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    GEÇMİŞİ KORUYOR 
 



    GELECEĞE TAŞIYORUZ 
 



TARSUS, Türkiye’mizin güneyinde Adana ile Mersin arasında 

neredeyse insanlık tarihi ile yaşıt dünyanın en eski yerleşim yerlerinden 

birisidir. 

 

Geçmişi 10.000 yıl öncesine dayanır. Geçmişte bir çok medeniyete ve 

dine ev sahipliği yapan şehrimiz 350.000’lere varan merkez nüfusu ile 

Türkiye’nin  bir çok ilinden büyük bir ilçedir. 

 

6360 sayılı yasa uyarınca 5 belde ve 129 köyün bağlanması ile yetki ve 

sorumluluk alanı oldukça genişlemiştir.  

 

Bir saat içinde hem denizden, hem dağdan; hem kültürden, hem 

şehirden faydalanmak mümkündür. Bu nedenle tarih boyunca hep 

cazibe merkezi olmuş, insanların yaşamak istediği yada devletlerin ele  

geçirmek istediği bir coğrafya olmasından dolayı da bir çok savaşa 

sahne olmuştur. Seksenli yıllarda da çokça göç almıştır. 



Antik çağın büyük metropolleri arasında yer alan Tarsus Kenti  doğal ve 

kültürel pek çok zenginliğe sahiptir. Belediyemizde bu zenginliği 

yerelden evrensele aktarıp daha geniş çevrelerin yararlanmasını 

sağlamak için tarihi dokuyu koruyarak kentin dününü; bugüne ve 

geleceğe aktarmayı görev bilmiştir. 

 

Bu amaçtan yola çıkılarak kentin özgün geleneksel dokusunun yaşadığı 

alanları; bilimsel verilere dayalı olarak işlevlendirmek ve diğer alanları 

bununla uyumlu kılmak için pek çok çalışma yapılmıştır. Bu nedenle 

2000 yılında faaliyetlerine başlayan Tarihi Kentler Birliği’nin 52 kurucu 

üyesinden biri olarak çalışmalarına hız vermiştir. 





Tarsus evleri Akdeniz mimarisinin izlerini taşımaktadır. Daha çok 

Osmanlı, Türk ve Rum evi olarak kullanılmışlardır. 

 



Evler genelde iki katlı olup, zeminde bir kısmı eskiden depo olarak 

kullanılan geniş ve yüksek tavanlı bir mekan bulunmaktadır. Üst katlar 

ise konut olarak kullanılmaktadır.  



St.Paul Kuyusu ve çevresinde Kültür Bakanlığı tarafından 1999 yılında 

kamulaştırılarak restorasyonu yapılan 37 ve 42 sokaklarda yer alan 6 

adet bina butik otel olarak düzenlenmiştir. 



Bunların cephe aldığı 2 meydan ve sokakta yer alan özgün parke ve 

kaldırım taşlarının sökülüp, temizlenip yeniden döşenmesi ve bu arada 

tüm altyapı bağlantılarının (Telekom,Tedaş,Su,Kanalizasyon ) bu döşeme 

altına alınarak sokak cephesinde görsel kirliliğe yol açan elemanların 

kaldırılması Belediye tarafından gerçekleştirilmiştir. 



Butik Otel- Konak Efsus  37. ve 42. sokağın kesişiminde  St.Paul 

Kuyusu civarında yer alan ve mülkiyeti belediyemize ait olan konut 2008 

yılında restore edilerek biri süit olmak üzere 8 oda 20 yatak kapasitesi ile 

hizmet vermektedir.  





Konak Efsus Butik Otelin zemin katında resepsiyon, yöresel 

yemeklerle zenginleştirilmiş bir restoran ve iç avlu 

bulunmaktadır. 



Tarsus’un ilk Butik Oteli  olarak 2011 yılında hizmete açılan Konak 

Efsus yerli yabancı misafirlere ev sahipliği yapmaktadır 



St.Paul kilise binası Ortodoks, Arap-Rum Cemaati tarafından 1850 

yılında yapılmıştır. 1993 yılına kadar farklı amaçlı olarak 

kullanılmış,1994 yılında Kültür Bakanlığınca restore edilerek St.Paul 

Anıt müzesi ismi ile adlandırılmıştır. 
 



 Kırkkaşık Bedesteni; Ramazan Oğulları Beyliği döneminde (1579) 

yaptırılmış olan Bedesten dış cephesinde bulunan kaşık süslemeleri 

nedeni ile Kırkkaşık Bedesteni olarak anılmıştır. 

Kırkkaşık Bedesteni- Ulu Cami, Yeni Hamam, Kubatpaşa Medresesi 

Külliyesi’nin  bir parçasıdır .Medrese ve İmarathane olarak inşaa 

edildiği düşünülmektedir. 



Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokolle belediyemiz 

tarafından restorasyonu yapılmıştır. Bu dikdörtgen planlı yapının 

üzerinde 5 ana kubbe yer almaktadır. 

 Bedestende toplam 25 iş yeri bulunmaktadır. Bedestenin içerisindeki 

dükkanlar çoğunlukla bayan işletmecilere kiraya verilmiş olup, böylece 

yöresel el işleri, yemekler, el sanatları gibi Tarsus kültürünü yansıtan 

ürünler tanıtılarak kazanç sağlanması hedeflenmiştir. 







Ulu Camii, CAMİİ NUR 1579 yılında Ramazan Oğulları’ndan Piri 

Paşanın oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. 

 Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Caminin restorasyonu 

müdürlük tarafından 2008 yılında tamamlanarak çevre düzenlemesi 

yapılmış ve yeniden halkın kullanımına sunulmuştur. 



Eski Cami-1307-1320 yılları arasında yaptırıldığı tahmin edilen kilise 

15. ve 16.yy. arasında camiye çevrilmiştir. Yapı 2008 yılında mülkiyet 

sahibi Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.  



Roma Hamamı-Altından Geçme, Roma Dönemi Hamamıdır. M.S II. 

ve III. yy arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Halk arasında bilinen 

adı  “Altından Geçme”dir Tarsus Belediyesi tarafından Roma Hamamı 

etrafında tarihi yapıya zarar veren ve görünümünü engelleyen izinsiz 

uygulamalar kaldırılmıştır ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. 



Antik Restoran/100.Yıl Çarşısı- Belediye Hal Binası olarak kullanılmış 

olan 1954 yılında inşa edilen tescilli yapı kesme taş tuğla örgülü ve iki 

katlı olup, enine genişçe bir alanı kaplamaktadır. Ortada kalan giriş kısmı 

ve iki yanı dışarıya doğru taşırılmıştır. Tarsus Belediyesi yapının birinci 

katının bir bölümünü restore ederek Mülkiyeti Tarsus belediyesine ait 

olan Antik Anadolu Sofasını hizmete açmıştır. 



Diğer bölümü TEDAŞ olarak kullanılmaktadır. Tarsus belediyesi 

olarak hal binasının iç kısmında kalan 100.yıl çarşısı içerisindeki 

sonradan yapılmış olan eklentiler kaldırılmıştır. Özgün bina ortaya 

çıkarılarak bütünlük sağlanmış, zemin parkeleri yenilenerek geleneksel 

çarşı kültürümüz yaşatılmaya devam ettirilmiştir. 



Eshab-ı Kehf- Dünyanın bir çok yerinde makamı bulunan “Yedi Uyurlar” 

inanışının merkezi Tarsus’taki Eshab-ı Kehf Mağarasıdır. Eshab-ı Kehf 

mağara arkadaşları manasına gelmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi olarak yapılan bir 

protokol ile çevre düzenleme projesi hazırlanmaktadır. 



Mencik Baba-(Zaviyesi ve Türbesi)-Abdullah Mencek, Anadolu’nun 

Türk İslam diyarına dönüşmesi sürecinde Türkistan’dan kendine tabi 

Türkmen aşiretleri ile birlikte gelerek Tarsus’a yerleşen Nakşibendi 

şeyhlerindendir. Türbe ve çevresi Tarsus Belediyesi tarafından restore 

edilmiştir. Koruma ve bakımı da Belediye tarafından ifa edilen bu 

mekanda Ramazan ayı boyunca muhtaçlara yemek yardımında 

bulunulmaktadır.  



Bac Köprüsü -Bizanslılar döneminde 6.yüzyılda yaptırılmıştır. Şehre 

ticaret için getirilen hayvan ve kervanlar bu köprüden geçerken bir çeşit 

gümrük vergisi “Bac” ödediği için bu köprü tarih kayıtlarında Bac 

Köprüsü adıyla anılmıştır. Kuvva-i Milliye Parkı içinde yer almaktadır. 



Roma Yolu-Sağlıklı Köyü-Tarsus’a 15km. uzaklıktaki Sağlıklı Köyü’nün 

kuzey kısmında bulunmaktadır. Roma Yolunun buradaki genişliği 2.90 

ila 3.00 metre arasında değişmektedir. Bu tarihi “İpek Yolu’nun sağlam 

kalan yerlerinin uzunluğu 3km.kadardır. Yol güzergahı üzerinde Roma ve 

Bizans devirlerine ait mezarlar ve yolla ilgili yazılı onarım kitabeleri 

bulunmaktadır. 



Şelale Roma Kaya Mezarları-Şelale’nin bulunduğu yerde Romalılardan 

kalma Kaya Mezarları vardır. Şelale Tarsus Çayı’nın yatağının 

değiştirilmesi sonucu suların 3-5m.yükseklikteki kaya mezarlar 

üzerinden aşması sonucu oluşmuştur.  



Zaman zaman su seviyelerinde görülen değişikliklerden dolayı mezarlar 

görülebilmektedir. Şelale çevresindeki düzenlemeler Belediyemiz 

tarafından yapılmıştır. Her yıl Eylül ayında Karacaoğlan Şelale Şiir 

Akşamları burada  gerçekleştirilmektedir. 



Kleopatra Kapısı-Antik çağın büyük metropolleri arasında yer alan 

şehrin surlarından geriye kalan tek kalıntıdır.  



    ŞAHMERAN EFSANESİ 

 



Donuktaş Tapınağı ; Roma dönemi M.S.2.yüzyıl Commoduslar dönemine ait olan 

tapınak Tarsus’un ayakta kalan en eski yapısıdır. Tapınak 124 metre boyunda 44 metre 

genişliğinde 8 metre yüksekliğinde ve 6 metre duvar kalınlığındadır.  



1982-1993 yılları arasında burada Arkeolojik kazılar yapılmış fakat kazı 

çalışmaları yarım kalmıştır. Dünyada eşi benzeri olmayan bu mimari 

yapının Roma dönemine ait tapınak olduğu anlaşılmıştır. 





Gözlükule Höyüğü;Tarsus yerleşim  merkezinin ortasında kalan 

höyük 300 m çapındadır. Höyük güneyde dik bir yamaç 

oluşturmakta kuzeyde ise tatlı bir meyille kent merkezine 

uzanmaktadır. Höyük yüksekliği yaklaşık 41 metredir. Höyükte 

1934 ve 1935 yıllarında Hetty Goldman  tarafından kazı 

çalışmaları başlatılmış ve 1949 yılında kazılar son bulmuştur.  



Höyükte a ve b olmak üzere iki bölümde kazılar yürütülmüştür. Geç neolitik 

devirden günümüze kadar yerleşim görmüş höyükte 33 kültür tabakasına 

rastlanmıştır. Höyüğün üst kısmında Bizans ve İslami kültür katları oldukça 

tahrip olmuştur. Bugün Gözlükule modern kentin bir mahallesi haline gelmiştir. 

Höyük’ün bir bölümü ağaçlandırılmış, etrafı evlerle çevrilmiştir. 



Boğaziçi Üniversitesine tahsis edilen höyükte her yıl kazı çalışmaları 

devam etmektedir. Ayrıca Kilise yanında yer alan çırçır fabrikası restore 

edilerek kazıdan çıkan buluntuların depolandığı ve çok amaçlı salonları 

misafirhane ve mutfak birimleri olan bir kompleks haline getirilmiştir. 





Nusrat Mayın Gemisi - Çanakkale savaşının kazanılmasında en önemli 

görevlerden birini ifa etmiş olan bu Gazi gemi artık Tarsus’ta.  



Tarsus Belediye Başkanlığı bu şanlı gemiyi Tarsus’un en işlek yerine 

inşa etmiş olduğu “Çanakkale Zafer Kültür Parkı” içerisinde bir müze 

olarak sergilemektedir. Orijinal hali ile sergilenen Gazi Nusrat Mayın 

Gemisi Tarsus için hem bir şeref kaynağı, hem de kültür turizmi 

açısından önemli bir kültürel varlıktır. 



Antik Yol- Roma Dönemine (M.Ö I.YÜZYIL) ait olan Antik Yol  

1993 yılındaki hafriyat çalışmaları esnasında tesadüfen bulunmuştur. 

Antik Yol Konglemera ve Bazalt taşından yapılmış olup,dünyada tek 

benzeri İtalya’nın Pompei Kentinde bulunmaktadır. 



Tarsus kent merkezinde bulunan 7 metre genişliğe sahip yol siyah 

bazalt taşlarla kaplanmıştır ve etrafındaki kalıntıların dükkan olduğu 

tahmin edilmektedir. Yolun her iki kenarında ,iç bükey biçimli yağmur 

kanalları bulunmaktadır. Yolun altında ise, hem yüzey sularının hem de 

yolun kenarında yer alan yapıların atık sularının tasfiyesi için kanal yer 

almaktadır. Bu kanal Antik Yolun 2.20 metre altından geçmektedir ve 

0,70 metre genişliğindedir. 





Ayrıca adliye binasının da Arkeoloji Müzesi haline getirilerek Antik 

Yol ile bir bütünlük oluşturularak ilçe turizmine kazandırılması için proje 

çalışmaları devam etmektedir. 

Bu doğrultuda proje hazırlama işi ihale edilmiş olup çalışmalar hızla 

devam etmektedir. 





Sungurlar Konağı (Besime Burhanoğlu)- Kentsel sit alanı içerisinde 

Mülkiyeti Tarsus belediyesine ait olan konut, Tarsus’taki en büyük 

evlerden biri olup, 3 kat yüksekliğindedir. Belediyemize isimleri 

verilmek kaydıyla bağış yapılmıştır. Restorasyonu belediye 

özkaynaklarından sağlanarak 2.000.000TL. mal olmuştur. 





Yapım tarihi bilinmeyen konut, giriş, ara kat ve üst kattan 

oluşmaktadır. Ön cephesinde çok güzel bir cumbası bulunan binada 

ahşap ve taş işçiliği göze çarpmaktadır. Restorasyon çalışması  

tamamlanan konakta 3’ü süit 9’u normal olmak üzere 12 oda mevcuttur. 

Toplam 30 yatak kapasitesine sahiptir.   



Belediye Oteli; Eski Belediye hizmet binası otel olarak 

düzenlenerek toplam 60 oda 92 yatak kapasitesi ile hizmete 

açılacaktır.  



Tarsus’taki Sümerbank Boya Fabrikasının Kapanmasıyla 49 Yıllığına 

Belediyemize Tahsis Edilen Yaklaşık 300 Dönüm Alan Belediye 

Kampüsü Olarak Düzenlenmiştir. 2003 Yılından Bu Yana Belediyemiz 

Bütün Birimleriyle Bu Kampüste Hizmet Vermektedir. 







Tarihi Ticaret Merkezi- Tarsus’un kent merkezinde yer alan tarihi 

çarşı da taşıt yolu dışarıda tutularak, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı 

yönünde yaya aksı oluşturulmuş ve mevcut dokudaki korunacak binalar 

tespit edilerek, yenileri için de dokuya uyacak plan kararları alınmıştır. 



Bu bölgenin St.Paul Kuyusu, Makam Cami, Ulu Cami, Kırkkaşık 

Bedesteni ve St.Paul kilisesi dolaşım aksı üstünde olması işlevselliğini 

daha da artıracaktır. Tarihi Ticaret Merkezi 20.855m2’lik bir alanı 

kapsamaktadır. Alan içerisinde 145 tescilsiz 56 tescilli yapı 

bulunmaktadır. Ayrıca alanın kuzey bölümünde sembolik belediye 

hizmet binası ve meydan düzenlemesi yapılması düşünülerek 

projelendirilmiştir. Önümüzdeki günlerde proje uygulama ihalesine 

çıkılacaktır. 



Makam-ı Daniyal Cami- 1857 yılında yaptırılmış olan caminin asıl 

orijinal kısmı doğu-batı doğrultusunda dar dikdörtgen planlıdır. Taş 

yığma yapının minaresi,  güney-batı köşede bulunmaktadır.  Diğer adı: 

Makam-ı Şerif Camidir. Mülkiyeti Mazbut Makam-ı Şerif Cami 

Şahsiyeti maneviyesi vakfına ait olan tescilli taşınmaz protokol ile 

Belediyemize tahsis edilerek restorasyon çalışmaları başlamıştır. 





Yapılan restorasyon çalışmaları ile mevcut cami ibadet alanı olarak 

düzenlenmiş, kazı sonucu ortaya çıkan buluntularda mevcut haliyle 

korunarak yürüyüş yolları ile birbirine bağlanmış ve 17 mart 2014 

tarihinde halkın ziyaretine açılmıştır. Restorasyon yaklaşık 3.000.000TL. 

ye mal olmuş bunun 1.500.000TL.si Valilik Katkı payından sağlanmıştır. 



Makam-ı Daniyal Camii ve Kubatpaşa Medresesi’nin arasında kalan 

ve yeşil alana isabet eden parseller 4.000.000 TL. kamulaştırılarak 

meydan olarak düzenlenmiştir. 





Kubatpaşa Medresesi -1557 yılında Ramazanoğullarından Kubatpaşa 

tarafından inşaa edildiği için “Kubatpaşa Medresesi”ismini almıştır. 

Vakıflar Bölge müdürlüğü ile Tarsus Belediyesi arasında yapılan 

protokolle restorasyon yapım işi ihalesi Belediyemiz tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Restorasyon 1.250.000TL. ye mal olmuştur. Bunun 

540.000TL.si Çukurova Kalkınma Ajansından alınmıştır. Ayrıca Kent 

Müzesi olarak sergileme projeleri hazırlanmış olup, Koruma Kurulundan 

onaylanmıştır. 



Kubatpaşa Kent Müzesi ile Müze mekanı içinde, klasik obje 

sergileme anlayışından farklı olarak yeni müzecilik anlayışına uygun ve 

objeyi insan temelli bir dil ile sergileyen yöntem ve uygulamaları yeni 

teknolojiyle kullanmak amaçlanmıştır. Kent ve kentliyi anlatan sabit ve 

dönemsel sergiler yapılmasına olanak sağlamak,  Tarsus Kent Müzesi, 

çalışmalarını yalnızca kapalı bir alan ile sınırlı tutmayarak tüm kenti 

yaşayan Müze alanı olarak kullanabilecek programlar geliştirmeye 

çalışarak, kent-mekan, mekan–insan ilişkisinin günlük yaşamın içinde 

yaşanmasına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. 





Kent Müzesi Uygulama Projesi 3 Boyutlu Çalışmaları. 



Kent Müzesi Uygulama Projesi 3 Boyutlu Çalışmaları. 



03.10.2011 tarihinde Bakanlık izni ile kurulan KUDEB çalışmalarına 

devam etmektedir. 

 

Kültür Envanteri Projesi- Tarsus Müze Müdürlüğü tarafından yapılan 

Kültür Envanteri Projesine Belediyemiz de veri toplama çalışmasında 

destek vermiştir. 2010-2011 döneminde yapılan Kültür Envanteri Projesi 

ile tescilli olan yapıların bilgileri güncellenmiş, tescilsiz olan tescile 

değer yapılar ise tescillenerek koruma altına alınmıştır. Kültür Envanteri 

Projesi ile Tarsus merkezde bulunan tescilli yapı sayımız 272 olmuştur. 

Ayrıca şehir merkezinde 8 adet sit alanımız bulunmaktadır. 



Osmanlı arşivlerinde Tarsus konulu sergi Hikmet ÖZ- Sacit UGUZ 

tarafından Belediyemizin katkılarıyla hazırlanılarak Tarsus ile 

buluşmuştur. Daha sonra sergilenen eserler Tarsus Belediyesinin 

sponsorluğunda kitap haline getirilmiştir. 



Tarsus Belediyesi Avrupa Tarihi Kentler Birliğine 2012 mart ayında üye 

olmuştur. 

 



Avrupa Komisyonu; EDEN(European Destination of Excellence)- 

(Avrupalı Seçkin Destinasyonlar) projesi ile Avrupa Turist 

destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat 

çekmeyi, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini 

sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 



Bu kapsamda Avrupa Komisyonu 2011 yılı EDEN temasını 

“İyileştirilmiş Fiziksel Mekanlar” olarak belirlemiştir. 

İyileştirilmiş Fiziksel Mekan olanaklarına ilişkin potansiyelinin 

destinasyon yaratma kapasitesi göz önünde bulundurularak yapılan 

değerlendirme sonucu Kültür Bakanlığına ulaşan başvurulardan yapılan 

değerlendirme neticesinde en yüksek puanı alan beş finalist destinasyon 

belli olmuştur. 

Şehrimiz Tarsus’ta ilk beşe giren finalistler arasında (Ankara-

Hamamönü, Karabük, Safranbolu, Kütahya-Mudurnu) yer almıştır. 

Bunun sonucunda Kültür Bakanlığı’nın Avrupa’da yayınlanan 2012-

2013 seçkin destinasyonlar kataloğunda “St.Paul’un Ayak İzleri”adını 

verdiğimiz destinasyonumuz görülmektedir. 



Mersin İli, Tarsus İlçesi Eski Ömerli Mahallesinde 3590 ada 1 parsel üzerinde 

27.08.2012 tarihinde  yapılması düşünülen kapalı semt pazarı temel hafriyatı esnasında 

Roma Dönemi Antik Kalıntılara rastlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan 10.09.2012 ve 195036 sayılı Kazı 

ve Sondaj İzin Belgesi doğrultusunda Tarsus Müze Müdürlüğü ve Tarsus Belediyesi 

Kudeb  Uzmanları ile Arkeolojik Kazı çalışmaları yapılarak Adana Kültür Varlıklarını 

Koruma Kurulu tarafından 1.derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiştir. 



2012 yılında yaklaşık 4.000 m2 alanda beliren “Zeytin Pazarı Roma Rezervuarı 

Tarsus’un görkemli anıtlarından biri olarak kayda geçmiştir. Alanda 2013 yılında 

yapılan kurtarma kazılarının devamında kompleksin bir su terminali olduğu 

anlaşılmıştır. Başka değişle M.S.2 yüzyılda kurulan su arıtma ve dağıtım sisteminin 

Doğu Roma(Bizans) dönemlerine kadar Belediye hizmetini yerine getirdiği açıktır. 



1.Etap çalışmaları esnasında MS.1. ve 2. yy. ait su dağıtım sistemine ve Hamam 

kalıntılarına rastlanmış olup, ayrıca bu döneme ait 4 galeriden oluşan insan figürlü 

mozaik bir alan ortaya çıkarılmıştır. 

2.Etap çalışmaları esnasında 2013 yılında yapının mimari uzantıları sarnıçla bağlantılı 

su kanalları havuz yapısı ve sarnıcın iç avlusuna ait su arıtma odaları ortaya 

çıkarılmıştır. 

Bu bilgiler 1993 yılında ortaya çıkan Antik cadde ve altındaki atık su kanalları ile 

birleştirilip teknik tasarım, inşaat tekniği ve fonksiyonel açıdan bakıldığında Tarsus’un 

Antik dünyanın mükemmel Belediyecilik hizmetlerine sahip bir kent olduğunu 

söylemek zor olmayacaktır. 



Barbaros Hayrettin Lisesi Bahçesinde yer alan Roma Dönemi Sosyal 

Tesisi Arkeolojik kazı  çalışmalarının başlatılması için ,Tarsus Müzesi 

aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokolün yapılması 

amacıyla ön çalışmalar tamamlanmıştır. 





2013 yılı Kasım ayında alınan 

kurul kararı ile şehir merkezinde 

yaklaşık 110 hektar alan 3.derece 

Arkeolojik Sit ilan edilmiş, 

ardından Geçiş Dönemi Koruma 

Esasları belirlenmiştir. Bu sırada 

Koruma Amaçlı İmar Planı 

Revizyonu çalışmaları başlamış 

olup, halen devam etmektedir. 



Tarsus’un yaklaşık 10 km kuzeybatısında bulunan Taşkuyu Mağarası; 

Permo-Karbonifer yaşlı mermerler ile bunları örten Miyosen yaşlı Kireçtaşları 

dokanağında gelişmiştir. Mağaranın girişi deniz seviyesinden 214 metre 

yükseklikte ve bilinen toplam uzunluğu 470 metredir. Yüzeye son derece yakın 

bulunan mağarada sıcaklık 19.5 C -24 C arasında ve nisbi nem %77 - %89 

arasındadır. 



Mağara birbirine bağlı galerilerden oluşmaktadır. Bu galerilerde sarkıt, dikit, 

sütun, duvar ve perde damla taşları, örtü damla taşları ve havuzların etkileyici 

örneklerini görmek mümkündür. Ayrıca Taşkuyu Mağarası içerisinde, ülkemiz 

mağaralarında nadir rastlanan egzantrikler (aykırı oluşumlar) ve mağara 

incileri bulunmaktadır.  





Taşkuyu Mağarasının turizme açılması için Tarsus Belediyesi tarafından 

hazırlanan proje Adana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını 

Koruma Komisyonunun 13.12.2012 tarih ve 52 sayılı kurul kararı ile 

onaylanmıştır.  



Taşkuyu Mağarası Yürüyüş Yolu ve Aydınlatma İşi 551.574,88 Tl+KDV ile 

ihale edilmiştir. Çukurova Kalkınma Ajansından 436.699,61 Tl katkı sağlanan 

işin 114.875 Tl. olan kısmı Tarsus Belediyesi tarafından karşılanmıştır. İş artışı 

ile toplam maliyet 800.000TL.ye ulaşmıştır. 



Taşkuyu Mağarasının projelendirilmesi Belediye Başkanı Sn. Burhanettin 

KOCAMAZ döneminde hazırlanmış olup, Belediye Başkanı Sn. Şevket CAN 

döneminde uygulama işi tamamlanarak hizmete açılmış ve ülke turizmine 

kazandırılmıştır. 



Siptilli Çarşısı-Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, 

Kentsel Sit alanında yer alan Siptilli çarşısı Belediyemiz 

tarafından kiralanarak dernek ve odalara tahsis edilmiştir. 



Gülek Mahallesinde bulunan 

Karboğazı Turizm ve Kayak 

Merkezi şuan proje 

aşamasındadır.  



Tarsus’a 14 Km uzakta bulunan Beyaz Kum Plajı Sahil Bandı Projesi  



 Tarsus’u güzelleştirme derneği kuruldu. 

 Konaklama ihtiyacını karşılamak için yeni oteller hizmete açıldı.  

 Meslek Edindirme Merkezi açıldı. 

 Turizm alt yapısı ile ilgili otelcilik, aşçılık vb. kurslar verilmektedir 



Belediyemiz, yarışmaya ilk kez 2002 yılında katılarak ; 

 

2004 yılında “Kentsel Sit Alanında Koruma Onarım Düzenleme Projesi’’ 

 

2005 yılında “Kırkkaşık Bedesteni  Koruma ve Onarım Projesi”  

 

2006 yılında “Tarihi Ticaret Merkezi Kentsel Tasarım Projesi “ 

 

 2007 yılında “Kubatpaşa Medresesi Restorasyon Projesi ‘’ 

 

 2008 yılında ‘’Makam-ı Daniyal Camii Restorasyon ve Ek Bina Mimari Tasarım 

Projesi’’ ile Proje dalında Başarı Ödülü 

 

2013 yılında Kubatpaşa Medresesi Restorasyonu ile de yıllara yayılan istikrarlı 

koruma çalışmaları nedeniyle  Süreklilik Ödülünü almıştır. 



Bu güne kadar sürekli ödül almamızın nedeni; 

Kimliğine uygun bir sokak iyileştirmesi, 37-42 sokaklar. Biten bu 

bölümlerin hemen devamında yeni bir proje çalışması, 

Mülkiyetleri yavaş yavaş çözerek işlevlendirme. 

Son çıkan yasaların desteği ile dokunun tamamını bu irade içine alma. 

Mülkiyet ve kaynak sorunu çözülünce doku bütününde iyileştirmeye 

devam edeceğiz. 

Soyut, somut bütün kültür mirası ile ilgili işlevler gerçekleştirilmiştir. 

Tüm bunlar yapılırken ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak hareket 

edilmiştir. 

Kendi olanaklarımızla başladığımız çalışmalar başka kaynak arayışları 

ile de devam etmektedir.  

Kamu, Yerel, Sivil, Özel Birlikteliğini gerçekleştirmenin gayreti 

içerisindeyiz. 





    Teşekkür Ederiz 
 


