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- Lutfi Altunsu, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri:  
 
Anahtar Kelimeler: Alt turizm destinasyonları, Bütüncül planlama stratejileri, Kurumlar 

arası diyalog ve iş birliği, değer ve potansiyellerin çok boyutluluğu 
 
Özet: Bütüncül planlama yaklaşımları çerçevesinde bölgesel ölçekte yapılan projeler ele 

alınarak bu kapsamda üç alana odaklanılacağı vurgulandı. Bunlar; katma değer ürünlerin 
ihracatı, bölgedeki girişimcilik ve sosyal girişimciliğin geliştirilmesi, bölgedeki turizm 
destinasyonları ve alt destinasyonlarının belirlenerek bunların turizm destinasyon yönetimi 
yaklaşımı ile planlanması olarak sıralandı. Bugüne kadar Adana-Mersin bölge sınırlarında 
bulunan turizm yaklaşımları ve bunların tanıtımlarının belirli bir stratejiden yoksun ilerlemekte 
olduğunu, bu yaklaşımdan artık vazgeçilip bölgedeki alt destinasyonların tanıtım ve pazarlama 
stratejilerini geliştirme odaklı çalışmaların yapılması gerekliliği vurgulandı. Bunun için daha 
önce bölgede 8 kişilik uzman bir ekibin saha çalışması yaparak veriler topladığından ve daha 
önce bölgede gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarının sonucu olarak turizm potansiyeli yüksek 
bir alt destinasyon olarak Kapıkaya Kanyonu-Varda Köprüsü-Belemedik aksının ön plana 
çıktığının gözlemlendiği aktarıldı. Bölgenin sahip olduğu doğal-tarihi değerler ve aktivite 
çeşitliliği (eko-turizm, ekstrem sporlar, doğa turizmi vb.) potansiyeline değinilerek bu 
potansiyelleri kullanabilmek adına farklı kurumların gerçekleştirdiği ve planladığı çalışmalar 
olduğu aktarıldı. Çalıştayın amacının bu projelerin ve paydaşların görüşlerinin paylaşılarak 
buradan çıkan sonuçlar ile birlikte bütüncül bir strateji geliştirmek olduğu vurgulandı.  

 
- Sabri Tari, Adana il Kültür ve Turizm Müdürü:  
 
Anahtar Kelimeler: Destinasyonların pazarlanması, Destinasyonlardaki aktivite ve turizm 

çeşitliliğinin arttırılması, Kurumlar arası diyalog ve iş birliği 
 
Özet: 2015 yılında bu alanda gerçekleştirilecek olan çalışmalara başlanırken izlenilen 

metodolojiye dair açıklamalarda bulunuldu. Mevcut envanterin analizi, bu envanterin 
pazarlanabilirlik ve rekabet kavramları çerçevesinde değerlendirilmesi ile ilgili neler 
yapılabileceğine yönelik bu konularla ilgili farklı sektörlerden temsilcilerle çeşitli toplantılar 
düzenlendiğinden sonrasında alanında uzman kişilerden oluşturulan bir ekiple bir yıllık süreç 
içerisinde çalışılan bölgelerde hangi ürünlerin hangi altyapıların olduğunun belirlenmesi ve 
bunların gereksinimlerinin anlaşılmasına yönelik bir dizi analizler-incelemeler yapıldığından 
bahsedildi. Kalkınma Ajansı ve Bakanlığın desteğiyle strateji ve master planlarının 
oluşturulduğu bunun sonuncunda ise ortaya çıkan tabloda 5 farklı alternatif destinasyon 
belirlendiği aktarıldı. Bu destinasyonlar arasında günümüze kadar en ciddi çalışmaların olduğu 
ve desteklerin alındığı alanın Kapıkaya Kanyonu ve Varda Köprüsü’nün olduğu bölgede 
yoğunlaştığı belirtilirken burada yapılan ‘Adana’da Varda Var’ projesinden söz edildi. Birçok 
aktörün bir arada çalıştığı bu projenin Adana’da turizm destinasyonlarının planlanması adına 
önemli bir adım olduğu ve bölgenin çekim merkezi haline gelmesinde önemli bir rol oynadığı 
vurgulandı. Bu projeler sonucunda bölgede doğa ve tarih temalı gelişen turizm faaliyetlerinin 
aynı zamanda buradaki yerel halkın ürettiği yöresel ürünlerin desteklenmesi ve bunların 
coğrafi işaretli ürünler haline gelmesini de tetiklediği aktarıldı. Bölgenin doğa ve tarih turizmi 
yanında gastronomi, Eko-turizm gibi diğer turizm çeşitleri ile de pazarlanabileceğine 
değinilerek buna yönelik Türkiye genelinde bir algı araştırması yapıldığından bahsedildi. 
Adana’nın Türkiye’deki algısının araştırıldığı bu çalışmadan çıkan sonuçlar kentin tanınırlığını 



başka yönleriyle değerlendirmek adına ‘Festivaller Şehri Adana’ temasına yönlendirdi. 
Bunların dışında bölgede geliştirilecek olan stratejilerin maliyet odaklı değil pazarlanabilirlik 
odaklı olması gerektiğinden, gereksiz ve ölü yatırımlar yerine gerçekten farklılaşan ve 
pazarlanabilecek yatırımlar yapılması gerekliliğine değinildi. Bu noktada kurumlar arası 
diyaloğun oldukça önemli olduğu farklı kurumların alanla ilgili proje ve önerilerinin burada 
tartışılarak yapılacak olan çalışmalarda birbirlerinden haberdar olup birbirlerini bütünleyici bir 
anlayışla hareket etmeleri gerektiği vurgulandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

II. Bölüm 
 Vadi/Doğa/Macera Turizmi 

 İyi Uygulama Örnekleri 
Sunumu 

 
 
 
 
 
 

Johannes Triebnik 
Input Project Firması Genel Müdürü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Johannes Triebnik, Input Project Firması Genel Müdürü:  
 
Anahtar Kelimeler: Destinasyon deneyimleri, Eğlence faktörü, Destinasyonun mevsimsel 

çeşitlilikler sunması, Yerel kültürler ve doğal yapının destinasyonda vurgulanması, Farklı yaş 
gruplarına uygun aktiviteler, Tematik Planlamalar, Alanın Hikayelerinin Aktarılması, Kültürel 
ögelerin didaktik kullanımı 
       
       Özet: 1999 yılında Avusturya merkezli bir teleferik şirketi olarak kurulan İnput Project 
firmasının 20 yıllık deneyimler ile birlikte turizm destinasyonlarının geliştirilmesi adına master 
planlar hazırlayan ve bunların uygulama süreçlerini de takip eden bir kuruluş haline geldiği 
aktarıldı. Üç kıtada farklı ülkelerde özellikle dağ ve doğa turizmi odaklı çalışmalar yürüten 
firmanın temel amacının kanyonları, vadileri, dağları yılın 365 günü her yaş grubundan bireyin 
kullanabileceği alanlar haline getirmek olduğu vurgulandı. Bu kapsamda çalışılan her bölgeye 
özel oranın ruhuna ve kimliğine göre geliştirilen konsept master planlar hazırlanarak, bu 
konseptlerin doğa-teknik altyapı-tasarım üçlüsü ile birleştirilmesi ile verimli sonuçlar elde 
edildiği aktarıldı. Farklı ülkelerde deneyimlenen birçok proje sonucunda elde edilen verilerde 
şu başlıkların öne çıktığı aktarıldı;  

• Turizmde sonuçlardan çok deneyimlerin önemli olduğu, 

• Doğada tasarlanan tüm alanlarda eğlencenin kullanıcıları tatmin ettiği ve ailece bir alanı 
ziyaret eden kişilerin hep birlikte eğlenebilecekleri deneyimler aradığı,  

• Bu eğlence anlayışını geliştirmek adına doğa içerisinde tasarlanan projelerde Disneyland 
gibi bir stüdyo kurmanın değil o yerin özgününe saygı duyan ve oranın doğasının anlaşılarak 
tasarlandığı projeler geliştirmenin bunu yerel kültürle bağdaştırmanın önemli olduğu, 

• Gerekli hareket alanlarının sağlanmasının ve burada sağlıklı aktiviteler sunulmasının üst 
düzey spor aktivitelerinden daha önemli olduğu 
 

       Özetle; basit, sade ve anlaşılır bir tasarım dilinde, yere özgü kültürler ve aktiviteler ile 
bütünleşen projeler geliştirmenin bunları sürdürülebilirlik esasları ile doğanın içinde her 
zaman ve her durumda kullanıcılar için aktiviteler sunan sistemlerle entegre etmenin verimli 
sonuçlara götüreceği vurgulandı. 
       Deneyimlerin önemli olduğu tekrar vurgulanarak deneyimlerin beş duyuya hitap eden 
farklı boyutlarda gerçekleştirilecek çözümler ile düşünülmesi gerektiği aktarıldı. Bir turizm 
destinasyon planlamasının en önemli aşamalarından birinin kullanıcı profilini belirlemek, bu 
kullanıcı profilinin istek ve ihtiyaçlarının anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapmak olduğu 
belirtildi. Bakir bir doğanın olduğu yerlerde tasarımdan uygulamaya uzanan süreçte ilk işin 
buranın ve çevresinin detaylı saha analizlerinin yapılmasının olduğu, bu analizlerde orada ne 
tür kültürler ne tür gelenekler ne tür bir doğa olduğunun anlaşılarak bunların nasıl bir ürüne 
dönüştürülebileceğinin düşünülmesi gerektiği aktarıldı. İkinci aşamada bu analizlerden gelen 
veriler ışığında yaratıcı konseptler geliştirilerek bunların yerel aktörler ve yönetimdeki 
paydaşlarla birlikte tartışılacağı çalıştaylar düzenlemenin önemi vurgulandı. Ardından bütün 
paydaşlar ve yerel aktörler ile birlikte karar verilen konsept üzerinden 1-5-10 yıllık süreçleri ve 
hedefleri kapsayan bir konsept master plan geliştirmenin bunu geliştirirken de bütçe 
sağlanabilecek ekonomik kaynakların neler olduğunun analizlerini yapmanın gerekliliği 
aktarıldı. Bütün bu çalışmaların ardından master plan üzerinden geliştirilecek detaylı planlar 
ve proje yönetim kurgusunun hazırlanması ile saha uygulamalarının başlayabileceği aktarıldı. 

     
 



Turizm destinasyon planlaması süreçlerinin nasıl işlediği ve hangi adımların takip 
edilmesi gerektiğinin aktarıldığı ilk bölümün ardından sunumun ikinci bölümünde İnput Project 
tarafından farklı ülkelerde gerçekleştirilen proje örnekleri anlatıldı. 

 

• SERFAUS-FISS-LADIS/AUSTRIA: Avusturya dağlarında konumlanan proje ülkedeki ailelerce 
kullanılan en gelişmiş dağ tesisi olarak bilinmektedir. Hemen yanı başında bulunan köy 
yerleşiminden farklı aktivitelerin tanımlandığı dağlar üzerine teleferikler aracılığıyla ulaşım 
sağlanmakta olup bütün bu aktivitelerin deneyimlenebileceği şekilde alanda bir hafta 
geçirilebilecek bir turizm kurgusu mevcut. Burada ailelerin birlikte vakit geçirebildikleri oyun 
alanları tasarlanmış, bu oyun alanlarında kullanılan materyaller oranın kendi doğal peyzajının 
sunduğu su, taş, toprak, ahşap vb. bileşenleri barındıran ekolojik tasarımlarla sağlanmıştır. 
Buradaki aktiviteler kışın kar yağışının getirdiği avantajlar da kullanılarak dört mevsimde 
çeşitlendirilmiştir. Aileler için tasarlanan bir destinasyonun yalnızca çocuklara yönelik 
ögelerden oluşması genelde yanlış yorumlanan bir durumdur bu yüzden bu alanda ailedeki her 
bireyin farklı ve birlikte deneyimleyebileceği alanlar yaratmak temel hedeflerden bir tanesi. 
Dolayısıyla yalnızca çocuklar değil her bir aile bireyinin keyifli vakit geçirebileceği bir 
destinasyon. Çocukların alanla ilişkilerini kuvvetlendirmek adına çeşitli karakterler ve 
maskotlar geliştirilmiştir. Geleneklerin bir parçası olarak burada kurulan pazarlarda yöresel 
ürünlerin satışı yapılırken çocuklar da yöresel oyun ve dansları deneyimleme fırsatı 
bulabiliyorlar. Tüm aile için doğa içinde bir oyun alanı niteliği taşıyan projede sportif 
aktivitelerin ne kadar önemli olduğunun farkına varılmış, dağ bisikleti, alpine coaster, 
mountain flying vb. Bu dağda oluşturulan destinasyonu günde ortalama 10.000 kişi ziyaret 
etmekte. Bu alanda üç farklı köy mevcut. Bu üç köyün nüfusu toplamda 3.000 kişi kadar fakat 
bu alanda 20.000 yatak kapasitesi mevcut. 

 

• ST. ANTON-ARLBERG/LEGEND VALLEY: Buradaki kanyonda birçok tarihi ve mitolojik 
Hikayelere rastlandığından dolayı tasarımda bu hikayelerin birleştirildiği bir rota oluşturuldu. 
20 tane istasyon oluşturularak her bir durakta farklı bir hikâyenin anlatıldığı kurgu tasarlandı. 
Burada yine hikayelerle birlikte her yaş grubundan ziyaretçinin deneyimleyebileceği sportif ve 
eğitici aktiviteler belirlendi ve buna yönelik altyapılar yine doğal malzemeler kullanılarak 
hazırlandı. 

 

• SILVRETAA MONTAFON: Buradaki destinasyon kurgusunda profesyonel sportif aktiviteler 
odaklı bir yaklaşım sergilendi. Ziyaretçilerin burada hem dağcılık faaliyetleri hakkında bilgiler 
ve eğitimler alabilecekleri bir didaktik merkez hem de bu eğitimleri uygulamaya 
geçirebilecekleri farklı zorluk seviyelerinden ve aşamalardan oluşan alanlar hazırlandı. 
İnsanlara dağda nasıl hareket edeceklerinin öğretildiği bir tasarım olma özelliğine sahip. Bu 
sportif alanların içerisine bölgenin gelenekleri ve kültürünü yansıtan ögeler entegre edilmeye 
çalışıldı. Çocukların rüzgârı hissedebilecekleri yapılar, suyu hareket ettirmek ve yönlendirmeyi 
öğrenebilecekleri yapılar mevcut. Çocuklara dağda nasıl hareket edileceğini öğreten farklı 
aktiviteler de mevcut.  

 

• GASTEIN/AUSTRIA: Üç farklı dağın bulunduğu alanda her bir dağ farklı temalar üzerinden 
tasarlandı. Bunlardan biri daha sportif faaliyetler için, diğeri dinlenme ve huzur için bir diğeri 
ise çocuklara yönelik aktiviteler için. Burada geliştirilen üst yapılar (2500 metre yükseklikte 
asma köprü, dağın zirvesinde manzara izleme terası vb.) ile ziyaretçilerin manzarayı da 
deneyimleyebilmeleri sağlandı. Buradaki üst yapılar doğaya saygılı bir biçimde tasarlanarak 



oldukça az tutuldu. Mümkün olduğunda doğanın kendisinde bulunan materyallerin kurguya 
entegrasyonu yapılmaya çalışıldı. 

 

• TONYA VALLEY/TURKEY: 20km’lik bir alan içerisinde öncelikle yerel yönetimler ile birlikte 
alanı gezerek incelemelerde bulunuldu. Bu incelemelerde buranın görünen yüzünde özel bir 
şeyler olmadığı düşünülürken derinlere indiğimizde aslında flora, faunanın getirdikleri, saklı 
kalmış nehirler vb. Bölgenin sahip olduğu zengin tarihi geçmişin anlatıldığı yirmiden fazla durak 
noktası tasarlandı. Çocuklar için özel oyun alanları tasarlandı, orada bulunan birtakım 
kalıntıların rekonstrüksiyonları yapıların tarihin anlatıldığı hikayelere entegre edildi. Yöreye 
özgü yiyeceklerin satılabildiği satış alanları tasarlandı. Şu anda hazineler kanyonu olarak 
adlandırılan alana bu ismin verilmesinin nedeni burada herhangi bir maddi hazine olmasından 
dolayı değil oranın kültürünün ve doğal peyzajının zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Burada 
yerel halkın hatta yöneticilerin bile bilmediği saklı kalmış şelaleler su kaynakları bulunup 
bunlardan bir tanesi temizlenerek ziyaretçilerin kullanımına açıldı.  

 

• ÇAYELİ BAKIR/TURKEY: Burada bakır madeni üzerine çalışan bir maden şirketi vardı. 
Önümüzdeki üç sene içerisinde bölgeden çekilmesi planlanan maden şirketine ait tüm 
alanların tekrardan belediyeye devredilmesi söz konusu idi. Maden şirketi ve belediye de bu 
alanın daha özel bir kullanımla değerlendirilmesi adına neler yapılabilir diye danıştıklarında 
buranın çocuklar için maden, çay kültürü, gelenekler ve maceraların sunulduğu tematik 
rotaların olduğu özel bir lunaparka dönüştürülmesi fikri gündeme geldi. Projenin temel amacı 
alanın eski kullanımını anlatmak adına ‘madencilik’ ve bölgenin önemli gelir kaynaklarından 
biri olan ‘çay’ kültürünü ön plana çıkartmaktı. Buradaki maden şirketinden kalan yapılar 
üzerinden geliştirilen kurguda bu yapıların oyun alanlarına dönüştürülmesine karar verildi. 
Yapılardan birinde bakır madenciliği hakkında bilgilerin alınabildiği süreçlerin nasıl işlediği 
hakkında diğerinde ise çay üretimi, çay ekimi, hasadı vb. konularda bilgi alabilmelerine yönelik 
eğitici-oyunlar tasarlandı. Kısacası burada bölge kültürünü eğlenceli bir şekilde 
öğrenebilecekleri bir kompleks oluşturuldu 

• AKÇABAT/TURKEY: Akçabat’ta denizlerden dağlara uzanan ve sonrasında tekrar 
Karadeniz’e dönen bir macera rotası kurgulandı. Akçabat’ın hem Kara’deniz’ hem 
Kara’dağlarına’ vurgu yapılması hedeflendi.  

• ARTVİN/TURKEY DEVELOPMENT OF 10 POI’S (POINT OF INTEREST): ‘living water’ teması 
ile tasarlanan projede Artvin’de bulunan altı büyük barajın temaya entegrasyonu söz konusu. 
Ana kurgu ‘suyu anlamak’ üzerine tasarlandı. Burada önemli olan suyun gücünü anlamak ve 
suyu hissetmek olarak belirlendi. Burada yere özgü bir takım üst yapılar tasarlanmaya çalışıldı. 

• MEXICO/COPPER CANYON: Burada Adana’dakine benzer bir şekilde bir tren hattı 
bulunmakta. Trenle ulaştıkları kanyonun içerisine yerleştirilen üst yapılarla birlikte kanyonun 
üst noktalarına ulaşarak buradaki kanyonu dinleyebilecekleri noktalar oluşturuldu. Alanda 
önemli bir yere sahip olan yüksek kayalar ön plana çıkarılmaya çalışıldı. Kayalar arasında 
oluşturulan zipline koridorlarıyla ziyaretçilere hem aktif hem pasif deneyimler sunuldu. 
Ziyaretçilerden isteyenler bu koridorları iplere bağlı olarak uçarak keşfederken isteyenler de 
bu kayalar üstünde tasarlanan şeffaf zeminli cafelerde oturarak deneyimleyenleri izleyip pasif 
olarak aktivitelere katılım sağlayabiliyorlar. Bütün bunlar yapılırken oradaki yerel halkın da 
ürettikleri ürünleri satabilmeleri için mekanlar sağlandı.  
 



       Yukarıda açıklanan örnek uygulamalarda deneyimler üzerinden tasarlanan mekanlar 
açıklanırken sunumun son bölümünde bu deneyimlerin hangi teknik altyapılarla 
geliştirilebileceğine dair çözümler aktarıldı: 
 

• Sky Glider: Uçma deneyimi gibi insanların doğayı sahip olmadıkları farklı yeteneklerle 
deneyimleyebilmeleri adına geliştirilen bir sistem. 

 

   
 

• Giant Swing: Bu uygulamada insanlar kanyonun içerisine doğru yüksek bir noktanın 
kenarından sallanarak manzaraya hâkim bir deneyim yaşayabiliyorlar. 
 

     
 

• Rope Runner: Bir çeşit Zipline.  
 

    
 
 
 



• Mountain Karts: Yalnızca havada değil ziyaretçilerin doğayı ve yer şekillerini zeminde de 
hareket ederek deneyimleyebilecekleri yöntemler mevcut. Bunlardan birisi dağ arabaları.  
 

  
 

• Rollbob: Farklı bir tarzda alpine coaster (eğimli arazilere kurulan raylar üzerinde hareket 
imkanı sağlayan vagonlardan oluşan sistem). 
 

         
 

          Bütün bu anlatılan üst yapı ve projeler sonucunda Adana’da veya başka bir yerde 
tasarlanacak olan projede diğer yerlerden alınan herhangi bir sistemin olduğu gibi burada da 
yapılmaması gerektiği sonucunun çıkarılması gerektiği aktarıldı. Her alanın kendine özgü 
değerleri ve bu değerlerin ön plana çıkartılması adına gerçekleştirilebilecek olan yere özgü 
projelere ihtiyacı olduğu aktarıldı. Pozantı-Karaisalı bölgesindeki kanyonlar incelendiğinde 
yalnızca doğal değerlerin değil aynı zamanda tarihi değerlerin ve bunlardan üretilebilecek 
hikayelerin varlığının söz konusu olduğu aktarılarak bunların her birinin birer hazine olduğu ve 
belki de alanda keşfedilmeyi bekleyen başka hazinelerin de olduğu vurgulandı. Burada çok 
yüksek bir potansiyel olduğu tekrar belirtilerek iyi bir master plan dahilinde geliştirilecek olan 
projenin verimli kazanımlar sağlayacağı belirtildi. 
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- H.Gökçe Türkoğlu, Mimar. Karaisalı-Pozantı Mevcut Durum Sunumu 
 

Anahtar Kelimeler: Demiryolu mirası, doğal-kültürel değerlerin birlikteliği, altyapı 
olanakları, ulaşım seçenekleri, mevut değer ve sorunlar, ziyaretçi profilleri, kültürel miras 
ögeleri 

Özet: Genel bir harita üzerinden Pozantı-Karaisalı bölgesinde bulunan çekim noktalarına 
değinildikten sonra belirlenen rota üzerindeki birincil odaklardan ve bunlarla fiziksel olarak 
ilişkilendirilmeleri güç olduğundan dolayı ikincil odak olarak adlandırılan çekim noktalarının 
nereler olduğu aktarıldı. Aktivite odaklarının yoğunlaştığı ana rota kurgusunun Kapıkaya 
Kanyonu- Yerköprü–Hacıkırı (Varda Köprüsü)-Belemedik aksı üzerinden değerlendirildiği 
belirtildi. Buranın mevcut ziyaretçi profilinin doğa sporları ilgi grupları ile alanları özellikle hafta 
sonu rekreasyon amaçlı kullanan günübirlik ziyaretçiler olduğu aktarıldı. Rota üzerinde doğal, 
kültürel, tarihi, yaşanmışlık(anı) değerlerinin birlikte bulunduğu, rotanın farklı noktalarında bu 
değerlerin farklı boyutlarıyla ya da birbirleriyle iç içe geçmiş halde hissedilebileceği belirtildi.  
          Rotanın ilk bölümünü oluşturan çekim noktaları birbirlerine kapıkaya kanyonu 
içerisinden devam eden bir patika yol ile bağlanmakta olduğu, Kapıkaya-Varda-Yerköprü 
aksında ziyaretçilerin bu patikanın farklı zorluk derecelerindeki parkurlarını kullanarak dolaşım 
halinde olmalarının sağlandığı aktarıldı. Geçmiş dönemlerde kanyon içerisinde farklı 
paydaşların gerçekleştirdiği birtakım çalışmalar sonucunda burada yürüyüşçüler için servis 
birimleri, kamp alanları, dinlenme noktaları, nehir geçişleri için asma köprüler, kaya düşme 
risklerinin indirgenmesi adına çelik tel örgü uygulamaları, giriş üniteleri, yeme-içme birimleri 
gibi çeşitli parkur iyileştirilmelerinin yapıldığı belirtildi. Kanyon içerisindeki şartların 
iyileştirilmesine karşın kanyona şehir ve ilçe merkezlerinden ulaşım sağlamak isteyenler için 
toplu taşıma imkanlarının olmadığı belirtilerek bisiklet kullanıcılarının da buraya mevcut araç 
yolunu kullanarak ulaştıkları ve bisiklet park yerlerinin bulunmadığı aktarıldı. Kanyon 
içerisindeki aktivitelerin çeşitliliğinden bahsedilerek bunlar arasında doğa yürüyüşü, kaya 
tırmanışı, kampçılık ve doğa fotoğrafçılığının ön planda olduğu vurgulandı. Kanyonun altyapı 
olanaklarının ziyaretçiler için önceki projelerde iyileştirildiği tekrar belirtilirken bu 
iyileştirmelerin takip edilmesi gerekliliği kırılan merdiven basamakları üzerinden aktarıldı. Bu 
altyapı iyileştirmeleri içerisinde planlanan bilgilendirme üniteleri içerisindeki bilgi notlarının 
olmayışı aktarılırken alanın girişinde, çıkışında ve parkur içerisinde yönlendirme ve 
bilgilendirmeye yönelik levhaların eksikliği vurgulandı.  
       Rotanın ikinci bölümünü oluşturan Hacıkırı-Belemedik aksının buradaki tarihi 
demiryolunun en bilinen yapısı olan Varda Köprüsü’nü geçmişte bu demiryolunun inşası 
sırasında lojistik bir üs olarak kullanılan Belemedik yerleşimine bağladığı aktarıldı. Dolayısıyla 
rotanın bir önceki bölümünde ön plana çıkan doğal değerlere burada bir de tarihi değerler ve 
yaşanmışlık değerlerinin de eklemlenmiş olduğu belirtilerek alanın tarihi geçmişi hakkında kısa 
bir özet aktarıldı. Buranın tarih sahnesindeki rolünün 1800’lü yılların sonunda Osmanlı 
Padişahı II. Abdülhamit ve Alman İmparatoru Wilhelm arasında imzalanan Anadolu toprakları 
üzerinden Berlin’i Bağdat’a bağlamayı hedefleyen ‘Bağdat Demiryolları Projesi’ ile şekillendiği, 
projenin en zorlayıcı etabı olan Toros dağlarının bulunduğu alanda coğrafi engellerin aşılması 
adına bölgede bir lojistik üsse gereksinim duyulması ile Belemedik’in bu üs için uygun bir alan 
olarak belirlendiği ve buranın farklı milletlerden yaklaşık beş bin işçinin ve yöneticinin yaşadığı 
bir merkez haline geldiği aktarıldı.  
 
 



Projenin bu zorlu etabında demiryolunun sağlıklı bir şekilde dağlardan ovaya ulaşabilmesi 
adına Belemedik-Hacıkırı arasında yirmiye yakın tünel açıldığı, bu tüneller açılırken kullanılan 
servis yolunun günümüzde doğa yürüyüşçüleri tarafından tercih edilen bir parkura dönüştüğü 
aktarılırken, mevcut tarihi demiryolu hattının da bütün özgünlüğü ile birlikte günümüzde hala 
işlerliğini sürdürdüğü aktarıldı. Belemedik merkezinde ve Belemedik-Hacıkırı arasında bulunan 
patika yol çevresinde Almanların kurduğu yerleşkeden günümüze ulaşan yapı ve yapı 
kalıntılarının bulunduğu aktarılırken bunlardan bazılarının strüktürel anlamda iyi durumda 
olup yeniden işlevlendirilme potansiyellerinin yüksek olduğu vurgulandı. Belemedik-Hacıkırı 
arasındaki yaklaşık 20km’lik parkurun heyelan riski ve taş düşmelerinden kaynaklı araç 
geçişlerine imkân tanımadığı yalnızca yürüyüşe uygun olduğu belirtilirken bu yolun 
iyileştirilmesinin oluşturulan rota kurgusunun fiziksel sürekliliğini sağlamak adına önemli bir 
adım olabileceği aktarıldı. Yürüyüş parkuru olarak doğa sporları ile ilgilenen gruplarca 
kullanılan patikanın Kapıkaya Kanyonu’nda olduğu gibi çeşitli altyapı ve güvenlik çalışmalarına 
gereksinim duyduğu belirtildi. Buradaki aktivitelerin doğa yürüyüşü, kampçılık, yaban hayatı 
gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı, offroad, motosiklet, bisiklet turları olarak çeşitlendiği aktarıldı. 
Vadinin Belemedik tarafından olan girişinde ziyaretçiler için yürüyüşe başlamadan önce 
yapılması gerekenler, rota üzerinde karşılaşacakları yapı ve yapı kalıntılarına ilişkin bilgiler ve 
alanın tarihine ilişkin bilgiler içeren tabelaların mevcut olduğu aktarılarken aynı zamanda 
burada anıt ağacın bulunduğu alanı da çevreleyen bir park ve restoranın bulunmakta olduğu 
aktarıldı. 
       Destinasyon üzerindeki çekim noktalarından Varda Köprüsü ve Belmedik’e trenle ulaşım 
sağlanabiliyor olmasının bu alanlar için çok büyük bir avantaj olduğu aktarılırken bu avantajın 
farklı fırsatlara dönüştürülerek değerlendirilmesi üzerinde durulabileceği vurgulandı.  
 

 
 

-   Faruk Atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı 
 

Anahtar Kelimeler: Koruma-kullanma dengesi, Milli park tanımı ve alt bölgeler, flora 
Fauna bilgileri, yaban hayatı eğitim merkezi, konaklama-servis birimleri mimari projeleri, açık 
alan düzenlemeleri, yaban hayatı gözlem kulübeleri, yöresel ürün satış birimleri, farklı ziyaretçi 
profillerinin beklentileri, farklı ziyaretçi profiline yönelik mekanların ayrıştırılması 

 
Özet: Belemedik tabiat parkı hakkında bilgiler verilerek planlanan projeler aktarıldı. 

Yaklaşık 4300 hektar olan tabiat parkı sınırları içerisinde koruma kullanma dengesi dahilinde 
buranın ziyaretçilere nasıl açılacağı, hangi birimler inşa edileceği ve alanın korunmasına 
yönelik politikalardan bahsedildi. Milli parklar için uzun vadeli gelişim planlarının hazırlandığı 
ve saha içerisindeki tüm müdahalelerin bu plan dahilinde üst ölçekten kurgulanarak ilerlediği 
aktarıldı. Milli park ilan edilen alanların kendi içerisinde alt bölgelere ayırıldığını bu alt 
bölgelerden hassas bölgeler olarak nitelendirilen alanlarda yalnızca yürüyüş rotaları, bu 
rotaların durak noktalarındaki çeşmeler vb. gibi zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yönelik 
müdahalelere izin verildiği aktarıldı. Belemedik tabiat parkının büyük ölçüde bu hassas 
bölgelerden oluşturulduğu aktarıldı. Geriye kalan alanların geleneksel kullanım alanları (tarım, 
hayvancılık vb.) ve kontrollü kullanım alanları (ziyaretçilere yönelik karşılama, bilgilendirme, 
servis noktaları vb.) olarak tanımlandığı belirtildi. Belemedik tabiat parkının flora ve faunası 
hakkında bilgiler verildi. Burada orman ekosistemi, sucul ekosistem ve kayalık ekosistemlerin 
bulunduğu ve bu ekosistem çeşitliliğinin ziyaretçi profilini etkilediği aktarıldı.  



       Sunumun ikinci bölümünde Belemedik Tabiat Parkı sınırları içerisinde yapılması planlanan 
projenin hedefleri, beklenen sonuçlar ve proje çıktılarından bahsedilerek gerçekleştirilecek 
olan çalışmalara ilişkin detaylar aktarıldı. Buradaki projenin temel hedefleri arasında alandaki 
ekosistem çeşitliliği hakkında ziyaretçilerin bilgilendirilmesi sağlanarak tabiatı koruma ve çevre 
bilincinin geliştirilmesi olduğu vurgulandı. Bunun yanı sıra tabiat parkının ana kaynak 
değerlerini oluşturan ekolojik, biyolojik, jeolojik, jeomorfolojik, peyzaj gibi değerlerle doğal 
yapının sürdürülebilirliğini ve korumasını sağlamanın gerekliliği aktarıldı. Bu proje ile gelişecek 
turizm çeşitliliğinin sonucu olarak yöre halkına sosyo-ekonomik girdiler sağlamanın da 
hedeflendiği belirtildi.  
         Tamamlanmak üzere olan bir yaban hayatı eğitim merkezi mimari projesi hakkında bilgi 
verildi. Alanın av yasağı olan bir bölge olduğu vurgulanarak buradaki yapının yöre insanı, yerel 
avcılar, ilk ve orta öğrenim çağındaki öğrencilerin yaban hayatı ile ilgili eğitimler alıp 
bilinçlenecekleri bir lojistik merkez niteliğinde olduğu, içerisinde konaklama imkanlarının da 
sunulduğu belirtildi. Buranın bir avcı köşkü değil yaban hayatı eğitim merkezi olduğu 
vurgulandı. Yapılması planlanan diğer mimari projeler, açık alan düzenlemeleri ve peyzaj 
düzenlemeleri hakkında bilgiler verildi. Bu kapsamda bakanlığın tip projelerinden alınarak alan 
içerisinde yorumlanacak olan ve gelişim planlarında da onaylanan kır lokantası, günübirlik 
kullanım alanları, otopark, büfe, orman köşkleri(bungalow) gibi düzenlemelere ilişkin üç 
boyutlu mimari projeler gösterildi. Burada bakanlığın ürettiği tip projelere bağlı kalma 
zorunluluğu olmadığı belirtilirken alana özgü projelerin de hazırlanabileceği vurgulandı. 
Özellikle doğal malzemeler (taş ve ahşabın yöresel yorumları) kullanılarak geliştirilebilecek 
mimari projelerin alanla daha uyumlu olabileceği aktarıldı. Konaklama birimlerine ilişkin 
orman köşkleri olarak adlandırılan çözümlerden on beş adet nehir kenarında on beş adet ise 
tepecik mevkiinde inşa edilmesinin planlandığı, kullanıcı profillerine göre seçeneklerin 
çeşitlendirildiği aktarıldı. Vaziyet planında bu konaklama birimlerinin merkezinde oluşturulan 
meydanın festival alanı olarak kullanılması bu festival alanı etrafında yöresel ürün satışlarının 
yapılacağı pazar alanları, wc-mescit gibi servis birimlerinin konumlandırılacağı belirtildi. Bu 
yapıların yanı sıra çadırlı kamp alanlarının ve buna yönelik servis altyapılarının da sağlanacağı 
aktarıldı. Alanda inşası planlanan bir başka tipolojinin de yaban hayatı gözlem kulübeleri 
olduğu belirtilerek bunlara ilişkin mimari projeler gösterildi.  
     Anlatılan projelerin alanın taşıma kapasitesine olumsuz etkisi olup olmayacağına yönelik 
gelen sorular üzerine farklı ziyaretçi profillerinin beklentilerinin kapsayıcı bir şekilde 
karşılamasının zorunluluğu vurgulandı. Burada önemli olan ziyaretçi gruplarının iyi anlaşılarak 
(günübirlik rekreasyon-piknik amaçlı kullanıcılar, doğa sporları ilgi grupları, kampçılar, 
dinlenme-huzur amaçlı gelenler vb.) bunlara yönelik mekânsal gereksinimlerin farklı 
bölümlerde önerilerek çözümlenebileceğine değinildi. Geçmiş dönemlerde yapılan 
uygulamalarda olumsuz sonuçlar alınmasının en önemli nedeninin o zamanlarda yapılan 
uygulamaların bir yönetim planı dahilinde gerçekleştirilmemeleri olduğu aktarıldı.  

 
 

 
 

- Mustafa Çay, Pozantı Belediye Başkanı 
 

        Anahtar Kelimeler: Destinasyonun markalaşması, Yerel imkanların kullanımı ile bir 
destinasyon geliştirilmesi, Tünelin Ucundaki Işık Belemedik Projesi, Ziyaretçi yönetimi, 
Alan sunumu, Kültürel mirasın farkındalığı 



 
Özet: Pozantı Belediyesi’nin Belemedik ile ilgili çalışmalarının koruma odaklı politikalar 

çerçevesinde geliştiği aktarılarak buranın birkaç yıl öncesine kadar kaderine terkedilmiş pek 
fazla bilinmeyen yalnızca çevre yerleşimlerden günübirlik kullanıcıların gelip piknik yeri olarak 
kullandığı veya birkaç doğa severin zaman zaman kamp ve doğa yürüyüşü yapmak için uğradığı 
bir alan olduğu belirtildi. Burada yapılan ilk çalışmalara alana gelen az sayıda ziyaretçinin 
burada vakit geçirmesini kolaylaştırmak adına arazinin mülkiyetinin ait olduğu Devlet Demir 
Yolları’ndan istenen çeşme ve tuvalet ünitelerinin yerleştirilmesi ile başlanıldığı aktarıldı. 
İlerleyen süreçlerde Devlet Demir Yolları’ndan kiralanan 385 m2’lik bir alan üzerinde buraya 
gelen ziyaretçilerin dinlenip vakit geçirebilmeleri ve aynı zamanda buradaki doğal ve kültürel 
değerlerin sahipsiz olmadığının gösterilmesi adına tamamen Pozantı Belediyesi’nin öz 
kaynaklarının kullanımı ile hiçbir ihaleye gidilmeksizin belediye personeli ile birlikte butik bir 
restoran inşa edildiği aktarıldı. Bu restoranın doğa ile uyumlu olmasına özellikle dikkat edildiği 
belirtilerek kapalı-yarı açık ve açık mekân kullanımları ile birlikte doğa ile özdeşleşen bir 
formda olduğu aktarıldı. Buradaki restoranın yine herhangi bir yatırımcıya veya özel firmaya 
verilmeyerek Pozantı Belediyesi’nin kendi şirketi tarafından işletildiği, oldukça nitelikli ve yerel 
ustaların çalıştığı, bölgenin tüm lezzetlerinin en özgün hallerinde sunulduğu bir tesis haline 
geldiği belirtildi. Burada önemli olanın hizmet kalitesinin yüksek seviyede tutularak gelen 
ziyaretçilerin memnun ayrılmasını sağlamak olduğu vurgulandı. Bir destinasyonun 
geliştirilmesinde en önemli ögenin orada gerçekleştirilecek olan projelerde yerin özelliklerini 
anlayarak bu özelliklere yönelik bütünleyici yaklaşımların heyecanla sergilenmesi olduğu 
aktarıldı. Son dönemde alanda yapılan çalışmalarda alanın tarihi geçmişinin ziyaretçilere 
aktarılmasına odaklanıldığı aktarılarak bunun gerek saha çalışmalarıyla alanda uygulanan bilgi 
üniteleri ile gerekse basılı ortamlarda sunulan yerel araştırmacıların ürettiği kaynaklarla 
sağlandığı belirtildi. Belemedik merkezinde anıt ağaç etrafında konumlanan yapı kalıntılarının 
hikayelerinin ve eski fotoğraflarının bulunduğu bilgilendirme ünitelerinin bu alana özel bir 
tasarım olduğu aktarılarak bu bilgi üniteleri (Almanca-İngilizce-Türkçe) ile birlikte ziyaretçilerin 
alandaki yapı kalıntıları ve servis birimlerini kolay bulabilmeleri adına yönlendirme levhalarının 
da yine aynı tasarım dilinde sahada uygulandığı aktarıldı. Bütün bu uygulamaların Pozantı 
Belediye’sinin kendi bütçesi ile gerçekleştiği yeniden vurgulanarak yerel imkanlarla bir 
destinasyonun gelişmesine yönelik yapılabilecek çalışmalarda Belemedik’in örnek bir model 
olduğu belirtildi. Bütün bu çalışma ve çabaların sonucunda Belemedik’in bölgedeki turizm 
kurgusunda önemli bir yer edindiği ve alana gelen ziyaretçi sayısının belirgin derecede arttığı 
aktarıldı. Yapılan uygulamalardaki tasarım bütünlüğüne tekrar dikkat çekilerek Belemedik’in 
markalaşması adına özel bir logonun da tasarlandığı bu logonun alanın önemli ögelerinden 
olan çınar yaprağı, demiryolu ve tünellerin birleşiminden oluşan, dört mevsimi simgeleyen 
renklerin kullanıldığı nitelikli bir logo olduğu aktarıldı. Logo ile birlikte Belemedik’te 
gerçekleştirilen tüm projelerin de “Tünelin Ucundaki Işık: Belemedik” başlığı altında ilerlediği 
anlatıldı. Oluşturulan destinasyonun oldukça gelişime açık olduğu belirtilirken buradaki 
yapıların yeniden kullanımı ve alandaki aktivite çeşitliliklerini arttırmaya yönelik de çeşitli 
projelerin hazırlandığı, bunlara yönelik planlamaların yapıldığı fakat yerel imkanlarla bütün bu 
projeleri gerçekleştirmenin oldukça güç olduğu aktarılarak destekleyici bürokrasi ortamı ve 
sağlanabilecek destek bütçeler ile birlikte bu nitelikli projelerin masada kalmayıp hayata 
geçirilmesi ve kullanıcılara sunulması gerektiği vurgulandı. 
        
 
 



      Alanın tanıtımı ve ziyaretçi yönetimine yönelik de hem Pozantı Belediyesi’nin girişimleri 
hem de Kalkınma Ajansı, Kültür Müdürlüğü gibi kurumların gerçekleştirildiği çalışmalar 
aktarıldı.  Pozantı Belediyesi tarafından düzenli olarak her yıl sonbaharda gerçekleştirilen Doğa 
ve Fotoğraf Festivali’nin alanın tanıtımı adına atılan en büyük adımlardan biri olduğu 
aktarılarak her geçen yıl bir öncekine göre daha etkili bir festival organizasyonu hazırlandığının 
altı çizildi. Festival kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf yarışmalarının alana olan ilgi ve merakı 
arttırdığı belirtilirken bütün bu aktivitelerin sosyal medya ve diğer internet platformlarında 
duyuru ve tanıtımlarının özenle yapıldığına dikkat çekildi. Bu kapsamda ziyaretçilerin bölgenin 
tarihi, yapılabilecek aktiviteler, yürüyüş rotaları vb. konularında bilgi edinmelerinin sağlanması 
adına oldukça dolu içeriklere sahip İngilizce-Almanca-Türkçe olmak üzere üç dilli bir web sitesi 
tasarlandığı aktarıldı. Çukurova Kalkınma Ajansı ve Kültür Müdürlüğü’nün katkılarıyla 
oluşturulan Gastronomi Treni Projesine Belemedik’in de dahil edilmesinin alanın tanıtımı 
adına oldukça verimli bir gelişme olduğu belirtildi. 
    Tüm bunların yanı sıra Pozantı Belediyesi tarafından alandaki aktivitelerin çeşitlendirilmesi 
adına ziyaretçilerin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri çok kullanıcılı bisikletler, 
golf arabası gibi alanda farklı deneyimlerle gezinmeye imkân sunan olanaklar sağlandığı 
aktarıldı. 
    Belemedik ile ilgili bir başka önemli konunun ise buradaki mülkiyet durumları ile ilişkili 
olduğu, yapılan bütün bu çalışmaların Devlet Demir Yolları’na ait arsa üzerinde belirli 
dönemleri kapsayan süreler ile kiralanarak gerçekleştirildiği aktarıldı. Bu durumun alanın tarihi 
dokusunun ve alandaki projelerin sürdürülebilirliği adına çeşitli kaygılar yarattığı belirtildi.  Bu 
noktada alanda heyecanla yürütülen projelerin bürokratik ortamlarda desteklenmesi gerektiği 
tekrar vurgulandı. Alanda farklı kurumlarca planlanmış birçok projenin olduğu fakat bunların 
belirli bir vizyon dahilinde değerlendirilerek ayakları yere basan bir yönetim planı ile ele 
alınması gerektiği vurgulandı. Bütün bunların ardından alanla ilgili bütçe sorunlarının 
çözümüne yönelik gerekli üst makamlarla görüşmelerin ve koordinasyonların sağlanmasının 
önemli olduğu aktarıldı. 
     Belemedik’te gerçekleştirilen ve planlanan projelerin bölgesel ölçekte yaratacağı çarpan 
etkisinin buradaki diğer turizm destinasyonlarının da gelişimi adına büyük bir fırsat olarak 
görüldüğü aktarıldı. Belirlenen rota kurgusu olan Kapıkaya Kanyonu-Hacıkırı-Belemedik 
aksında Hacıkırı ile Belemedik arasında yolun iyileştirilmesinin buradaki rotanın sürekliliğini 
sağlamak adına oldukça önemli bir nokta olduğu belirtilirken bu yolun otomobil kullanımı için 
olmasa da küçük motorlu, elektrikli veya bisiklet türevi araçlarla gezilebilecek duruma 
getirilmesinin önemi vurgulandı. 
 
 
 

-   Saadettin Aslan, Karaisalı Belediye Başkanı 
 

        Anahtar Kelimeler: Bütüncül destinasyon kurgusu, yöresel ürün ve yerel kültürlerin 
turizm kurgusuna entegrasyonu, Yürütülen mevcut projeler, gastronomi değerlerinin ön 
plana çıkarılması, aktivitelerin çeşitlendirilmesi, macera turizmine yönelik çalışmalar, 
orman okulu projesi 

 
 
 
 



Özet: Karaisalı’nın tarih ve doğanın iç içe olduğu bir coğrafyada yer almasından dolayı 
bölgesel ölçekte turizme katkısının büyük olduğu aktarıldı. Bölgedeki tarihi dokunun Kesrihan, 
Gözetleme Kuleleri, Keçi Kalesi, Annaşa kalesi, Varda Köprüsü gibi farklı dönemlere ait izlerden 
meydana geldiği belirtildi. Gerçekleştirilen projelerde Kapıkaya Kanyonu-Varda Köprüsü-
Yerköprü aksında odaklanılsa da bölgedeki doğal ve tarihi dokunun bunlarla sınırlı olmadığı, 
başka birçok çekim noktasının da var olduğu vurgulandı (Dokuzoluk, Körkün Kanyonu vb.). 
Özellikle Varda Köprüsü etrafında gerçekleştirilen projelerin birçok devlet kurum ve 
kuruluşunun, sivil toplum örgütlerinin, basın-yayın organlarının, gönüllülerin, sinema ve 
televizyon camiasının katkılarıyla şekillendiğinin ve tanıtıldığının altı çizildi. Varda Köprüsü-
Yerköprü-Kapıkaya Kanyonu aksında odaklanılan projelerin bölgede geliştirilebilecek olan 
diğer çalışmaların öncüsü olduğu buradan gelen etki ile birlikte diğer alanların da turizme 
kazandırılmasının çalışılacağı belirtildi. Bölgeyi ziyaret eden insanlara yalnızca doğa ve tarih 
temalarında çeşitlilikler sunulmakla kalmayıp bunların başta gastronomi olmak üzere yöresel 
ürün ve yerel kültürler ile harmanlanması adına da çeşitli çalışmalarda bulunuldu. Bu 
kapsamda Karaisalı’dan belirlenen sekiz köyde uygulamalı çalışmalar yapıldığı ve bölgede 
yetişen yabani otlardan yapılan yemek tariflerinin olduğu bir kitap yayınlandığı aktarıldı. 
        Belirlenen aks üzerinde devam eden güncel üç proje olduğu aktarıldı. Bunlardan ilkinin 
Kapıkaya Kanyonu üzerine yapılmakta olan bir cam köprü projesi, Varda Köprüsü’nün 
ışıklandırma projesi, üçüncüsünün ise macera parkı seyir terasları, oyun ve piknik alanlarının 
düzenlenmesi olarak sıralandı. İller Bankası aracılığıyla Avrupa Birliği desteğine başvurulan bir 
de Orman Okulu Projesinin hazırlandığını, bu projenin amacının çocukların doğayı tanıyarak 
doğanın içinde spor yapıp çeşitli eğitimlere katılmalarının sağlanması ile hem fiziksel hem de 
sosyal gelişimlerine katkı sunmak olduğu aktarıldı.  
      Bunların dışında bir de Dokuzoluk mesire alanının düzenlenmesi projesinin hazırlandığı 
bunun uygulanması için de gerekli kurumlara başvurularda bulunulduğu belirtildi. 
      Son olarak gerçekleştirilen ve planlanan tüm projelerin bölgesel ölçekte birbirleriyle 
ilişkilendirilebilmesi gerektiğine dikkat çekilerek belirlenen rota kurgusu üzerinde Hacıkırı ile 
Belemediği birbirine bağlayan patika yolun önemli bir bağlantı noktası olduğu vurgulandı. 
Mevcut durumda bu iki farklı destinasyona gelen ziyaretçilerin birinden diğerine geçişlerinin 
60-70km’lik bir karayolu ile sağlandığı, bu yüzden ziyaretçilerin belirlenen destinasyonlardan 
yalnızca birine odaklanabildikleri aktarıldı. Bunun bölgesel turizm kurgusunun sürekliliği 
açısından sorunlar yarattığı belirtilerek bu yol üzerinde çalışması gerektiği vurgulandı. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

IV. Bölüm 
Forum: Tartışma, Öneri ve 

Değerlendirmeler 
 

 
Forum Başkanı: Murat Torun 

Çukurova Kalkınma Ajansı 

 
 
 
 

 
 



- Forum Başkanı: Murat Torun, Çukurova Kalkınma Ajansı  
 
Forum Konuları: Hedef ziyaretçi profilinin belirlenmesi, İlk aşamada ön plana 

çıkarılması gereken değerler ve odaklanılması gereken turizm türleri, Ulaşım-konaklama-
yeme-içme alternatifleri, Altyapı ve üstyapı gereksinimlerinin belirlenmesi, Ürün ve deneyim 
geliştirme çalışmaları, Destinasyonun markalaşması, Tanıtım ve etkinlik planlama, Eylem planı 
hazırlanması ve izleme süreçleri. 
 

1- Hedef Ziyaretçi Profilinin Belirlenmesi: Ağırlıklı olarak özel ilgi gruplarının (doğa 
sporları toplulukları, kampçılar, yürüyüşçüler, kültürel mirasa meraklı gruplar, tırmanışçılar, 
bisikletliler, doğa fotoğrafçıları, yaban hayatı gözlemcileri vb.) ve rekreasyon amaçlı günübirlik 
ziyaretçilerin tercih ettiği alanda hangi hedef kitle baz alınarak çalışılmalıdır? 
 

-   Saadettin Aslan, Karaisalı Belediye Başkanı: 
 

• Son yıllarda gerçekleştirilen projelerde odaklanılan alanlar Varda Köprüsü ve 
Kapıkaya Kanyonu etrafında şekillenmiştir. Fakat buraya gelen ziyaretçilerin bölgede daha 
uzun vakit geçirmelerine yönelik aktivitelerin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 
Kanyonun sportif ziyaretçi profiline yönelik Varda Köprüsünün olduğu bölümünde macera 
turizmi içerikli çalışmalar (Zipline, giant swing/salıncak ve cam teras gibi) gerçekleştirilecektir. 

• Bunların yanı sıra alanın ailece vakit geçirilebilecek bir destinasyon haline 
gelmesi için de her yaştan bireyin keyifli vakit geçirebileceği yürüyüş güzergahları, macera 
parkı, lavanta bahçeleri gibi projelerin gerçekleştirilmesi söz konusu 

• Alana gelen ziyaretçilere sunulacak olan bu aktivite çeşitlilikleri ile birlikte 
konaklama gereksiniminin de doğacağı düşünülerek bu çekim noktalarına yakın belirlenen 
alanlarda yöresel yapım teknikleri ve malzemeler (taş-ahşap) ile inşa edilecek bungalowlar ve 
karavan-çadır kamp alanları planlanmakta 

• Yapılacak olan bu çalışmalara yöre halkının da etkin bir şekilde katılım 
sağlaması ve bunlardan kazanç sağlaması da önemli konulardan bir tanesi. Bu kapsamda Varda 
Köprüsü’nün de bulunduğu bir çoğu geleneksel taş konut dokusundan oluşan Hacıkırı(Kıralan) 
Köyü’nün turizme kazandırılarak buranın bölgede örnek bir eko-köy haline getirilmesi 
düşünülmekte.  Burada köylülerin alacağı ev pansiyonculuğu gibi eğitimlerle ziyaretçileri 
ağırlayarak onlara köy hayatı ve yerel kültürlerin deneyimlenmesi fırsatı sunmalarını sağlamak 
hedeflenmektedir.  

• Bölgedeki turizm kurgusunun Pozantı ile bir bütün olarak sunulması adına 
Hacıkırı-Belemedik arasındaki kopuk bağlantının iyileştirilmesinin üzerinde durulması 
gerekmektedir. Eğer bu yolda araç trafiği istenmiyorsa tramvay mantığıyla çalışan çeşitli raylı 
sistem örneklerinden birinin buraya uygulanabilirliği araştırılabilir. Böylelikle hem bağlantı 
sağlanmış olur hem de ziyaretçiler için farklı bir aktivite daha eklenmiş olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Tayyar Zaimoğlu, Çukurova Otelciler Birliği Başkanı: 
 

• Her iki ilçenin birlikte çalışarak burada odaklanılması gereken ilk beş 
alan/proje belirlemeli sonrasında destinasyonu ön plana çıkarmak için ilk aşamada 
gerçekleştirilebilecek üç projenin neler olabileceği belirlenerek bunların üzerinden 
gidilmelidir. 

• Gastronomi ögesine burada geliştirilecek olan turizm kurgusunda özellikle yer 
verilmelidir. Aynı şekilde gastronominin temelini oluşturan tarımın da bu projelere bir şekilde 
entegre olması gerekmektedir. Burada ön plana çıkan tarım ürünleri (yöresel ürünler) 
listelenerek bunların hem ham halde hem de katma değere dönüştürülmüş ürünler halinde 
tanıtımının ve pazarlanmasının yapılması gerekmektedir. 

• Bunun için özellikle eko-turizm ve agro-turizm kavramları üzerinden gidilerek 
bir planlama yapılabilir. Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden iyi örnekler incelenebilir. 
Kars/Boğatepe köyü (https://www.bogatepekoyu.com/), Tunceli/Ovacık köyü 
(https://www.700binkm.com/sile-ovacik-koyunde-bir-gun-projesi.html), İzbeli Çiftliği 
(http://www.izbeliciftligi.com/ ), Hatay Vakıflı Köyü gibi örnekler değerlendirilebilir. 

• Karaisalı için yabani otlar kitabı hazırlanabilir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
‘Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’ (BAÇEM) projesi örneği. BAÇEM, açılan kurslarla çiftçilere 
ihtiyaç duydukları bilgiyi vermeyi, teorik bilgiyi uygulamalı hale getirerek göstermeyi, hem de 
yeni teknolojileri ve katma değeri yüksek ürünleri üreticiye tanıtmayı hedeflemektedir. 
BAÇEM, 3 tane laboratuvarı bünyesinde barındırıyor. Doku kültürü, tıbbi ve aromatik bitkiler, 
mantarlarla ilgili laboratuvarda incelemeler yapılarak çeşitlendirme çalışmaları 
gerçekleştiriliyor. Burhaniye ilçesi sınırları içerisinde bulunan BAÇEM, 114 dönüm alan 
üzerinde hizmet veriyor. 145 dönüm zeytinlik alanı da bulunan tesiste1 müdür, 4 ziraat 
mühendisi, 2 uzman biyolog, 1 iktisatçı ve 3 teknisyen çalışıyor. Tesiste ayrıca 26 tarım işçisi 
bulunuyor. 

• Hacıkırı için bahsedildiği gibi örnek gastronomi köyleri de oluşturulmalıdır. 
örnek köyler; köy meydanları, köy pazarları vs. hepsi bir bütün olarak düşünülmeli ve köy 
yaşamının birebir görüleceği şekilde kurgulanmalıdır. Burada oluşturulacak olan örnek köy 
yörenin mimarisine, kültürüne uygun olarak ele alınmalı ve köylü kadınlar ön planda 
tutulmalıdır. Doğru ürünün doğru şekilde üretimine, organik tarıma yönelik üniversitelerin, 
STK’ların katkısı ile eğitimler verilmelidir. Bu köylerde simgesel yönler (rol modeller) ortaya 
çıkarılmalı; konuşmasıyla, kültürüyle ilçeyi ve köyü simgeleyen figürlere yer yer verilmelidir. 

• Bu gastronomi köylerindeki üretimleri tanıtmak ve ziyaretçilerin 
deneyimlemesini sağlamak adına yöresel ürünlerin üretim süreçlerinin, hikayelerinin, 
çeşitlerinin anlatıldığı bunların ziyaretçilerle birlikte üretildiği ve bir bölümünde de satışların 
yapıldığı “deneyimlenebilir müzeler” geliştirilebilir. Örneğin İtalya’nın Parma bölgesinde 
bulunan Museo del Parmigiano Reggiano (Parmesan Peyniri Müzesi) gibi. 
(https://www.wiztours.com/tur/parmigiano-reggiano-parmesan-peynir-muzesi-10929.html)  

• Adana-Belemedik arasında gerçekleştirilen pilot uygulama olan gastronomi 
trenlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmekte.  

• Karaisalı-Pozantı destinasyonunun oluşturulması için yapılması gereken 
projelerin tartışılacağı bir çekirdek proje grubu oluşturulmalı ve bu grup çalışmalarını düzenli 
olarak devam ettirmeli. 
 
 
 

https://www.bogatepekoyu.com/
https://www.700binkm.com/sile-ovacik-koyunde-bir-gun-projesi.html
http://www.izbeliciftligi.com/
https://www.wiztours.com/tur/parmigiano-reggiano-parmesan-peynir-muzesi-10929.html


- Mehmet Yakut, Prodos Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı: 
 

• Hedeflenen ziyaretçi profilleri arasında alanla ilişkisi oldukça kuvvetli olan doğa 
yürüyüşçüleri için buralardaki doğal güzelliklerin korunmuşluğu ve bakirliği oldukça önemlidir. 
Alanındaki turizm faaliyetlerinin ve aktivitelerinin çeşitlendirilmesi üzerine düşünülen 
çalışmalarda bu mevcut ziyaretçi profilinin beklentileri göz ardı edilmemelidir. Burada 
geliştirilecek olan turizm altyapıları bölgenin kalkınması adına tabi ki de önemlidir fakat 
bunların doğa severler için negatif etkiler yaratmaması adına oldukça hassas parametrelerle 
düşünülüp değerlendirilmesi gerekmektedir. 

• Belemedik ile Hacıkırı arasındaki yol ayı zamanda Menderes Posta Yolu olarak 
adlandırılan 1950’li yıllarda atlarla postaların taşındığı bir yoldur. Bu yolun kenarından geçtiği 
Çakıt Vadisi başta yaban keçisi olmak üzere birçok yabani türe ev sahipliği yapan bir 
ekosisteme sahiptir. Son zamanlarda buradaki patikada yapılmaya çalışılan düzleme 
çalışmaları ile dünya çapında tanınan bu yürüyüş parkurunun ziyaretçi portföyünü 
kaybetmesine neden olduğu gözlemlenmektedir. Yine Kapıkaya Kanyonu ve Yerköprü’ye 
açılan çeşitli yollar da buraya insanların araçlarla ulaşım sağlamasını kolaylaştırmış dolayısıyla 
doğa severlerin şehirde uzaklaşmak istediklerinden dolayı doğaya geldikleri bu ögelerin alanda 
da bulunmasına neden oluştur.  

• Bütün bunlara karşın yine de doğa sporları toplulukları tarafından Pozantı 
Karaisalı-Aladağ bölgesi vazgeçilmez bir destinasyondur. Bölgedeki yürüyüş parkurları yalnızca 
Belemedik-Hacıkırı-Kapıkaya’dan ibaret değildir. Bunların yanında birçok farklı bölgede farklı 
zorluk derecelerinde parkurlar, kanyonlar, vadiler bulunmaktadır.  

• Doğada olma sebebi doğanın kendisi ve şehirde uzaklaşmak istenilen kirlilik, 
gürültü, kötü hava kalitesi vb. gibi ögelerdir. Fakat son yıllarda yürüyüş güzergahlarımız 
arasında bulunan bu bölgelerde alanı günübirlik vakit geçirmek için kullanan “piknikçi” olarak 
tabir edebileceğimiz bir ziyaretçi kitlesi söz konusu. Bunların alanı kullanmasını tabi ki de 
engellenemez fakat yarattıkları çevre kirliliğinin bir şekilde kontrol altında tutulması 
gerekmektedir. Kirletilen dereler ve doğal çevre doğa sever ziyaretçi profilinin bölgeyi tercih 
etmemesine neden olmaktadır. 

• Doğal alanların mesire yerlerine dönmesi söz konusu. Doğa yürüyüşü yapmak 
doğa fotoğrafları çekmek için alana gelen bir grubun mangal dumanları, kokusu, kalabalığın 
gürültüsü arasında istedikleri doğal güzellikleri yaşayabilmeleri mümkün değildir. 

• Sonuç olarak bölge doğa sporları için oldukça elverişli bir bölgedir ve bu bölgede 
doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı vb. aktiviteler için uygun birçok rota bulunmaktadır. Bölgede 
gerçekleştirilecek olan çalışmalarda bu rotaların doğal dokusunun bozulmayıp yalnızca 
bilgilendirme ve yönlendirme tabelalarının konulması yeterlidir. Likya yolu örneğinde olduğu 
gibi diğer ihtiyaçların rotalar üzerindeki köylerde çözümlenmesinin hem yerel halk hem doğal 
yaşam hem de doğa severler için olumlu sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. 

 

- Hasan Erdoğan, Adana Rehberler Odası Başkanı: 
 

• Hedeflenen ziyaretçi profilleri sunumda da belirtildiği gibi doğa sporları 
toplulukları, kampçılar, yürüyüşçüler, kültürel mirasa meraklı gruplar, tırmanışçılar, 
bisikletliler, doğa fotoğrafçıları, yaban hayatı gözlemcileri olmalıdır. Bunlara eklenecek olan 
yeni bir günübirlik ziyaretçi profili alanı ve ilk profil gurubunu olumsuz etkileyecektir. 
 
 



• Hedeflenmesi önerilen ziyaretçi profilleri içinde ekstradan yapılması gereken 
çok büyük yatırımlara ihtiyaç yoktur. Buranın doğal ve tarihi dokusunun korunması en önemli 
yatırımdır.  

• Burada özellikle tren saatlerinin geliştirilmesi ve tren ile gelen ziyaretçilerin 
bölgeyi anlamaları adına aynı gastronomi treni uygulamasında olduğu gibi farklı birkaç noktada 
molalar vererek inip orayı gözlemlemelerinin sağlanması faydalı olacaktır.  
 

- Konu Başlığı Değerlendirmesi (Murat Torun, Çukurova Kalkınma Ajansı): 
 
Karaisalı-Pozantı bölgelerindeki destinasyonların ziyaretçilerin huzur, heyecan, 

macera, gibi duygularını tetiklemekte olduğunu ve bunların temelini de doğadan aldıklarının 
unutulmaması gerektiği aktarıldı. Sonuç olarak burada yapılacak olan tüm çalışmaların doğayla 
uyumlu ve doğaya saygılı gerçekleştirilmesi gerektiğinin altı çizildi. 
 

2- Destinasyonlar Arası Ulaşım ve Erişilebilirlik Alternatifleri: Buradaki destinasyonlara 
erişimde önemli bir yere sahip tren hattının turizm kurgusuna entegrasyonu nasıl sağlanabilir? 
Bu demiryoluna özgü, çevre illerden ulaşım sağlanabilecek panoramik vagonların olduğu, 
içerisinde demiryolu hikayesinin anlatıldığı bilgilendirmelerin olduğu ve rota üzerindeki önemli 
çekim noktalarında belirli sürelerle molalar vererek ilerleyen tematik bir tren yolculuğu 
deneyimi geliştirilebilir mi? Mevcut demiryolunun altyapı, trafik, güvenlik gibi konularda böyle 
bir tematik tren yolculuğu deneyimine uygunluğu nedir?   
           Temelde aynı ana turizm kurgusunun parçaları olan iki önemli çekim noktasının (Pozantı-
Karaisalı) coğrafi imkanlar ve altyapısal sorunlar nedeniyle birbirlerine sağlıklı bir ulaşım ağı ile 
bağlanamaması bölgeye gelen ziyaretçilerin çoğunun bu çekim noktalarından yalnızca birine 
yönelmelerine yol açmaktadır. Tarihsel süreçte incelendiğinde de birbirleri ile bağlantılı olan 
bu noktalar arasındaki fiziksel kopukluk ziyaretçilerin alandaki demiryolu mirasının izini takip 
ederek bu sürekliliği hissetmelerini sağlayacak şekilde nasıl giderilebilir? Hacıkı-Belemedik 
arasındaki yol bu bağlantının sağlanması adına hangi çözümlerle iyileştirilebilir? Ne tür araçlara 
yönelik bir altyapı sağlanmalıdır? Yalnızca arazi aracı, bisiklet, atv, motosiklet vb. mi olmalı 
yoksa her aracın kullanabileceği bir yol standardında mı olmalı?  
 

- Barış Gökhan Topal, Adana Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı: 
 

• Öncelikle burada hedeflenen ziyaretçi profilinin iyi tanımlanması  
gerekmektedir. Alanın doğallığının ve sakinliğinin bozulmadan turizme kazandırılması buraya 
gelen turist sayısını arttırılmasıyla değil nitelikli turisti alana çekerek sağlanabilir. 
Destinasyonun yüksek gelir grubundan yüksek katma değer getirecek turistlere hitap etmesi 
hedeflenirse alanda bu gelir gruplarının beklentileri ve konforuna yönelik altyapılar 
planlanmalı ve hizmet kalitesi de ona göre şekillenmelidir (Alpler örneği). 

• Yüksek gelir grupları artık deniz turizminden vazgeçiyor, kültür ve doğa 
turizmini tercih etmekte. Sakinlik, sükûnet, kalabalıktan uzak doğayla baş başa bir dinlenme 
ortamı sağlandığı taktirde bölge bu hedef grubundan turistlerin dikkatini çekecektir. Bu 
ortamlar doğanın güzelliğini bozmayacak doğayla uyumlu bir şekilde inşa edilecek, kalite ve 
hizmet açısından da yüksek standartlara sahip mekanlarla sağlanabilir.  
 
 
 



• Butik turistik tesisler, orman evleri, yerel halkın kendi yaşadığı evler gibi 
çözümlerle turistlerin konaklama, yeme-içme ihtiyaçları karşılanabilir. Lüks arayan ziyaretçiler 
için; spa, jeotermal imkanlar kullanılarak karlı havalarda açık alanda deneyimlenebilecek 
havuzlar vb. düşünülebilir. 

• Turistler için; şehirde yapılamayan şeyleri yapmak, doğal ve organik beslenmek 
oldukça önemli. Bölgeye gelen maceraperest ve doğa sporları ile ilgili gruplar düşünülürken 
aynı zamanda buraya huzur ve doğa ortamında dinleneme amaçlı gelebilecek olan potansiyel 
hedef kitle göz ardı edilmemelidir. Bu kitle içinde onları yormayacak aktivite seçenekleri 
sunulmalı, ulaşım olanakları iyileştirilerek bölgeye gelmesi hızlandırılmalı ve 
kolaylaştırılmalıdır. 
 

- Faruk Atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı: 
 

• Belirlenen destinasyonlara şehirlerarası ulaşımı sağlayan bir otoyol ve 
demiryolu hattı bulunmaktadır. Dolayısıyla destinasyonlara ulaşımda bir sıkıntı 
bulunmamaktadır. Fakat belirtildiği gibi destinasyonlar arasında fiziki bir kopukluk söz 
konusudur. Bu kopukluk doğaya en az müdahale edecek şekilde çözümlenmelidir. 

• Hedeflenen ziyaretçi grupları kurgulanırken yalnızca bir gruba odaklanılmamalı 
bölgenin gelmek ve deneyimlemek isteyen her gruptan bireye açık olması gerekmelidir. Her 
bireyin doğadan keyif alma ve doğada vakit geçirme tarzı farklı olabilir bunlara saygı duyulması 
gerekmektedir. Bu bağlamda burada gerçekleştirilecek olan projelerde günübirlik piknik 
yapmaya gelen ziyaretçiler, doğaseverler, kampçılar, maceracılar, orta halli-dinlence bekleyen 
gruplar, yüksek gelirli-lüks bekleyen gruplar gibi bütün grupları kapsayıcı bir yaklaşım 
sergilenmelidir. 

• Milli Parkların kurum olarak ürettiği üst ölçek planlarda buna özellikle dikkat 
edilmektedir. Alanın bütün turist profillerine açık bir şekilde değerlendirilmesi sağlanırken bu 
profillerin kullanacakları alanların vaziyet planında mekânsal organizasyonlardaki farklılıklarla 
birbirlerini rahatsız etmeyecek birbirlerine temas etmeyecek şekilde konumlandırılması 
yapılmaktadır. 

• Dolayısıyla bütün bunların alan yönetim planları kapsamında iyi 
değerlendirilerek mekânsal kurgularının farklılaşan ihtiyaç ve beklentilere göre çözümlenmesi 
gerekmektedir. Bu yol izlendiği takdirde alanı ziyaret eden farklı profillerin hedeflenmesi 
sağlanabilir. 

•  Sonuç olarak planlanacak olan her detayda alanın doğal hassasiyetleri olan bir 
bölge olduğunun unutulmamasının tekrar altını çizmek gerekir. Planlanan çalışmalarda alana 
en az müdahale en verimli sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. 
 

- Lutfi Altunsu, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri:  
 

• Doğa sporları ile ilgili grupların ve Milli Parklar gibi alanda söz hakkı olan 
kurumların alanın doğası ile ilgili hassasiyetleri burada yürütülen ve yürütülecek olan 
projelerde dikkate alınmalıdır. Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından bölgede desteklenilen ve 
desteklenmesi beklenen çalışmaların vizyonlarında da sürdürülebilirlik ve doğa temelli 
yaklaşımlar vazgeçilmez ögelerdir.  

 
 
 



- H. Oya Saf, Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi:  
 

• Alanın doğal yapısı gereği kitle turizmi hedeflenerek gerçekleştirilecek proje 
fikirlerinden uzaklaşılmalı, oranın florasının, faunasının, endemik türlerinin gözetildiği 
sürdürülebilir bir turizm yaklaşımı sergilenmeli ve koruma-kullanma dengesi net bir şekilde 
tanımlanmalıdır. Bu konuda oldukça hassas davranılmalıdır. Turizm beraberinde tüketimi de 
getiren bir kavramdır ve bu tüketimlerin özellikle buradaki gibi doğal alanlarda iyi kontrol 
edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı öncelikle bu bölgenin turist kapasitesinin ne olduğunu 
ve ne kadar turist ağırlanmasının hedeflendiğinin belirlenmesi faydalı olacaktır.  

• Turist kapasitesinin belirlenmesinin ardından turist profillerinin anlaşılması 
gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm kavramı söz konusu olduğunda özellikle son yıllarda 
standart tanımlardan farklılaşan bir profil oluşmaya başlamıştır. Bunlar; macera sever, gittiği 
yerden deneyimler kazanmak isteyen, yöre halkıyla tanışmak isteyen, yörenin yemekleri ve 
kültürünü kavramaya çalışan profiller olarak karşımıza çıkmakta. Bir de aktif olmak isteyen bir 
turist grubu var.  

• Doğa içerisinde geliştirilecek olan bir turizm kurgusunda tabi ki de hedef kitle 
doğada olmak isteyen gruplar olmalıdır. Ancak bu gruplarının da doğada olma amaçları ve 
doğa ile kurdukları ilişkilerin nasıl bir dilde olduğu anlaşılmalıdır. Yalnızca oturup doğayı 
izlemek ve dinlemek isteyenler olabilir, doğa içerisinde aktif bir şekilde spor yapmak isteyenler 
olabilir, oradaki tarihi yapıları keşfetmek isteyenler olabilir veya ailesi ile birlikte piknik yapmak 
isteyenler olabilir. Herkes kendine hitap eden şekilde alana bağ kurar. Burada önemli olan 
farklı grupların alanda zaman geçirmelerinin sağlanırken birbirlerini rahatsız edecek şekilde 
konumlandırılmamaları. Alanda farklı gruplar için farklı yerler tasarlanmalı. Örneğin alanda 
piknik yapılacak yerler hem oranın görselliğini bozmaması hem de doğa sporları seven ve tarih 
için gelen ziyaretçilerin bundan etkilenmemesi adına belirli bir bölümde toplanabilir. 

• Alanda ticari beklentilerle tüketim odaklı bir yapılaşmaya gidip oradaki ekolojik 
sürdürülebilirliğin bozulması buranın başına gelebilecek en kötü şeylerden biridir. Buna 
yönelik yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. 

• Alandaki ulaşım ağlarına ilişkin daha önceden de belirtildiği gibi demiryolunun 
geliştirilmesi ve belki de Mersin’den de gidiş-geliş seferlerinin eklenmesi burası için iyi bir 
çözüm olacaktır. Tren saatleri iyileştirilip seferleri sıklaştırılarak buraya gelecek olan 
ziyaretçilerin demiryolu ulaşımını tercih etmeleri sağlanabilir böylelikle destinasyonlardaki 
araç yoğunluğu ve onun getirdiği hava kirliliği de aza indirgenmiş olur.  

• Buradaki yürüyüş parkurlarının detaylı anlatımları ve açıklamaları yapılarak 
alanlara yerleştirilmelidir. Orta- zor parkur kavramları ile anlatılmak istenilenin ne olduğu 
açıkça çeşitli görseller, çizimler, haritalar, arazi profilleri gibi veriler kullanılarak aktarılmalıdır. 

• Belemedik-Hacıkırı arasındaki yolda burayı deneyimlemek isteyen fakat 
20km’lik bir parkuru yürüyemeyecek durumda olanlar için de bir çözüm üretilmeli. Bu çözüm 
burayı asfalt dökerek araç trafiğine açmak şeklinde olmamalı belki de yalnızca bisikletle, 
elektrikli küçük araçlarla ya da bir takım raylı sistemlerle sağlanmalıdır. 

• Turizme yönelik yapılaşma konusunda ise; yine sürdürülebilirlik kavramı ile de 
ilişkili bir şekilde buraya yeni bir şeyler inşa etmek değil var olanları yeniden değerlendirmek 
doğru bir yaklaşım olabilir. Alanda bulunan ve tarihi geçmişe de sahip olan taş yapı 
kalıntılarının yeniden kullanıma açılması ve birtakım fonksiyonların buralarda çözülmesi 
ziyaretçilere de güzel deneyimler yaşattıracaktır. 

 

 



- Lutfi Altunsu, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri:  
 

• Destinasyonların arası bağlantının sağlanması adına mevcut demiryolu sistemi 
kullanılarak alternatif bir ulaşım şekli geliştirilebilir mi? Örneğin; on kişinin birlikte raylar 
üzerinde pedal çevirerek gidebildiği bir bisiklet sistemi vb. olabilir mi? Bunların bu alan 
özelinde düşünülmesi gerçekçi mi? 
 

- Alper Bey, Restorasyon Uzmanı Devlet Demir Yolları:  
 

• Tren seferlerinin saatlerinin planlanması kısa vadede kolay bir şekilde 
çözülebilecek bir konu. Talep edilen saatlere yönelik bir çalışma yapılabilir. Fakat sefer 
sayılarının arttırılması mevcut demiryolu altyapısına alanın coğrafi zorluklarından dolayı yeni 
raylar eklenemeyeceğinden dolayı oldukça güç.  

• Önerilen diğer çalışmalar da kuruma talep yazısıyla iletilmelidir. Bu yazı 
geldikten sonra kurumun bunların uygunluğuna dair araştırma süreçleri başlar. Raylar 
üzerinde düşünülen sistemlerin uygun olup olmadığı farklı elektrikli çözümlere gidilip 
gidilemeyeceğinin cevabı o zaman daha net verilebilir. 
 

3- Destinasyonlardaki Konaklama ve Yeme-İçme Alternatifleri: Destinasyonlardaki 
mevcut konaklama imkanları yeterli midir? Destinasyonlar arasında farklı konaklama 
seçenekleri nasıl olmalıdır? (Doğaya uyumlu yapılardan inşa edilen butik otel? Ev 
pansiyonculuğu? Bungalov otel? vb.). Belemedik merkezindeki fiziki kondisyonu iyi durumda 
olan tarihi yapılardan birinin restorasyonu yapılarak konaklama ünitesi olarak kullanılabilir mi? 
Yeme-içme mekanları nasıl ele alınmalıdır? 
 

- Oya Hanım, Adana Büyükşehir Belediyesi: 
 

• Yeme-içme konusunda alanda özel işletmelerin başı çektiği bir sistem söz 
konusu. Daha önceden de belirtildiği gibi bu konuda özel işletmelerin desteklenmesi yerine 
yerel halk teşvik edilmelidir. Bir kooperatifleşme ile yerel halkın ürettiği ürünlerin sistematik 
pazarlanması ve bu ürünlerden yapılan yöreye özgü yemeklerin orada sunulacağı bir mekan 
olursa hem ziyaretçiler hem de yöre halkı için faydalı olacaktır. Bu noktada köylerdeki 
kadınların kurulacak olan bu mekanlara aktif katılımlarının sağlanması ve onlara ürün 
verimliliğini, sunumunu arttırmaya yönelik eğitimler verilmesi de gerekmektedir. 
 

- Şevki Altunbaş, Karaisalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü: 
 

• İlçede organik ve sertifikalı ürün üretimine yönelik çalışmalar bulunmakta. 
Başta özellikle sertifikalı zeytinyağı (İlçede 10.000 dönüm üzerinde zeytin bahçesi bulunmakta) 
olmak üzere organik böğürtlen reçeli, biber salçası, keçi peyniri gibi birçok ürünün üretimi ve 
pazarlanma çabası söz konusu. 

• Burada tarımsal ve hayvansal ürün üretimi konusunda bir sıkıntı bulunmamakla 
birlikte bu ürünlerin pazarlanması adına sıkıntılar bulunmaktadır. Münferit olarak ürünlerin 
üreticiler tarafından satışı yapılmaktadır. Bunun geliştirilmesi için üreticinin doğrudan rol 
alabileceği yöresel ürün pazarları çok önemlidir. 
 

 



• Geliştirilecek olan pazarlama stratejileri ile köylülerin de bilinçlenmesi ve 
gelirlerinin artması sağlanacaktır. Bu da onlara bir vizyon katacak böylelikle daha önce de 
bahsedilen ev pansiyonculuğu, butik otel işletmeciliği gibi konularda etkin rol almalarını 
sağlayacaktır.  

• Kooperatifleşmeden önce köylülerin direkt olarak bu ürettikleri ürünleri 
satacakları hem fiziki hem online satış platformları oluşturulmalıdır. Çünkü çiftçiler ellerinde 
bir miktar para olmadan direkt olarak bir kooperatife girme konusunda çekimser 
davranmaktadır. Önce onlara buradan gelecek olan maddi kazancın potansiyelinin 
gösterileceği somut çalışmalar yapılmalı, böylelikle çiftçiler/üreticiler heveslendirilmelidir.  

• Yalnızca yeme-içme değil burada gerçekleştirilecek turizm kurgusunun 
planlanan her bir aşamasında yerel halkın ve köylülerin rol almaları önemlidir. Dışarıdan gelen 
yatırımcıların veya özel sektörün burada işleteceği mekanlar köylülerinki kadar etkili 
olmayacaktır. 
 

- Mustafa Çay, Pozantı Belediye Başkanı 
 

• Pozantı’da Pozantı İlçe Tarım Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediye iş birliği ile  
POZKAD (Pozantı Kadın İşletmeleri) kuruldu. Kamışlı Mahallesi’nde eski jandarma binası bu 
amaçla kurulan işletmeye tahsis edildi. Kadınlar burada ilçede üretilen her türlü meyvenin 
reçellerini, kurutma işlemlerini organik bir şekilde yapıp kendi logoları ile satıyorlar.  

• Yine yöresel ürünlerin pazarlanmasına yönelik Çukurova Kalkınma Ajansı 
destekli bir proje de söz konusu. Bu projede Kuzey Adana Belediyeler Birliği’ndeki Feke, 
Saimbeyli, Tufanbeyli, Karaisalı, Pozantı ilçelerinde üretilen ürünlerin yerinde kurutulup 
paketlenerek veya katma değeri olan ürünlere dönüştürülerek tek bir marka halinde hem şehir 
içerisindeki mekanlarda hem de internet ortamında satışa sunulması ile ilgili.  
 

- Cem Volkan Haktürk, Headliner Organizasyon 
 

• Dünya üzerinde yürütülen turizm destinasyon projeleri artık hikayeler 

üzerinden kurgulanmaktadır. Burada da Bağdat Demiryolunun hikayesinin turizm kurgusuna 
mutlaka eklemlenmesi gerekmektedir. 

• Dünyanın hiçbir yerinde yarış parkurlarında piknik yapamazsınız, piknik yapılan 

bir alanda araç süremezsiniz, trafiğe kapatılmış yere araçla giremezsiniz trekking parkurlarında 
da zorluk dereceleri vardır. Dolayısıyla burada da hedeflenen ziyaretçi gruplarına ait 
mekanların ayrı noktalarda tanımlanması gerekmektedir. 

• Bir diğer konu ise Varda Köprüsü gibi var olan belirli birtakım değerlerin 
ziyaretçilerin yalnızca bir kere gelip görecekleri ikinci bir kere uğramayacakları mekanlar olarak 
sunulmaması ile ilgilidir. Ziyaretçilere oraya tekrar gelmeleri için nedenler verilmelidir. 

• Doğru kurgulanmamış bir destinasyonun organizasyon firmaları tarafından 
pazarlanması mümkün değildir.  
 
 
 
 
 
 
 



4- Destinasyonlardaki Altyapıların Geliştirilmesi ve Deneyimler: Haberleşme, İletişim, 
bilgilendirme, su, elektrik gibi konulardaki altyapı eksiklikleri nelerdir ve nasıl giderilebilir? 
Yürüyüş parkurlarının alt yapıları, servis birimlerinin yeterliliği, bilgilendirme ve yönlendirme 
levhaları, güvenlik önemleri gibi konularda ne gibi çözümler üretilebilir? Ziyaretçi yönetimi ve 
alan sunumu ile ilgili destinasyonlara gelen ziyaretçilerin buradaki değerler, görülmesi gerekli 
yerler, buraları nasıl deneyimleyebilecekleri, alanın tarihi, konaklama seçenekleri vb. hakkında 
bilgi alabilecekleri kapsamlı bir ‘turizm bilgilendirme’ noktası nasıl çözümlenebilir?  Rotalar 
arası koordinasyonun sağlanacağı bu bilgilendirme noktası/noktaları için uygun yerler nereler 
olabilir? (Belemedik merkezi? Karaisalı merkezi? Pozantı merkezi? Varda Köprüsü? Kapıkaya 
Kanyonu girişi?) Alanda halihazırda var olan yapılar bu turizm kurgusu çerçevesinde yeniden 
değerlendirilip gerekli işlevler eklemlenebilir mi? Bölgedeki Doğa turizmi çerçevesinde 
şekillenen kurguyu destekleyici farklı türlerde ekstrem sporlar veya diğer aktiviteler neler 
olabilir? (Zipline, macera parkları vb.). Bunların bölgedeki uygulanabilirliği adına daha önce 
yapılmış çalışmalar var mıdır? 
 

- H. Gökçe Türkoğlu, Mimar (Belemedik Proje Danışmanı): 
 

• Belirlenen rota üzerinde her bir kurumun farklı projelerinin, fikirlerinin,  
heyecanlarının olması alana olan ilginin taze ve dinamik kalması adına oldukça önemlidir. Gün 
boyu farklı kurumlarca aktarılan yapılması planmış projelerin birbirleriyle örtüşen ve 
farklılaşan yanları bulunmakta. Dolayısıyla kurumlarca ilginin böylesine yoğun olduğu bir 
alanda projeler gerçekleştirilirken farklı kurumlarla koordinasyon içerisinde olmanın, yapılması 
planlanan diğer projelerden haberdar olup bunların birbirlerini tamamlayıcı şekilde devam 
etmesini, birbirlerine eklemlenerek rotayı beslemelerini sağlamanın önemi bir kez daha 
anlaşılmış oldu. 

• Her şeyden önce bu destinasyonlarda planlanan projelerde alanın özgün 
değerlerine ve yerin ruhuna (bkz. genius loci) uygunluk ölçülmeli, buradan çıkan sonuçlarla 
hareket edilmelidir. Benzer başka vadilerde, kanyonlarda, dağlarda uygulanan ağır strüktürlü 
üst yapıların buradaki turizm kurgusuna uygunluğu iyi bir şekilde değerlendirilmeden kopyala-
yapıştır mantığıyla hareket edilmemelidir. Özellikle doğal ve tarihi hassasiyetlerin bulunduğu 
bölgede atılacak olan yanlış bir adımın halihazırda var olan turizm potansiyelini de olumsuz 
etkileyeceği unutulmamalıdır.   

• Johannes’in yurt dışında gösterdiği birçok örneğin özellikle kendi ülkesinde 
geliştirdiği projelerin yerin ruhuna ve oranın özgün değerlerine odaklanılarak iyi özümsenmiş 
çalışmaların ürünü olduğu oldukça net bir şekilde gözlemlenmekte. Biz de bu alanların 
sakinleri, kullanıcıları, söz hakkı sahibi yöneticileri olarak, burayı özümsemiş, yerel ve kültürel 
değerlerinin farkında bireyler/kurumlar olarak alan ile ilgili nitelikli belki de ulusal ölçekte öncü 
olacak projeler geliştirebiliriz. Fakat bu projelerin öncelikleri, hedefleri, kazanımları, süreçleri, 
paydaşları, bütçeleri belirlenmiş bir yönetim planı dahilinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde bölgedeki tüm girişimler münferit çabalarla ortaya çıkacak olan bir takım üst yapı 
projeleri olmaktan öte geçemeyip bütüncül bir turizm kurgusunun tanımlanması güçleşecektir. 

• Bir başka konu ise daha öncede bahsedildiği gibi buradaki projelerin 
Hikayelerden beslenen bir takım tematik kurgularla geliştirilmesi. Bir tema dahilinde 
kurgulanan alanlara giden ziyaretçilerin alanı kavraması, sahiplenmesi, alanla daha güçlü 
bağlar kurması ve gördüğü detayları hafızasına kazıması sağlanabilmektedir. 
 
 



• Bu bölgede üretilecek olan tematik kurgunun da en güçlü ögesi alanda bulunan 
demiryolu mirasıdır. Bernina Express (Alpler üzerinden İsviçre’yi İtalya’ya bağlayan UNESCO 
Dünya Kültür Miras Listesi’nde bulunan, köprüleri, tünelleri ve sunduğu manzaraları ile 
turistlerin yoğun bir şekilde kullandığı demiryolu hattı) örneğinde olduğu gibi bu demiryolunun 
da barındırdığı estetik, stratejik, mimari, tarihi, mühendislik, anı değeri gibi değerler işaret 
edilerek tescillenip UNESCO Dünya Miras Listesi’ne eklenmesi için başvuruda bulunulabilir. 
Buradaki demiryolu mirasının; Bağdat Demiryolu Projesi’nin bir parçası olarak inşa edildiği, 
stratejik konumu nedeniyle dönemin önemli olaylarına tanıklık etmiş olduğu, hat üzerindeki 
köprü, tünel, menfez vb. yapıların özgün yapım teknikleri ve mimari detayları gibi faktörler göz 
önüne alındığında tescillenerek korunması oldukça önemlidir. 

• Bir diğer konu ise Belemedik merkezinde ve Hacıkırı-Belemedik arasında 
bulunan Almanların kurduğu lojistik yerleşkeden günümüze ulaşan yapı ve yapı kalıntılarının 
nasıl değerlendirileceği. İnşa edildiği dönemde buradaki çalışanlara hizmet eden lojman, 
yemekhane, hastane, yönetim binası, teknik birimler, depo, atölye gibi işlevler için kullanılan 
bu yapı kalıntıları resmî kurumlarca kültür varlığı olarak tescil edilmemiş durumdadır. Yerel 
yönetimlerin çabası ile bu yapılar hakkındaki farkındalık ve bilinçlendirmeler arttırılmaya 
çalışılsa da alana gelen ziyaretçilerin bu yapılara karşı Vandal tutumları söz konusu. Alanda 
kurgulanacak olan potansiyel bir tematik rotada bu yapılar, demiryolu mirası ile ilişkili 
olmalarından dolayı önemlidir ve korunması gerekmektedir. Dolayısıyla bu yapıların 
korunmasının sağlanmasına yönelik acil planlar hazırlanmalı ve bunların detaylı belgelemeleri 
yapılarak yeniden işlevlendirilmelerine yönelik çalışılmalıdır. 

• Pozantı Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalarda bu yapıların yeniden 
işlevlendirilmelerine yönelik birtakım öneriler getirilmişti. Bu kapsamda bir yapının da rölövesi 
alınarak restorasyon projesi çizilmiş ve butik otel olarak değerlendirilmesine yönelik proje 
çalışmaları hazırlanmıştı. Yine yapılardan başka birinin bir ziyaretçi karşılama-bilgilendirme 
merkezi olarak işlevlendirilmesi konuşuldu. Fakat burada mülkiyet problemleri ile karşılaşıldı. 
Bahsedilen yapı ve yapı kalıntıların tamamının mülkiyetinin TCDD’ye ait olması ve kurumun 
burayı belirli sürelerle kiraya veriyor olması düşünülen bu projelerin gerçekleşmesi adına 
olumsuz bir faktör olarak belirdi. Bu noktada TCDD ile anlaşma sağlanarak kurumlar arası 
mülkiyet aktarımı sağlanabilir veya TCDD bu yapıların kamu yararına kullanılmasına karar verip 
kendi bütçesiyle restorasyonlar yaptırabilir. 
 

- Johannes Triebnik, Input Project Firması Genel Müdürü: 
 

• Öncelikle hedeflenen ziyaretçi profili ile ilgili konuşmak gerekirse mevcut 
durumda alana gelen doğa sever ziyaretçilerin kaybedilmemesi buranın nitelikli gelişimi için 
oldukça önemlidir. Daha önce de bahsedildiği gibi bu doğasever profil doğayı mümkün 
olduğunca az müdahale edilmiş saf ve bakir bir şekilde deneyimlemek istemekte. Sizin elinizde 
de mevcut durumda oldukça saf bir mücevher niteliğinde doğa var.  

• Bu doğada zaman geçirmeyi seven gruplara yönelik yapılacak olan çalışmalarda 
“nature with adventure” (macera ile birlikte doğa) mantığı ile hareket edilmelidir. Bu 
ziyaretçilerin alanlarda farklı deneyimleri yaşamaya ihtiyaçları vardır. Doğa turizmi yalnıza 
yürüyüş, tırmanış, bisiklet sürmeden ibaret değildir. Bunları Türkiye’de herhangi bir yerde de 
yapabilirsiniz. Dolayısıyla ziyaretçiler için burayı farklılaştıran aktivitelerin, deneyimlerin 
bulunması önemli. 
 
 



• Biz de 15-20 yıl önce Avrupa’nın farklı yerlerinde çalıştığımız projelerde tıpkı 
sizin gibi farklı ilgi gruplarından ziyaretçilerin (doğa severler ve piknikçiler) aynı alanda 
bulunmak istemelerinden kaynaklı sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bugün bu sorunu nasıl 
çözeceğimizi biliyoruz. Böyle durumlarda her bir gruba kendi özel alanları tanımlanmalı; piknik 
yapmak isteyenler kesin olarak belirlenecek bir alanda bulundurulmalı, bisikletliler için ayrı bir 
parkur olmalı, yürüyüşçülerin kullandığı parkurlarda başka ekstrem sporlar veya üst yapılar 
tanımlanmamalıdır. Her fonksiyonun kurgunun farklı yerlerinde çözümlenmesi ile bu sorunlar 
giderilebilir. 

• Bölgeye gelen ziyaretçilerin alana maddi katkılar sağlaması adına birtakım 
konuşmalar yapıldı ve bu doğa yürüyüşçüsü grubun bir maddi getirisi olmadığından bahsedildi. 
Bu şekilde düşünmek yerine onların da bu aktiviteleri yapabilmek için aldıkları ekipmanlardan 
kıyafetlere, ayakkabıdan çantaya harcadıkları paranın farklı sektörlere kazanımlar sağladığı 
düşünülmelidir. 

• Bu destinasyon pazarlanırken başka destinasyonlarda olmayıp yalnızca burada 
olan bir öge (USP-Unique Selling Proposition) ön plana çıkarılmalıdır. Başka bir yerde örneğine 
rastlanmayan ünik ögeler ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Burada neyin özel olduğu ve 
neden özel olduğu iyi anlaşılmalı ve ziyaretçileri iyi aktarılmalıdır. Her yerde benzer vadiler, 
kanyonlar hatta belki Varda Köprüsü gibi köprüler olabilir. Buradaki kurguda bu mekanları özel 
kılan neler olduğu ön plana çıkarılmalıdır. Bu köprü neden özel? Bir hikayesi mi var? Bu Vadi 
neden özel? Tarihi bir önemi mi var? gibi sorularla ilerlenebilir. Benim deneyimlerimden yola 
çıkarak size önermek istediğim buradaki tren ve demiryolunun hikayesini pazarlamanız. 
Elinizdeki bu özel hikayenin ziyaretçilere aktarımını sağlamalı ve bu mekanların salt tarihi 
alanlar/yapılar değil hikayeleri olan mekanlar olduğunu vurgulamalısınız.  Trene entegre 
edilecek bir takım teknik sistemlerle bunu oldukça kolay gerçekleştirebilirsiniz, tren içinde 
seyahat eden yolcuların bu yapılar ve alanlardan geçerken oraların geçmişi ve hikayeleriyle 
ilgili bilgiler edinmelerini sağlayabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka tren üzerine yoğunlaşıp bunu 
özel hale getirmelisiniz. 
  

- Ozan Bey, Çukurova Üniversitesi Dağcılık Kulübü Başkanı: 
 

• Dağcılık Kulübü olarak bölgeye düzenlediğimiz gezilerde zaten kendi 
ekipmanlarımızı getirdiğimizden dolayı ekstradan sunulacak olan herhangi bir altyapıya ihtiyaç 
duymamaktayız. Fakat bölgeye ulaşım sağlama konusunda çeşitli sıkıntılar bulunmakta. 
Özellikle toplu taşımalar ile destinasyonlara kadar gidilememesi büyük bir eksiklik. Bunun yanı 
sıra bu destinasyonları bisikletle deneyimlemek istediğimizde trenlerin bisikleti kabul 
etmemesi sıkıntılar doğurmakta. Trenin arkasına veya önüne eklenecek çok basit bir sistemle 
bu taşıma sorunu çözülebilir.   

• Gençlerin alana olan ilgisinin nedeni geçmişten gelen kültürlerin yeni 
jenerasyonlara aktarımıdır. Dolayısıyla buralara yeni yapıların eklenmesi, beton binaların 
yapılması değil buradaki kültürel dokunun geliştirilmesi ve bunun ziyaretçilere hissettirilmesi 
sağlanmalıdır.  
 
 
 
 
 
 



- H. Oya Saf, Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi: 
 

• Böyle alanlarda sürdürülebilir turizmin sürdürülebilir kırsal kalkınma ile birlikte 
Kurgulanması gerekmektedir. Özellikle köylünün ve kırsalda yaşayan kişilerin bunu 
sahiplenmesi önemlidir. Bu konunun üzerine gidilmeli bu insanların konaklama, satış, ürün 
tanıtımı gibi konulara doğrudan dahil olmalarını sağlayacak fırsatlar sunulmalıdır. Bütün 
bunların gerçekleştirilmesi için de eğitim oldukça önemli bir faktördür. Eğer bu insanların 
turizm kurgusuna katılması hedeflenmekteyse onlara ev pansiyonculuğu, sürdürülebilir 
yaşamı organik tarım, perma kültür gibi birtakım eğitimler verilebilir.  
 

- Aşiret Aslı Boran Şen, Şube Müdürü, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: 
 

• Hacıkırı Köyü’nün eko-köy olarak kurgulanarak bölgedeki turizm 
destinasyonlarına entegre olmasına yönelik yürütülen çalışmalar söz konusu. Bu bağlamda 
köyün büyük çoğunluğu geleneksel taş yapılardan oluşan dokusunun analizine yönelik 
çalışmalar başlatıldı. Burada bir envanter çalışması yürütülmekte.  

• Buranın diğer destinasyonlara yakınlığından ve yerel halkının bu konuda istekli 
olmasından dolayı turizme kazandırılması adına bir takım planlamalar mevcut. Ev 
pansiyonculuğu için yapı şartlarının iyileştirilmesi, uygulamalı tarım ve yöresel ürün üretimine 
yönelik atölyeler, üretici pazarları, yerel halka bu konularda verilecek olan eğitimler gibi 
çalışmalar düşünülmekte. 
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- Aslı Şekeroğlu, Çukurova Kalkınma Ajansı:  
 
Anahtar Kelimeler: Ajans destekleri, mali destek programı, teknik destek programı, 

fizibilite desteği, güdümlü proje desteği, bakanlığın ajanslar aracılığıyla uyguladığı programlar, 
cazibe merkezleri programı, SODES güdümlü proje desteği, SODES teklif çağrısı, tarım ve 
orman bakanlığı destekleri, KOSGEB destekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanan 
teşvikleri, COSME birlik programı çağrıları, büyük elçilik hibeleri, vakıflar 
       
       Özet: Yapılması planlanan projelerin hangi mali destekler ile gerçekleştirilebileceğine dair 
bilgiler verildi. Turizm faaliyetlerinin desteklenmesi ve tanıtımı kapsamında gerçekleştirilen 
ajans faaliyetleri aktarıldı. Bunlar; Çukurova Bölgesi Destinasyon Yönetim Stratejisi Geliştirme 
Çalışması, Çukurova Bölgesi Turizm Pazarlama Planı Çalışması, Turizm Web Siteleri Çalışması, 
Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması, Kuş Gözlem ve Fotoğraf Kampı Etkinliği, Çukurova 
Tanıtım Filmleri Çalışması, Lezzet Festivali, Narenciye Festivali, Turizm Fuarları (TravelTurkey, 
Emitt,vs.) olarak sıralandı. Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı hakkında 
bilgiler verildi. Programın ana amacının, destinasyon odaklı yaklaşım çerçevesinde Çukurova 
Bölgesi’nde turizmin geliştirilerek bölgeye gelen turist sayısının artırılması olduğu belirtildi. 
Program kapsamında belirlenen iki özel amacın ise; öncelikli destinasyonların geliştirilerek 
turizm ürünü haline getirilmesi, geliştirilen ürünlerin etkin tanıtım ve pazarlamasının yapılması 
olduğu aktarıldı. 
 
 

  
 
 
 



• Mali Destek Programları: Ajans, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek 
programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlayabilir. 
Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş 
olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje 
teklifi sunmaya davet edilmesidir. Bu mali destek programları kapsamında Pozantı-Karaisalı 
Bölgesi’nde “Kapıkaya Kanyonuna Yürüyüş Parkuru Yapımı Projesi”, “Adana’da Varda Var 
Projesi” ve “Karaisalı Da Varda, Huzur Orda” Projesi değerlendirilmiştir. 

• Teknik Destek Programı: Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla kar amacı 
gütmeyen kuruluşların eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler için başvurdukları bir destek 
programıdır. 30.000 TL’ye kadar eğitim ve danışmanlık desteği verilmektedir. 

• Fizibilite Desteği: Yatırımların veya planlanan büyük çaplı çalışmaların 
fizibilitesinin hazırlanabileceği bir destektir. Proje başına destek miktarı minimum 25 bin- 
maksimum 200 bin TL’dir. Proje tutarının tamamı Ajans tarafından karşılanmaktadır. Bu 
kapsamda bölgede “Karaisalı Kırsalında Kalkınma Planlamasına Esas Potansiyel ve 
Dinamiklerin Belirlenmesi, Stratejik Yol Haritası Çıkartılması” Projesi ve “Cam Köprü Seyir 
Terası ile Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Fizibilite Raporu Projesi” desteklenmiştir. 

• Güdümlü Proje Desteği: Güdümlü Projeler; Proje teklif çağrısı yöntemi      
uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak, Bölge planında öngörülen 
öncelikler doğrultusunda, Konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde 
belirlenen, Özel nitelikli model projelerdir. Bütçe: Başvuru sürecinde sarf edilen zaman ve 
emek göz önünde bulundurulduğunda Başvuru Sahibi açısından daha avantajlı olduğu için, 
teklif çağrısı kapsamında desteklenebilecek ölçekteki proje fikirleri ilgili Mali Destek 
Programlarına yönlendirilirler. Eş Finansman: Ajansımız yönetim kurulu kararı gereği en fazla 
%85 oranında mali destek sağlanır. Kalan kısım proje uygulayıcısı ve ortakları tarafından 
karşılanır. Azami Uygulama Süresi: 24 aydır. Güdümlü Projelerde; yerel yönetimler ve mahalli 
idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve 
kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, endüstri 
bölgeleri ve küçük sanayi siteleri, sivil toplum kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici 
şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar 
olan şirketler proje uygulayıcısı ve ortağı olabilir.  

 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ajanslar Aracılığıyla Uyguladığı Programlar: 
 

• Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı: Çağrı yöntemi uygulanmıyor. 
Program bütçesi ve usul esasları her sene yenileniyor (Devlet Bütçe Kanunu’na göre). Usul 
esaslar yayınlandıktan Ajansın inisiyatifiyle proje geliştirme çalışmaları yürütülüyor.2017-2018 
yılları arasında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 7 projeye 
destek sağlanmıştır. 2019 yılında Adana’dan 13, Mersin’den 5 proje Bakanlığa gönderilmiştir.  

• SODES Güdümlü Destek Programı: Usul esaslar yayınlandıktan Ajansın 
inisiyatifiyle proje geliştirme çalışmaları yürütülüyor. 2019 yılında, Adana’dan ve Mersin’den 
3’er proje değerlendirme için Bakanlığa gönderildi. 

• Sodes Teklif Çağrısı: Teklif çağrısı yöntemi uygulanacak, KAYS üzerinden  
Başvuru yapılacak, proje başvuruları bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirecek, 
başarılı bulunan projeler ilan edilecektir. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri: 
 

• Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı: Kırsal ekonomik alt yapı  
yatırım konuları; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı 
sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları hibe 
desteği kapsamında değerlendirilir. 
 
KOSGEB Destekleri:  
 

• “3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun”da 2009 yılında yapılan değişiklikler ile; oteller ve 
moteller, kamp yerleri ve diğer kısa süreli konaklama yerleri, gençlik hostelleri ve dağ 
barınakları, kamp yerleri (karavan alanları dahil), başka yerde sınıflandırılmamış diğer 
konaklama yerleri, lokantalar, pastaneler vb. yerler, seyahat acenteleri ve tur işletmelerinin 
faaliyetleri; başka yerde sınıflandırılmamış, turistlere yardımcı faaliyetler destek kapsamında 
alınmıştır. 

• Belirtilen İşletmeler KOSGEB’in; girişimciliği geliştirme destek programı, KOBİ 
finansman destek programı (KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler için), KOBİGEL- 
KOBİ gelişim destek programı (çağrı usulü), yurt dışı pazar destek programı, işletme geliştirme 
destek programı desteklerinden faydalanabilir. 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sağlanan Teşvikler:  
 

• 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun On üçüncü maddesi hükümlerine 
istinaden turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere teşvik ve destek sağlanmaktadır. 
Teşviklerden Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm Yatırımı veya İşletmesi Belgesi alan 
tesisler yararlanabilmektedir.  
 
 
 
 



Sağlanan Teşvikler: “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” 
uyarınca işlem tesis edilmekte ve 49 yıla kadar tahsis işlemi yapılmaktadır. Orman Fonuna 
Katkının Taksitlendirilmesi. Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin ödemek 
zorunda oldukları bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş 
eşit taksitte alınır. Gelir vergisi stopajı indirimi; çalıştırılacak işçilerin ücretleri üzerinden 
hesaplanan gelir vergisinin, yatırım aşamasında en fazla 3 yıl boyunca % 50'si, işletme 
aşamasında en fazla 7 yıl boyunca % 25'i oranındaki tutar. Sigorta primi işveren paylarında 
indirim; yatırım aşamasında en fazla 3 yıl boyunca % 50'si, işletme aşamasında en fazla 7 yıl 
boyunca % 25'i oranındaki tutar. Su bedeli indirimi ve enerji desteği; elektrik ve doğalgaz 
kullanımında 5 yıl süre boyunca %20 indirim, su kullanımında yörede uygulanan en düşük tarife 
uygulanır. 
 
İşletmelerin ve Kobi'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME): 
 

• COSME Programı, Birlik işletmelerinin ve özellikle KOBİ'lerin rekabet  
edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi (turizm sektörü de dahil olmak üzere) 
temel hedefi doğrultusunda, turizm sektörüne yönelik çağrılara çıkmaktadır. Teklif çağrısı, 7 
Ağustos 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Çağrı kapsamında turizm işletmelerinin iş ortamının 
geliştirilmesi için; geliştirilmiş sosyo-ekonomik ve piyasa zekâsı ve iyi uygulamaların değişimi, 
Avrupa’nın uluslararası turizm fırsatlarının görünürlüğünün çeşitlendirilmesi ve artırılması, 
uluslararası iş birliği ve bilgi transferi ile turizm işletmelerinin kapasitelerinin geliştirilmesini 
hedeflemektedir. İlgili çağrı altında, 5-7 arasında projeye maksimum 1 milyon avro tutarında 
ve %75 oranında hibe desteği verilecek olup, uluslararası konsorsiyumların kurulması 
beklenmektedir. Bu konsorsiyumların kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu kurum ve 
kuruluşları, ticaret odaları, eğitim ve öğretim kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum 
kuruluşlarından oluşan ve 5 farklı ülkeden en az 5 en çok 10 ortağın yer aldığı yapılar olması 
gerekmektedir. Konsorsiyumların en az 3 farklı ülkeden ve 60 KOBİ’den oluşması 
beklenmektedir. 
 
Büyükelçilik Hibeleri: 
 

• Türkiye ‘de faaliyet gösteren Büyükelçilikler Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum  
Kuruluşlarını güçlendirmeye yönelik hibeler sunmaktadır. Japonya, Almanya, ABD, İngiltere, 
Hollanda ve Avustralya Türkiye’ye hibe desteği sağlayan büyükelçilikler arasındadır.  ABD 
Büyükelçiliği Kültürel Mirası Koruma Fonu AFCP. 2020 AFCP Türkiye yarışması, kültürel 
alanların veya nesnelerin korunmasını ve tarihi, kültürel öneme sahip müze koleksiyonlarını, 
Türkiye’nin kültürel mirasını desteklemeyi amaçlamaktadır.  
(https://tr.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/ambassadors-fund-for-
cultural-preservation-afcp-2020/) 
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Vakıflar: 
 

• GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU: Her yıl üç  
projeye, fon desteğinin yanı sıra eğitim, planlama, teknik destek, iletişim ve danışmanlık gibi 
uygulama destekleri veriliyor, projelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmaları sağlanıyor. Bu 
kapsamda bölgede Kendi Kelebeğini Keşfet projesi kapsamında Türkiye’deki 10 önemli kelebek 
alanı arasında gösterilen Adana’nın Saimbeyli İlçesi’ne ve endemik Saimbeyli Mavisi olarak 
adlandırılan kelebek türüne dikkat çekilerek bölge önemli niş turizm merkezi haline getirilecek. 
Proje, kelebek gözlemciliği ile eko turizmi geliştirmeyi, ilçedeki düşük gelir düzeyini artırmayı, 
doğayı ve biyolojik çeşitliliği koruyarak yükseltmeyi ve bölgedeki alana tabiat parkı statüsü 
kazandırmayı hedefliyor. 

• GEF Küçük Destek Programı, Sabancı Vakfı, Koç Üniversitesi AKMED Proje 
Destekleri (araştırma çalışmaları için) 
 


