
Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde Kapıkaya Köyü’nde yer alan 
Kapıkaya Kanyonu, Adana’ya 72 kilometre, Karaisalı İlçe 

Merkezi’ne 5 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Yaklaşık 
200 metre yüksekliğinde olan kanyonun ortasından Niğde-

Ulukışla’dan doğan Çakıt Çayı geçmektedir. Kapıkaya Kanyonu 
doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının 

mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzelliktir.

Kapıkaya Kanyonu 
(Adana)

BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ?
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Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde Ka-
pıkaya Köyü’nde yer alan Kapıkaya Kan-
yonu, Adana’ya 72 kilometre, Karaisalı 
İlçe Merkezi’ne 5 kilometre uzaklıkta 
yer almaktadır. Yaklaşık 200 metre yük-
sekliğinde olan kanyonun ortasından 
Niğde-Ulukışla’dan doğan Çakıt Çayı 
geçmektedir. Kapıkaya Kanyonu doğa 
yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf 
meraklılarının mutlaka görmeleri gere-
ken doğal bir güzelliktir. 

Kapıkaya Kanyonu, Seyhan’ın önem-
li kollarından birisi olan Çakıt Suyu’nun 
dağları aşındırarak oluşturduğu bir doğa 
harikasıdır. Karaisalı İlçesi Kapıkaya Kö-
yü’nde kanyonu terk eden Çakıt Suyu 
buradan sonra ova boyunca akmaktadır. 
Kanyon boyunca yeşilin her tonu görül-
mekte; özellikle keçiboynuzu, zakkum, 
çınar ve zeytin ağaçları yer almaktadır.

2012 yılında Çukurova Kalkınma Ajan-
sı tarafından desteklenen projeyle kan-
yon boyunca yürüyüş yolları düzenlen-
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miş, yönlendirici tabelalar konulmuş, kanyonun 
sarp kesimlerine korkuluklar yapılmıştır.

Kapıkaya Kanyonunun bir girişi ismini buradan 
alan Kapıkaya Köyü’nden başlamakta ve düzen-
lenen 7.250 metrelik yürüyüş yolu ile Adana’nın 
bir başka güzelliği olan Yerköprü Mesire Alanı’na 
ulaşılmaktadır. Kanyonun orta kesiminde bahar 
aylarında akan Bahçecik Şelalesi yer almakta, 
bu şelale manzarasında ahşap oturma ve piknik 
alanları ve seyir terası yer almaktadır.

Parkur, manzara açısından son derece doyu-
rucu ve ortalama kondisyondaki birinin rahatlık-
la ve keyifle tamamlayacağı kolay bir parkurdur. 
Kanyon’da yürüyüşün yanı sıra kaya tırmanışı ve 
dağ bisikleti gibi aktiviteler de gerçekleştirilebil-
mektedir. 2018 yılında tamamlanan asma köp-
rüyle Varda Köprüsü ile Kapıkaya Kanyonu’nun 
kısa yoldan bağlantısı sağlanmıştır. Bu yolu kul-
lanacaklara iniş aşağı olması ve yürüyüşün kolay 
olması nedeniyle Varda Köprüsü’nden başlayarak 
kanyona ulaşmaları yerinde olacaktır.


