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ATATÜRK ORTAOKULU

Atatürk Ortaokulu Yahyalı'da bulunmaktadır. Yüksek okullar için bir sınav olan
TEOG açısından bölgedeki en başarılı okullardan biridir. Biz, STEM (Bilim-TeknolojiMühendislik-Matematik) ve robotik projesindeki pilot okullardan birisidir. Her sene sanat
sergisi ve spor turnuvalarımız, bilim fuarlarımız var. 27 sınıf, bir kütüphane, 40 öğretmen
ve 746 öğrencimiz var. Bu yıl iki Erasmus + projemiz var.

YAHYALI
Yahyalı, Orta Anadolu'da bir Kayseri Şehri kentidir. Elma, geleneksel el yapımı halılar ve
madencilik ile ünlüdür. Şelaleler ve kuş cenneti gibi doğal güzellikler açısından zengin. 36
600 kişilik bir nüfusa sahip.

DEREBAĞ ŞELALESİ
Yahyalı'ya 10 km. 15 metre yüksekliğinde. İki mağaranın açık ve parlak bahar suları
dar bir vadi içine akar ve Yahyalı'ya ulaşır. Çevresi piknik alanı olarak düzenlenmiştir.

IHLARA VADİSİ
Ihlara Vadisi, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Kapadokya'nın harika doğası.
Doğa, tarih, sanat ve kültür kanyon, bitki örtüsü, kiliseler ve şapellerle birleştirilir. Tarih
kaynaklarında adı "Peristremma". Tektonik yükselme alanındaki Hasandağı volkanının
çöküşünden geçen Melendiz Çayı'nın bin yıllık erozyon sonucu oluşmuştur. Ihlara
Vadisi'nin derinliği 100'dür - 120 metre.

DERİNKUYU
Derinkuyu, Nevşehir'in Derinkuyu şehrinde bulunmaktadır. Bölgede en geniş gezilebilir
bölgeye sahip olan yer altı kentidir. Protohyitik dönemden bu yana yapılandırılmış olduğu
düşünülmektedir. Derinkuyu'nun ilk yerleşimleri Asur kolonilerine kadar uzanmaktadır.
Yüzyılda Roma İmparatorluğu'na yapılan zulümden kaçan ilk Hıristiyanlar, Antakya ve
Kayseri üzerinden Kapadokya'ya gelip oraya yerleştiler. Bölgedeki yeraltı şehirlerini kuran ilk
Hıristiyanlar, kolayca girilemeyen bu şehirlerde kurtarıldı ve Romalı askerlere yapılan
zulümden kurtuldu. Yer altı şehirlerinde uzun süre dışarı çıkmadan yaşamak zorunda
kaldıkları için rezervuarlar, havalandırma kanalları, şarap imalathaneleri, kiliseler,
manastırlar, su kuyuları, tuvaletler ve toplantı odaları yaparak tarla alanlarını
genişletmişlerdir. Birbirine bağlı odalardaki bu şehirlerde, bazı odalar bir kişinin geçebileceği
dar tüneller ile birbirine bağlanır. Tünellerin girişinde ve çıkışında güvenlik nedenleriyle
tünelleri kapatmak için kullanılan büyük taş silindirler vardır.

SULTAN SAZLIĞI KUŞ CENNETİ
Sultan Sazlığı oluşturan bataklık yerleri ve göller kurak sezonda daha küçük, yağışlı mevsimlerde
daha büyük olurlar. Bu göller Mt.'ye inen sularla besleniyor. Erciyes ve Mid-Toros Dağları 17.200
hektarlık bir alanı kaplayan Sultan Sazlığı, dünyaca ünlü bir ekosistem oluşturmaktadır. Sazlık
alanının merkezine doğru kayan belirgin küçük dikenli adacıklar vardır. Taze ve tuzlu su
ekosistemleri bu arada bir arada bulunurlar. 301 kuş türünün barınmasına hizmet eden Sultan
Sazlığı, Manyas Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük kuş cennetidir. Kuşların ve yaşayan
çevrelerin göç yolunun incelenebilmesi için bir gözetleme kulesi ve bir üreme istasyonu
kurulmuştur. Canlıların flora ve faunası nedeniyle kuşların göç yolunda olması nedeniyle Sultan
Sazlığı daha fazla katkıda bulunmaya başlamıştır uygun girişimleri ve araştırmaları ile turizme
kazandırmak.

KAPUZBAŞI ŞELALELERİ
Kapuzbaşı Şelaleleri, 5 metre büyüklüğünde, 2 tanesi yan yana 500 metrekarelik bir
alanda yaklaşık 30-76 m arasında değişen 7 şelale içermektedir. Yüksekliklerden büyük
miktarda su ile dökülen ve yaz ve kış aylarında sürekli akan kaynak şelaleleri. Aladağ-Aksu,
Zamantı Nehri suları ile birleşip Seyhan Nehrine karışır. Orman boyunca dar bir vadi akar ve
son derece büyük sular gürültülü ve sesli müthiş ve görkemli bir manzara sunar. Doğudaki üç
şelale "Takım Şelaleleri" olarak adlandırılır ve kar ve buzullar tarafından beslenen ve yaz ve
kış suları hiç kesilmemiş olan Aladağ zirvelerinin şelalelerinden yükseklikleriyle bilinirler.

KAPADOKYA BÖLGESİ
60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasan ve Güllü dağları patladı. Lav ve kül yumuşak katmanları yağmur ve rüzgarla
aşınmıştı. Paleolitik döneme kadar uzanır. Hititlerin toprakları sonraki dönemlerde Hıristiyanlığın en önemli
merkezlerinden biriydi. Kayalık evler ve kiliseler, bölgeyi Roma İmparatorluğu'ndan kaçan Hıristiyan için bir
barınak haline getirdi.
Kapadokya bölgesi, başkent Nevşehir'de Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri şehirlerinde yayılmış bir bölgedir.
Kapadokya bölgesi, doğanın ve tarihin bütünleşik bir yeridir. Tarihsel süreçte coğrafi olaylar Peribacaları
(Erozyon Sütunları) oluştururken, insanlar peribacalarda ev, kilise ve fresklerle süsleyerek binlerce yıllık
uygarlıkları algıladılar.

Ürgüp: Volkanik bir jeolojik yapıya sahip olan Ürgüp, peribacalar (erozyon sütunları
veya peribacaları) olarak adlandırılan ilginç doğal oluşumların sık sık ve tipik örneklerinin,
yağmur ve rüzgar erozyonu yarattığı bölgeye kurulmuştur. Su. Vadi yamacından akan yağışlı
sular ile rüzgarların erimesinden kaynaklanan yarıklar arasındaki peribacalar, özellikle bu bölge
için çok ilginç bir manzara görüntüsü yarattı.

Avanos ve Göreme
Kapadokya'da dört tarafı kayalık oymalarla çevrili yaklaşık 360 oyma kilise bulunmaktadır.
Açık Hava Müzesi, bölgenin en büyük tacıdır. Müzede iki manastır, altı kilise ve bir papaz
rahip ve bir rahip var.
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Zelve Vadisi, Kapadokya'nın en
önemli vadilerindendir. Üç kamaradan
oluşan
Zelve
Ören
Yeri,
Kapadokya'daki
peri
bacaları
oluşumlarının yoğunlaştığı yerdir. 8.
ve 9. yüzyılların 15 kilisesi, sivri ve
geniş cesetlere sahip yüzlerce ilginç
peribacasının oluşumuna oyulmuştur.

MERSİN

Akdeniz'i boyunca uzanan temiz plajları, turuncu ve limon bahçeleri ile birçok tarihi
eser ile Mersin, Türkiye'nin kendi kendine yeten birkaç ilinden biridir. Dünyada üç tanrısal
inkarın mezarlarının yan yana durduğu başka şehir yok. Mersin, Türkiye'nin en büyük
şehri, Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci camisi ve Hıristiyan dünyanın merkezi.
Devletin opera ve balesinin üç büyük kentten sonra bulunduğu tek şehir Mersin'dir.

CENNET-CEHENNEM MAĞARALARI

ESHAB-I KEYF

Eshabi Mağarası, Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından kutsal bir ziyaret yeri olarak
kabul edilir. Mağara, mağaranın dört köşesine oyulmuş ve 1520 basamakla girilmiştir. Eshab-ı
Kehf Kültür ve Koruma Derneği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Dakyanus (Dakyus)
adlı acımasız cetvel Efsus ya da Yarpuz adlı bir şehirde insanlar kendilerine ve putlarına ibadet
etsinler. Tanrı'nın varlığına ve birliğine inanan bir kaç genç bu acımasız emreden gizlice ve ibadet
edecektir. Dakyanus'tan kaçan, bunu bilen gençler, yolda olduğu gibi sadık bir çoban görürler.
Çoban tarafından tanınan ve sulu bir mağaraya sığan yedi kişi burada uyudu. Kralın sadrazaları
mağarayı buluyor ancak korkularına girip mağaranın ağzını kapatarak girmelerine izin
veremiyorlar. "7 uyur" olarak adlandırılanlar yaklaşık 309 yıl bu şekilde kalıyor Sonra uyanıyor.
Yemliha yedi gün ekmek almaya gider, ancak Dakyanus yakalanır çünkü
O zamanından para ile alışveriş yapmak istiyor. Yemliha kurulan mahkemedeki durumu
anlatıyor ve halkı onları ikna etmeye mağaraya götürüyor. Yalnız giren Yemliha ve arkadaşları,
yaşadıklarını anlatmak için arkadaşlarının korktuğu dağlarda sırrına dönüşüyor.

ST. PAUL KİLİSESİ TARSUS
Pavlik Kiliselerinin kurucusu St. Paul, Hıristiyan bir misyoner. Yüzyıllarca 11-12
arasında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Paul'un doğum yeri olarak bilinen Tarsus
kasabası verimli Çukurova'nın batısındadır. Paul Kilisesi ve kuyu mevcut kentsel dokuyla
manevi bir merkez olarak bütünleştirildi. Geçmişte, uzun uzun yolculuklarla, Hacılar
olarak Kudüs'ü ziyaret etmek için yeri ziyaret eden Hıristiyanlar ziyaret edildi ve kuyunun
suyundan içtiler. 200 yılında, Paul Kilisesi, St. Mary Kilisesi, UNESCO Dünya Mirası
Listesinin geçici listesinde yer alıyor. Paul Well ve Circle da Hıristiyanlar tarafından hac
yeri olarak ziyaret edilir.

