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Türkiye  

Türkiye veya resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, Asya ve Avrupa kıtalarının her ikisinde de 

toprağı bulunan bir parlamenter cumhuriyet ülkesidir. Türkiye, 80.810.525 kişi nüfusuyla 

Avrupa ve Asya'nın kavşak noktasında yer alması sayesinde önemli bir jeostratejik güce 

sahiptir. 

 

Türkiye toprakları üzerindeki ilk yerleşmelerin Yontma Taş Devri'nde başladığı 

düşünülmektedir. Çeşitli dönemlerin ardından 10. yüzyılda Selçukluların göçleri sonucunda 

topraklar üzerinde Türkleştirme hareketi başladı ve 1071 Malazgirt Muharebesi sonrasında 

gelen Selçuklu zaferiyle Anadolu'daki Bizans üstünlüğü büyük ölçüde kırıldı. Anadolu 

Selçukluları, Anadolu'yu 1243'teki Moğol istilasına kadar adaletle yönetti. 

 

İstila sonrasında pek çok küçük Türk beyliği ortaya çıktı.13. yüzyılın sonlarından itibaren 

Osmanlılar, üç kıta üzerinde büyük bir imparatorluk kurarak erken modern dönemde Asya, 

Avrupa  ve Afrika'nın büyük bir gücü oldu. İmparatorluk zirvesini 15. ve 17. yüzyıllar 

arasında, özelikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşadı. Osmanlı Devleti’nin en geniş 

sınırlara ulaştığı 1699 yılında ,  devletin yüzölçümü , etki alanları ile birlikte 24 milyon 

km2’yi buluyordu. Osmanlı özellikle İslam dininin halifesi konumundaydı. 

 

Gerileme dönemi çok yavaş gerçekleşmiş ve 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. 

Türkiye, çeşitli kültürleri barındıran demokratik ve üniter bir anayasal cumhuriyettir. Resmî 

dili, Türkçedir. Ülkenin nüfusunun büyük bölümü Müslümandır. Avrupa Konseyi, NATO, 

OECD, AGİT ve G-20 topluluklarına üyedir. Türkiye, büyüyen ekonomisi ve diplomatik 

girişimleri sayesinde bölgesel güç olarak tanımlanmaktadır. 

 

Yaşayan Şehir Adana 

Toroslardan Akdeniz’e kadar uzanan Çukurova’nın bereketli toprakları üzerinde kurulmuş, 

kültürel ve doğal güzellikleriyle M.Ö 6000 yılına kadar belki de daha ötesine dayanan tarihi 

geçmişi ile ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Adana, 2017 yılı itibariyle 2.188.143 

nüfusuyla Türkiye'deki en kalabalık altıncı ildir. Sahip olduğu verimli topraklar sayesinde 
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Türkiye’nin gözde tarım merkezlerinden biri olmasının yanı sıra gelişmiş sanayisiyle bölgenin 

ticaret merkezi konumundadır.  

 

Misafirperver ve sıcakkanlı insanları, birbirinden güzel yemekleri, içinden geçen nehirleri ile 

yaşamaya değer bir kenttir Adana. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizin bu eşsiz 

kenti Adana, misafirlerine kendini tanıtmayı istiyor. 

 

Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin geçtiği 

verimli, sulak topraklar üzerine kurulan 

Adana’nın tarihi bazı kaynaklara göre 4000 

yıl öncesine kadar uzanır. Hititlerden bu 

yana, gelmiş geçmiş birçok medeniyeti 

bünyesinde barındırmıştır. Adını, Yunan 

mitolojisine göre. Gök Tanrısı Uranus’un 

oğlu Adanus’tan almıştır. Tarihi 

araştırmalardan elde edilen  bilgilere göre 

Çukurova, Yontma taş devrinden günümüze 

yerleşim yeri olmuştur. Çukurova’nın en 

eski yerleşim merkezlerinden biri olan Tepebağ Höyüğü ilk çağlardan kalmadır. 1553’te 

başlayan Ramazanoğulları devrinde, kent oldukça büyümüştür.   

 

Adana kentinin bulunduğu Çukurova deltası, Akdeniz kıyılarından kuzeyde Toros dağlarının 

yüksek tepelerine uzanır. Şehre, Akdeniz iklimi egemendir. Türkiye’nin iç ve dış ticaretinde 

önemli rol oynayan kimi tarım ürünleri büyük ölçüde Adana’da yetiştirilir. Tarımda 

makineleşme ve sulama çok gelişmiştir. Adana yöresinin zengin bir mutfağı bulunmaktadır. 

Mutfağın bu kadar lezzetli olmasının nedeni çeşitli kültürlerin etkisinde kalmasıdır. 

Geleneksel motiflerle yapılan el sanatları çok gelişmiştir. 

 

Adana ve yöresi doğal güzelliklerin ve çeşitli uygarlıkların yaşadığı bir bölge olması 

nedeniyle önemlidir. Bu bakımdan her tür turizme uygun bir yerdir. Çok sayıda kale, köprü, 

cami, kilise, ören yeri, han, hamam, müzesi ile tarih ve kültür turizmi için bir çekim 

merkezidir. Toroslardaki yüksek alanlar doğa yürüyüşü trakking, akarsulardaki patinaj, av 

turizmi, yayla turizmi, mağara ve kanyon turizmi için dünyada az rastlanan güzelliklerle 

doludur. 
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Üniversiteler 

Çukurova Üniversitesi 

Çukurova Üniversitesi, Türkiye’de yükseköğretim podyumunda akla gelen ilk isimlerdendir. 

Alanında uzman öğretim görevlileri, kaliteli öğrenci ve çalışanlarıyla Bu üniversite, 1969 

yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Adana Ziraat Fakültesi’yle, 1972 yılında 

Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yeni bir 

çatı altında toplanması sonucu 1973 yılında kurulmuştur. Daha sonra Temel Bilimler, İdari 

Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri’nin 

eklenmesiyle bu sayı beşe yükselmiştir. 

 

 

Giderek gelişen ve genişleyen eğitim ağıyla 

bugünkü konumuna gelen üniversite, Seyhan 

Baraj Gölü kıyısındaki kampüsünde eğitim-öğretim gerçekleştiren bir devlet kurumudur. 

Çukurova Üniversitesi bünyesinde hizmet veren; 16 Fakülte, 1 Devlet  Konservatuvarı, 5 

Yüksekokulu, 13 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi 

bulunmaktadır. Çukurova Üniversitesi ana yerleşkesi, 22.000 dekar arazi üzerine kurulu olan 

Balcalı Kampüsü’dür… Kent merkezinin kuzeyinde ve 10 km uzaklığında bulunan kampüs, 

Şehirde Yer Alan 
Üniversiteler, Yurt Ve Yerleşkeler 

Çukurova Üniversitesi Kayıkhane 
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Seyhan Baraj Gölü’nün doğu ve kuzey yakasında yer alır.  Balcalı Kampüsü, doğal 

güzellikleriyle eşsiz bir konuma sahiptir. Adını, üniversite kurulmadan çok önce bu yörede 

bulunan Balcalı köyünden almaktadır. 

 

Adana Bilim & Teknoloji Üniversitesi 

2011 yılında kurulan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana’da bulunan bir diğer 

yükseköğretim kurumudur. Yabancı diller Yüksekokulu , Sosyal bilimler Enstitüsü, ve Fen 

Bilimleri Enstitüsü ile beraber toplam 9 fakülteden bu üniversitenin akademik birimleri 

oluşturmaktadır. Adana’da Yükseköğrenim yapacak öğrenciler için Kredi Yurtlar Kurumu’na 

bağlı yurtların yanı sıra çok sayıda özel yurt mevcuttur. Toplu taşıma araçları ile 

üniversitelere kolay ulaşım mümkün olduğu gibi kentte hakim olan ılıman iklim şartları, ucuz 

konut kiraları ile Adana’nın bir öğrenci cenneti olduğunu söylemek mümkündür. 

 

 

Yurt ve Yerleşkeler 

55.000’den fazla üniversite öğrencisinin bulunduğu Adana’da hem şehir içi hem de şehir dışı 

ulaşım ağı çok gelişmiştir. Tren, uçak ve karayolu araçlarıyla kolaylıkla gelebileceğiniz 

şehirde ayrıca 14 km’lik metro ile şehir içi geniş otobüs ağı bulunmaktadır. Kentkart 

sisteminin bulunduğu şehirde öğrenciler için Türkiye’nin en ucuz ulaşım imkanı 

bulunmaktadır. 

 

Öğrencilerin Kalabileceği Yerler 

Adana’da yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrenci ve 

Turistler için bir çok kalma seçenekleri vardır. 

Öğrenciler hem Üniversite kampüs içindeki yurtlarda 

hem de yakın yerleşim alanlarindaki özel yurt ve 

apartlarda kalabilirler. Ayrıca şehir merkezindeki güzel ve 

canlı alanlarda özel olarak ev de kiralayabilirler.   
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Kredi Yurtlar Kurumuna Bağli Yurtlar 

Adana KYK Bölge Müdürlüğüne ait yurtların listesi tabloda verilmiştir. 

Kredi Ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü 
Reşatbey Mahallesi, Beş Ocak Cd. No: 13, 01120 Seyhan/Adana 

03224541606 
Tipi Detay 

Kiz 

 

Mahmut Sami Ramazanoğlu Öğrenci Yurdu 
Balcali Mah Mithat Özsan Bulvari No:92 Sariçam /Adana 
Telefon: 0322 338 75 50 
 

 

Fevzi Çakmak Yurdu 
Çukurova Üniv. Kampüsü Balcali Mahallesi Mithat Özsan 
Bul.No:88/A-B-C-D-E Sariçam Adana  
Telefon: 0322 338 61 58 

 

Haci Sabanci Yurdu  
Kurtuluş Mah.Cumhuriyet Cad.No:46 Seyhan/Adana 
Telefon: 0322 228 56 67 
 

Erkek 

 

Kut'ul Amare Öğrenci Yurdu 
Çarkıpare Mh. 139 Ada 1 Parsel Sarıçam - Adana Telefon: 
0322 503 09 03 
 

 

Sümer Yurdu 
Döşeme Mh.Kurtuluş Cad.No:20 Seyhan / Adana 
Telefon: 0322 433 43 00 
 

 

Adana Öğrenci Yurdu 
Balcali Mah Mithat Özsan Bulvari No 90 Sariçam Adana 
Telefon: 0322 338 70 16 
 

Ayrı  

Kozan Öğrenci Yurdu 
Çanaklı Mahallesi 10249.Sokak 2/A Kozan Meslek 
Yüksekokulu Karşısı Kozan/Adana 
Telefon: 0322 515 01 03 
 

 

Ceyhan Yurdu 
Gaziosmanpaşa Mh. Yurt Sk.No:1 
Telefon: 0322 612 24 51 

Kaynak: http://yurtkur.gsb.gov.tr/YurtMudurlukleri 
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Özel Öğrenci Yurtlar 

Adana’da toplamda 18 tane özel yükseköğrenim 

yurdu vardır. 8 kız yurdu, 10 erkek yurdu olmak 

üzere; Seyhan’da 10, Çukurova’da 6, Kozan’da 

1, Karaisalı’da 1 tane bulunmaktadır. 

Öğrenciler aşağıdakı iletişim numaralarından 

faydalanabilirler. 

 

 

 

 

A. Özel Kız Öğrenci Yurdu 

 

 

  

•  Beyazevler Mah. 3. Sk. No:9 
•  Telefon      : 322 244 40 98 

Çukurova – Özel Can Yüksek 
Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 

•  Beyazevler Mah. 80024.Sk No:17 Karalar bucağı 20m 7384 Ada 9.Parsel 
•  Telefon      : 322 444 11 01 

Çukurova – Özel Çukurova Yüksek 
Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 

•  Beyazevler Mahallesi 17.Sokak No/22 
•  Telefon      : 322 228 45 09 

Çukurova – Özel Darende Yüksek 
Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 

•  Beyazevler M. Karalar Bucağı Mevki 
• Telefon      : 322 227 55 55 

Çukurova – Özel Neşe Yüksek 
Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 

•  Irmak Cad. Adnan Menderes Parkı Karşısı Yukarı Çarşı No:1 
•  Telefon      : 322 515 77 72 

Kozan – Özel Ortaklar Yüksek 
Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 

•  Cevat Yurdakul Caddesi Birlik Apt.40 
•  Telefon      : 322 457 40 69 

Seyhan – Özel Zeki Çağlar Yüksek 
Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 

•  Kurtuluş M. 640003 Sok. No:8 
•  Telefon      : 322 453 17 27 

Seyhan – Özel Ziyapaşa Yüksek 
Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 

•  Asres:  Beyazevler M.3.S9 
Adana Seyhan Özel Can Yüksek 

Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 
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B. Özel Erkek Öğrenci Yurdu

 

Kaynak: http://yurt.unibilgi.net 

Çeşitli kalma seçenekleri ve tesisleri için ücretler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo: Konaklama Ücreti 

Alternatifler 
Güvence 

Bedeli 
Kira Yemek 

Kamu 
Hizmetleri** 

Sportıf 
Faaliyetler 

Temizlik 

KYK 
Yurtları 355 265 

Ücretsiz 
Yurt 

tarafından 
yapılır Özel Öğrenci 

Yurtları 
Anlaşmaya 

göre 

600-700 

Öğrenci evi* 200-250 
300-400 

(kendine) 

70-100 

Yok Kendine 
Apart 

(Bekar)* 
150-200 60-80 

Apart (Aile) 500-800 600-800 200-250 

Lojman Yok 480-600 
400-500 

(kendine) 
150-200 Yok 

Lojman 
tarafından 

yapılır 
Not: *    3 kişilik ev, kişi başı olarak hesaplanmıştır 
         ** Su, Elektrik, Doğal gaz, İnternet 

 

•  Güzelyalı Mah. 81059 Sok No 13 Çukurova Adana 
•  Telefon      : 0322 325 07 08 

Çukurova – Özel Baraj Yüksek Öğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu 

•  Beyazevler Mahallesi 25. Sokak No/6 
•  Telefon      : 322 225 87 97 

Çukurova – Özel Faruk Akkülah Yüksek 
Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu 

•  Selampınar M. Turgut Özal Bulvarı No:40 
•  Telefon      : 322 551 24 45 

Karaisalı – Özel Ufuk Yüksek Öğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu 

•  Hanedan Mah. Karacaoğlan Cad No:100/A 
•  Telefon      : 322 352 49 77 

Seyhan – Özel Çukurova Yüksek Öğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu 

•  Gazipaşa Mah. Borsa Cad. No:12 
•  Telefon      : 322 459 44 48 

Seyhan – Özel Mehmet Bey 
Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu 

•  Yeni Baraj M. 60.Sk. 
•  Telefon: 0322-2257517 

Seyhan Özel Seyhan Orta Yükseköğretim 
Erkek Yurdu 

•  Yurt Mah.No: 117/1-Seyhan 
•  Telefon: 0322-2263285 

Seyhan Hulusi 
Efendi Orta Yükseköğretim Erkek 

Yurdu 

•  Adres:K.Köprü m.İnönü C.. No: 141 
•  Telefon: 0322-3595166 

Adana Seyhan Özel 
Küçüksaat Orta Yükseköğretim Erkek 

Yurdu 

•  Adres:Karacaoğlan C.No:100/A 
•  Telefon: 0322-3524977 

Adana Seyhan İhlas 
Vk.İkt.İşl.Yükseköğretim Erkek 

Yurdu 

•  Adres:Beyazevler M. 17. S. No:5 
Adana Seyhan Özel Darende Yük.öğr. 

Erkek  Yurdu 
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Lisans programlarında eğitim öğretim dili Türkçedir. Ancak İngilizce 

veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler üniversite 

tarafından belirlenir. 

 Program süresi, lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans ve 

yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için beş yıl (on 

yarıyıl) dır. 

Bir eğitim öğretim yılı yarıyıl sonu sınav süreleri dahil olmak üzere, 

her biri en az 16 haftalık iki yarıyıldan oluşur. 

Bir lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, 

stüdyo, staj ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara 

göre dersler şeklinde dağılımından oluşur. 

Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına ek 

olarak başka bir lisans programına da eş zamanlı kayıt yaptırabilir. Bu 

ikinci lisans programına “Çift Ana Dal Lisans Programı” denir. 

Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı 

yükseköğretim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir 

(YTB Burslu öğrenciler yurt dışı programlardan faydalanmaz).  

 Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının 

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. 

Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.  

 FF, FD, NA, U, W harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir. 

Devam ve 
sınavlar

Ders Tekrarı

Akademik 
Konular 

Dil 

Eğitim Öğretim 
Süresi 

Eğitim Öğretim 
Yılı

Lisans  
Programı

Çift Ana Dal 
Programı

Değişim 
programları
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Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel 

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir. 

Yarıyıl not ortalaması 3,50 - 4,00 arasında olanlar Yüksek Şeref (High 

Honor), 3,00 – 3,49 arasında olanlar Şeref (Honor) öğrencisi olarak 

tanımlanır. Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ancak ilgili 

yarıyılda herhangi bir dersten FF, FD, NA veya U notu olan öğrenciler 

Yeterli (Sufficient) öğrenci olarak tanımlanır. 

Genel ve/veya yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler 

Başarısız (Unsatisfactory) öğrenci olarak tanımlanır. 

Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğrenim 

ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir. 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki Üniversitelerde okumak isteyen 

yabancı uyruklu öğrencilerin için bir sınavdır.  

 

Uluslararası 
Öğrenci Kaydı İçin 
Gereken Evraklar 

Lise Diplo ası 
ve Transkripti 

Denklik Belgesi 

Sı av Belgesi 

Öğre i  Vizesi 
ve İka et 
Tezkeresi 

Öğre ci Katkı 
Payı, Fotoğraf 

Türkçe Dil 

Yeterlilik 

Belgesi, İ gilizce 
Sı av So uç 

Belgesi 

Not 
ortalamaları

Başarılı 
Öğrenciler

Başarısız 
Öğrenciler

Disiplin

Katkı payı
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Öğrencilerin akademik beklentileri aşağıdakı şekilde göstermektedir- 

 

Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıtlarını 

yenilemekle yükümlüdür. Ancak lisans programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler 

akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yaptırabilir. 

Öğrenci Bilgi Sistemi’nde ders kaydı şöyledir 

             

 

 

Lisans programlarının 
uygulama ağırlıklı olması 

Yüksek lisans ve doktora 
programlarının uluslararası 
araştırma boyutu taşıması 

Adana’nın doğal ve iktisadi 
avantajlarını kullanarak 

uluslararası çekim merkezi 
olacak akademik alanlarda 

öne çıkması 

Ücretli veya Gönüllü olarak 
çalışma fırsatı, Özgüven 

Akademik Beklentiler 

1 
• Üniversite Öğrenci bilgi sistem sayfasının giriş ekranında size verilen kullanici 

adı ve şifrenizi girin 

2 
• Karşınıza çıkan ekranda güvenlik resminizi seçin 

3 
• Soldaki menüde en üstteki ikonu tıklayarak Ders işlerleri menüsüne girin ve 

ders seçme likini tıklayın 

4 
• Ders Seçme ekranında O dönem almanız gereken derslerin atandığını 

görecekceksiniz. 

5 
• Sayfa aşağıya kaydırdığınızda eğer varsaseçmeli derslerinizi temsil eden 

slotların sağında ders seçme butonunu göreceksiniz. 

6 
• Ders seç butonuna tıkladığınızda seçim işlemini tamamlarsınız.  

7 
• Ders seçim işlemi başarıyla tamamlanmıstır. Ders Programı ekranınızda O 

dönem sorumlu olduğunuz dersleri görebilirsiniz. 
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Adana, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğundan dolayı şehirde, otobüs ve 

havayolu firmaları ülkenin her yerine oldukça sık seferler düzenlemektedir. Türkiye’nin en 

meşgul havaalanlarından biri olan Adana Şakirpaşa Havaalanı’ndan üniversite yerleşkesine 

uzaklık 20 dakika sürmektedir. Adana Havaalanından merkezine olan uzaklığı 3,5 

kilometredir. Otobüs hatlarıyla, taksiyle ve çeşitli servislerle Adana Havalimanı’na, 

ulaşmanız mümkündür. Şehir ulaşımında, Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri ve özel halk 

otobüsleri, dolmuşlar ve taksiler kullanılmaktadır. Ayrıca Adana metrosu 2010 yılından beri 

14 km güzergâhı ile bu güzergahtaki 13 istasyonu ile aktif olarak hizmet vermektedir. 

 

 

Karayolu ulaşımı, kentin içinden geçen D-400 

Devlet yolu ve uluslararası TEM otoyolu ile 

sağlanır. Ulaşım aracı olmayanlar, şehrin 5 km batısında yer alan 

Merkez Otogar’dan yapılan şehirler arası otobüs seferleriyle 

birçok şehire gidebilirler. 

 

Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan sağlanmaktadır. 

1937 yılında sivil ve askeri havayolu ulaşımı 

amacıyla hizmete giren havaalanı,1956’dan sonra sadece sivil 

uçuşlar için kullanılmaya başlanmıştır.. Şehir merkezine uzaklığı 

3.5 km’dir. Şakirpaşa Hava Limanı uluslararası trafiğe açıktır. 

Çeşitli aktarmalarla dünyanın her yerine gitmek mümkündür. Yaz 

aylarında trafik yoğunluğuna paralel olarak charter seferleri 

bulunmaktadır. 
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İlk demir yolu bağlantısıyla 1860’larda 

buluşan Adana, bugün pek çok kente 

demir yoluyla bağlanmış durumdadır. Adana il sınırları 

içerisinde toplam 205 km demiryolu ağı bulunmaktadır. 

Sınırlar içinde 11 adet istasyon vardır. 

 

Limanlar, genellikle ticarisektörde 

kullanılmaktadır. Bunlara örnek verecek 

olursak eğer;  Adana il sınırları içerisinde uluslararası petrol 

ve yük taşımacılığına açık BOTAŞ Limanı ve Toros Gübre 

Fabrikaları Limanı bulunmaktadır. 

 

 

Adana şehir içi ulaşımı, ülkemizdeki benzer büyükşehirlere göre oldukça kolaydır. Şehir içi 

genel ulaşımda ağırlıklı olarak otobüsleri kullanacağınızı belirtelim. Halk otobüsleri, taksiler, 

dolmuşlar ve metro da alternatif Adana ulaşım araçlarındandır.  

Adana, kadın belediye otobüs şoförleri ile de ilgi çekmektedir. Bu uygulama doğrultusunda 

kocaman kocaman otobüsleri kullanan bayan şoförler, güzel 

görüntüler oluşturmaktadır. Bilindiği kadarıyla bu 

uygulam, Türkiye’de ilk olma özelliği taşımaktadır. 

Genel olarak belediye şoförleri kadın/erkek oranı da 

oldukça fazladır. 

2007’den bu yana Adana Büyükşehir 

Belediyesi Otobüsleri, özel halk 

otobüsleri ve Hafif Raylı 

Sistemi/Metroda Kentkart akıllı bilet 

kartları kullanılmaktadır. Adana 

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 250 

otobüsten oluşan bir filoyla şehir içinde 

hizmet vermektedir. 

12



 

 

Adana'nın giriş merkezlerinden önemli noktalara taksi'yle yaklaşık olarak tek yön ücretleri 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır 

Konum 
Şehir 

Merkezi 
Turgut 

Özal 
Çukurova 

Üniversitesi 
B.T.Ü 

Adana Şakir Paşa 
Havalimanı 10-15 35-40 45-50 55-60 

Adana 
Tren Garı 10-15 25-30 30-35 35-40 

Adana Merkez 
Otogarı 15-20 45-50 50-55 55-60 

Not: Tüm Ücretler TL cinsinden hesaplanmıştır 

Taksi ile yolculuk etmeden önce tutar görüşülebilir. Adana’da taksicilerin yolcu kazıklaması 

durumuna pek rastlanılmamıştır. Gece tarifesi uygulaması tüm taksilerde devam etmektedir. 

Ayrıca, yolcular giriş merkezlerinden bu noktalara belediye otobüs, özel otobüs ve diğer 

toplu taşıma araçlarını kullanarak kolayca ulaşabilir.  
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Üniversite öğrencileri için, gerek Türkiye 

vatandaşı gerekse de yabancı ülke vatandaşı 

olsun, ülkemizde devlet yurtlarında 

konaklama imkanına sahiptir. Kaliteli ve 

ucuz üniversite yurtlarında rahatça 

eğitimlerini sürdürebilirler. Bütün temel 

ihtiyaçları devlet tarafından 

karşılanmaktadır.  

 

Üniversite öğrencileri, dilerlerse özel 

üniversite yurtlarında kalabilmektedir. Bu 

yurtlar da sıkı denetim altındadır. Biraz 

daha fazla ücret ödeyerek çeşitli kalitede 

yurt ve apartlar bulmak mümkün. Özel 

yurttaki anlaşmalara göre yemek vb. 

ihtiyaçlar, yurt tarafından karşılanır. 

 

 

Dileyende bir apartman dairesi 

kiralayabilmektedir. Uzun süre ailesiyle 

birlikte ülkemizde misafir olanlar bu 

seçeneği değerlendirmesi daha uygun 

olmaktadır. Elbette maliyet biraz daha fazla 

olacaktır. Bütün temel ihtiyaçlar ve kamu 

hizmetleri birey tarafından karşılanmaktadır. 

Konaklama Seçenekleri 
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Adana konaklama tesisleri bakımından her 

bütçeye uygun alternatiflere sahip bir  kenttir. 

30’un üzerinde otel, motel ve butik otel T.C 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetimi 

altında hizmet vermektedir. Seyhan nehri 

kıyılarında yer alan uluslararası standartlara 

sahip beş yıldızlı otellerin yanı sıra ; Reşatbey 

ve Kuruköprü semtlerinde yer alan modern, 

temiz ve güvenle konaklanabilecek çeşitli 

otelleri kolayca bulmak mümkündür . 

Ziyaretçilerin  tüm ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek nitelikteki otellerin bir 

bölümünde, konaklama dışında büyük 

katılımlı toplantılar için dizayn edilmiş 

konferans salonları, şık restoranlar, kafeler, 

spor salonları ve yüzme havuzları mevcuttur. 

4.000’in üzerinde yatak kapasitesine sahip 

Adana’da, artan taleplere paralel olarak çok 

sayıda otel yatırımı yapılmakta ve bu 

gelişmelerle tesis ve yatak sayısı hızla 

artmaktadır.  

Kent merkezinde yoğunlaşan  otellerin dışında 

Adana’nın kuzeyinde oluşan yeni yerleşim 

birimlerine yakın oteller de hizmet vermeye 

başlamıştır. Otellerin yoğunlaştığı bölgelerin 

havalimanı, otobüs terminali ve tren 

istasyonuna  çok yakın olması Adana’ya 

seyahat edenlerin otellere ulaşması konusunda 

büyük kolaylık sağlamaktadır. Toplu taşıma 

araçlarının yanı sıra düşük taksi ücretleri ile 

kent içindeki otellere kısa sürede ulaşmak 

mümkündür. 
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ncelikle kısa bir tanıtım yapacak olursak, Adana tıp alanında tarihi öneme sahip bir 

kenttir. Dünyanın ilk hastanelerinden biri Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki Ayas 

(Aegea) antik kentinde kurulmuştur. Bu hastane ünlü tıpçı ve hekimlerin anısına yemin 

ettikleri Hipokrat’ın kurduğu üç ‘Ansklepion’dan biridir. Bu sağlık merkezleri dünyanın ilk 

hastaneleri ve ilk tıp eğitimi veren 

fakültelerindendir. Adana Yumurtalık’ta 

bulunan bu hastanede dünyadaki bilinen ilk 

organ nakli de gerçekleştirilmiştir. Dünyanın 

günümüze kadar gelebilmiş en eski tıp ve 

eczacılık kitaplarından biri olan ve Adana’da 

Anavarzalı hekim Dioskorides tarafından 

13.yüzyılda yazılan 

‘’Materna Medica’’ 

kitabı ile de ünlüdür.  

 

ukurova’nın 

zengin bitki 

örtüsü tıpta 

kullanılan pek çok 

değişik bitkinin 

bölgede kendiliğinden yetişiyor olması, 

bulduğu bitkilerle ölümsüzlüğe çare 

bulduğu ancak bu formülün yazılı olduğu 

notları Adana Ceyhan Nehri’ne düşürerek 

kaybettiği rivayet edilen Lokman Hekim 

efsanesinin Çukurova’da bu denli yayılması 

bu tarihsel tıp tarihini adeta doğrulamaktadır. 

 

Ö 

                Ç 
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dana, sağlık merkezleri açısından bölgenin üssü konumunda bir kenttir. Çevresinde 

birçok kente oranla hem yatak kapasitesi hem de alt yapısındaki teknolojiler açısından 

önemli sağlık merkezlerine sahiptir. Bu sağlık merkezleri çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların 

yanı sıra özellikle yabancı ülkelerden gelen ihtiyaç sahiplerine hizmet vermektedir. Adana, 1 

adet Şehir hastanesi, 12 adet Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi hastane, 2 adet üniversite 

hastanesi, 10 adet özel hastane, 40’ın üzerinde tıp merkezine sahiptir. Adana’da özellikle 

sağlık turizminin gelişmesi ve kentte bu alanda yapılacak yatırımların teşvik edilmesi 

yönünde çalışmalar yapmak için 2010 yılında Adana Sağlık Turizmi Derneği kurulmuştur. 

dana, sağlık hizmetleri ve sağlık turizminde  dünyada adı geçen ülkeler arasında 

bulunmaktadır. 

 Sağlık Bakanlığı, yabancıların ve yabancı öğrencilerin sağlıkla ilgili konularda 

problem yaşamaması için en az 4 dilde hizmet vermektedirç Bu diller başlıca İngilizce 

, Almanca , Arapça ve Rusçadır. 

 Ayrıca yabancı öğrenciler için sağlık hizmetleri ücretsizdir 

HRS Uygulama kullanarak yabancı misafirler acil sağlık durumunda 112 , şikayet ve 

bilgi edinme  için 184 numaralı hattı araması halinde anında turist, doktor ve çevirmen 

arasında telekonferans görüşmesi yaptırılmaktadır. Hastaneye başvurulması halinde  yine 

telekonferans yöntemi ile 444 47 28 numaralı hattan hasta, problemini kendi dilinde 

rahatlıkla anlatabiliyor. 

yrıca ‘acil sağlık hizmetleri’ olarak Türkiye’de en zor koşullarda uçak , helikopter 

ambulans , zırhlı ambulans ve paletli ambulanslar görev 

yapmaktadır. Bu hizmetler için ücret 

alınmamaktadır. Turist sağlığı kapsamında 

olduğu için seyahat sigortaları 

bulunur. 

ürkiye’nin ve Orta Doğu’nun 

en kaliteli ve aynı zamanda en 

ucuz sağlık hizmeti verilmektedir. 

Sağlık turizmi kapsamında 

Avrupa’dan da binlerce hastayı ağırlamıştır. Tüm misafirlere sağlıklı , mutlu yaşamlar 

dileriz…  

A 

A 

M 

A 

T 

17



 

 

 

 

Hem Türk hem de yabancı öğrenci çalışanlar için sosyal güvenlik hakkı 

anayasal bir hak olarak güvence altına alınmıştır.  

Bunun doğal sonucu olarak emeklilik açısından yabancı uyruklu 

kişilerin Türk uyruklulardan farkı olmadığı için yeterli prim ödemesi 

varsa ve yaşı tamamlamışsa emekli olma hakkı olmaktadır. 

Ölmeleri durumunda bu haktan dul eş ve yetim çocuklar da 

yararlanacaktır. 

Türkiye ile 30 ülke arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 

bulunmaktadır.  

Bu durumda ilk sigorta başlangıcı her iki ülkede başlamış olan sigorta 

tarihinin ilk önce olanıdır.  
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ürkiye’de bulunan bir üniversitenin öğrencisi olan yabancı uyruklu öğrenciler, 

okudukları bölümün statüsünde staj yapmanın zorunlu olması halinde işletmelerde 

uygulamalı eğitim ve öğretim yapabileceklerdir. Bu hususta, Türk öğrenciler ile 

yabancı uyruklu öğrenciler arasında kesinlikle bir ayrım yapılmamaktadır. 

 

n lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkına ilişkin usul ve esaslar, Göç 

Politikaları Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Bakanlık ile Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken düzenlenir. 

 

ürkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 

çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri 

için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla 

olamaz. (YTB Burslu öğrenciler için geçersizdir). 

 

emSA , Dsi, Aski, Adana Büyük şehir belediyesi , Tat Nişasta, Oğuz Gıda, Sepaş 

Plastik, TeknoSA ,  Kıvanç Tekstil, Beyteks Tekstil, Zahit Alüminyum, Bakırlar 

İplik, Meltem Kimya, Kingspan Yapı gibi büyük kurum ve firmalar başta olmak 

üzere ve Adana’da bulunan sanayi bölgelerinde yer alan bütün özel şirketler 

uluslararası öğrencilere staj imkanı sunmaktadır. 

T 

Ö 

T 

T 
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Türkiye’de uluslararası öğrecilerin banka 

hesabı açması artık çok daha 

kolaylaşmıştır. Yeni düzenlemeler ile 

Türkiye’de  bulunan  misafir öğreciler 

bankacılık işlemleri sayesinde 

ülkesindeki ailesiyle rahatça para 

transferi yaparak ve bankacılık 

işlemlerinden istifade ederek ülkemizdeki 

hayatı kolaylaşacak, kira gönderimi gibi 

günlük işlerde banka üzerinden ev sahibi 

ile iletişime geçebilecek ve yatırım 

amaçlı ülkemize gelen yabancıların yatırım ve şirket finansal faaliyetleri büyük hızda 

gerçekleşebilmektedir. Uluslararası öğrecilerin banka hesabı açması bankadan bankaya 

değişmektedir. Hizmet sunarken Yabancı veya yerli arasında hiç ayrımcılık yapmadan ve 

Türkiyenin birçok illerde olduğu gibi adanada da bankacılık işlemler artık çok kolay haline 

gelmiştir.. Adana’nın neredeyse heryerinde bütün banka şubeleri bulunmaktadır. Ayrıca 

yüzlerce ATM’de bulunmaktadır. 

Adanada bulunan uluslararası öğrencilerin çok büyük kısmı Çukurova Üniversitesi’nde 

okumaktadırlar. Çukurova Üniversitesi’nin kampüs içinde hem Ziraat hem de İş Bankası’nın 

şubeler öğrencilere özel imkanlarla beraber kendi hizmetlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda 

kampüs içerisinde birçok ATM mevcuttur. 

 

Çukurova Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilerinin büyük bir kısmı YTB (Yurtdışı Türkler 

ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) burslu aracılığıyla gelmektedir ve YTB öğrencilere burs 

miktarlarını üniversiteye yakın ve kolayca ulaşılabilen Vakıfbank üzerinden dağıtılmaktadır. 

Normal hizmetleri hariç iş bankası üniversiteli gençlere 

ücretsiz kredi kartı veriyor, bundan faydalanarak öğrenciler 

kitap almakla beraber eğitim için ihtiyaç duyan her türlü 

malzemeler kolaylıkla satın alabiliyorlar. 

Çukurova Üniversitesinde öğrenim gören bütün öğrencilere 

ziraat bankası tarafından özel bir kimlik kart vermektedir, bu 

kart kullanarak yemek yemek, sportıf faaliyetlere katılmak 

üstelik öğrencilere 1 senelik yemek bursu da sağlanmaktadır 

Yabancı öğrenci ve turistlerin Türkiye’de banka 

hesabı açarken izlemesi gereken aşamaları şu 

şekilde sıralayabiliriz:

 

İkametgah adresı alma 

İkamet / Vergi Kimlik Numarası alma 

Telefon hattı alma 

Pasaport 

Bir bankaya gidip hesap açma 

Bankacılık İşlemleri 
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Adana’da iletişim ve internet insanı memnun 

edecek seviyededir. Türkiye’de yaşayan yabancı 

misafirlerin de  mobil iletişimi için bir GSM hattı 

alması gerekir. 60-80 TL arasında bir ücret ödeyerek 

bir telefon hattı sahibi olabilirler. Mobil hat anında 

kullanıma sunulmaktadır.  

İnternet hizmeti olarak öğrenciler daha 

avantajlıdır.  Özellikle üniversite ve yurtlarda 

ücretsiz internet hizmeti verilmektedir. Ayrıca 

hemen hemen bütün kafe ve sosyal alanlarda 

ücretsiz internet hizmeti vardır. Çoğu büyük 

park ve bahçelerde Adana Büyükşehir belediyesi 

tarafından ücretsiz internet hizmeti de 

sunulmaktadır.  

Adana’nın ortalama internet hızı 7.6 Mbps 

olarak ölçülmüştür. Diğer bir taraftan 

Türkiye'nin mobil internet hızı ortalamasında 

çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. 

Raporlara göre Türkiye'de ortalama mobil 

internet hızı 13.9 Mbps ölçülmüştür.  

İletişim & İnternet Hizmetleri  
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Adana’nın geceleri de gündüzü gibi sıcak ve hareketli geçer . Özellikle mevsim yaz ise 

geceleri sokaklar insanlarla doludur. Yaz mevsiminde gündüzleri aşırı sıcak olduğundan 

mıdır bilinmez insanlar geceleri daha aktiftir. Komşular, akrabalar birbirlerine misafirliğe 

gider, uzunca bir sohbet giderir, birlikte vakit geçirirler. Özellikle Adana gece yemeği 

konusunda alanında rakipsizdir. Sabaha kadar açık kebapçılar, lokantalar ve eğlence 

mekanları… Üstelik akşam serinliğinde göl kenarları, menderes bulvarı, park ve bahçeler 

misafirlerini ağırlar. Gündüzleri sıcaktan bunalan Adanalı , soluğu ağaç gölgesi ve bici 

biçicide alır.  

Adana’da düğünler, kınalar, asker uğurlamaları, kız isteme merasimleri, cenaze evleri, sünnet 

düğünleri samimi bir ortamda geçer. Herkes birlikte eğlenir birlikte üzülür. 

Oğlanın annesi oğluna uygun kızı çevresinden araştırır. 

Beğendiği kızı bulduğunda , kızın davranışlarını, ahlağını 

öğrenmek için kızın çevresine danışır. Kızı uygun görürse kızın ailesine  danışmak 

maksadıyla yakın akrabalar gönderilir. Kızın ailesi de uygun görürse oğlan ailesi ve sözü 

edilen yakın akraba veya kişilerle kız istemeye gidilir. Beraberinde götürülen kişiler 

niyetlerini kızın ailesine aktarırlar. Kız tarafının da gönlü  varsa, usulen oğlanın ailesine 

“eşimize, dostumuza, akrabalarımıza bir soralım size cevap veririz” der. Kız isteme birkaç 

kez hatta daha fazla gelip gitmeyle sonuçlanır. Neticede kız evi, naz evidir. 

Taraflar anlaşırsa şayet, söz kesilir. Söz kesmek, yemin gibidir. Komşulara, akrabalara haber 

verilir. Bu haber verilme sırasında çevredeki herkese kuru üzüm, leblebi, fındık, fıstık gibi 

‘’ağız tadı ‘’ adı verilen ikramlar dağıtılır. Oğlan, kızın arkadaşlarına söz kesimi adetinden 

dolayı çeşitli küçük hediyeler alır. Bu tarak, ayna, toka vb. eşyalar olabilir. Bu eşyalar 

Adana’da Sosyal Ve Kültürel 

Hayat 
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bohçaya konularak kıza verilir ve o da arkadaşlarına dağıtır. Sözlülük döneminde samimiyet 

artarak aile ilişkileri gelişmeye başlar.  Gelip gitmeler artar. Aileler dünür oluyoruz diyerek 

acı ve tatlı günlerini birlikte paylaşırlar.  

Kızlarda çeyiz (Gelin için hazırlanan her türlü giysi ve ev eşyasıdır) hazırlama küçük 

yaşlardan itibaren başlar. Çeyiz hazırlamaya kızla beraber annede özen gösteririr. Kızların 

çeyizlerinde evde kullanılabilecek, mutfak eşyasından yatak odasına kadar ailenin maddi 

durumuna göre eşyalar alınır. Söz kestikten sonra oğlan evi ve kız evinin ileri gelenleri bir 

araya gelerek kıza takılacak takıları konuşurlar. 

Taraflar anlaştıktan sonra bir gün belirlenerek uygun ticari bir yere giderler. Takılar 

alındıktan sonra mağazaya gidilerek gelinin tüm kıyafetleri alınır. Yakınlık derecesine göre 

gelinin yakınlarına da çeşitli kıyafetler alınır. Akraba, komşu ve hısımların düğüne daveti, 

okuntu denilen bu hediyelik eşyalarla yapılır. Düğün ve kınadan önce resmi nikah ve imam 

nikahı sırayla kıyılır. Tüm yakın hısım, akraba eşliğinde hoca dualar eder. Genellikle kınadan 

önce gelin evinde tüm çeyiz bir yere serilerek gelin olacak kişinin çeyizine, el emeklerine 

bakılır. Düğünden önce,’’ kına ‘’ adı verilen küçük merasim yapılır. Bu merasimde kızın 

ellerine kına yakılır ve gelinin kayınvalidesi gelinin elindeki kınanın üstüne altın yapıştırır. 

Hüzünlü ve sevinçli şarkılar art arda söylenir herkes gönlünce eğlenir. Ertesi gün düğün için 

sabahtan hazırlık yapılır. Büyük büyük kazanlarda misafirler için yemekler hazırlanır. 

Düğünler büyük şenlikler eşliğinde geçer. Düğün sonunda da takı merasimi düzenlenerek 

ailenin, akrabaların ve komşuların aldıkları altın, para gibi değerli hediyeler gelin ve damada 

sunulur. Düğünden sonra konvoylar eşliğinde damat ve gelin mutluluğa uğurlanır. 

Yeni doğan çocuğa eve geldikten sonra ilk olarak babası ya da 

müslüman biri tarafından çocuğun sol kulağına kamet, sağ 

kulağına da ezan okunur. Doğumu duyan eş dost çocuğa çeşitli hediyeler getirirler. Bu 

hediyeler altın veya giyecek türündedir. Çocuğun ilk dişi çıktığında ‘’hedik’’ ismiyle anılan 

mısır ve buğday pişirilerek yapılan yiyecek yakınlara dağıtılır. İsteyen çocuğa hediye alabilir.   

Askerlik çağı gelen aynı tertip gençler yani aynı zamanda 

askere gidecek olan tanıdık kişiler toplu olarak 

yoklamalarını yaptırmak için askerlik şubesine davullar zurnalar eşliğinde eğlenerek giderler. 

Askere gitme vakti yaklaştıkça beraber eğlenceler düzenlenir. Askere gitmeden önce yakın 
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dost, akraba ve komşular ziyaret edilir. Son gün akşamında akrabalar eve gelir dualar eder ve 

askere gidecek gence para verirler. Verilecek paranın miktarı önemli değildir önemli olan 

paranın verilmesidir. Yine davul ve zurnalar eşliğinde tertipler askere dualar ve tezahüratlar 

eşliğinde askeri birliğine yollanır. 

 

Erkek çocuğun, yaşının çok büyümeden İslam dininde emredilen bir 

işlem olarak çocuğun cinsel organındaki pis derinin kesilmesi 

işlemidir. Bu işlem için çocuğun gönlü hoş edilir. Şenlikler yapılır, davullar zurnalar çalınır. 

Sünnet işleminden sonra çocuğa çeşitli hediyeler verilir. Ayrıca sünnet sırasında çocuğu tutan 

kişiye kirve denir. Kirve olmakla iki aile birbiriyle akraba gibi yakın sayılır.  

Cenazesi olan ev sahiplerine, ölen kişinin akraba ve yakınlarına 

taziyeye gidilir. Yani cenaze yakınlarına teselli vermek, üzüntülerini 

paylaşmak, onların acısını dindirmek ve onlara güzel sözler söyleyerek onlara nasihat 

etmektir. Cenaze evinde cenaze sahibine yemek hazırlatılmaz. Komşular hep birlikte cenaze 

sahibinin evine yemekler götürür. Taziye için gelenlere bu yemeklerden ikram edilir. 

Yemekler bir hafta boyunca komşular tarafından getirilir. Cenaze sahibinin yükleri 

hafifletilir. Ev işleri de komşular tarafından yapılır.  

Halk Arasında Sıkça Dilden Dile Büyükler Tarafından Anlatılan Çeşitli Efsaneler … 

Lokman Hekim Efsanesi 

Lokman Hekim bütün doktorların en ustası, en büyüğü sayılmaktadır. Rivayetlere göre, bütün 

bitkilerin dilinden anlayan Lokman Hekim bu bitkilerden çeşitli ilaçlar yaparmış. Bütün 

bitkiler tek tek Lokman’a hangi hastalığı iyi edeceğini söylermiş. Bütün dünyayı dolaşan 

Lokman Hekim, Çukurova’nın bereketli topraklarında her şeyin yetiştiğini görünce Misis 

şehrine yerleşmiş. Lokman Hekim her derde deva olan bitkilerle ilaçlar yaparak çevresindeki 

hastaları iyi etmiş. Hastalıksız sapa sağlam uzun bir hayat yaşamaya başlayan insanlar 

Lokman’a başvurarak ölümsüzlüğe çare bulmasını istemişler. Bu istekleri doğrultusunda 

.Lokman’da Çukurova’yı adım adım dolaşarak ölümsüzlüğe çare olacak bitkiyi aramaya 

başlamış. Bir çınarın altında uyurken bir ses duymuş. Bu ses: “Lokman, bunca zamandır 

arayıp taraman bitsin. Ben ölümün ilacıyım. Bundan böyle insanlara da hayvanlara da ölüm 
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yok.” diye seslenmiş. Kendisine seslenen otun yanı başına koşan Lokman Hekim, ilacın nasıl 

yapılacağını da öğrenmiş ve bir deftere yazmış. Otu da kopararak yola düşmüş. Misis’e 

gelince, Ceyhan nehri üzerindeki Misis Köprüsünün üzerinde durmuş. Defteri de elindeymiş. 

Defterine yazdıklarına bakarak ilacı yapmaya koyulmuşken tam bu sırada bir vuruşta defteri 

de, otu da uçurarak suya düşürmüş. Lokman Hekim’de bu yüzden ölüme çare olacak ilacı bir 

daha bulamamış. Otlar da o tarihten sonra kendisine yüz çevirmişler. Bir daha onunla hiç 

konuşmamışlar.   

 

Şahmaran Efsanesi 

Adana’da halk arasında Misis Yılanla, Ceyhan yel ile  Adana sel ile gidecektir diye bir 

söylenti vardır. Adana-Ceyhan arasındaki Yılan Kale’nin de adı Şahmaran efsanesiyle 

harman olmuştur. Söylentiye göre Yılan Kale’de çok yılan yaşarmış. Yılanlar sütle 

beslenirmiş. Günün birinde sütsüz kalacaklar ve kaleden çıkıp Misis’e inerek orada 

yaşayanları sokacaklarmış. Diğer bir söylentiye göre; çevrede yaşayan padişahlardan biri 

çaresiz bir derde tutulmuş yapılan ilaçlar hiç fayda vermez olmuş. Bir büyücü, beyi iyi 

edecek ilacın, yılanların padişahı Şahmaran’ın gözleri olduğunu söylemiş. Ama kimse 

Şahmaran’ı bulamamış. Yılanlar padişahı insanoğullarından birine büyük bir iyilikte 

bulunarak onu yılanların sokup öldürmesinden kurtarmış. İşte bu insanoğlu Şahmaran’ın 

saklandığı yeri biliyormuş. Bu insanoğlu padişahın vereceği ödülü kazanmak için 

Şahmaran’ıın yerini söylemeye karar vermiş. İnsanlar arasında Şahmaran’ın saklandığı yeri 

tek bilen kişi o imiş. Bu arada Şahmaran çok güzel bir kıza aşık olmuş. Bu kızı daha iyi 

görebilmek için kızın gittiği hamamın tepesine çıkmış ve oradan kayıp hamamın ortasına 

düşmüş. İşte onu takip eden ve onu bilen insanoğlu Şahmaran’ı bu hamamda öldürüp, 

gözlerini götürmüş. Gözleri yiyen padişah iyi olmuş. Başka bir rivayete göre ise: Bir 

zamanlar Yılan Kale’de boynuzlu ve sırtı tüylü yılanlar görüldüğüdür. İri ve anaç yılanlar 

olduğu yöredeki insanlar arasında sıkça dile getirilir. Bu rivayetlere, ünlü gezgin Evliya 

Çelebi Seyehatnamesi’nde değinmiştir.  
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Adana’da onlarca küçüklü büyüklü sanatsal faaliyetler olmakla birlikte en büyüklerini sizler için 

hazırladık. Adana’daki ilk şehir tiyatrosu Osmanlı yıllarında kurulmuştur. Adana Büyükşehir 

Belediyesi’ne bağlı olarak Ziya Paşa tarafından 1880 yılında ‘’ Adana Şehir Tiyatroları’’ olarak 

kurulmuştur. Klasik müzikseverler için ise kentteki en önemli kurum 1992’de kurulan Çukurova 

Devlet Senfoni Orkestrası’dır. Özellikle Orkestra her cuma akşamı ve her cumartesi sabahı 

Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda klasik müzik konserleri düzenlemektedir. Tüm müzik 

severleri beklemektedir. 

Simgesel olarak Çukurova’nın ürünü pamuğu işleyen “Altın Koza 

Film Festivali” ilk kez 1969 yılında ‘Altın Koza Film Şenliği’ adıyla 

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilmiştir.  Türk 

Film Arşivi’nin katkılarıyla beraber Altın Koza Film Festivali, o tarihten bu yana her yıl 

zenginleşen içeriği ile Türkiye’nin en önemli kültür–sanat etkinliklerinden biri olmayı 

başarmıştır. 

Sabancı Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları 

işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası 

Tiyatro Festivali ilk defa 1998 yılında başlamış ve günümüze kadar  her yıl bu festival çok sayıda 

yabancı ve yerli tiyatro topluluğu ile birlikte oyunlarını sergilemektedir. Festival süresince 

sergilenen oyunları 30.000’e yakın tiyatro sever izlemektedir.  

Uluslararası Engelli Gençlik Festivali her yıl dünyanın çeşitli 

ülkelerinden gelen konuklarıyla, Adana’da düzenlenen ve renkli 

görüntülere sahne olan bir etkinliktir. 

Portakal Çiçeği Karnavalı her yıl nisan ayında kutlanmaktadır. 

Dünyanın değişik ülkelerinden gelen misafirleri ile Adana’da çok 

renkli görüntüler sergilenmiş olup, Adana’nın tanıtımına çok büyük katkı sağlamıştır. 

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar 

Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık 

A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi destekleriyle 

düzenlenen uluslararası  kitap fuarıdır. Yılın ilk kitap fuarına ev sahipliği yapan Çukurova Kitap 

Fuarı’na 250 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken 80 kültür etkinliği ve imza günlerinde 

500 yazar okurlarıyla buluşuyor. 
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Adana, spor olanakları bakımından çeşitli alternatifleri olan zengin bir 

kenttir. Özellikle su sporları kentte gelişim göstermiş, Seyhan Baraj 

Gölü ve Seyhan Nehri bu gelişimde önemli rol oynamıştır. Yelken, 

kano, sörf, su kayağı, Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü gibi onlarca 

köklü kulüp mevcuttur. Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 

çeşitli mahallelerde yaptırılan 50’nin üzerinde havuzlardan binlerce kişi 

yararlanmaktadır. 

Adana’da iki profesyonel futbol takımı bulunmaktadır. Adanaspor, 

1954 yılında kurulmuş, uzun yıllar ligde mücadele etmiş, ülkemizi 

UEFA kupasında 3 kez temsil etmiş, bir kez Balkan Kupası’na katılma 

başarısı göstermiştir. 

Adana Demirspor 1940 yılında demiryolu işçileri tarafından kurulmuş, 

yıllarca Türk futboluna önemli değerler kazandırmıştır. Adanaspor ve 

Adana Demirspor PTT 1.Lig’de mücadele etmektedir. Ayrıca 2 takım 

maçlarını 5 Ocak Stadyumu’nda oynamaktadır. 

Adana’da güreş sporuna büyük ilgi duyulmaktadır. Adana’da her yıl 

Ağustos-Eylül aylarında Karaisalı ilçesi Kızıldağ yaylasında 

Karakucak güreşlerinde çeşitli kilolarda güreşçiler çim meydanlarda 

müsabakalar yapmaktadır.1960 yılında Roma Olimpiyatlarında serbest 

stil 87 kiloda dünya şampiyonu olan defalarca milli formayı giymiş 

İsmet Atlı, güreş sporunun Adana’da gelişiminde büyük rol oynamıştır. 

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Adana Yeşiloba Hipodromunda at 

yarışları düzenlenmekte, yarış severler haftanın belli günleri at 

yarışlarını canlı izleme olanağı bulmaktadır. Ayrıca Adana’da geniş bir 

alan üzerinde faaliyet gösteren Atlı Spor Kulübü mevcut olup binicilik 

sporuna ilgi duyanlara ciddi olanaklar sunmaktadır. Çukurova 

Üniversitesi, öğrencileri için üniversitenin sportif faaliyetleri oldukça 

geniştir. Neredeyse her hafta yamaç paraşütü ve birçok etkinlik 

yapılmaktadır. Kapalı yüzme havuzu, üniversite öğrencilerine 3 TL’dir.  

Özel olarak onlarca sportif faaliyet mevcuttur 
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Hayal Park Yüzme Havuzu 

Haftanın her günü yüzebileceğiniz tesiste, açık alanda fitness center da 

bulunmaktadır. 

Ç.Ü. Özdemir Sabancı Kapalı Yüzme Havuzu 

Haftanın her günü açık olan havuz ısıtmalı ve olimpik büyüklüktedir. 

Belli saatlerde halka açıktır. Havuz, Çukurova öğrencilerine 3 TL dir. 

Atatürk Yüzme Havuzu 

Şehrin merkezinde, kaliteli ve uzman ekiplerce yüzme keyfine 

katılabilirsiniz. Ayrıca su topu maçlarını da izleyebilirsiniz.  

Maceraperest  

Dağcılık ve dalış gibi doğa sporlarının birçok branşında profesyonel 

eğitimler ve turlar düzenlemektedir. 

Çukurova Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (Çüdosk)  

Haftasonları Adana yakınlarına günübirlik yürüyüş ve tırmanış turları 

düzenliyor. Eğitim verdiği grupları ise kamplı dağ tırmanışlarına 

götürüyor. 
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Perşembe Akşamı Bisikletçileri 

Perşembe günleri, belirlenen bir rotada eğlenceli bisiklet turları... 

- Kamplı gezilerden, şehir içi sportif turlara ve sosyal sorumluluk 

projelerine kadar bisikletseverler Adana’da son derece aktiftir. 

Yeşil Pedal 

Salı-Cuma-Pazar günleri bisiklet turları düzenlemektedir. 

TDSK 

Adana’nın ilk ve en köklü tenis okullarını barındırır. Başlangıç ve 

performans seviyelerinde kurslar vermektedir. Ulusal ve Uluslararası 

turnuvalar da düzenlenmektedir. 

Sports Club Sporova – Anatolia 

Alanında uzman kişilerin kontrolünde hem fitnes yapın hem de karate 

öğrenin.   

Adana optimumdaki MacFit spor merkezi sporseverleri bekliyor. 
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Müzeler 

Kentlerin tarihi-kültürel dokusunu yansıtan değerli tarihi eserlerin 

saklandığı, korunduğu ve izlenime sunulduğu en etkili vitrinlerdir. 

Adana’nın müzeleri zengin bir kültürel geçmişe sahiptir. Adana’yı en 

hızlı tanıma yollarından biridir. İşte Adana’da görülmesi tavsiye edilen 

müzeler: Adana Arkeoloji Müzesi, Adana Etnografya Müzesi, Adana 

Atatürk Evi Müzesi, Adana Sinema Müzesi … Bu müzelerde özellikle 

Çukurova’nın zengin tarihine ışık tutan özgün eserler ve bilgiler yer 

almaktadır. 
 

Taş köprü 

Taş köprü: Dünyanın kullanılmakta olan en eski köprüsü unvanına 

sahip Taş Köprü, bazı araştırmacılara göre M.Ö 1450’li yıllarda Hitit 

Krallığı tarafından, bazı araştırmacılara göre de Roma İmparatorluğu 

tarafından yaptırılmıştır. Seyhan Nehri’nin üzerinden geçip uzun yıllar 

boyunca kervan yollarının önemli bir geçiş noktası olan köprü, 

şimdilerde Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan önemli bir 

unsurdur. 
 

Sabancı Merkez Cami 

Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük camisi olma özelliği taşır. Merkez 

Park’ın güneyinde ve Seyhan Nehri’nin batı kıyısında yer alan cami 

1998 yılında hizmete açılmıştır. Açık alanları da eklenince 28.000 

kişilik cami, 6600 metrekarelik bir alan üzerine oturtulmuştur. Klasik 

Osmanlı Mimarisi tarzının izlerini taşır. 
 

Varda Köprüsü 

Adana’nın Karaisalı İlçesi Hacıkırı köyünde bulunur. Yapılma amacı 

ise 1888 yılında Osmanlı İmparatoru II. Abdulhamit ile Alman 

İmparator Kaiser Willhem tarafından imzalanan sözleşmeyle Berlin-

İstanbul-Bağdat demir yolu inşaatı Almanlara verildi. O yıllarda  ana üs 

olarak kullanılan en önemli ve zor geçiş noktası olan Belemedik 

bölgesinde bir köprü yapma ihtiyacı doğdu ve 1912 yılında görülmeye 

değer bir eser ortaya çıktı. Yapımı 5 yıl süren bu köprü ziyaretçilerini 

bekliyor. 

 

 

Gezilecek Görülecek Yerler  
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Ulu cami ve külliyesi 

Merkez Cami’den sonra Adana’daki en büyük cami olma  özelliğine 

sahiptir. 1507 yılında, Ramazanoğlu Beyliği döneminin ünlü 

beylerinden Halil Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami, renkli taş ve 

İznik çini süslemeleriyle ünlüdür. Kare ve altıgen plakalar halinde, 

sıraltı tekniği ile yapılmış olan ve izleyenleri büyüleyen çini 

süslemelerinde, dönemin özgün renklerine uygun olarak, beyaz 

zemin üzerine turkuaz, lacivert ve kırmızı kullanılmıştır. 

 

Yağ cami 

Saint Jacques Kilisesi’ne muhteşem ekler yapılarak 1501 yılında 

Ramazanoğlu Halil Bey tarafından camiye çevrilmiştir. Halil Bey’in 

oğlu Piri Mehmet Paşa, 1525’te de medresesini yaptırmıştır. 

Selçuklu mimarisi tarzının kullanımı ağırlıktadır. Kentin merkezinde 

tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini beklemektedir. Büyük Saat’e çok 

yakın bir bölgede yer alır. 

 

Kozan Kalesi 

Kozan şehrinin üzerinde hakim bir tepe üzerinde bütün heybetiyle 

ve bir sır gibi gizlediği tarihiyle dikkati çeken Kozan (Sis) Kalesi, 

Çukurova’daki kalelerin muhteşem örnekleri arasında yer 

almaktadır.  Tam olarak bilinemese de 700 yıla yakın bir süre 

bölgede hüküm süren Hititlerin, bu kaleyi yapmış olabileceği 

düşünülmektedir. 
 

 

Yılan Kale 

Adana Ceyhan ilçe sınırları içerisinde yalçın tepelere kurulan ve 

Ceyhan Ovası’na tamamen hakim bir konumdadır. Efsaneler ve 

söylencelerle anılır. Yüzyıllar boyu yaşayan bu söylentiye göre, 

burası yılanların evidir. Bugün de kale ve dolaylarında bulunan yılan 

sayısı pek çoktur. Ayrıca bu kalenin Bizanslılar tarafından yapıldığı 

sanılmaktadır. 
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Anavarza Antik Kenti 

Çukurova'nın göbeğinde yer alan Anavarza Antik Kenti veya Anavarza 

Kalesi, hala toprak altında kısımları bulunup keşfedilmeyi bekleyen, 

bünyesinde birçok medeniyetin kültürünü barındıran bir eserdir. 143 

dönümlük bir alana yayılmış olan bir antik kenttir. Birçok medeniyetin 

esintisini taşıyan bu kent en çok da Roma kültüründen eserler 

barındırıyor. 
  

Akören Antik Kenti 

Kelimelerin sustuğu, insanın başını döndürecek kadar uçsuz 

bucaksız ovanın tepelerinden birine kurulmuş Aladağ’ın Akören 

beldesindeki Akören (Göveren) Antik Kenti ve karşılaşılan 

harabeler gerçekten de tarihe yolculuk... ‘’görmeden, anlatılmaz" 

kelimesi Akören Antik Kenti’ne tam olarak yakışıyor. Araştırmalar, 

Geç Roma ve Bizans döneminden kalma yapılar olduğunu ortaya 

koymuştur. Keşfedilmeyi bekliyor.  
 

Şar Antik Kenti 

Tufanbeyli ilçesinin kuzey ucunda yer alan Şar Antik Kenti’nde; Hitit, 

Roma ve Bizans dönemine ait eserler yer almaktadır. Sağlam kalıp da 

günümüze  kadar ulaşabilmiş yapılardan bazıları Roma döneminden 

izler taşır. Diğer önemli bir eser de Bizanslılardan kalma kilisedir. 

Kent’in geçmişten kalan en önemli eseriyse Alakapı’dır. Romalılar 

zamanında Hieropolis adıyla anılan Şar Antik Kenti’nde çok çeşitli 

türde eserler mevcuttur. 

 

Ayas Ören Yeri 

 Bir sahil ilçesi olan Yumurtalık’ta yer alan Ayas Antik Kenti’nin 

2.000 yıldan daha fazla bir geçmişi olduğu bilinmektedir. Dünyanın ilk 

hastaneleri ve tıp okulları arasında sayılan Asklepion’lardan birisi 

burada kurulmuştur. Ne yazık ki Bizans İmparatoru Konstantin 

tarafından yıktırıldığı için günümüze ulaşamayan bu yapı, harabe 

şeklinde çevreye yayılmıştır. Liman Kalesi ve Marco Polo İskelesi 

görülmeye değer yapılardandır. 
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Uzun geçmişini kültürel mirasıyla taçlandıran Adana’nın mutfak anlayışı da aynı oranda 

güçlüdür. Geleneksel bir sadakat ile çeşitlenen sofralarda et ve bulgur ağırlıklı acılı, baharatlı, 

yağlı yemeklere yer verilir. Adana’nın bereketli topraklarında yetişen yeşillikler bolca 

tüketilir. Birbirinden lezzetli Adana yemeklerini tatmadan önce kullanılan malzemeler ve 

yapılışları hakkında kısa bilgiler vermek yerinde olur. Adana sofrası denildiğinde akla gelen 

ilk lezzetler şüphesiz kebap ve şalgamdır. Türkiye’nin ve hatta Avrupa’nın tüm kentlerinde et 

restoranlarının menülerine Adana adını bu muhteşem lezzeti ile yazdırmayı başarmıştır. 

Ayrıca 2018 Oscar Ödül Töreni’nin yemek menüsüne Adana kebabı ve yine bir Adana lezzeti 

olan içli köfte, tatlı olarak da kabak tatlısı eklenmiştir. 

 

Adana mutfağının belki de en meşhur temsilcisi 

ülkemizde “Adana kebap” diye bilinir. Elde kıyılmış 

kuzu etiyle eser miktarda kuyruk yağı, hepsi birlikte 

kömür ateşinde pişer. Adana’da herhangi bir kebapçıda, 

Adana kebap ya da ciğer şiş sipariş ettiğinizde, 

Türkiye’nin birçok bölgesinden farklı olarak, çok çeşitli 

salata, yeşillik, ezme salatası, pişmiş biber ve domates 

siparişe dahil olarak gelir. 

 

Turpgiller ailesine ait bir bitki olan şalgam bitkisinin 

yanı sıra kırmızı havuçla yapılan, Çukurova’ya özgü bir 

içecektir. Koyu kırmızı renkli ve ekşimsidir. Acılı ve 

acısız çeşitleri vardır. Tuz ve bulgur katkılı suyun 

içinde şalgam ve kırmızı havuçlar, ağzı kapatılıp 15 gün 

kadar bekletilerek elde edilir. Karışımın içinde, dikey 

olarak 2-3 parçaya bölünmüş halde bulunan kırmızı 

havuçlara ‘’tane’’ denilmektedir. Şalgam suyunun 

yanında yenilirken ayrı bir tat verilir. 

 

Yemek Önerileri 
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İçli köfte, çeşitli yöntemlerle bulgurun hamur haline 

getirilerek içinin genellikle özel olarak baharatlanarak 

hazırlanmış kıyma doldurulması suretiyle yapılan nefis 

bir Adana yemeğidir. Türkiye’de farklı türleri de 

bulunmaktadır. Ama Adana’daki lezzet başka yerde 

bulunmamaktadır 

 

Çeşitli eklemelerle hazırlanan hamur, ‘tandır’ adı 

verilen bir pişirme zemininde pişirilir. Ardından 

tereyağı sürülen sıkma, içine daha önceden beyaz 

peynir, tuz, karabiber ve kırmızı biberle hazırlanan iç 

malzeme ilave edilir. Dürüm şeklinde sarılarak afiyetle 

yenir.  

 

Nişasta ile su karıştırılarak pişirilir. İyice koyulaştıktan 

sonra bir tepsiye dökülerek buzdolabında soğumaya 

bırakılır. Küçük kaselere konup küp şeklinde doğranır. 

Üzerine gül suyu ve kırmızı gıda boyası katkılı su, pudra 

şekeri, kar haline getirilen buz eklenerek servis yapılan 

bir tatlıdır. Sıcak yaz günlerinde Adanalının 

vazgeçilmezlerinden biridir. 

 

Temizliği oldukça uzun ve zahmetlidir. Defalarca 

yıkandıktan sonra birkaç saat tuzlu su ve limonlu suda 

bekletilip bir daha yıkanır. Doğranmış soğanlara pirinç, 

kıyma ve diğer malzemeler karıştırılıp şırdanlara 

doldurulur. Sonra su dolu tencereye yerleştirilip bir saat 

kadar pişirilir. Üzerine kimyon dökülerek yenir. 
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Büyük Saat 

Park Adana 

M1 Real 

Çarşı 

 

 

 

 

Adana’da modern alışveriş olarak diyebileceğimiz türden 5 tane büyük alışveriş merkezi 

vardır. Ayrıca Adana, küçük alışveriş dükkanları bakımından da çok çeşitli ve zengindir. 

‘Çarşı’ denilen dükkanlar bölgesinde aradığınız herşeyi bulabilirsiniz. Özellikle büyük saat ve 

çevresinde hem hediyelik eşya hem de zevkinize göre envai çeşit dükkan bulabilirsiniz. 

Gezilip görülecek tarihi güzel yerlerde de küçük hediyelik eşya dükkanları bulunmaktadır. 

 

Adana’da son yıllarda yapılan büyük 

alışveriş merkezlerinde pek çok mağaza, 

restoran ve eğlence merkezi yer alır. Bu 

alışveriş merkezlerinden en 

önemlileri M1 Real, Optimum 

Outlet, CarrefourSA, Park 

Adana ve Metro’dur. Alışveriş 

merkezleri içinde 

süpermarketler, sinemalar, 

çocuklar için eğlence alanları 

bulunur. 

 

Çarşı: Aynı anda tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bu merkezlerin 

dışında, Adana kent merkezinde Kuruköprü, Çakmak Caddesi, İnönü caddesi, Saydam 

Caddesi, Küçüksaat, Büyüksaat olarak anılan noktalarda irili ufaklı çok sayıda mağaza ve 

dükkan gezilebilir. Bu alanlardaki ürün çeşitliliği Adana’nın kültürel dokusuyla örtüşen 

zenginliğe sahiptir. Kumaştan, konfeksiyona, şifalı otlardan, geleneksel kıyafetlere kadar pek 

çok ürünü bu çarşılarda bulabilirsiniz. 

 

Alışveriş Tüyoları 
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Bedesten: Adana’da Yağ Cam,, Ulu Cami, Çarşı Hamamı, Ramazanoğlu Konağı, Büyük Saat 

Kulesi gibi pek çok tarihi yapıyı içine alan Ali Münif Yiğenağa Caddesi üzerinde en eski 

alışveriş merkezlerinden biri olan bedesten yer alır. Cadde boyu sağlı sollu, küçük, üstü eşit 

kubbeli dükkanlardan oluşan çarşı, 16.yüzyılda yapılmıştır. Kazancılar çarşısı olarak da 

bilinen bedesten içinde bakır eşya satan çok sayıda esnafa rastlamak mümkündür. 

Çukurova’ya özgü çok sayıda el işi metal eşyanın üretilip satıldığı bedesten görülmeye 

değerdir. 

 

Kuyumcular: Adana’da altın ve gümüş 

işlemeciliği çok gelişmiştir. Yüzyıllardır 

özellikle kadınların günlük yaşamda 

kullandıkları takıların üretimi ve özel 

törenlerdeki takı merasimleri geleneksel 

kültürün vazgeçilmezi olmuştur. Kadınların, 

yeni evlenen çiftlerin ve akrabalarının takı 

konusundaki farklı talepleri altın konusunda değişik türlerin ortaya çıkmasına neden olmuş; 

dolayısıyla bu sektörün gelişiminde büyük rol oynamıştır. Bu nedenle Adana kent merkezinde 

bulunan çarşıda sık sık kuyumcularla karşılaşılabilir. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 

Kuyumcular Çarşısı’nda ise onlarca kuyumcu vir arada yer alır. Kuyumcular, altından 

gümüşe, pırlantadan elmasa kadar işledikleri birbirinden değerli ürünlerini müşterilerin 

beğenisine sunmaktadır.  

Fuar: Adana’da 12500 m2 kapalı alanda 

kurulmuş bir fuar merkezi bulunmaktadır. 

Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre 

Merkezi katılımcı ve ziyaretçilere her türlü 

hizmeti sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Yıl içerisinde düzenlenen fuarlarda çok 

sayıda yerli ve yabancı firma, ürünlerini 

tanıtma şansı bulmaktadır. Adana çok çeşitli 

ve bir o kadar da bütçenize uygun alışveriş 

fırsatlarıyla değerli misafirlerini bekliyor… 
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Adana, bulunduğu konum itibariyle adeta doğu ile batının birleşme noktasında bir köprü 

görevi görmektedir. Dolayısıyla da çok çeşitli insan ve şive farklılıkları vardır. Adana ‘da 

genellikle Pozantı-Tufanbeyli-Feke ağızları( şiveleri) konuşulmaktadır. Ayrıca Adana’da eski 

Türkçe kelimeler de halen şive olarak çok sık kullanılmaktadır. Adana’nın sıcaklığı, 

samimiliği adeta halkın diline de geçmiştir. İnsanlar samimidir, sevecendir birazda çılgındır. 

Bu kelimeler yazı dilinde kullanılmamaktadır. Gelin bu gündelik konuşmalara örnekler 

verelim: 

Gündelik Konuşma Anlam 

Bakhele gardaş ( birader ) ( bacı )? Bakar mısın kardeş? 

Gadasını aldığım burayı cıncık gibi yapak! 
Gadasını aldığım ( karşısındaki kişiye sevgi 

ifadesi ) burayı cam gibi temiz yapalım! 

Bakhele gardaş çarşıya neyle giderik? Bakar mısın kardeş , çarşıya ne ile gideriz? 

Pencereleri ,kapıları kındırmadın değil mi? 
Pencereleri ve kapıları aralık bırakmadın 

değil mi? 

Öyle ayakta dinelme! Hadi ganala çimmeye 

gidek 

Öyle ayakta durma ! Haydi kanala yüzmeye 

gidelim. 

Gayfede otururkene anca mavra atar 
Kahvehanede otururken ancak mavra (yalan, 

boş söz ) söyler. 

Gıran giresice herif, arabayı anaryaya taktı 

Kıran giresice ( köy yerlerinde genelde 

tavuklara bulaşan ve genelde  kümesteki 

tavukların hepsini öldüren salgın hastalığa 

kıran denir bu cümlede ‘’gıran giresice’’ 

kısmı bir öfke ifadesidir) kocam , otomobili 

geri vitese aldı. 

Yaniyürük gurban olduğum , ne bu sıcağ 

böle? 

Aşırı sıcak oldu ( gurban olduğum bir sevgi 

ifadesidir ) . Bu sıcak ne böyle ? 
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Avradına söle o şom agzını tutsun 

Karına  söyle o ( şom ağız : kötü şeyler 

olacağını söyleyen  ve sözlerinin uğursuzluk 

getireceğine inanılan  bir deyimdir ) şekilde 

konuşmasın. 

Gızım o gırdığın anayın porselen dakımı 

değil 

Kızım , o kırdığın annenin porselen takımı 

değil. 

Bağa çemkirip durma , balcan gibi olmuşsun! 

Bana çemkirip durma ( mecazi anlamı 

büyüklere saygısızca konuşma anlamındadır 

aynı zamanda köpeklerin kesik kesik 

havlamasına denilmektedir) , patlıcan gibi 

olmuşsun! 

Dayı nabüün, nassın? Nasılsınız beyefendi? 

Yine ne mahana buldun? Yine ne bahane buldun? 

Keleee anammm! olumsuz bir olayda söylenen şaşırma ifadesi 

Soykası batasıca!!! Ortalığı gene kırfacana 

çevirmiş. 

( soykası batasıca : bir argo ifadesidir soyka , 

çamaşır demektir )!!! Ortalığı yine 

karıştırmış. 

Zabah zabah garpız mı yenir? Sabah sabah karpuz mu yenir? 

Guzularm , goyunlarım datlı datlı uyuyor. Kuzularım, koyunlarım tatlı tatlı uyuyor. 
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Eğitim Öğretim Süresi 

Azami eğitim öğretim süresi, lisans programları için yedi yıl (on dört yarıyıl), lisans ve 
yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için sekiz yıl (on altı yarıyıl) dır. 

Öğrencilerin lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya 
kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine ve 

azami eğitim öğretim süresine dahildir. 

Lisans programı 

Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere 
intibak ilkeleri, ilgili bölüm(ler) tarafından hazırlanır; ilgili fakülte kurulu 

tarafından karara bağlanır. 

Dersler ve kredi değerleri 

Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. 
Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler 

ise sayısı ve türü müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan 
derslerdir. 

Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara sınav ve 
yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler ilgili 

bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte kurulu tarafından kararlaştırılır. 

Bir dersin alınabilmesi için daha önce en az bir kez DD veya S notu alınmış olması 
gereken derse, o dersin ön koşul dersi denir. 

Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, 
uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının 

toplamından oluşur. 

Ders yükü 

Bir programın normal ders yükü, o programın müfredatında en fazla sayıda kredili dersin 
yer aldığı yarıyıldaki kredili ders sayısıdır. 

Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. 

Kayıtlı olunan yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için asgari 
ders yükü koşulu aranmaz. 
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Başarılı öğrenciler 
 

Genel Not Ortalama Başarı Seviye 

3,50 - 4,00 arasında Yüksek Şeref (High Honor) 
3,00 – 3,49 arasında Şeref (Honor) 
2,00 – 2,99 arasında Başarılı (Satisfactory) 

- 2,00 (En Az ) Yeterli (Sufficient) 

- 2,00’ nın Altında Başarısız (Unsatisfactory) 

Lisans programında ders sayımı 

Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıtlı olduğu 
programa sayım işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili fakülte 

yönetim kurulu tarafından yapılır. 

Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır. 

Dersten çekilme 

Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler 

Dersten çekilme işlemi, yarıyılın onuncu haftası içinde yapılır 

Dersten çekilme işlemi ve danışman onayı etkileşimli ortamda yapılır 

Ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye 
hak kazanamamak 

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri 

Yarıyıl sonu harf notları dersi veren öğretim elemanları tarafından akademik 
takvimde belirtilen tarihlerde verilir. 

Harf notları, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili internet adresinde öğrencilerin 
erişimine açılır. 

Harf notları ile ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının 
başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir 

hafta içinde bölüm başkanlığının onayı ile yapılır. 
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Mezuniyet koşulları ve tarihi 

Lisans programından mezun olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir 

Müfredatta yer alan tüm dersler en az DD veya S harf notu ile tamamlanmalıdır 

Genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır 

Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisans 
programları hariç olmak üzere müfredatın toplam kredisinin en az yarısının üniversitede 

alınmış olması gerekir 

Diploma, sertifika ve belgeler 

Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından 
belirlenir 

Diploma ve sertifikaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi hazırlanır. 
Yeni nüsha üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur. 

Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda 
diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri 

düzenlenmez. 

Kayıt sildirme 

Üniversite tarafindan belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız 
duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar 

Öğrencinin katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve varsa geçmiş yarıyıllara ait 
diğer mali yükümlülüklerini (yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmesi 

Kayıtsız duruma düşen öğrenciler azami süre içerisinde olmak koşuluyla daha sonraki 
yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt 

yaptırabilir 

Üniversiteden kaydını sildiren veya herhangi bir neden ile Üniversite ile ilişiği 
kesilen öğrencilerin dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için 
Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali 

yükümlülükleri (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve 
benzeri) yerine getirmeleri zorunludur 
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Türkiye’ye gelmeden önce bazı hususları dikkat edilmesi gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldikten Sonra- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaport ve vizenin kontrol edilmesidir 

Gelmeden önce sağlık kontrolü yaptırılması önerilir. 

Sigorta ve kimlik kart ( burslu öğrenciler için geçerli değildir)  

Hava durumuna bakarak ön tedbir alınmalıdır 

Acil durumlar için yeterli para bulundurulmalıdır. 

Sarj aleti, güç kaynaği yanınızda olmalıdır 

Cihazların güvenlik şifreleri güncellenmelidir 

Açık wifi’lere bağlanmak tehlikelidir. 

 

 

 

 

 

‘’Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası’’ için başvuru yapılmalı ( Vize süresi 

bitmeden önce başvurulmalıdır) 

Süresi dolmadan pasaportu yenilemeyi unutmamak gerekir. 

Sağlık Sigortası başvurusunda bulunulması ve sonra kağıtların, Göç İdare 

Ofisi’ne teslim edilmesi önemlidir. 

Yurt veya ev değiştirdikten sonra Nüfüs Müdürlüğüne bildirilmelidir. 

Bütün faturalar vaktinde ödenmelidir. 
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Olmazsa Olmazlar  

 Pasaport, Dolayısıyla Vize 

 Kimlik, Ehliyet 

 Cüzdan, Kredi Kartları 

 Uçak, Tren, Otobüs Biletleri 

 Otel Rezervasyonları 

 Seyahat Sigortası 

 Evlilik Cüzdanı 
 

Elektronikler 

 Telefon 

 Fotoğraf Makinesi 

 Laptop, Tablet vs. 

 Müzik Çalar, Kulaklık vb. 

 Şarj Aletleri, Piller 

 Priz Çevirici 

 

Temel Kıyafetler 

 İç Çamaşırı 

 Çorap 

 Pijama, Gecelik vb. 

 

Kıyafetler 

 Elbise, Bluz, Etek, Tshirt vb. 

 Ayakkabı, Bot, Çizme, Terlik vb. 

 Mont, Ceket, Hırka, Palto vb. 

 Eldiven, Atkı, Bere, Şapka vb. 

 Mayo, Şort, Bikini vb. 

 Kemer, Saat, Aksesuar, Takı vb. 
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Sağlık, Temizlik, Güzellik 

 Diş Fırçası, Diş Macunu 

 Deodorant, Parfüm 

 Makyaj Malzemeleri, Kremler, Makyaj Temizleyici vb. 

 Yara Bandı 

 Sabun, Şampuan, Duş Jeli, Duş Lifi vb. 

 Saç Fırçası, Saç Tokası, Saç Kurutma Makinesi, Saç Şekillendiriciler 

 Oje, Aseton, Pamuk vb. 

 Havlu 

 Epilasyon Aleti, Tıraş Seti 

 Islak Ve Kuru Mendil 

 Lens, Solüsyon, Gözlük, Gözlük Kabı 

 Tırnak Makası, Törpü, Cımbız 

 Kullanılan İlaçlar, Ağrı Kesiciler, Soğuk Algınlığı İlaçları, Vitaminler vb. 
 

Gerekebilecek Ekstralar 

 Şemsiye 

 Çamaşır Torbası 

 Kitap ve Dergiler 

 Kalem ve Defter 

 Sözlük, Harita, Rehber vb. 

 Dikiş Seti 

 Atıştırmalıklar 
 

Gitmeden Yapılması Gerekenler 

 Telefonu yurtdışı kullanımına açmak 

 Yurtdışı data, konuşma paketi satın almak 

 Gidilecek ülkenin konsolosluk numarasını öğrenmek 

 Pasaportun, vizenin fotoğraflarını telefona çekmek yada fotokopilerini almak 

 Gidilecek ülke parasından temin etmek 

 Tüm elektronik aletleri şarj etmek 

 Gidilecek ülkenin, gidilecek tarihlerdeki hava durumuna bakmak 
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CIL TELEFON NUMARALARI 
 
 

 

 

 

 

 

 

Acil Yardı : 112 

Polis: 155 

Or a  Ya gı ı: 177 

İtfaiye: 110 

Jandarma: 156 

Adana Belediyesi: 153 

Sahil Güvenlik : 158 
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