
Gastronomi Turizmi GEZİ PROGRAMI
1. Gün (Antakya - Defne)

2. Gün (Samandağ İlçesi)

3. Gün (Belen - İskenderun - 
Arsuz Dörtyol)

Tarihi geçmişinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış 
olan Hatay, bu medeniyetlerin yemek kültürü de 

mutfağında yaşatmıştır.
 Hatay Mutfağı et yemekleri, dolmaları, sebze 
yemekleri, reçelleri, turşuları, pilavları, aşları, mezeleri, 
salataları, doğadan toplanan ot yemekleri, tatlıları, pasta 
ve börekleri, süt ürünleri, kuru yiyecekleri ile Anadolu’nun 
en zengin mutfakları arasına girmektedir.
 Yüzyıllardır bu kentte yaşayan insanlara 
hizmet vermiş olan Uzun Çarşı, Hatay Mutfağı’nın 
malzemelerinin satıldığı kentin işlek noktalarından 
biridir. Çarşıda özellikle Hatay’a özgü ürünlerin satıldığı 
baharatçılar çarşısının farklı ve mistik bir atmosferi 
vardır. Çarşı içinde yerel yemekleri tadabileceğiniz 
lokantalar ve künefeciler mevcuttur.
 Hatay, 2017 yılında UNESCO tarafından Yaratıcı 
Şehirler Ağı kapsamında “Gastronomi Şehri” olarak ilan 
edilmiştir.
 Hatay’ın yemek kültürünü başka bir yerde görmek 
mümkün değildir. Mutlaka Hatay’ın yemeklerinden 
tatmanızı öneririz.

• Hatay Arkeoloji Müzesi
• St. Pierre Kilisesi & 

Haron Kabartması
• Necmi Asfuroğlu Müze 

Otel
• Antik Cam Evi
• Habib-i Neccar Camii
• Kurtuluş Caddesi
• Havra
• Katolik Kilisesi
• Sarımiye Camii
• Protestan Kilisesi

• Ortodoks Kilisesi
• Etnografya Müzesi
• Eski Antakya Sokakları & 

Evlerinin Gezilmesi
• Uzun Çarşı ve Kurşunlu 

Han’ın gezilmesi
• kömür ateşinde Künefe 

Molası
• Alışveriş
• H a r b i y e ’ d e k i 

restoranlarda Akşam 
Yemeği

• Batıayaz Yaylası
• Hıdırbey - Defne Yolu ve 

Musa Ağacı
• Yöresel Kahvaltı
• Alışveriş
• Dor Mabedi
• Hz. Hızır Makamı

• Sahil ve Liman Gezintisi
• Titus Tüneli & Kaya 

Mezarları
• Antakya’ya dönüş 

Yolunda St. Simeon 
Manastırı ve Gün Batımı 
İzlenimi

Belen
• Kanuni Sultan Süleyman 

Kervansarayı
• Güzelyayla
İskenderun
• Sahil Bandı & Şehir İçi 

Gezisi
• Tekne Turu
• Sahilde Balık Ziyafeti
Arsuz
• Şehir İçerisinde Gezi
• Deniz ve Yüzme 

Aktiviteleri
• Meryem Ana Suyu

Dörtyol - Payas - Erzin
• Sokullu Külliyesi
• Payas Kalesi ve Cin 

Kulesi
• İssos Antik Kent
• Antakya’ya Dönüş
• Kuzeytepe’de Akşam 

Yemeği

YAPMADAN DÖNME...

Termal Turizm

Hatay’da yaygın olmamakla birlikte 3 termal tesis 
bulunmaktadır. 

Hamamat Kaplıcaları: Hatayın Amik Ovası’nda 
Reyhanlı yolu üzerinde, Kumlu ilçesi sınırları içindedir. 
Şifalı sularıyla pek çok hastalığa iyi geldiği tespit edilen 
kaplıcada çeşitli tesisler yer almaktadır.

Ottoman Palace Kaplıcaları: Antakya’da açılan 
Ottoman Termal Otel bünyesinde termal özelliğe sahip 
şifalı kaplıca suyunun mineral özelliği, dünyada bilinen 
en yüksek değerdedir.

Erzin Kaplıcaları ve Şifalı Suları: Kaplıca ve şifalı maden 
suyunun çeşitli hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. Sular 
Erzin İlçesi’ne bağlı Başlamış Köyü’ndeki kayaların 
çeşitli yerlerinden çıkmaktadır.

Kuran-ı Kerim’de bahsi geçen Habib-i Neccar’ı, 
Sevgi timsali Beyazid-i Bestami’yi, Dünyanın ilk 
mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi’ni, Titus 
Tüneli’ni, 3000 yıllık tarihi ve 13 medeniyetin ortak 
mirası Hatay Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etmeden, 

Harbiye Şelaleleri, barış ve hoşgörünün mekanı 
tarihi Antakya Evleri ve Uzun Çarşı’yı gezmeden, 
yorgunluğunuzu köz ateşi kahvesi içerek atmadan, 

Akdeniz’in en mavi suları Samandağ, 
Arsuz ve İskenderun’da tekne turu 
yaparak, Sokullu Külliyesi’ni görmeden, 

Hatay’ın lezzetli yemeklerinin, tepsi kebabının ve 
künefesinin tadına bakmadan, meyan şerbetini içmeden, 

Künefe, zeytinyağı, nar ekşisi, biber salçası, 
zahter (kekik), ipek dokuma, defne sabunu, antik 
üfleme cam vb. yöresel ürünler satın almadan asla 
dönmeyin...

Hatay, Gastronomi Dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağı’ndadır.

T.C. HATAY VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
+90 (326) 214 92 17
+90 (326) 213 33 86
iktm31@ktb.gov.tr
Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Cad.
No:8/A 31100 
Antakya / HATAY
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Hıdırbey - Musa Ağacı 
ve Defne Yolu: 3000 yıllık 
bir geçmişi olan Musa 
Ağacı’nın Hz. Musa’nın 
asasının Ab-ı Hayat 
suyu sayesinde filizlenip 
kök salması sonucunda 
meydana geldiğine inanılır. 
Yörede Defne Yolu olarak 
ta düzenlenen bir bölümün 
etrafında oturma yerleri 
olup yöresel ürünler 
satılmaktadır.

Yenişehir Gölü: Reyhanlı ilçesindedir. Etrafında pek 
çok turistik tesis, çay bahçesi ve mesire yerleri ile Amik 
Ovası’nın en güzel dinlenme ve piknik yeridir. Göl 
etrafındaki restoranlarda Reyhanlı’ya özgü tuzda tavuk 
yemeği önerilir.

Hatay yaylaları bakımından da zengin bir ildir. Yaylalarda 
çam, maki türü ağaçlar ve kır çiçekleri ile kaplı doğal 
bitki örtüsü içinde yürüyüş yolları (trekking), çadır ve 
kamp kurma alanları, piknik yapma alanları ile sakin 
bir dinlenme ortamı bulabilirsiniz. Ayrıca buralarda 
Foto-Safari ile bisiklet ve motosiklet turları yapılabilir. 
Günübirlik yeme-içme üniteleri, konaklama için pansiyon 
tipi evler bulmak mümkündür.
Samandağ’da Batıayaz Yaylası, Belen’de Güzelyayla ve 
Atik Yaylası, İskenderun’da Nergizlik Yaylası, Serinyol 
Mahallesi’ne bağlı Fırnız Yaylası, Dörtyol’da Kuzuculu 
Yaylası, Kırıkhan’da Alan Yaylası, Erzin’de Karıncalı 
Yaylası en çok bilinen yaylalardır.

Hatay ili doğa, deniz ve sahil turizmi açısından oldukça 
elverişli bir coğrafyaya sahiptir. Arsuz’da bulunan 
doğa, deniz ve plajlar yerli ve yabancı turistin ilgisini 
çekmektedir. Samandağ-Çevlik ise, uzun kıyı sahil şeridi, 
eşsiz güzellikteki el değmemiş koyları, bozulmamış 
tabiatı ve tarihi dokusuyla görülmeye değer bir yerdir.

Samandağ-Çevlik: Çevlik sahili 14 km uzunluğuna 
sahip kumsalı ile ilgi çekmektedir. Ayrıca Caretta Caretta 
kaplumbağalarının yumurtlama noktalarından biridir. 
Burada günübirlik tekne turları ve dalış yapma imkanı 
bulabilirsiniz. Titus Tüneli ve Kaya Mezarları’nı gezebilir, 
deniz manzaralı doğal alanlarda piknik ve doğa yürüyüşü 
yapabilirsiniz. Son zamanlarda yamaç paraşütü de 
yapılan aktiviteler arasına girmiştir.

Haron (Cehennem Kayıkçısı: Helenistik dönemde 
kentte yayılan veba salgınının durması amacıyla ilahlar 
için yontulan kaya kabartmasıdır.Titus Tüneli: Roma döneminde insan eliyle oyularak 

yapılan tünel, şehri sel felaketinden koruyan doğal bir 
mühendislik harikasıdır.

İnanç Turizmi: Tarih boyunca çeşitli 
inançlara sahip pek çok millete 
ev sahipliği yapmış olan Hatay 
bölgesinde, çok sayıda şair, bilim 
adamı ve sanatçı yetişmiş; zaman 
içinde zengin bir kültür birikimi 
meydana gelmiştir. Günümüzde, 
geçmişte olduğu gibi birçok dinden 
ve inançtan insanların bir arada 
yaşadığı Hatay, bu özelliğini bugün de korumakta İslam, 
Hristiyan ve Musevi inançları iç içe yaşamakta; cami, 
kilise ve havra yan yana varlıklarını sürdürmektedir.

Beyazıd-ı Bestami Makamı: Kırıkhan ilçesine bağlı 
Alaybeyli Mahallesi’nde bulunmaktadır. Türbe Darbısak 
Kalesi içerisinde yer almaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi: Mimar Sinan 
tarafından yapılmıştır. İçinde kervansaray, pazar, 
hamam, cami ve medrese bulunmaktadır.

Kaya Mezarları (Beşikli Mağara): Kaya Mezarları 
tamamen kayalara oyularak yapılmış bir mezar 
kompleksidir.

Tell Atçana: M.Ö. 5. yy. Hititler’e ait saray kalıntılarıdır. 
Burada bulunan eserler Hatay Arkeoloji Müzesi’nde 
sergilenmektedir.

Dor Mabedi: Çevlik bölgesine hakim bir tepede, sütun 
kalıntıları görülebilir.

Ulu Camii: Antakya’nın en eski camilerindendir. 1268 
yılında Memlüklüler tarafından yapılmıştır.

Habib-i Neccar Camii: Anadolu’nun ilk camisidir. Cami 
638 yılında Müslüman Araplar tarafından inşaa edilmiştir.

Vakıflı Ermeni Köyü Kilisesi: İpek Fabrikası olarak 
kurulan bina daha sonra kilise haline getirilmiştir. Vakıflı 
Köyü, Türkiye’nin ilk ve tek Ermeni köyüdür.

Hz. Hızır Türbesi: Hz. Hızır ile Hz. Musa’nın buluşturğu 
ve buradan denize açıldıkları yer olarak kabul edilir.

Şeyh Ahmet Kuseyri Türbesi: Yayladağı ilçesine 
bağlı Şenköy Mahallesi’nde bulunmaktadır. 16. yy. ilk 
çeğreğinde inşaa edilmiştir.

Altınözü Koz (Kürşat) Kalesi: 
Antakya’nın güney bölgesini 
emniyet altına almak amacıyla 
Antakya Prensliği döneminde 
yapılmıştır.

Antakya Surları: Antakya’nın kuruluş döneminde şehri 
korumak için yapılan surlar, dünyanın tespit edilmiş 2. en 
uzun surlarıdır.

Darbısak Kalesi: Helenistik dönemde Belen Geçidi’ne 
kuzeyden gelen yolu korumak için amacıyla yapılmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı: Mimar Sinan 
tarafından yapılan külliye, Belen ilçesindedir.

Bakras Kalesi: Haçlılar 
döneminde Antakya 
Prensliği’nin kuzeyinde 
en önemli savunma 
noktasıdır.

İsos (Epiphaneia) Harabeleri: Pers kralı III. Darius ve 
Makedonya kralı Büyük İskender’in M.Ö. 333 tarihinde 
savaştığı yer olarak bilinir.

İskenderun - Arsuz: Amanos Dağları ile Akdeniz’in 
masmavi berrak suları arasında yer alan İskenderun ve 
Arsuz, çevresi eşsiz doğa güzellikleri, tarihi ve kültürel 
zenginlikleri, yemyeşil yaylaları, eğlence merkezleri, 
masmavi denizi ile her bütçeye uyan konaklama ve yeme 
içme tesisleri ile adeta cennet gibidir. Burada günübirlik 
tekne turları ve yamaç paraşütü de yapılmaktadır.

Defne - Harbiye: Antakya’ya çok yakın olan ve doğa 
güzellikleri içinde kurulmuş olan Harbiye, şelaleleri ile 
ünlüdür. Eski dönemlerde dünyaca ünlü bir sayfiye yeri 
olan Harbiye halen günümüzde restoranları, turistik 
otelleri, pansiyonları ve eğlence yerleri ile önemli bir 
turizm merkezidir. Ayrıca yontu taş heykel ve el dokuması 
ipek ürünlerden hediyelik alabilirsiniz.

Doğa-Deniz Turizmi

Yayla Turizmi

T Ü M  Z A M A N L A R I N  G Ö Z D E S İ ,  H A T A Y

T Ü M  Z A M A N L A R I N  G Ö Z D E S İ ,  H A T A Y

HATAY’DA TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ

T ü m  Z a m a n l a r ı n  G ö z d e s i ,  H A T A Y

Hatay Arkeoloji Müzesi: Çoğunlukta Antik döneme 
ait eserlerin sergilendiği büyük bir Arkeoloji Müzesi’dir. 
Mozaik eserler yönünden dünyada en önemli müzeler 
arasında yer almaktadır.

Uzun Çarşı: Antakya’nın en eski ve en önemli tarihi 
çarşısıdır. İçerisinde tarihi hanlar, hamamlar ve camiler 
barındırır. Çarşıda özellikle Hatay’a özgü ürünler 
satılmaktadır.

Kurşunlu Han: Antakya’da olup Köprülü Mehmet 
Paşa tarafından Sürre Alayı’nın ağırlanması için inşa 
ettirilmiştir. Yakın zamanda restore edilen han, el 
sanatları ve gastronomi değerlerini temsil etmektedir.

Ortodoks Kilisesi: Kudüs’ten sonra en eski kilise ve 
Doğu Ortodoks Kiliselerinin en güzelidir.

Katolik Kilisesi: Eski bir Antakya evi kiliseye 
dönüştürülerek ibadete açılmıştır. 

Havra: Antakya Yahudilerinin yaklaşık 300 yıldır dini 
ibadetlerini gerçekleştirdikleri yerdir.

St. Simeon Manastırı: St. Simeon’un bir sütun üzerinde 
40 yıl yaşadığı yer olarak ün yapmıştır.

St. Pierre Kilisesi: Dünya’nın 
ilk kilisesi olarak kabul edilir. Hz. 
İsa’ya inananlara “Hristiyan” 
adı ilk kez burada verilmiştir.

Tarihi Antakya Evleri: Asi Nehri ile 
Habib-i Neccar Dağı arasında kalan 
bölge eski Antakya’dır. Evlerden 
bazıları günümüzde restore 
edilerek otel, kafe-bar ve restorana 
dönüştürülmüştür.

Kültür Turizmi: Hatay ilinin merkezi 
olan ve kuzeyden güneye giden, 
doğudan gelen anayolların kavşak 
noktasında bulunan Antakya, arkeolojik, 
turistik ve kültür tarihi açısından çok 
önemli bir yere sahiptir. Tarihi boyunca 
kıtalar ve bölgeler arası ticarette çeşitli 
bölge insaları için konaklama ve bir 
kültür alışverişi merkezi olmuştur. 
Helenistik ve Roma dönemlerinde 
dünyanın sayılı uygarlık merkezlerinden 
biri olarak ün yapmıştır. İskenderun ise 
Mezopotamya’nın, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’nun ithalat ve ihracat limanı 
olarak hizmet vermiştir. Günümüzde de 
halen her dinden birçok insanın yaşadığı 
Hatay’da zengin bir kültürün yanında 
ortak bir kültür de oluşmuştur. Bu da 
büyük bir barış, kardeşlik ve hoşgörüyü 
beraberirde getirmiştir.


