemizde muayene olan hasta 
sayısı 2.526.079 dur.

Hastanemiz, üst düzey teknolojik alt-
yapısı ve uzman hekim ekibi ile ilimi-
zin Sağlık Turizminde de marka kent 
olma iddiasını güçlendirmektedir.

Sağlıkta Yeni Destinasyon Mersin
1.300 yatak 
kapasiteli 
Mersin Şehir 
Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi 
ülkemizde 
hizmete 
açılan ilk şehir 
hastanesidir.
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Narenciye Festivali

Mersinimiz, narenciye üretiminde 
sadece ülkemizin değil aynı zaman-
da dünyanın da sayılı kentleri ara-
sında yer almaktadır.

Narenciye üretimindeki bu gücünü 
düzenlenen festival aracılığıyla da 
tüm dünyaya duyurmaktadır. Nite-
kim 2018 yılında altıncısı düzenle-
nen Mersin Uluslararası Narenciye 
Festivaline 30’a yakın ülkeden katı-
lım olmuştur.

Meyve ile süsleme yapılan festival 
ülkemizin ilk narenciye festivali olup 
dünyanın en iyi festivallerindendir.

İlimiz Narenciye üretim ve tanıtı-
mındaki başarısını, 2020 yılında 
on dördüncüsü düzenlenecek olan 
uluslararası narenciye kongresine 
ülkemizde ilk kez ev sahipliği yapa-
rak taçlandıracaktır.

Müzik Festivali

Mersin, farklı kültürlerin ortak pay-
dada buluştuğu, insanların bir arada 
barış ve kardeşlik duyguları içerisin-
de yaşadığı bir kent olarak tüm dün-
ya için güzel bir örnek olmaktadır.

Kültür, Sanat ve Spor Kenti Mersin
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Uluslararası Mersin Müzik festivali 
de farklı kültürlere ait sanat ile bizleri 
buluşturmaya ve bu kültür ve insan-
larla kaynaştırmaya aracılık etmeye 
güzel bir zemin oluşturmaktadır.

Geçmişten günümüze bir kültür ve 
sanat kenti olarak öne çıkan Mer-
sin’in bu başarısı on sekizincisi dü-

zenlenen müzik festivali ile daha da 
pekişmektedir.

Uluslararası Mersin Maratonu

Valiliğimiz himayesinde Mersin 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Uluslararası Mersin 
Maratonu’nun dördüncüsü 16 Ara-

lık 2018 Pazar günü gerçekleştiril-
miştir.

1.072 yerli ve yabancı atletin katıl-
dığı maraton; 42 ve 15 kilometrelik 
yarışların yanında, 5 km halk koşusu 
ile çocuk, özel sporcular ve tekerlek-
li sandalye yarışları da yapılmıştır.

Uluslararası Mersin Bisiklet 
Turu (Tour of Mersin)

Valiliğimiz himayesinde Mersin Bü-
yükşehir Belediyesi ve Türkiye Bi-
siklet Federasyonu işbirliği ile 2019 
yılında beşincisi gerçekleştirilen ya-
rışlara 14 ülkeden 16 takım ve 150 
sporcu katılmıştır.
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Üniversiteler öğrenci yetiştiren 
kurumlar olmanın yanında bulun-
dukları ilin ve bölgenin sorunları ile 
de ilgilenen ve çözüm üreten çok 
önemli kurumlardır.

İlimizde hizmet veren ikisi devlet 
ikisi vakıf üniversitemiz olmak üzere 

4 üniversitemizde başta Valiliğimiz 
olmak üzere ildeki diğer kurum ku-
ruluşlarla işbirliği yaparak Mersin’in 
ve bölgenin sorunlarına çözüm 
üretme noktasında ilimizin sosyal 
kültürel ve ekonomik gelişimine her 
zaman katkı sağlamış ve sağlamaya 
da devam etmektedir.

Üniversiteler Kenti Mersin

Çağ Üniversitesi Toros Üniversitesi Tarsus Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Mersin turizm sektörü için büyük 
önem arz eden derin tarihi ve zen-
gin kültürel değerleri yanında sahip 
olduğu iklim ve doğa harikası güzel-
likleri ile deniz-güneş-kum turizmi-
nin de en güzel şekilde sunulabildiği 
imkanlara sahiptir.

Mersin; Akdeniz’in mavisinde, do-
ğal kıyılara ve yılın 300 günü güneş 
altında uzanan kumsallara sahiptir. 
Bu kıyıların hemen birkaç kilometre 
ardında dizilen Toros Dağlarında, Kı-

zılçam ormanlarının yeşiline, yazın 
yaylalarının serinliğine, kışın kar ile 
kayağın zevkine varılabilmektedir.

Mersin; üç semavi din için de kutsal 
sayılan Eshab-ı Kehf, St. Paul, Danyal 
Peygamber Kabri, Aya Thekla, Ala-
han Manastırı ve daha birçok eseri 
bağrında taşımaktadır.

Mersin sahip olduğu bu doğal, tari-
hi ve kültürel zenginlikler ile deniz, 
doğa, kongre, spor, inanç, kültür 

başta olmak üzere turizmin her çe-
şidine imkân sağlamaktadır.

Geçmişle gelecek arasında köp-
rü görevi görerek Akdeniz’in tüm 
kültürel değerlerini günümüzle 
buluşturan Mersinimiz; sahip ol-
duğu bu potansiyel ile Akdeniz 
destinasyonunun önemli bir sac 
ayağı olma iddiasını her geçen 
gün güçlendirerek turizmin yeni 
yükselen yıldızı olma yolunda ka-
rarlılıkla yürümektedir.

Turizmin Yükselen Yıldızı Mersin
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Korykos Antik Kenti Kızkalesi

ÖREN YERLERİ

Kızkalesi / Korykos Antik Kenti ve 
Kalesi

Korykos Antik Kenti, Geç Helenistik 
ve Roma Dönemlerinden itibaren 
önemli Kilikya kentleri arasında yer 
almıştır. Bizans Döneminde de ge-
lişmiş bir liman kenti olma özelliğini 
korumuştur.

Kentte ayakta kalan Kara Kalesi, De-
niz Kalesi, art arda sıralanmış kilise-
ler, nekropol ve liman görülebilecek 
önemli mimari kalıntılardır.

Kızkalesi

Mersin’in simgesi haline gelen ve 
Deniz Kalesi olarak da bilinen Kız-

kalesi, Korykos antik kentinin kara-
daki kalesinin karşısında, sahilden 
200 metre açıkta denizdeki kayalık 
üzerine kurulmuştur.

Kızkalesi Efsanesi

Kralın bir kızı olmuş, kız büyü-
dükçe güzelliği ve iyi kalpliliği ile 
babasının da halkın da sevgisini 
kazanmış. Bir gün oralardan ge-
çen bir falcı kralın falına baktıktan 
sonra kızının da falına bakmak is-
temiş. Kızın elini tutunca birden 
eli titremeye başlamış Kral endişe 
ile sormuş falcıya ne gördüğünü. 
Falcı tereddüt etmiş ama kral ısrar 
etmiş gördüğünü söylemesi için. 
Falcı çaresiz söylemiş: “Bu güzel 
ve iyi kalpli kızı bir gün bir yılan so-

kacak ve genç yaşta ölecek”. Kral 
çok endişelenmiş. Bir çare aramış 
bu kötü kaderi yenecek. Kendince 
bulmuş da. Denizin ortasına bir 
kale yaptırmış ve kızını oraya yer-
leştirmiş. Yılanlar ulaşamayacağı 
için kızı bu kötü kaderden koruya-
bileceğini düşünmüş. Günler gelip 
geçmiş ve bir gün kıza götürülen 
bir üzüm sepeti içine gizlenen yı-
lan denizin ortasındaki kalede kızı 
ısırıp zehrini akıtmış. Kral da halk 
da düşünmüşler ve fark etmişler 
ki kral kızı da olsa kimse kaderden 
kaçamıyor.
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Cennet Cehennem / Korykion-
Antron

Cennet-Cehennem obrukları bölge-
de oldukça rastlanan karstik olaylar-
la meydana gelen doğal çöküklerdir. 
Cennet-Cehennem ören yerinde, 
Antik Kente ait kalıntılar, Zeus Tapı-
nağı, Cennet ve Cehennem Obruk-
ları ile biraz ilerisinde Astım Mağa-
rası bulunmaktadır.

Cennet

Cennet Çöküğü Antik Çağ’da Kory-
kos Mağarası olarak bilinen büyük 
ve 450 basamaklı orijinal bir merdi-
venle inilen derin çukurdan oluşan 
iki doğa harikasından birisidir. Cen-
net Obruğunda Meryem Ana Kilise-
si de bulunmaktadır.

Cehennem

Cehennem veya Arasat olarak ad-
landırılan çökük, Cennet Çökü-
ğü’nün 75 m kuzey yönünde kayalar 
arasında yer almaktadır. Mitolojide 
de Ejderha Typhon’un geçici olarak 
tutsak edildiği yer olarak da bilin-
mektedir

Astım Mağarası

Cennet-Cehennem çöküklerinin 
kuzey-batısındadır. Mağaranın olu-
şumu 3. jeolojik döneme kadar 
uzanmaktadır. Birbirine bağlantılı, 
toplam uzunluğu 200 metreyi bulan 
galeriler silis minerallerinin birikme-
siyle oluşmuş çok ilginç şekilli dev 
sarkıt ve dikitlerle süslüdür. Mağa-
ranın nem oranı yazın % 85, kışın ise 
% 95 olmaktadır.

Soli Pompeipolis Antik Kenti

MÖ 7-8. yüzyılda kurulduğu düşü-
nülen Pompeipolis Antik Kentinin, 
denize doğru inen 450 m uzunlu-
ğunda, 10 m genişliğindeki cadde-
sinin otuz üç sütunu günümüzde 
izlenebilmektedir.

Cennet Cehennem Cehennem

Astım Mağarası

Soli Pompeipolis Antik Kenti
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Adı güneş anlamına gelen Soli bir li-
man kentiydi. Kıbrıs ve Mısır ile yapı-
lan ticaretle zenginleşmiş, felsefe ve 
bilimde ilerlemişti. Kilikya’ya ordusuyla 
gelen Romalı General Pompeius böl-
gedeki korsan egemenliğine son verdi. 
Kenti yeniden imar etti ve kente kendi 
adını verdi. Soli artık Pompeiopolis’di.

Kent Bizans Dönemi’nde de önemini 
korudu, Piskoposluk merkeziydi. 527 
yılında büyük bir deprem, kenti yerle 
bir etti. Çok önemli bir Roma kenti 
olan Soli ‘de kazılar halen devam et-
mekte ve Antik Kent her geçen gün 
biraz daha aydınlanmaktadır.

Kanlıdivane (Kanytelleis, 
Neapolis) Antik Kenti

Antik kente Kanlıdivane adının ve-
rilmesi Antik Çağ’da suçluların bu-
radaki derin obruğa yabani hayvan-
larca parçalanması için atıldıklarına 
inanılmasından gelmektedir.

Olba Krallığı’nın kutsal alanı olarak 
değerlendirilen kent, daha sonra Bi-

zans İmparatoru II. Theodosius ta-
rafından, Neapolis (Yenikent) adıyla 
yeni bir kente dönüştürülmüştür ve 
en parlak dönemini de bu dönemde 
(4-6. yy) yaşamıştır.

Elaiussa – Sebaste Antik Kenti

Geç Helenistik Dönemde (M.Ö. 2.-1.
yy.) kurulan Elaiussa kenti, Roma 
ve Erken Hristiyanlık dönemlerinde 

Kanlıdivane Antik Kenti

Sebaste Antik Kenti



111

İDARECİNİN SESİ / MAYIS / HAZİRAN

hem doğal bir limana hem de ve-
rimli tarım alanlarına sahip olmasıy-
la en parlak devrini yaşamıştır.

İmparator Augustus Dönemi’nde 
Kapadokya Kralı Archelaos’a bağış-
lanan kent, kralın buraya yerleşme-
siyle oldukça gelişmiştir. Archelaos 
Augustus’a şükran ve sadakatinin 
ifadesi olarak kentin adını Sebaste 
olarak değiştirmiştir.

Kentin en etkileyici yönlerinden biri 
de çok büyük alana yayılan ev ya da 
tapınak biçimindeki aile mezarları, 
basit ve kaideli lahitler, niş biçimli 
oyma mezarlar, chamasoria (kaya-
ya oyulmuş lahit) biçiminde değişik 
formlardaki mezar örnekleridir.

Uzuncaburç Antik Kenti 
(Diocaesarea)

Uzuncaburç, Olba Krallığı’nın görke-
mini yansıtan çok önemli bir antik 
kenttir.

Roma İmparatorluğu’nun yöreye 
egemen olmasıyla bu ibadet yeri 
Olba’dan ayrılarak bağımsız bir kent 
haline getirilmiştir. Diocaesarea 

(Tanrı İmparator Kenti) adıyla ba-
ğımsızlaşan kent hızla gelişmiştir. 
Kent, Sütunlu Caddeler, Şans Tapı-
nağı, tiyatro, spor salonu, çeşme 
gibi görkemli yapılarla süslenmiştir.

Kelenderis Antik Kenti

Denizcilik ve ticaret alanında büyük 
gelişme gösteren bir liman ve tica-
ret şehri olan antik kentte ortaya 
çıkarılan mozaiklerinde dünyanın ilk 
kent planına ilişkin verilere rastlan-
mıştır.

Antik kentte ortaya çıkarılan ve be-
şinci yüzyıl sonlarına ait olduğu de-
ğerlendirilen oldukça iyi durumdaki 
mozaiklerde bir tersane yapısı gö-
rülmektedir.

Anemurium (Anemurion)  
Antik Kenti

Anemurium’da ilk yerleşimin ne 
zaman başladığı bilinmemektedir. 
Kentin adı bir liman listesinde geç-
tiği için onun MÖ 4. yüzyılda var 
olduğu değerlendirilmektedir. MS 
birinci yüzyılda gelişmeye başla-
yan Commagene Krallığı’nın bir bö-
lümü olan Anemurium ‘da Kral IV. 
Antiokhos’un sikkelerinin basıldığı 
bilinmektedir. Kenti çevreleyen sur-
lar bu dönemde yapılmıştır. Antik 
kent zikzaklı sur duvarlarıyla çevrili 
olup, kale içindeki yerleşim tepe-
den denize inen bir duvarla ikiye 
ayrılmıştır.

Mamure Kalesi

Akdeniz kıyı şeridinde günümüze 
oldukça sağlam ulaşabilmiş Türk ka-
lelerinden birisidir. Yüksek kayalıklar 
ve düzlükler üzerine kurulmuş olan 
Mamure Kalesi, birçok Anadolu ka-
lesi gibi antik temeller üzerine inşa 
edilmiştir.

39 kulesi, su sarnıçları, camisi ve 
dışında hamamı bulunan kalenin et-
rafı 10 metre genişliğinde savunma 
amaçlı hendekle çevrilidir.

Uzuncaburç Antik Kenti

Kelenderis Antik Kenti

Anemurium Antik Kenti 

Mamure Kalesi
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Dış kalede merkezi planlı, tek kub-
beli bir cami ve çeşmesi, depolar, 
sarnıçlar ve askerlerin iskan yerleri 
olması muhtemel yapılar bulun-
maktadır. 16. yüzyıl Osmanlı mi-
marisinin klasik öğelerini taşıyan 
caminin ilk yapılışı Karamanoğulları 
Dönemi’ne aittir.

Yumuktepe Höyüğü

Yumuktepe Höyüğünde yapılan ka-
zılarla elde edilen bulgular Arkeoloji 
dünyasında ayrı bir önem taşımak-
tadır. Zira bu bulgular bölgenin, Ne-
olitik Çağ’dan günümüze kadar ke-
sintisiz bir yerleşim alanı olduğunu 
göstermektedir.

Arkeobotanik analizler Akdeniz’de 
zeytinin ve incirin ana vatanının bu 
bölge olduğu, üzümün ise daha geç 
dönemde geldiği gibi ilginç bulgular 
vermiştir. MÖ 7000’den itibaren ti-
caret yolları saptanırken imalat tek-
nolojisindeki gelişme ortaya çıkar-
tılmaya başlanmıştır. MÖ 5000’den 
itibaren ise höyük tepesinde surlar-
la kuşatılmış stadel, eteklerde ise 
evlerin teraslar üzerine yerleştiril-
miş olduğu görülmüştür.

Yumuktepe’nin Kalkolitik Dö-
nem’den sonra çevresi surlarla ku-
şatılmıştır. Hitit İmparatorluk zama-
nında da güçlü duvarların yapıldığı 
anlaşılmıştır. Bu duvarlar MÖ 1200 
yıllarına kadar kenti korumuştur. 
Kent bu dönemde büyük bir yangın-
la son bulmuştur. 

Gözlükule Höyüğü

Tarsus’un ilk kurulduğu yerleşim 
yeri olan ve günümüzde ilçenin 
merkezinde bulunan Gözlükule Hö-
yüğünde yapılan arkeolojik kazılar-
da bölgenin günümüzden yaklaşık 
9000 yıl önce Neolitik Dönem’de 
kurulduğu anlaşılmakta, bu yerle-
şim yerinin Erken İslami Döneme 
değin uzun süreli ve ara verilmeden 
iskân edildiği görülmektedir.

Kleopatra Kapısı

Tarsus’un Mersin girişindeki ge-
niş bulvar üzerinde yer alan Antik 
şehir kapısı Mısır’ın ünlü kraliçesi 
Cleopatra’nın adını taşımaktadır. 
Marcus Antonius, Mısır tahtında 
oturan Cleopatra ile anlaşmak için 
Tarsus’ta buluşmuştur. Antonius’un 
Kleopatra’yı karşıladığı kapı olduğu-
na inanıldığından antik kapı bu adla 
anılmaktadır.

Antik Çağ yazarlarından Plutharkos 
Kleopatra’yı aşk tanrıçası Afrodit’e, 
Antonius’u da şarap ve zevk tanrısı 
Dionysos’a benzetiyordu ve bu bu-

luşmayı iki tanrının dünyanın iyiliği 
için buluşması olarak niteliyordu.

İlk Hristiyanlar ve Aziz Paul 
(Paulus) 

St. Paul, dünyada Hristiyanlığın ilk 
yayıldığı yerler arasında olan Tar-
sus’ta bir Yahudi (Otto Menardius) 
olarak dünyaya geldi.

St. Paul rüyasında Hz. İsa’yı görüp 
etkilendiği için Hristiyanlık inancı-
nı benimsemiştir. Vaftiz olduktan 
sonra Paul adını almıştır. Kendisini 
Hristiyanlığı yaymaya adamış, bu 
amaçla yollara düşmüştür. İncil’de 
anlatılan bu seyahatler esas olarak 
Akdeniz ve Ege’yi kapsıyordu ve 
Yunan adalarına kadar uzanıyordu. 
Vaazlar vererek dolaşan Paul bu-
ralarda ilk Hristiyan topluluklarını 
oluşturmuştur.

Kent merkezinde St. Paul’un evinin 
bulunduğu yer olarak kabul edilen 

Gözlükule Höyüğü

Kleopatra Kapısı 

İlk Hristiyanlar ve Aziz Paul 

Yumuktepe Höyüğü
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avluda bulunan kuyu, St. Paul Kuyu-
su olarak bilinmektedir.

Derinliği 38 metre olan kuyunun 
suyu yaz-kış hiç eksilmemektedir. 
Eskiden Kudüs’e hacı olmak için 
yöreden geçen Hristiyanlar kutsal 
sayılan bu kuyu suyundan içmeyi 
ihmal etmemişlerdir.

Yedi Uyurlar / Eshab-ı Kehf

Tarsus’taki Eshab-ı Kehf Mağarası 
‘’Yedi Uyurlar’’ olarak farklı dinlerde 
de benimsenen ve kutsallık atfedi-
len yedi inanmış gencin “uyudukla-
rı” yer olarak bilinmektedir.

Roma İmparatorluğu’nun “resmi 
dini” olan paganizm çok tanrılı bir 
inançtı. Hristiyanlığın Roma İmpa-
ratorluğu’nda yaygınlaşması dev-
let yönetimince hoş görülmüyor-
du. Hristiyanlığı benimseyen yedi 
genç (Yemliha, Mekselina, Mislina, 
Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Ke-
feştatayyuş ve köpekleri Kıtmir) bu 
baskılardan kaçmak için bir mağa-
raya sığındılar ve derin bir uykuya 
daldılar.

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimde de 
anlatılan bu olayın geçtiğine inanı-
lan Eshab-ı Kehf Mağarası, ziyaretçi 
akınına uğramaktadır.

Danyal Peygamber Makamı

Danyal Peygamber 2. Babil Kralı 
Nebukadnesar (MÖ 605-562) za-
manında yaşamış, Yahudileri Babil 
esaretinden ilmi ve kehanetleriyle 
kurtarmış bir peygamberdir.

Hicri 17. yılında Hz. Ömer zamanın-
da Tarsus fethedilince, Danyal Pey-
gamberin mezarı açtırılmış burada 
büyük bir lahit içerisinde altın iplikle 
dokunmuş kumaşa sarılı uzun boylu 
bir ceset görülmüştür. Türbe Tar-
sus’ta şimdiki Makam Camisi olarak 
anılan yerdedir.

Aya Thekla (Hagia Theokleia) 
Kilisesi /Meryemlik

Aya Thekla Kilisesi, Hz. İsa’nın ha-
varilerinden St. Paul’ün öğrencisi 
olan Thekla’nın Hristiyanlığı yaymak 
için kullandığı mağarada onun adı-
na atfen 460-470 yıllarında yapılan 

kilisedir. Aya Thekla’nın içinde ya-
şadığı mağara Hristiyanlarca kutsal 
sayılmıştır.

İmparator Zenon tarafından Aya 
Thekla’ya ithafen yaptırılan kilise ile 
Kuzey Kilise; hamam, birçok sarnıç, 
mezarlıklar ve şehir suru kalıntıları 
günümüze kadar gelmiştir.

Adamkayalar

Şeytan Deresi vadisi yamaçlarında 
yer alan ve bazı yerleri neredey-
se 90 derecelik açıyla yükselen dik 
kayalara oyulan kabartmalardır. MS 
2 yüzyıla uzanan tarihi ile Adamka-
yalar kabartmaları oldukça etkileyi-
cidir.

Alahan Manastırı

5 ve 6. yüzyıllara tarihlenen Ala-
han Manastırı, Batı Kilisesi, Ma-
nastır, Doğu Kilisesi, kayalara 
oyulmuş keşiş odaları ve çevre-
deki mezarlardan oluşmaktadır. 
Manastır mimari yapısının heybe-
ti, süslemeleri ve motifleri dikkat 
çekmektedir.

Yedi Uyurlar

Aya Thekla Kilisesi 

Yedi Uyurlar

Adamkayalar

Danyal Peygamber Makamı 

Alahan Manastırı 
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DOĞAL GÜZELLİKLER

Göksu Deltası

Yaklaşık 15 bin hektar alandan olu-
şan Göksu Deltası Özel Çevre Koru-
ma Bölgesi ilimizin doğal güzelliğini 
yansıtan çok önemli bir deltadır.

Göksu Deltası aynı zamanda bir 
Ramsar alanıdır ve birçok göçmen 
kuş açısından önemli bir sulak alan-
dır. Göksu Deltası deniz kaplumba-
ğaları “Caretta caretta” ve “Che-
lonia mydas” ın yumurtalarını 
bıraktığı, Akdeniz’deki en önemli 
ana yuvalama bölgelerinden birisi-
ni oluşturmaktadır. Ayrıca yumuşak 
kabuklu Nil Kaplumbağası (Trionyx 
triunguis)’nın da yuvalama alanla-
rından birisidir. Göksu Deltası Özel 
Çevre Koruma Bölgesinde 507 bitki 
taksonu bulunmakta olup bunlar-
dan 10 tanesi endemik taksondur.

Yerköprü Şelalesi

Yaklaşık 30 metre yükseklikten dö-
külen şelalenin, kendisini oluşturan 
200 metre uzunluğunda, 10 metre 
genişliğinde ve tabanı 10-15 metre 
derinliğinde göl olan su tünelinin içe-
risinde doğallığı bozulmamış sarkıt 
ve zengin bitki örtüsü yer almaktadır.

Gilindire (Aynalıgöl) Mağarası

Toplam 555 m uzunluğu, 46 m de-
rinliği ve 22 m yüksekliği bulunan 
Gilindire Mağarası, yatay olarak 
gelişmiş, kaynak konumlu polijenik 

fosil bir mağaradır. Gilindire Mağa-
rası’nın içi, her türden damlataş olu-
şumları ile kaplıdır.

Dev boyutlara ulaşan ve görünüm-
leri son derece güzel olan bu dam-
lataşlar, ana galeriyi çok sayıda sa-
lon ve odaya ayırmışlardır. Bunun 
yanında mağaranın sonunda bulu-
nan, genişliği 18-30, uzunluğu 140, 
derinliği 5- 47 metre olan büyük 
göl ve bu gölün kenarında yer alan 
ve adacıklar oluşturan sarkıt, dikit, 
sütun ve mağara iğneleri mağarayı 

büyüleyici bir ortama dönüştür-
müşlerdir.

Ayrıca denizden ve karadan ulaşıla-
bilen mağaranın etrafındaki koylar, 
Akdeniz Foku’nun yaşam alanını oluş-
turmaktadır. Gerek bu canlılar, gerek-
se doğanın güzelliği, mağaranın öne-
mini ve cazibesini iyice artırmaktadır.

Mavi Bayrak

2019 yılında 11 adet Mavi Bayrak 
ödüllü plaj ve 1 adet marina (Mer-
sin Marina) bulunmaktadır.

Göksu Deltası 

Yerköprü Şelalesi  

Gilindire Mağarası Mavi Bayrak 
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Caretta caretta

Ülkemiz doğal güzellikleri, geniş 
ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği ile 
dünyanın en zengin ülkelerinden bi-
ridir. Bu zenginlik içerisinde bölge-
miz, özellikle de ilimiz sahip olduğu 
potansiyeli ile ön plana çıkmaktadır. 
Bu zenginliklerden biri de hiç kuşku-
suz Akdeniz sahillerine düzenli ola-
rak yuva yapan iribaş (Caretta caret-
ta) ve yeşil deniz (Chelonia mydas) 
kaplumbağalarıdır.

Tarsus Evleri

Tarsus, başta cami, medrese, ha-
mam ve türbe gibi çok sayıda Türk 
– İslam mimarisini yansıtan eserlere 
ev sahipliği yapmaktadır. Bu yapı-
lardan Rum ve Müslüman evlerinin 
birçoğu halen ayaktadır.

On dokuzuncu yüzyılda tarıma da-
yalı olarak gelişen üretim ve tica-
ret, özellikle ekonomik açıdan ken-
ti zenginleştirmiş ve geliştirmiş, bu 
zenginlik Tarsus evlerine de yansı-
mıştır.

MÜZELER

Mersin Müzesi

Çağdaş müzecilik faaliyetlerinin 
yürütülmesine imkân veren fiziki 
şartların sağlandığı Mersin Arkeo-
loji Müzesi’nde eserlerin sergilene-
ceği salonların yanı sıra geçici sergi 
salonları, çocuklar için arkeopark 
uygulama alanları, Çocuk Oyun 
Atölyesi, kütüphane, hediyelik eşya 
satış yeri gibi sosyal alanlar da yer 
almaktadır.

Mersin Atatürk Evi ve Müzesi

1897 yılında konut olarak inşa edi-
len konak, 20 Ocak – 2 Şubat 1925 
tarihleri arasında Atatürk ve eşi La-
tife Hanıma ev sahipliği yapmıştır. 
1982 yılında Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nca kamulaştırılarak 1992 
yılında Atatürk Evi ve Müzesi olarak 
ziyarete açılmıştır.

St. Paul Anıt Müzesi

Tarsus ilçesinde bulunan St. Paul 
Kilisesi, 2001 yılında tamamlanan 

restorasyon çalışmaları sonrasında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan ziyarete açılmıştır.

Silifke Müzesi

1973 yılında hizmete açılan Silifke 
Müzesi’nde Neolitik Dönem’den 
başlayarak Arkaik, Grek, Hellenistik, 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
Dönemlerine ait arkeolojik ve et-
nografik eserler sergilenmektedir.

Silifke Atatürk Evi ve Etnografya 
Müzesi

Atatürk’ün Silifke’ye 27 Ocak 1925 
tarihinde ilk gelişinde kaldığı tarihi 

Tarsus Evleri 

St. Paul Anıt Müzesi  

Mersin Müzesi Mersin Atatürk Evi ve Müzesi Silifke Müzesi 
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ev, restore edilerek kullandığı eş-
yalarla birlikte müzeye dönüştürül-
müştür.

Narlıkuyu Mozaik Müzesi

Roma Dönemine ait hamam ya-
pısında tabanı mozaiklerle bezeli 

bina, 1975-1976 yıllarında müze 

haline getirilmiştir.

Deniz Müzesi

Mersin Deniz Müzesi Türk deniz 
harp tarihinin geçmişini gözler önü-
ne seren 500’den fazla obje ve 800 
kitaplı kütüphanesi ile araştırmacı-
lara hizmet vermektedir.

Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi 

Narlıkuyu Mozaik Müzesi   

Deniz Müzesi 

Mersin mutfağı sahip olduğu 
çok kültürlü yapısı, sahil kenti 
olması, çeşitli medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış olması ne-
deniyle oldukça zengindir. Bu 
nedenle hem Akdeniz hem Arap 
hem de Türk mutfağının çok gü-
zel örneklerinin harmanlandığı 
tatlara sahiptir.

Unutulmaz 
Lezzetlerin 
Kenti


