
Doğu Akdeniz bölgesinde Torosların arasında bulunan Küp 
Şelaleleri, Adana’nın Aladağ ilçesinden 37 kilometre uzaktaki 

10 şelaleden oluşmaktadır.  Doğa ve spor tutkunları tarafından 
en sık gidilen bölgelerden Doğu Akdeniz bölgesinden çok sık 

ziyaretçi ağırlayan bu şelaleler 1,5 kilometrelik bir kanyon 
içerisinde yer alır. 

Aladağlar Küp  
Şelaleleri (Adana)

BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ?



18

 #GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi

Küp Şelalesi, Seyhan nehrinin önem-
li kollarından Zamantı ırmağı üzerindeki 
kanyonda yer alan şelaleler silsilesidir.

Doğu Akdeniz bölgesinde Torosların 
arasında bulunan Küp Şelaleleri, Ada-
na’nın Aladağ ilçesinden 37 kilometre 
uzaktaki 10 şelaleden oluşmaktadır.  Doğa 
ve spor tutkunları tarafından en sık gidilen 
bölgelerden Doğu Akdeniz bölgesinden 
çok sık ziyaretçi ağırlayan bu şelaleler 1,5 
kilometrelik bir kanyon içerisinde yer alır. 
Bir vadinin içerisinde bulunan sıra şelale-
leri gerçek bir Amazon ormanını anımsatır. 
Bu küp şelalelerinin yanınsa Simit Şelale-
leri de bulunuyor. Ülkemizde çok sayıda 
ve farklı güzellikteki şelalelerden burayı 
ayıran nokta ise 1,5 km’lik kanyon boyun-
ca 10 civarında şelalenin yer alması, ırmak 
içinde bir tünel oluşumu olan yerköprü, 
kayanın içinden fışkıran su ile oluşan boru 
şelalesi, içinden pınar çıkan mağara gibi 
bir çok etkileyici doğa harikasını bir arada 
görmek imkanını sunmasıdır.
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Küp Şelalelerine Nasıl Gidilir?

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şela-
lelerine ulaşmak da oldukça kolaydır. Günümüze 
özellikle Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep gibi 
çevre illerden pek çok kişi Küp Şelalelerini ziyaret 
ediyorlar. Özel araç ile Küp Şelalelerine gidilecek 
ise Aladağ ilçesine bağlı Küp köye gidilmelidir. Bu 
alanda Aladağ ilçe merkezine 37 kilometrelik bir 
mesafede yer alır. Bu yolculuğun sonunda ise şe-
lalelere rahat bir şekilde ulaşılabilir. Aynı zamanda 
toplu taşıma araçları ve özel vasıtalar ile birlikte de 
Küp Şelalelerine gidilebilir. Küp Şelaleleri Aladağ il-
çesi Kirazlı Mahallesi, Küp Köyünde yer alır.

Küp Şelaleleri Nasıl Oluşmuştur?  

Küp Şelaleleri tamamen doğal bir şekilde oluş-
muştur. Bu nedenle Toros Dağları’nda biriken kar-
ların erimesi ile birlikte Küp Şelaleleri oluşmuş-
tur. Buz gibi suları ve görkemli doğal güzellikleri 
ile birlikte Küp Şelaleleri de doğanın içerisinde 
benzersiz bir görünüm sunmaktadır. Coğrafi yapı-
lara göre düzenlenen küp şelalelerinin çevresin-
de benzersiz bir doğa güzelliği de yer almaktadır..


