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1. GİRİŞ 
  
Dünyada değişen tatil anlayışı ile birlikte insanların deniz, kum ve güneş eksenli tatil 

anlayışlarından uzaklaşmaları, teknoloji ve bilginin hızlı yayılımı, seyahat edenlerin farklı tatil 

faaliyetlerine katılmak ve deneyim istekleri, büyük kentlerde betonlaşmanın ve 

kalabalıklaşmanın vermiş olduğu yorgunluğu daha sakin ve tabii ortamlarda atmak istemeleri, 

tabiat turizminin öncelikli olarak geliştirilmesini gerekli kılmakta ve öneminin daha da 

artacağına işaret etmektedir. Bu açıdan bakarak, turizmin çeşitlendirilmesi ve dört mevsime 

yayılması maksadıyla ülke ekonomisine olumlu etki gösteren alternatif turizm türlerinden biri 

olan Tabiat turizm bölgelerinin tespit edilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 

gerekmektedir.  

 
Türkiye’de Tabiat turizminin önemi son yıllarda giderek anlaşılmaya başlanmış ve turizm 

politikaları içerisinde sıklıkla adı geçen geliştirilmesi gerekli alternatif turizm türlerinden biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
Türkiye, bu açıdan bakıldığında önemli turistik değerlere sahip bir ülkedir. Tabii, tarihsel, 

kültürel çevre değerleri ve kaynakları açısından, büyük bir potansiyele sahiptir. Turizm 

endüstrisinin günümüze kadar geçirdiği gelişim ve değişim evreleri açısından avantajlı bir 

ülkedir. 

 
Globalleşen dünyamız, turizm sektöründe alternatif arayışlar içine girmiştir. Turizm ürünleri, 

deniz, kum, güneş üçgeninden dışarı çıkmıştır. Dünya genelinde insanların seyahat eği-

limlerinde meydana gelen birtakım değişmeler, kültür, tabiat, tarih, tabiat sporları gibi 

alternatif turizm faaliyetlerinin artmasına sebep olmuştur.  

 
Master planda, sürdürülebilirlik kapsamında Tabiatın içerisindeki tarihi - kültürel mirasımızın 

kaynak değerlerimizin ortaya konulması, canlandırılması ve Tabiat turizmi ürünlerinin 

zenginleştirilmesi sağlanmaktadır. 

 
Tabiat turizmi ayrıca, tabii ve sosyo-kültürel mirasın korunmasında, yöresel kalkınmaya destek 

vererek bölge halkının sosyal ve ekonomik açıdan yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda 

bulunan bir turizm çeşididir. Tabiat turizmine katılanların daha zengin, daha iyi eğitimli ve 

kalite arayanlardan oluştuğunu ve tatillerinde ortalamanın üzerinde harcama yaptıkları 
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görülmektedir. Bu yaklaşımla; sürdürülebilir turizm anlayışıyla uyumlu olan kırsal turizmin hem 

mikro hem de makro açıdan ülke turizmine önemli katkılarının olduğu söylenebilir. 

 

 

 

 

 
Işıklı Gölü 
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1.1  SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, EKOTURİZM, TABİAT TURİZMİ KAVRAMLARI  
 

Sürdürülebilir turizm, tabiat turizmi ve ekoturizm arasındaki fark nedir? Tabiat turizmi ile 

ekoturizm arasındaki bağ nedir? Ekoturizm nasıl gelişti? Neden ekoturizm önemlidir? Tabiat 

turisti ve ekoturist kimdir? Neden ekoturizme dâhil olmak gerekir? Nerede daha fazla bilgi 

bulabilirim? gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Bu kavramlara yönelik çok detaylı açıklama içeren 

kaynaklar olmasına rağmen hem ulusal hem de uluslararası platformda en çok tartışılan 

konulardan birisi olmaya devam etmektedir.  

 
1.1.1. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM  
 
Sürdürülebilir turizm, tabii ve kültürel kaynakların, hem gelecek kuşakları düşünerek 

kullanılması hem de turizm sermayesinin, mevcut ziyaretçilerin ve yöre halkının maksatlarının 

maksimum düzeyde karşılanması şeklinde ifade edilmektedir. Sürdürülebilir turizm bir turizm 

çeşidi değil, daha çok turizmin tüm türleri için geçerli olması öngörülen temel bir koruma 

yaklaşımıdır. Sürdürülebilir turizmin başlıca ilkeleri şu şekilde özetleyebiliriz;  

 
• Kaynakların sürdürülebilir kullanımı,  

• Aşırı kullanım ve atıkların azaltılması,  

• Çeşitliliğin muhafaza edilmesi,  

• Yerel toplumu planlamaya dâhil etme ve yerel ekonominin desteklenmesi,  

• Turizm endüstrisi ve kamu arasında karşılıklı koordinasyon sağlanması,  

• Personel eğitimi ve turistlerin bilgilendirilmesidir.  

 
1.1.2. TABİAT TURİZMİ VE EKOTURİZM: TANIMLAR  
 
Tabiat turizmi, dünya çapında birçok yerde geniş ve büyüyen bir turizm sektörüdür. Turizm 

ürünleri ve deneyimleri için; tabii ve korunan alanların geliştirilmesi, yeterli ziyaretçi 

deneyimleri, ekolojik ve kültürel değerlerin korunması ve alanın uzun vadede sürdürülebilirliği 

kapsamında aralarındaki hassas dengenin sağlanması gerekir. Ekoturizm tabiat turizminin alt 

kategorisi olarak değerlendirilir.  

 
Tabiat Turizmi; seyahat edilen tabii alanların, çevrenin korunması ve yöre halkının ekonomik 

standartlarının gelişmesini sağlayan bir turizm anlayışıdır. 
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Tabiat turizmi “ Tabii alanları tecrübe eden ekolojik sürdürülebilir turizm”dir. Ekoturizm ise 

“Çevresel ve kültürel anlayışı, takdiri ve korumayı teşvik ederek tabii alanları tecrübe eden 

ekolojik sürdürülebilir turizm” dir.  

 
Tabiat Turizmi: Tabiata doğru, tabiatın içerisinde; Tabii ve kültürel değerlere duyarlı, yerel 

ekonomiye katkı sağlayan kaynak değerlerini anlayan, Orman Su ve Biyoçeşitliliği koruma 

kullanma dengesi içerisinde, çevreye uygun tesisleri ile kitle turizmine alternatif sürdürülebilir 

turizm çeşididir. ( Hikmet Haberal )  

 
Ekoturizm "Çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını geliştiren tabii alanlara yönelik sorumlu 

bir seyahat” olarak da tanımlanmaktadır. Tabiat temelli turizm tabii yerlere seyahati 

açıklayan, daha sade bir tanımlama olmakla birlikte, ekoturizmin çevresel, yerel topluluklara 

yönelik hedefleri, kültürel ve ekonomik açıdan faydaları kapsamaktadır. Sürdürülebilir turizm 

ekoturizmi de içine almaktadır ve tüm turizm tür ve faaliyetleri için uzun dönem yaşam ve 

süreklilik maksadıyla düşünülmüştür. Ekoturizm tabiat temelli bir turizm çeşididir. Ekoturizm 

ilkelere dayalı uygulandığında, sosyal yararları ve çevreye duyarlı bir turizm gelişimi örneğidir.  

 
Tabii kaynakların uygun bir şekilde, zarar görmeden kullanımını hedeflerken ziyaretçilerin bu 

şekilde eğlenme-dinlenme ve yenilenmelerine olanak sağlar.  

 
Bu gelişmelere paralel olarak kavramlarla beraber ekoturist ve tabiat turisti kavramları 

dagündeme gelmiştir. Tabiat temelli turist ve ekoturist, ziyaretleri sırasında en az bir tabiat 

temelli turizm faaliyetini üstlenen turisttir. ( Erdoğan, N. 2013)   

 
1.2. TABİİ ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL KALKINMA,      

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALTERNATİFİ ve DENİZLİ VİLAYETİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT 

TURİZMİ 

 
Tabiatı korumanın geleceği kırsal alanların geleceğine, kırsal hayatın korunmasına ve sağlıklı 

yürüyen bir kırsal ekonomiye bağlıdır. Kırsal alanlardaki düşük ve dağınık nüfus ile beraber 

yetersiz gelir söz konusu olduğunda bu alanların turizm köyleri vb. faaliyetler için kullanılması 

söz konusu olacaktır. Bu tür girişimlerin önemli bir kısmı korunan alanlarda veya dışında 

yapılmaktadır. Bazı etkinliklerin korunan alanlara ve tabiata çok zarar verdiği de 
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görülmektedir. Bu sebeple tabiatı korumakla görevli olan bizlerin çevremiz ile iyi bir proaktif 

ilişkiler içinde olmamız lüzumludur. Proaktif kişi; ilişkilerde ve faaliyetlerde inisiyatifi eline 

alan kişi demek olup tabiattaki faaliyetlerin kontrolü için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü taşra kuruluşlarının kırsal sahalarda Tabiat turizminin geliştirilmesinde öncü 

olması doğru bir harekettir.  

 

Fotoğraf 1 Denizli İli Manzara 

  

Son yıllarda sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar korunan alanlar, tabii alanlar, kırsal 

kalkınma, kalkınma için işbirliği gibi konuları tamamıyla farklı bir bakış açısı ile algılamaya 

başlamışlardır. Tabiat ve geleneksel kültürler üzerinde turizmin yarattığı olumsuz tesirler ve 

bunların neticesinde duyulan korkular kitle turizmine karşı alternatif çevre duyarlı turizmi ve 

tabiatı korumayı öne çıkarmıştır. Sürdürülebilir Tabiat turizmi ve ekoturizm tabiatın korunması 

için bir umut olarak ortaya çıkmıştır. Algılamadaki bu değişiklik, tabii alanlar, korunan alanlar 

ve çevresinin bölgesel planlamasında turizme ilişkin proje ve çalışmaların giderek artmasına 

yol açmıştır. Bu sayede turizm, zaman içinde kırsal alanların kalkınmasında, yoksulluğun 

azaltılması ve yöresel kültürel zenginliğinin korunmasında anahtar bir kelime haline gelmiştir.  

 
Sürdürülebilir Tabiat turizmi, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfus için yeni bir bakış 

açısı yaratılması, yoksulluğun ve kırsal göçün azaltılmasında en önemli seçeneklerden biri 

olarak görülmektedir. Ancak, turizmin yalnızca yerel ekonomi ile doğru şekilde bütünleştirildiği 

takdirde beklentileri karşılayabileceği ve yöre halkı ile diğer ilgi gruplarına fayda sağlayacağı 

unutulmamalıdır. 
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1.3. TABİİ ALANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  
 

1980’li yıllardan itibaren Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) çevre konularına ilişkin 

çalışmaları giderek artan bir etki yaratmıştır. Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu’nun 1987 

yılında tamamladığı çalışmalar sonunda “ortak geleceğimiz” adlı bir rapor hazırlanmıştır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, çevre ve kalkınma konularına çok farklı yaklaşılması 

gerektiği bu raporda vurgulanmış olup, kalkınmanın ve insanlığın sahip olduğu kaynakların 

sürdürülebilir olduğuna değinilmiştir. Raporda ortaya konan “sürdürülebilir kalkınma” 

kavramı, insanların elinde bulundurduğu ve onlara muhtaç olduğu ekolojik, kültürel ve sosyo-

ekonomik kaynakların nadir ve eşsiz olduğu görüşüne dayanmaktadır.  

 
Bir sahanın sahip olduğu kaynaklar, çok farklı maksatlar için kullanılabilmektedir. Örneğin, bir 

orman kereste imalatı için kullanılabilir, üzerindeki ağaçlar kesilerek tarım toprağı olarak 

kullanılabilir, korunan alan olarak kullanılabilir. Alanın ve alanda yaşayan yöre halkının 

özelliklerine bağlı olarak bu seçeneklerden bazıları uygulanabilirken, bazıları ise kesinlikle 

uygulanamaz. Yalnızca korumacı bir yaklaşım içine girildiğinde doğru görülen seçenek ormanın 

el değmemiş eski haline bırakılması olsa da yöre halkı ve diğer iş gruplarının bu kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı yaşam kalitelerini yükseltmek için ormandan hak iddia etmeleri 

mevzubahistir. Bu sebeple yüzde yüz sürdürülebilir kalkınmaya her zaman ulaşılamasa da bu 

hedef üzerine yoğunlaşılmalıdır. 

 
Tabii ve korunan kırsal alanlarda, geçmişten günümüze yerel topluluklar ile arazinin beraberliği 

çok önemli olmaktadır. Korunan alan ağı büyüdükçe korunan alan kavramının anlamı da 

değişmeye ve gelişme göstermeye başlamıştır. Bu gelişme içinde yöre insanlarının varlığı ve 

faydalanmalarının sürdürülebilirliği de öne çıkmaktadır. 

 
Bir tabii alan ve korunan alanın ve içinde yer aldığı bölgenin sürdürülebilir kullanımı, turizm, 

ekolojik tarım, hayvancılık, yeni bölgesel ürünler, sürdürülebilir ormancılık, hatta enerji 

üretimindeki yatırımlarla birlikte düşünüldüğünde daha başarılı olacaktır.  

 

Tabii alanlarda faaliyetlerin açıklanmasında Kırsal alan, Kırsal kalkınma ve Sürdürülebilir 

Kalkınma gibi kavramlar değerlendirilmelidir, bu kavramlar şu şekilde açıklanabilir; 
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Kırsal alan: Şehir diye tabir edilen yerleşme sahalarının dışında kalan tarımla ilgili etkinliklerin 

yapıldığı alanları da içeren köy, mezra, kom vb. adlarla anılan insan yerleşimlerinin var olduğu 

alanları “kırsal alan” olarak tanımlayabiliriz.  

 
Kırsal kalkınma kavramı: Kırsal kalkınma, küçük toplulukların içinde bulundukları ekonomik, 

toplumsal ve kültürel koşulları iyileştirmek maksadıyla giriştikleri çabaların devletin bu 

konudaki çabalarıyla birleştirilmesi, bu toplulukların tüm ülke insanlarının tümüyle 

kaynaştırılması ve ulusal kalkınma çabalarına tam biçimde katkıda bulunmalarının sağlanma 

süreci şeklinde tanımlanmıştır.  

 
Kırsal alan kalkınması: Hem bir eğitim hem de örgütlenme işi olup kırsal alan, toplumun 

ihtiyaçlarının göz önünde tutulması, kırsal alan kalkınma politikası ile ilgili planların alınması 

sırasında topluma zorla kabul ettirilmemesi gereken bir konudur. Toplum istediklerini elde 

etmedikçe kırsal alan çalışmalarına katılmayacaktır. Tarımsal çalışmalar, beslenme, eğitim, 

mesleki önderlik ve öğretim, kooperatifler, el sanatları, küçük sanayiler, sosyal güvenlik 

çalışmaları, planlama ve sağlık politikaları nitelikleri kırsal alan ve ülke planları ile bir bütünlük 

sağlamalıdır.  

 
Sürdürülebilir kalkınma: Ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların sürdürülebilir 

kullanımına dayanmaktadır. Burada ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik 

şartlarının tamamının sağlanması önemli olmaktadır.  

 
Kırsal alanlar turizm ve boş zamanların değerlendirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Kırsal 

alan, turistlere sakin ve huzurlu bir seçenek sunmaktadır. 2005 yılında Fransız vatandaşları 

tatillerinin %52’sini ya bir ailenin yanında ya da bir arkadaşının evinde,%26’sı evlerinde 

geçirdiklerini ve %9’luk bir kısmı ise kırsal alanda ikinci bir eve sahip olduklarını ifade 

etmişlerdir. Kırsal alanlar ayrıca tabiat için önemli role sahiptirler.  

 
Tabii kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, tabii felaketlere karşı koruma, 

iyi hayat şartlarının korunması ve tabii manzaranın korunması tabii çevre ile ilgili hususlardır.  
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1.4. SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ  
 

Sürdürülebilirlik, belirli bir ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin, kesintisiz, 

bozulmadan, aşırı kullanımla tüketmeden ve ana kaynaklara aşırı yüklenmeden 

sürdürülebilmesi yetkinliği olarak bilinmektedir. Sürdürülebilir bir yapı için kaynaklar sürekli 

olarak değerlendirilmeli, bu değerlendirme çerçevesinde koruma sağlanmalı ve koruma bilinci 

ön planda tutulmalıdır. 

 
Sürdürülebilir turizm ve Tabiat Turizmi tanımlarında; tabii ve kültürel kaynakların geleceğin 

düşünülerek kullanılması, turizm sermayesinin, mevcut ziyaretçilerin ve yöre halkının 

maksatlarının maksimum düzeyde karşılanması öne çıkarılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, 

ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına dayanmaktadır. 

 
Sürdürülebilir turizmin gelişimi de sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı bir yaklaşımdır.  

Sürdürülebilir turizmin gelişiminde turistlerin ve ziyaret edilen yerlerin bugünkü ihtiyaçlarının, 

gelecekteki fırsatları koruyup genişleterek karşılanması maksatlanmaktadır. Bu yaklaşım, 

ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçların, kültürel bütünlüğün, gerekli ekolojik süreçlerin, sosyal 

ve estetik ihtiyaçların, kültürel bütünlüğün, gerekli ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve 

kırsal hayatı destekleyen süreçlerin devamını içermektedir.  

 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün tanımına göre sürdürülebilir bir turizm 

gelişimi;  

 
 Çevresel kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamalı,  

 Ziyaret edilen toplulukların sosyo-kültürel yapısına, gelenekselliğine 

sayggöstermeli,  

Bütün ilgi gruplarına adil bir şekilde dağıtılan sosyo-ekonomik faydalar ile tutarlı ve uzun 

vadeli ekonomik faaliyetler ortaya koymalıdır.  

 
Buna göre sürdürülebilir kırsal/Tabiat turizminin gelişme ölçütleri;  
 

a. Biyolojik çeşitliliğin korunması,  

b. Ekonomik tutarlılık,  

c. Kültürel zenginlik,  
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d. Yöre halkının refahı,  

e. İstihdam kalitesi,  

f. Sosyal eşitlik,  

g.Ziyaretçi memnuniyeti,  

h. Yetkinin yerele doğru dağıtılması,  

i. Toplumun genelinin refah ve mutluluğu,  

j. Fiziki bütünlük,  

k. Kaynakların etkin kullanımı,  

l. Çevre temizliğidir.  

 
Korunan alanlar açısından; tabiatın seçkin parçaları olan korunan alanlar ile turizm arasındaki 

bağ, korunan alanların tarihçesi kadar eskidir.  

 
Korunan alanlar turizme, turizm korunan alanlara ihtiyaç duymaktadır. Turizm korunan 

alanların kurulması ve yönetiminde göz önüne alınması gereken önemli bir bileşendir.  

 
Aynı şekilde koruma altında olmayan flora ve faunanın tutunduğu tabiat alanlarına ve insanın 

yaşadığı sahalardaki yöresel kültüre de turizm bağımlıdır. Bu bağımlılık Tabiat ve kültürün 

bozulmaması için tedbirler gerektirir. Bu tedbirlerin neler olacağının “sürdürülebilir kırsal 

kalkınma” ilkeleri çerçevesinde tespiti de lüzumludur.  

 
Turizmin önemli bir ekonomik faaliyet olması ve tüm göstergelerin bu faaliyetin büyüme 

eğiliminde olacağı yönünde olması önemli bir husustur. Turizmdeki büyümeyle beraber 

sürdürülebilir turizm, ekoturizm gibi Tabiatla ilgili turizme olan talep artmış ve turizm ürünleri 

ile destinasyonlar çeşitlenmiştir. Turistlerin talepleri de değişmiş ve çeşitlenmiştir. Turistlerin 

talepleri konaklamada konforun sağlanması yanında, yöreye özgü kültürel değerler hakkında 

bilgi edinme, yöre halkıyla iletişim, bölgenin flora ve faunası, özel ekosistemler, tabii hayat ve 

bunların korunması da dâhil olmak üzere daha sorumlu bir seyahat deneyimi kazanmak da söz 

konusudur.  

 
Beklenen büyüme ve yeni eğilimler turizmi o kadar stratejik bir konuma taşımıştır ki, turizm 

eşsiz özellikli tabii veya korunan alanların sürdürülebilirliğinin yanı sıra bu alanların çevresinde 

yaşayan yöre halkının kalkınma potansiyeline de müspet etki sağlayabilmektedir. Bu durumda 
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turizm, tabii alanların korunması ve yöre halkı ile ziyaretçilerin çevre bilincinin arttırılmasında 

kullanılabilecek çok önemli bir araç olabilmektedir. Dolayısıyla turizm sayesinde koruma 

çalışmaları için gerekli mali kaynakların kazanılmasının yanı sıra ziyaretçiler ile yöre halkına 

yönelik bilinçlendirme ve eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması gibi hedeflere 

de ulaşılabilmektedir. 

  
En önemli husus; turizm faaliyetlerinin uzun dönemde sürdürülebilir olması için geniş 

kapsamlı, dikkatli, katılımcı ve paylaşımcı olarak planlaması, sürecin etkin yönetimi ve 

izlenmesi de gereklidir. Aksi takdirde, bu faaliyetlerin geri dönüşü mümkün olmayan olumsuz 

etkileri ortaya çıkacak ve turizm bu alanları tahrip eden bir faktör haline gelecektir. İşte bu 

nedenle bu çalışmaya “SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ GELİŞME (MASTER) PLANI” 

çalışmasına lüzum duyulmuştur.  

 
1.5. SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ GELİŞME STRATEJİSİ  
 
Yukarıda da bahsedildiği üzere, insan kullanımı bakımından hassas olan sahalarda turizm söz 

konusu olduğunda turizmin iyi planlanması ve yönetilmesi önemli olmaktadır.  

 
Alışılmış turizm stratejileri ile Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme Stratejisi arasındaki fark 

şudur; alışılmış yöntemler yukarıdan aşağıya bakış açısı ile uygulanmaktadır. Yani kararlar 

merkezden alınmakta ve uygulanması için yerele taşınmaktadır. Yöre halkı katılımcı 

olamamaktadır.  

 
Sürdürülebilir turizm ise aşağıdan yukarıya bir yaklaşım için gayret göstermektedir. Bu 

yaklaşımda yöre halkının beklentileri ele alınır, yönetime katılmasını sağlayıcı yapı kurulur, 

yörenin kalkınma potansiyelini bünyesinde barındıran tabii değerlerin korunması için kararlar 

ortak alınır ve karar almanın yanında uygulama ve izleme aşamalarında da yöre halkının 

becerilerini, bilgisini, en uygun şekilde kullanmak esastır. Bu yaklaşım yöre halkının, yerel 

otorite ve organizasyonların yetkilendirilmesine dayanır.  

 
Sürdürülebilir turizm gelişim aşamasında Tabiat ve çevresinin ortak çıkarları söz konusudur. 

Konaklama ve diğer turizm altyapıları mümkün olduğunca tabii alan dışında olmalıdır. Bu 

durum Tabiata ve kültüre zararı en aza indirdiği gibi ev pansiyonculuğu gibi faaliyetlerin 

yapılabileceği gibi yöreye faydayı arttırabilir.  
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Yöre halkı ve diğer bölgesel ilgi grupları turizm gelişiminde önemli ortaklardır, söz konusu 

gruplar turiste konaklama imkânı sunacaklar, sunacakları ürünün kalitesinin korunmasında da 

sorumluluk alacaklardır. 

 
Günübirlik ziyaretçiler yerine uzun süreli konaklamaya lüzum duyan turistle hedefleniyorsa, 

tabii ve kültürel mirasa dayalı çekim noktaları, el sanatları gibi faaliyetler ortaya konmalıdır.  

Tabii alanlar genellikle çok hassastır, bu sebeple ekolojik değerler, belirli bir saha ile sınırlı 

olmayacaktır. Geleneksel hayat, yerel kültür, kırsal sosyal ekonomik yapılar da aynı zamanda 

turizmin temel kaynağı olmaktadır.  

 
Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planı’nın Gümüşhane ilimizde Tabiat turizmine 

konu olacak sahaların tüm ilgi grupları için anlamlı ve cazip bir bakış açısına dayandırılmasına 

esas olmalıdır.  

 
Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planı’nda turizm tabiatı koruma, kırsal kalkınma 

için bir araç olarak ele alındığından, Tabiat turizmi yönetim planı olarak ele alınmalıdır. 

Hâlihazırda olan turizm etkinlikleri de tartışılmalı, değerlendirilmelidir. İlde sürdürülemez olan 

turizm veya gelir getirici faaliyetler de tanımlanmalıdır. Ayrıca iyi bir yönetim için tehditler ve 

fırsatlar da ele alınarak bunlardan hareketle ortaya çıkacak fikirler ortaya konmalıdır.  

 
Tabiata dayalı turizm yönetiminin entegre bir anlayışla (alan ve çevresinin sahip olduğu tabii, 

tarihi ve sosyo-ekonomik kaynakların bütüncül ele alınması) değerlendirilmesi de önemlidir.  

 
Turizm gelişimi genel olarak piyasa talebine göre yönlendirilir. Bir alanın turizm potansiyelinin 

değerlendirilmesi, rekabetçi ve özgün bir destinasyon oluşturması için gerçekçi beklentiler 

ortaya konulmalıdır. Yüksek ekolojik değerlere sahip olan sahalar yüksek turizm değeri 

içermeyebilir. Turizm, ancak doğru pazar ürünlerini hedeflediği zaman başarılı olabilir. 

Özellikle hassas tabiat alanlarında taşıma kapasitesi düşük iken, bu alanlardan beklenen 

faydalar yüksek olmaktadır. Taşıma kapasitesinin düşüklüğü sınırlı sayıda turist demektir. Bu 

sebeple taşıma kapasitesinin değerlendirilmesi de önemli olmaktadır.  

 
Entegre tabii alan yönetimi, Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planı ile Tabiat ve 

turizm yönetimi için tüm ilgi gruplarının desteğini almayı hedefler. Tüm ilgi gruplarının etkin 
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desteği önem taşır. Turizm gelişiminin karmaşık yapısı göz önüne alınırsa, ilgi gruplarının etkin 

işbirliği oldukça önemlidir, planın herkes tarafından sahiplenilmesi ayrıcalık olacaktır. 

Sürdürülebilir kırsal kalkınma için kapsamlı bir vizyon belirlenmesine de ihtiyaç vardır. 

 
Pazarlama stratejisi de Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planı’nın bir parçası 

olup, kalkınma ve rekabete açık ürün-Pazar kombinasyonu için yaratıcı yaklaşımlar içermelidir. 

Pazarlar, hedef gruplar, turist sayısı, ürünler, hizmetler, yaratıcı yaklaşımlar bu stratejide yer 

almalıdır. 

 
Turizm destinasyonu yönetimi; yaygın bir stratejik yaklaşım olup, destinasyonu rekabete açık 

hale getirir, bir turizm pazarını iyi bir şekilde yönetmek, pazarlamak, bir destinasyonu 

rekabetçi yapabilmek için gereken tüm unsurları içeren bir rekabetçi yaklaşımdır.  

 
İyi tanımlanmış maksatlarla ve göstergelerle mantıksal bir çerçeve kurmak, ayrıntılı bütçe, mali 

portre ve ilgi gruplarının tümüne açık görev ve sorumluluklar veren bir iş planı hazırlamak 

gereklidir.  

 
Ziyaretçinin izlenmesi ve ziyaretçi yönetim planı: Mademki Tabiat gibi hassas bir sistemde 

çalışılıyor bu durumda turist ziyaretinin ilkelerini belirleyen bir ziyaretçi yönetim planı 

lüzumludur. Aynı zamanda da hem geri bildirim temin etme, hem de taşıma kapasitesinin 

kontrolü için izleme programı da olmalıdır.  

 
Geribildirimler kalitenin arttırılması, sunumların taleplere uygun hale getirilmesi 

(iyileştirilmesi) ve hizmetteki aksamaların tabiattaki değişimlerin takibi için çok gereklidir.  

Şu unutulmamalıdır ki; turizm, tabiatın korunması için ortaya konan ana hedeflere ulaşmak 

garanti edildiği takdirde teşvik edilmelidir.  

 
1.6. ÜRÜN VE TABİAT TURİZMİ ÜRÜNÜ KAVRAMLARI  
 
Ürün, “İhtiyaç ve isteği tatmin edebilecek olan ve ilgi uyandırma, sahip olma, kullanma ve 

tüketim maksadıyla pazara sunulan her şey” olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda ürün, 

sadece fiziksel nesnelerle sınırlandırılmamakta, somut ve soyut olan ve bir ihtiyacı tatmin 

edebilecek özelliğe sahip herhangi bir şey olarak düşünülmektedir. Böylece “Pazarlamada 
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ürün kavramı, belirli bir ihtiyacı ve isteği doyurma özelliği bulunan, değişime konu olan ve 

pazara sunulan her şeyi ifade etmektedir”. 

 
Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi maksatlarla yapılan geziler ve bir ülkeye 

veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin ve yapılan 

çalışmaların tümüdür.  

 
Turistlerin çeşitli istek ve ihtiyaçları turizm ürünleri ile karşılanmaktadır.  
 
Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandiği konaklama, yeme-içme, ulaştırma, 

eğlence ve diğer birçok hizmetlerin bileşimi şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir tanıma göre 

ise turistik ürün; turistin seyahat ve geçici konaklamalarından doğan gereksinimlerini 

karşılayabilecek nitelikte olan mal ve hizmet karışımından oluşan bir paket olarak 

tanımlanmaktadır. 

 
Genel olarak Turistik Ürün; turistin, sürekli yaşadığı yerden ayrılıp tekrar aynı yere dönünceye 

kadar geçen süre içinde, satın aldığı mal ve hizmetlerin ve yaşadığı deneyimlerin bir bütününü 

oluşturmaktadır.  

 
Turistik Ürün: “Çağdaş insanın çok boyutlu gereksinimlerini karşılamak üzere turizm 

işletmelerince bir araya getirilmiş ve yeniden düzenlenmiş Tabii, toplumsal, siyasal ve 

psikolojik verilerden oluşan karmaşık mallar ve hizmetler bütünüdür”.  

 
Turizm ürünü, endüstrideki bulunduğu konuma göre farklı kurumlar ya da kişiler tarafından 

farklı şekilde tanımlanmaktadır. Otel işletmecisi tarafından turizm ürünü; konaklama olarak 

tanımlanırken; seyahat işletmecisi tarafından tur; havayolu işletmecisi tarafından da hava 

ulaşımı olarak tanımlanmaktadır. Ekonomist M. Sinclair ve Mike Stobler turizm ürününü, 

seyahat (ulaşım), eğlence ve alış veriş, banka, seyahat acentesi ve tur operatörleri gibi çeşitli 

aktivite ve hizmetleri içeren bileşik bir ürün olarak tanımlanmaktadır. Turistik ürün bir hizmet 

endüstrisi olan turizmde hizmet ağırlıklı ve heterojen bir görünüm sergilemektedir. 

 



  
   
 

                                                                  14                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Fotoğraf 2 Denizli İli Manzara 
 
Turizmde ürün iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, bir ülke veya bir yörenin, sahip olduğu 

tüm tabii, tarihi ve kültürel kaynakların oluşturduğu turizm ürünüdür. İkincisi ise tüketicilerin 

yer değiştirmelerini sağlayan ve tatil yapmalarına imkân veren tüm hizmetlerdir. Buna göre 

turistik ürünü oluşturan unsurlar;  

 
     I. Turistleri çeken bir ülkenin veya bir bölgenin tabii, kültürel, tarihi, sanatsal, varlıkları 

ve değerleri,  

    II. Turiste hizmet veren işletmeler, otel, motel, restoran, eğlence spor tesisleri ve seyahat 

acentaları,  

    III. Turistin yer değiştirmesini, gidilecek yere ulaşımını sağlayan taşımacılık işletmeleri 

olarak sıralanabilir.  

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_4biBrsrOAhWIDxoKHYE7AowQjRwIBw&url=http://pamukkale.gov.tr/tr/Denizli-Tanitim-Brosur/Kultur-ve-Tabiat-Varliklari-Zengini-Denizli&psig=AFQjCNFCC2wLXD4uHEzUTX5ACoEsX5I2qA&ust=1471588902505502
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Bir ülkede veya bölgede çok zengin turistik değer ve kaynakların olması tek başına turist 

talebini oluşturamaz. Bu kaynakların bir turizm endüstrisince işlenmesi ve turistin kullanıma 

sunulabilir olması gerekir. Bu noktada ihtiyacı karşılayabilme özelliği, diğer deyişle bunu 

sağlayacak olan turizm işletmeleri öne çıkmaktadır.  

 

Turistik ürünü oluşturan çok sayıdaki unsurlar üç ana değişken altında toplanmaktadır:  

Çekicilik, Ulaşılabilirlik ve Turizm İşletmeleri. 

 

Şekil 1. Turistik ürün 
 

Herhangi bir destinasyonun bir çekicilik özelliğine sahip olmasi, talep çekebilmesi açısından tek 

başına yeterli değildir. Çekiciliği yüksek olmasına karşın turistik merkezlere ulaşımın güç 

olması, ürünlerin pazarlanmasında bir takım güçlüklerin ortaya çıkmasına neden olur.  

 
Ulaşılabilirlik; yüksek bir çekicilik özelliğine sahip destinasyonların, pazardaki hedef kitleye 

olan yakınlığı ve onlara düşük maliyetle ulaşılabilme olanağını ifade eder. Yoğun nüfuslu 

yerleşim merkezlerine yakın yerler, ulaşımı en kolay ve en çok turist çeken yerlerdir. 

 



  
   
 

                                                                  16                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

 
Fotoğraf 3 Acıgöl 
 

1.6.1. ÇEKİCİLİK 
 
Turistin bir çekim yerini diğerine tercih etmesini, o çekim yerine karar vermesini sağlayan 

turistik ürün unsurlarına çekicilik adı verilir. Çekicilik unsuru yöresel, ulusal olabildiği gibi 

uluslararası nitelikte de olabilir. Ayrıca, mekân-yerden başka, olay çekiciliği şeklinde de olabilir. 

Yer çekiciliği, Antalya, Kuşadası, Göreme veya dağ, deniz, kum, güneşli yerler vb. olabilmekte; 

olay çekiciliği ise, fuar, sergi, konferans, olimpiyatlar, sanat gösterileri vb. olabilmektedir.  

 
Çekicilik; tabii çekicilikler ve kültürü de içine alan insan yapısı çekicilikler olmak üzere iki 

başlıkta toplanabilir.  

 
“Tabii Çekicilikler: Su kaynakları başlı başına büyük bir rekreasyon çekiciliktir. Her geçen gün 

suya dayalı rekreasyonel faaliyetler hızlı bir şekilde büyümektedir. Bunlar arasında; balık 

tutma, yüzme, kano yapma, su kayağı, su altı avcılığı, yelken ve kürek sporları vb. sayılabilir. 

Manzara güzelliği de birinci derecede önemli rekreasyon ve turizm kaynağıdır. En çok turist 

çeken coğrafi görünümler çoğu kez arazi yapısı ve su özelliklerinin birleştiği alanlardır.  

 
Coğrafi konum turistik yöreye olan talep bakımından çok önemlidir. Manzara güzelliğine, 

İngiltere’nin göller bölgesi, İsviçre ve Kuzey İtalya’da insan yapısı göl ve baraj gölleri, Kaçkar 
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Dağlarının buzul gölleri, Isparta’nın göller bölgesi ve ülkemizin deniz kıyılarının büyük bölümü 

muhteşem manzaralara sahip olması örnek gösterilebilir.  

 
Dağlar esas olarak manzara güzellikleri yanında dağcılık, kış sporları ve trekking yapmak için 

turistlere çekici görünürler…  

 
İnsan yapısı çekicilikler; İnsan tarafından oluşturulan turistik değerler, bir yandan sanat 

şehirleri, tarihi eser ve anıtlar, müzeler, baraj ve köprüler, stadyumlar, üniversite binaları vb. 

gibi unsurlardan oluşurken, diğer taraftan uygarlık, gelenekler, kültür, folklor, din, sanat, 

festivaller, bayramlar, siyasi ve sportif oluşumlar, sergi ve fuarlar, turizm endüstrisini oluşturan 

konaklama, ulaşım, dinlendirici ve eğlendirici donanım, turizm organizasyonunun yapısı gibi 

unsurlardan oluşur”.  

 
Turizm ürününde çekiciliği belirleyen hususlar, münhal sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik 

etkenler olarak dört gruba da ayrılabilir. Buna göre; yerli halkın misafirperverliği, gelenek 

görenekleri, kültürü, siyasi yapısı, ekonomik yasamı ve eğitim durumu sosyo-kültürel faktörler 

olarak turizmde önem kazandırmaktadır. 

 
Çekiciliğe Dünya üzerinde çok sayıda izleyicisi olan otomobil yarışlarının en ilgi çeken bir türü 

olan Formula 1 yarışlarının bir ayağının Monaco’da yapılması, İspanya’nın turistik şehirlerinde 

yapılan boğa güreşleri, Cannes ’teki uluslararası film şenliği gibi faaliyetler örnek olarak 

verilebilir.  

 
1.6.2. ULAŞILABİLİRLİK  
 
Turistik ürünü oluşturan diğer bir unsur ise; turistik merkezlere ulaşılabilirliktir. Çekiciliği 

yüksek olmasına karşın turistik merkezlerine ulaşmak zor ise, havayolu, denizyolu ve karayolu 

bağlantısı yetersiz ise, turistik ürünlerin pazarlamasında güçlükler ortaya çıkacaktır. 

Ulaşılabilirlik; çekiciliği yüksek olan turizm merkezlerinin pazardaki hedef kitleye olan yakınlığı 

ve onlara düşük maliyetle ulaşılabilme olanağını ifade etmektedir. Ancak, üst ve orta grup için 

ulaşılabilirliğin bir çekicilik faktörü olması ile düşük maliyet arasında çok fazla bir belirgin bir 

ilişki bulunmaktadır. Bu grup için zaman maliyeti çok daha önemli bir çekicilik kriteridir. Bir 

turistik ürünün ulaşılabilirliği onun kolay ve ekonomik oluşuna bağlıdır. Büyük kentlere yakın 

çekici yerler, turist akışını hızlandırır. Özellikle günümüz ulaşım araçlarının gelişmiş 
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teknolojileri, fiziksel uzaklığın öneminin oldukça azalmasına neden olmuştur. Dolayısıyla 

yetersiz ulaşım imkânları, turizmi olumsuz etkilemektedir.  

 
Yer ve olay çekiciliği, hizmet işletmeleri olan yerlerin kullanılan, tüketilen bir turistik ürün 

olmaları onlara ulaşımıyla doğru orantılıdır. Ulaşılabilirlik, fiziki mesafe, zaman ve ulaşım 

masrafları ile ölçülür ve değerlendirilir. Bir turistik ürünün ulaşılabilirliği onun kolay ve 

ekonomik oluşuna bağlıdır. 

 

 
Fotoğraf 4 Acıgöl  
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Fotoğraf 5 Acıgöl  

 

 
Fotoğraf 6 Akdağ Tabiat Parkı 
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Fotoğraf 7 Akdağ Tabiat Parkı 
 

1.6.3. TURİZM İŞLETMELERİ  
 
Bir ülkenin sahip olduğu ve ulaşılabilme özelliğine sahip turistik çekicilikler, onu destekleyen 

işletmelerce tamamlanmadıkça hak ettiği değeri ve ilgiyi bulamaz. Bu nedenle turizm 

endüstrisinde faydalılık ilkesi, turizm işletmelerince sağlanmaktadır. Turizmde başlıca 

işletmeler; ulaştırma, konaklama, yiyecek, seyahat, rekreasyon ve diğer turizm işletmeleri 

şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. 

 
Turizmde başarı için, ziyaret mahalline gelen yolcu talebini karşılamaya yetecek sayıda 

konaklama tesislerine ihtiyaç duyulur. Konaklama tesislerinin önemi hiçbir zaman ve hiçbir 

şekilde göz ardı edilemez. “Birinci derecedeki turizm işletmeleri arasında ilk sırayı alan ve 

turistik mal ve hizmetlerin üretimini sağlayan, varlıkları turizm olayına bağlı olarak ortaya çıkan 

ve şekillenip çeşitlenen işletmelere konaklama işletmeleri denir” Genellikle konaklama 

tesisleri içinde hizmet veren yiyecek-içecek işletmeleri, çalışma alanı dışında, bağımsız ticari 

kuruluşlar olarak da hizmet sunmaktadırlar. Üç yıldızlı otel statüsünden itibaren konaklama 

tesisleri içinde zorunlu olarak bulunan yiyecek içecek birimleri, konaklama işletmeleri içinde 
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hizmet verirler. Ayrıca yeme-içme, konaklama ve eğlence tesisleri olmadan turizm ürünü 

olmayabilir.  

 
Dünya turizm hareketlerinin gelişiminde, kuskusuz en büyük paylardan biri ulaştırma 

sektörüne aittir. Ulaşım araçlarının gelişimi, daha hızlı seyahat ve daha çok yer gezip görme 

şansını da beraberinde getirmiştir. 

 
Ulaşım işletmeleri içinde demiryolu, denizyolu, karayolları, havayolları işletmeleri yer 

almaktadır. 

 
Diğer bir turizm işletmeleri de rekreasyon işletmeleridir. Rekreasyon işletmeleri kişilerin boş 

zamanlarını değerlendirmek, eğlence-dinlence ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla 

katıldıkları etkinlikleri sunan işletmelerdir. Rekreasyon işletmeleri çeşitli kaynakları 

kullanmaktadırlar. Bunlar; 

 

 Tabii kaynaklar: Milli parklar, Tabiat alanları, hayvanat bahçeleri vb.  

 Sportif kaynaklar: Kayak, atlı spor, golf, tenis, paraşüt, futbol, basketbol vb.  

 Kültürel kaynaklar: Tiyatro, konserler, müze, sinema, folklor, festival vb.  

 Eğlenceye yönelik kaynaklar: Oyun salonları, bale, tiyatro vb.  

 
Turizm merkezlerinde faaliyet gösteren her işletme bir anlamda bir turizm işletmesi işlevi 

görmektedir. Seyahat ve tatil sırasında giyilen özel giysileri, yolculuğa ve mevsim koşullarına 

uyum sağlayabilmek için gereken şapka, ayakkabı, gözlük vb. malları üreten işletmeler, 

sattıkları mallar yalnızca turistlerin gereksinimi olmadığı halde varlıkları büyük ölçüde turizme 

bağımlı olan tatil beldeleri, havayollarında çeşitli perakendeci işletmeler, çevirmenlik, 

rehberlik, yüzme, kayak, tenis, binicilik dallarında öğretmenlik yapan kişiler, hatıra eşyası satan 

kuruluşlar bu gruba örnek olarak verilebilir. 
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Fotoğraf 8 Akdağ Sığırkuyruğu Günübirlik Kullanım Alanı 
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Fotoğraf 9 Honaz Dağı Milli Parkı Mescit ve Tanıtım Merkezi 
 

 

Fotoğraf 10 Honaz Dağı Milli Parkı 
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Fotoğraf 11 Honaz Dağı Milli Parkı  
 

 

Fotoğraf 12 Honaz Dağı Milli Parkı 
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1.7. TABİAT TURİZMİNİ OLUŞTURAN KAYNAKLAR 
 
Tabiat turizmin en önemli özelliklerinden biri yerel kültürdür. Yerel kültür, özellikle yabancı 

turistlerin ve kent halkının ilgi odağıdır. Bu nedenle turizm etkinliklerinde yerel halkın katılımı 

çok önemlidir. Ancak turizm etkinliklerinde gelenek göreneklerin zayıflaması, gençlerin 

turistlere özenmeye başlaması, hoşgörü ve misafirperverliğin yok olması gibi tehlikelerle karsı 

karsıya kalınabilmektedir. Ayrıca, turisti yadırgama, kırsal kültür içine kabul etmeme gibi 

sakıncalar oluşabilmektedir. Bu nedenle yerel-kültürel mirasın turizm için önemli bir değer 

olduğu unutulmamalı, tüm bu yeniliklere açık olarak yerel kültür korunmalıdır. Folklorik 

değerlere önem verilerek halk oyunları, enstrümanlar, geleneksel giyim gibi folklorik 

zenginlikler araştırılmalı, geliştirilmelidir. 

 
İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı, Türk mutfağı gibi öne çıkan gastronomi ürünlerin varlığı 

turizm bölgesinin gelişiminde önemli yere sahiptir. Tabiat turizminin farklı boyutları 

bakımından ülkeler arasında farklılıklar vardır. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Tabiat turizmin başlıca kaynakları 

Dağlar 
Göller 
Nehirler 
Ormanlar 
Doğa Manzaraları 
 
 
 
 
 
El Sanatları 
Yerel Etkinlikler 
Beslenme 
Agriturizm 
Geleneksel Müzik 

Kırsal Turizm 

Toplumu 

 

Kırsal Alanlar Kırsal Miras 

Kırsal Etkinlikler Kırsal Yaşam 

 Endüstriyel (Çağdaş)                                  
Mimari 
 Tarih öncesi miras  
 Kaleler, kiliseler vb.  
 Köyler 

Bisiklete Binme 

Balık Tutma 

At Binme 

Avcılık 

Yürüyüş 
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Tabiat turizmi faaliyetinde kullanılan tabii kaynaklar;  
 

1. Tarihi ve kültürel yapılar  

2. Güzel manzaralı yerler  

3. Dağlar  

4. Ormanlar  

5. Kanyonlar  

6. Çöller  

7. Göller  

8. Volkanik araziler  

9. Mağaralar  

    10. Gastronomi  
 

Fotoğraf 13 Acıgöl 
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Fotoğraf 14 Işıklı-Gökgöl Sulak Alanı 
 
 
 

Fotoğraf 15 Honaz Dağı Milli Parkı 
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1.8. TABİAT TURİZMİNİN MAKSADI  
 

 Turizmin, tabii ve geleneksel çevreye verdiği tahribatın en alt düzeye indirilmesi,  

 Turistlere ve yerel halka, tabiatın ve geleneksel sosyo-kültürel çevrenin korunmasına 

yönelik eğitim verilmesi,  

 Turizmin, yerel halkın ihtiyaçlarını karşılayan, yerel yönetim ve halkla işbirliği içinde 

gelişen sorumlu bir ticaret olarak özendirilmesinin sağlanması,  

 Koruma kapsamındaki tabii ve sosyo-kültürel alanların yönetimi için kaynak ayrılması,  

 Turizmin negatif etkisinin en alt düzeye indirilmesi maksadıyla sosyokültürel ve tabii 

çevreye yönelik uzun vadeli takip ve değerlendirme programlarının desteklenmesi,  

 Turizmin, yerel halkın geçimine katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi,  

 Turizmin gelişiminin yörenin sosyal ve çevresel kapasitesini artıracak şekilde 

gelişmesinin temini,  

 Çevreyle uyumlu, tabii ve geleneksel sosyo-kültürel yaşamla iç içe geçen, yöresel bitki 

ve yaban hayatını koruyan turizm şekline uygun altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi,  

 Ulusal ve uluslararası sermaye olarak ele alındığında ekoturizmin maksadı yeni kazanç 

alanları elde etmektir.  

 
1.9. TABİAT TURİZMİNİN İLKELERİ  
  
Tabiat turizmi ilkeleri; yararlanma, gelişim, tasarım, kırsal ekonomi, koruma ve pazarlama 

olmak üzere 6 ana başlık altında özetlenebilir.  

 
Koruma ve kullanma: Kırsaldaki turizmden faydalananlar, bu turizmin en değerli varlığı olan 

kırsal alanın korunmasına ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmak için koruma ve 

canlandırma politikalarına ve programlarına destek sağlamalıdır.  

 
Tasarım: Yeni turizm gelişim projelerinin planlanması, yerlerinin saptanması ve yönetilmesi, 

peyzaja uygun olmalı ve mümkün olan durumlarda ise peyzajı zenginleştirmeye çalışmalıdır.  

 
Gelişim: Kırsaldaki turizm gelişimi, koruma ve ayağa kaldırma maksatlarına yardımcı olmalıdır. 

Örnek olarak, tarihi evlere yeni kullanımlar, çiftliklere ise ek kullanım ve gelir getirebilir; 

terkedilmiş arazilerin ıslahına yardımcı olabilir ve kırsala ulaşım için yeni fırsatların önünü 

açabilir.  
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Kırsal Ekonomi: Turizme yatırım, kırsal ekonomiyi desteklemeli, fakat hem yoğun kalabalıktan 

ve erozyon ile aşırı kullanma dolayısıyla turizm kaynaklarına hasar vermekten kaçınmak için, 

hem ekonomik ve hem de başka faydaları yaygınlaştırmak için, coğrafi olarak daha geniş çapta 

yayılmanın ve ziyaretlerin en yoğun olduğu dönemlerin dışına daha çok kaydırılmasının 

peşinde olmalıdır.  

 
Pazarlama: Turizm sanayısının tanıtım, bilgilendirme ve pazarlama girişimlerinde insanların 

kırsala yönelik anlayışlarını ve ilgilerini derinleştirerek takdir etme ve yararlanma duygusuna 

ulaşmalarını sağlamaya çalışılmalıdır. 

 
Söz konusu bu ilkeler kırsal alanların korunarak kullanımına rehber olma özelliği taşımaktadır. 

Bu rehberlik tüm dünyada kırsal alanlara yönelen ve her geçen gün artan ilginin getireceği 

olumsuzlukların giderilmesi açısından da son derece önemlidir. 

 
Tabii çevrenin ve Yerel kültürlerin sürdürülebilirlik ilkesi;  
 
Tabiat turlarında tabii çevrenin bozulmaması ve korunması gerekir. Bu tür turların, belli bir 

plan ve program çerçevesinde hayata geçirilmesi, seçilen rotanın ve uyulması gereken 

kuralların önceden belirlenmesi ve eğitilmiş uzman rehber kullanılması gerekmektedir.  

 
Tur düzenleyen acentalar ve tur katılımcıları, korunan alanlarımızda: ( milli park, tabiatı 

koruma alanı, tabiat anıtı, yaban hayatını geliştirme sahası vb.)  

 
 İlgili kurumlarca konulmuş kurallara, kamp yapılması yasak olan ya da kısıtlamalı 

bölgelerdeki yasaklara,  

 Gezilen ve kamp yapılan yerlerde belirlenmiş gezi rotalarına,  

 Tecrübeli tabiat rehberinin uyarılarına,  

 Flora ve faunaya asgari zarar verecek şekilde hareket etmek,  

 Gezi faaliyeti sırasında çevreye atık ve tabiatda silinemeyecek izler bırakmamak,  

 Nesli tehlikede bulunan hayvanların bulunduğu bölgelerde gürültü, vb. kirlilik 

yaratmamak,  

 Flora ve faunanın korunmasına özel önem verilen yerlerde tur rotalarını, koruma 

ilkelerini gözeterek sık sık değiştirmek,  
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 Yetkili resmi kurumlar tarafından mutlaka tabiat ve alan klavuzluğu sertifikasyonu 

kullanmak, eğer yoksa tabiat turları konusunda uzman kurum ve kişilerden eğitim almış 

tecrübeli rehberler bulundurmak zorundadırlar.  

 
Turizm planları ve projeler uzun dönemli Çevresel kaliteyi sağlayıcı özellikte olmalıdırlar. 

Planlayıcılar, ekonomik bir sektör olarak sadece turizmi tek başına görmemeli, turizmle birlikte 

var olacak dengeli bir ekonomiyi hedeflemelidirler (Kaynak. Ş,2010s.104).  

 
Tabiat turizm faaliyetinin yapıldığı bölgenin yerel halkının bu turizm faaliyetlerinden yarar 

sağlaması, maddi bir pay almasını ifade eder. Bunu sağlamak için; uluslararası büyük tur 

operatörlerinden ziyade, ülke ve bölge çapındaki daha küçük acentaların tabiat turizmi 

faaliyetinde yer alması gerekir. Burada uzman acentecilik ön plana çıkmaktadır. Tabiat turizm, 

tabii ve yabanıl hayat gibi belli alan ve konularda uzmanlaşmış bu tür acentaların, tur 

programlarını yaparken, tur gereksinimlerini bölgeden sağlamaları, bölgeye maddi yarar 

sağlanmasının önkoşulu olmalıdır. Bir bölgeye turizm aracılığıyla katkı sağlarken, maddi ve 

manevi kültür unsurlarının bozulmamasına da dikkat edilmelidir. Otantik kültürlerin, ahlaki 

değerlerin bozulmadan yaşadığı bölgelerde, turist gruplarının bu değerlere saygılı davranması 

beklenmektedir. Kılık-kıyafet konusuna özen göstermek, dini ve manevi değerlere saygılı 

davranmak, yerel yeme-içme-eğlenme vb. gelenek ve göreneklere uyumlu davranmak ve 

mümkün olduğunca katılmak önemlidir Ayrıca, maddi kültür eserlerine saygılı ve korumacı 

davranmak, gerek turizm profesyoneli, gerekse tüketici olarak, yerel dokuyla uyuşmayan 

modern mimari ürünler yerine; koruma altına alınmış otantik yapılarda hizmet veren 

konaklama tesislerini tercih etmek de gerekir. (Kaypak. Ş,2010s.104) 

 
Tabiat turizminde de kuşkusuz genel turizm ilkeleri, yönetmelikleri ve planları geçerlidir. 

Ancak, kitle turizmindeki hataların tekrarlanmaması maksadıyla:  

 

 Tabii ve kültürel mirasın korunması,  

 Kırsal alanlarda ve korunmuş alanlarda yerli halkın yaşam düzeyinin yükseltilmesi,  

 Ekoturizmin özendirilmesi,  

 Tabii, kültürel ve yerel özellikleri tanımak, tanıtmak, korumak, uzun vadede 

sürdürülebilirliği garanti etmek yöntem ve tekniklerin yaygınlaştırılması,  
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 Tabiat turizmi ürününün güvenirliliğinin ve rekabet gücünün ortaya çıkması için kalite 

sistemlerinin belgelendirilmesi,  

 Toplumun, politikacıların, turizm ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların ekoturizm 

konusunda bilgilendirilmesi, turizmin sürdürülebilirliğin sağlanması açısından oldukça 

yararlı olacaktır.  

 
Tabiat turizmde tabiat alanlarının korunması, geliştirilmesi, çevresiyle birlikte toplumun 

sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunması önkoşul özelliği taşımaktadır. Tabiat turizmin 

geliştirileceği ülke, bölge ya da yerel alanda mutlaka özel politika ve stratejilerin belirlenmesi 

ve uygulanabilirliğinin tartışılması gerekir. 

 
Ulusal parklar ve korunan alanlar ekoturizmin temel kaynağını oluşturmaktadır. Tabiat turizmi, 

sürdürülebilir turizmin etkin yönetim anlayışı ve tanıtımla kırsal kalkınmada önemli neticeler 

doğurabilir. 

 
Tabiat turizm alanlarında konaklama-yeme-içme tesislerinin tabiata uygun, yapılması iletişim 

ve ulaşım araçlarının çevreyi en az kirletecek şekilde geliştirilmesi, gürültü ve kirlilik yaratan 

araçlardan ve sportif etkinliklerden kaçınılması ilke edinilmelidir. İnşaat malzemesi, mobilya 

ve dekorasyon yerel dokuya uygun olmalı, düşük kirlenme yaratabilecek enerji türlerinden 

yararlanılmalıdır. Düzenlenecek tur güzergâhları, yürüyüş, bisiklet yolları tabiatın bir parçası 

olarak planlamalıdır. Yerel toplumun Tabiat turizmi etkinliklerinin her aşamasına katılması, 

planlama, yönetim ve denetim çalışmalarını izlemesi sağlanmalıdır. Bu alanların tabiat turizmi 

ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi, ülkemizdeki sürdürülebilir Tabiat turizmi açısından da 

geçerlidir. 
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Fotoğraf 16 Honaz Dağı Milli Parkı 
 
 
 

Fotoğraf 17 Honaz Dağı Milli Parkı 
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1.10. TABİAT TURİZMİNİN FAYDALARI  
 
Tabiat turizm aktivitelerinin bulunduğu destinasyonlarda çevre eğitimi imkânı sağlamakta 

ayrıca bunun yanında, tabiliğin yaşatılmasına olanak sağlayan tutum ve davranışları da teşvik 

etmektedir. Yine sürdürülebilir bir sanayi ve kalkınma için yöre halkını motive edici bir etkiye 

de sahiptir. 

 
Tabiat turizmin yöre kalkınmasına sağlayacağı faydaları şunlardır;  
 

 Kırsal alanlara götürülecek altyapı, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin kalite ve sayısında 

artmasına,  

 Tabiat turizminin gelişmesi ile kırsal yöredeki kadınların aile içerisindeki rollerinin değişmesi 

ve kadının çalışma yaşamına daha aktif olarak katılmasına,  

 Restore çalışmaları ile geleneksel mimari tarz korunarak çevrenin peyzaj açısından 

planlanmasına,  

 Kentte yaşayanların kırsal hayatı yerinde görmesi sonucu kırsal hane halkının problemlerinin 

fark edilmesi şeklinde çözüme kavuşturulmasına,  

 Biyolojik çeşitliliğin korunmasına,  

 Kentte yaşayan insanların kırsal alanları ziyareti sonucu her iki kesim arasında bilgi akışı 

olabilir. Bunun sonucunda kırsal alandaki halk için yeni şeylerin öğrenilmesi, yeni insanlar 

tanıma ve dışa açılma; turistler için ise kırsal aile ile birlikte yaşama, yeni dost edinme ve farklı 

hayat görüşüne sahip olma gibi faydalar sağlanabilir.  

 Kırsal halka yerinde istihdam sağlanması,  

 Bölge ekonomisinde üretim çeşitliliğinin artırılarak ekonomik istikrarın sağlanmasına,  

 Bölgede nitelikli, niteliksiz işgücüne önemli çalışma fırsatlarının oluşturulmasına,  

 Bölgede yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesine,  

 Yerel düzeyde sanayi ve ticareti uyarıcı altyapı yatırımlarının geliştirilmesine,  

 Gençlerin ve toplumun eğitimi ile yerel düzeyde modernizasyon sürecinin sağlanmasına,  

 Sosyo-ekonomik gelişme konusunda başka seçeneği olmayan bir yörede yerel halk ve turistler 

tarafından kullanılabilecek rekreasyonel ve turistik olanaklar sağlanmasına,  

 Yerel düzeyde kişisel gelirlerin ve vergi vb. kamu gelirlerinin artmasına,  
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Yerel düzeyde imajın geliştirilmesi ve yerel halkın çevreyi koruma ve geliştirme bilincinin 

artmasına,  

Bölge ve kırsal kalkınmaya imkân sağlamaktır.  

 

 
Fotoğraf 18 Işıklı-Gökgöl Sulak Alanı 

 
1.11. TABİAT TURİZMİNİN ETKİLERİ  
 
1.11.1. Tabiat Turizminin Ülke Ekonomisine Etkileri  
 
Tabiat turizm faaliyetleri, gelişmekte olan ülkelerde toplumun gelir düzeyi yüksek olan 

kesiminin kırsal alanlarda inşa ettirdikleri ve daha çok yakın kullandıkları ikinci evler / tatil 

evlerinde, yalnızca denize ya da göle girmek, balık tutmak gibi küçük çaptaki faaliyetlerden 

oluştukları halde, gelişmiş ülkelerde çok sayıda insanın katılabildiği ve çok çeşitli faaliyetlerden 

oluşan dev bir endüstri haline gelmiştir. Yüksek ücret alan kentli nüfus her gün işe gidip gelme 

şekillerini kırsal yaşam şekline dönüştürmeye değişen sosyal değerler kent merkezlerini 

çevreleyen çiftlikler kentli nüfusu barındırmaya başlamıştır.  

 
Türkiye’de son yıllarda turistik kıyı merkezleri ve büyük kentlerin çevresindeki köyler, yine 

antik kentlerin yakınlarındaki kırsal yerleşmeler, yol kenarlarındaki köyler, kasabalar, turizme 

artık yabancı değillerdir. Kır lokantaları, alışveriş sergileri, balık çiftlikleri ve kırsal yollar, 
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turistlerle veya günübirlikçilerle tanışmışlardır. Bu tür yerlere ya da onların içinde bulunduğu 

kırsal alanlara günlük geziler düzenlenmektedir. Bazı projelerle (Kaya köy/Fethiye gibi) eski köy 

kalıntılarının canlandırılmasına gidilmekte, bazı köylerde ise konaklama, kültür mirası evlerde 

gerçekleştirilmektedir (Şirince köyü-Selçuk/İzmir) Bütün bu gelişimler, ülkemizde kırsal 

turizmin son yıllarda talep görmeye başladığının işaretidir.  

 
Son yıllarda daha çok gelişen Tabiat turizm, kırsal yörelerin kalkınmasına yardımcı olarak, ülke 

ekonomisine katkıda bulunur. Tarımsal ve turistik etkinlikler bir arada ve birbirinin 

tamamlayıcısı olarak, hem kırsal alan hem de ülke ekonomisine önemli olumlu etkileri olur. 

 

 
Fotoğraf 19 El Sanatları 

 

Ülkemizde kırsal alanda yaşayan nüfus kente göç nedeniyle giderek azalmaktadır. Turizm, 

turistik çekim gücü olan yörelerin canlılığı için zorunlu olan en uygun nüfus miktarının köyde 

tutulması ve göçün önlenmesi açısından önemli bir etmendir. Kırsal alandan kente göçün 

önlenmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve eşit gelir dağılımı ile sağlanır. 

  
Kırsal turizm, kırsal yörelerde yaşayan insanlara yeni bir çalışma olanağı getirerek, kırsal 

yörelerin kalkınmasını ve iç göçü engeller.  
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Türkiye’de kırsal alanların kalkındırılması ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine 

yönelik çalışmalar, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına kadar gitmektedir. Cumhuriyetin 

kuruluşuile başlayan modernleşme hareketleri tarımda ve kırsal kesimde kalkınma çabalarında 

da etkisini göstermiştir. 

 
Nüfusun çok önemli bir bölümünün köylerde yaşadığı ve ekonominin ağırlıklı olarak tarıma 

dayandığı bu ortamda, tarımsal ve kırsal kalkınmanın ulusal kalkınmadaki rolü, kalkınma ve 

çağdaşlaşma çabalarında tarıma ve kırsal nüfusa özel bir önem verilmesini zorunlu hale 

getirmiştir. 
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Fotoğraf 20 Honaz Dağı Tanıtım Merkezinden Görüntüler 
 

1.11.2. Tabiat Turizminin Çevresel Etkileri  
 
Kırsal alanlarda yaşayanların en önemli sorunlarından bir tanesi de işsizliktir. Bu yörelerde 

kırsal turizmin gelişmesi, yeni yatırımların yapılması (otel, motel, restoran) ve sonucunda çok 

sayıda kişinin iş sahibi olması anlamına gelmektedir. Bu durum hem kırsal bölgenin, hem 

ülkenin istihdamına olumlu katkıda bulunacaktır. Bununla birlikte, kırsal alanlarda özellikle 

tarımın yoğun olduğu yerlerde gizli işsizlik oranı da en aza inmiş olacaktır. Kırsal alanlarda 

tarımla uğraşan kesimin, yani çiftçilerin gelirlerinin yetersiz ve istikrarsız oluşu, kırsal 

yoksulluğun daha geniş toplum kesimlerini etkilemesine neden olmaktadır. Ancak, yörede 

turizmin gelişmesine paralel olarak, bölgede gelirlerin artması, tarım sektöründe üretim 

kapasitesinin artmasına, standardizasyon sağlanmasına ve kaliteli ürünün gerçek fiyatını 

bulmasına katkı sağlar. Bunun sonucunda o yörede tarımla geçinen kesimin gelirinde reel bir 

artış olacaktır. Tarım ekonomisinin yaygın olduğu bölgelerde turizmin gelişmesiyle tarımla 

geçinenlerin hem refah düzeyi artmış olacak hem de gelire bağlı olarak yoksulluk da azalmış 

olacaktır.  

 
Kırsal alanda turizmin gelişmesine bağlı olarak turizm işletmelerinin farklı departmanlarında 

(kat hizmetleri, temizlik gibi) istihdam edilmesiyle hem işsizlik oranı azalmış, hem de 

çalışanların gelirleri artmış olur. 

 
Tabiat turizminin gelişmesiyle birlikte, Türkiye’de önemli bir kültürel zenginlik oluşturan 

yöreye ait ağaç işleri, halı, kilim, el işlemeleri, süs malzemeleri gibi geleneksel el sanatları ve 

diğer hediyelik eşyalar pazarlanarak yöre halkına ek bir gelir sağlamakta ve gelir dağılımındaki 

dengesizliğin azalmasına katkı sağlamaktadır.  
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Tabiat alanlarında yerel kaynakların turizmin temel hammaddesini oluşturması, ekonomik 

faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde, yerel işbirliği ve kalkınma taleplerinin güçlendirilmesine yol 

açmaktadır. Bu, aynı zamanda yerel girişimcilik ruhunun da gelişmesine ortam 

hazırlamaktadır.  

 
Tabiat turizmin gelişmesiyle yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama taleplerinin 

karşılanması doğrultusunda ailelerin oturdukları evlerin bir bölümünü ya da oturmadıkları 

evleri kiraya vererek ek gelir sağlamaktadırlar. 

 
Kırsal alandaki turizm yatırımlarına (otel, motel, pansiyon, restoran) bağlı olarak inşaat 

sektörünün iş hacmi artar. Bu gelişme yörede inşaat sektörüne bağlı yan sektörlerin gelirlerinin 

artmasına neden olmaktadır. 

 
Kırsal alanlarda turizmin tabiata dayalı olması, büyük kentlerde daha önceden kazanılmış 

gelirlerin talebe bağlı olarak bu yörelerde harcanması sonucunda kent ile kırsal alan arasındaki 

gelişmişlik düzeyi arasındaki farklılık biraz daha azalmış olacaktır.  

 
Kırsal alanlarda turizmin gelişmesine bağlı olarak yörede fiziksel altyapı sorunu da ortadan 

kalkmaktadır. Turizmin gelişmesi iyi hazırlanmış bir altyapıya bağlıdır. Başta, yörede yol, su, 

elektrik, kanalizasyon, otopark, iletişim ve telekomünikasyon gibi fiziksel altyapı yatırımları 

gelişecektir. Böylelikle yörenin sahip olduğu turistik arz potansiyeli sebebiyle, kırsal alanlarda 

yaşayanların yaşam kalitesi yükselecektir. 
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Fotoğraf 21 Gemiş Mahallesi 

 
1.11.3. Tabiat Turizminin Yöre Halkına Etkileri  
 
Tabiat alanlarında gerek tarımsal etkinliklerle uğraşan ve gerekse uğraşmayan ailelere kırsal 

turizm yoluyla ek gelir sağlamak mümkündür. Kırsal turizmde konaklama ve diğer hizmetler 

çoğunlukla küçük aile işletmelerinde ya da kırsal otellerde gerçekleştiğine göre, aile 

bireylerinin hepsine iş olanağı doğmaktadır.  

 
Turizm, kırsal yöreler halkına, çok çeşitli kaynaklardan gelir kazanma olanakları yaratır. Bunlar:  



 Tarım ürünlerine ek istem doğacağından, tarım ürünleri için ek piyasa oluşması demektir.  

 Turistik mal ve hizmet sektörü ile kamu hizmetlerinin çoğalması, hem kişisel gelirleri hem de 

kamu gelirlerini arttırır.  

 Kırsal yörelerde el ve ev sanatları gelişir, esnaf ve sanatkâr sayısı artar, ek gelirler çoğalır.  

 Konaklama, yeme-içme vb. ilgili tesislerin artması, işlendirme ve ücret gelirlerini arttırır.  

 İnşaat sektörü geliştiği için ona bağlı yan sektörler ve gelirler artar.  

 

Tabiat turizminin başlatıldığı yörelerde eskiden var olan tarım, ormancılık ve el sanatları gibi 

etkinlikler sektörler arası işbirliği geliştir.  
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Bazı uygulamalarda tarım Tabiat turizm sayesinde canlanır verimli hale gelir.  
 
Kırsal el sanatları gibi geleneksel kültür mirasının öğelerinin geleceğe aktarılması büyük ölçüde 

Tabiat turizmine borçludur. 

 

 
Fotoğraf 22 El Sanatları 

 

1.11.4. Tabiat Turizminin - Sosyo Kültürel Etkileri  
 
Tabiat alanları, sahip oldukları turistik arz çekiciliklerinden dolayı şehirden kırsal alanlara doğru 

sürekli insan hareketliliğine neden olmakta ve bunun sonucunda zamanla şehir ve kırsal yöre 

arasındaki yaşam ve davranış farklılıkları ortadan kalkmaktadır. 
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Fotoğraf 23 Cankurtaran Mahallesi 
 

Turizmin kırsal yörede yarattığı ilave istihdamla ilişkili olarak kadının ve gençlerin toplumdaki 

statüsü güçlenmekte ve kırsal alandan kente ekonomik sebeplerle göç olayı en aza inmiş 

olmaktadır.  

 
Turizmin gelişmesi sonucunda yörede, kalkınma hızı ile nüfus artış hızı arasındaki dengesizliğin 

sebep olduğu iç göçler, turizm nedeniyle yer yer azalacak veya duracaktır. Bu süreç kentlerdeki 

gece kondulaşma ve çarpık kentleşme sorunlarının çözümüne olumlu katkı sağlayacaktır. Kırsal 

turizm, çözümü güç ve aşılması zor olan bu toplumsal sorunların çıkmasını önleyici ve azaltıcı 

bir fonksiyon üstlenerek, kentlerdeki görüntü kirliliğinin azalmasına ve düzenli yapılaşmaya 

katkı sağlayacaktır.  

 
Tabiat alanlarında turizme bağlı olarak aile pansiyonculuğunun gelişmesi ile birlikte yöre 

halkının ve turistlerin kültür yapısında ve yaşam tarzında çift yönlü bir etkileşim olmakta, iki 

taraf arasında oluşan dostluğa bağlı olarak giyim kuşam, yemek kültürü, gelenek görenekler 

gibi kültürel bileşenlerin alışverişi sonucunda kültürlerin zenginleşmesi sonucu doğmaktadır.  

 
Tabiat turizminin gelişmesiyle, kırsal alanlardaki turizm arzını oluşturan tarihi ve kültürel 

değerlerin ortaya çıkarılması ve korunması sonucunda kültürel bütünlük sağlanacak ve kent 

insanı ile kırsal halk arasında bilgi akışının sağlanmasıyla kent ile kırsal alan arasındaki ilişki 

artmış, farklılıklar azalmış olacaktır.  
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Tabiat alanlarında turizmin gelişmesiyle birlikte turizmde istihdam edilen kişilerin, mesleki bilgi 

ve becerilerinin gelişmesine yönelik mesleki eğitim de gelişir. Bu da kırsal işgücünün eğitim 

düzeyinin olumlu yönde etkilediği gibi aynı zamanda kırsal kalkınmayı hızlandıran önemli 

kıstaslardan birini oluşturmaktadır.  

 
Diğer Etkiler:  


 Tabiat turizmi geleneksel mimari tarzının korunmasını olumlu yönde etkilemektedir.  

    Tabiat turizmi sektörler arası işbirliğini hızlandırmaktadır. Turizm her ne kadar hizmetler 

sektöründe yer alsa da, taşıdığı özellikler nedeniyle 33 sektörle yakın ilişki içindedir. Kırsal 

turizmin gelişmesi, aynı zaman da 33 sektörün de gelişmesine olumlu katkı sağlamaktadır.  

  Kırsal alanlarda turizmin gelişmesi aynı zamanda sağlık hizmetlerinin de gelişmesini    
olumlu yönde etkilemektedir.  
 

1.11.5. Tabiat Turizminin Olumlu Etkileri  
 
Dünyada birçok ülkenin ulusal turizm yönetimi kırsal turizmin önemli ve gelişen bir sektör 

olduğunu kabul etmesine karşın özellikle kırsal turizmle ilgili istatistikî bilgi toplayan ülkelerin 

sayısının azlığından dolayı rakamsal boyutları ile ilgili bilgilere ulaşmak oldukça zordur. Ancak 

durum böyle olsa da, kırsal turizmin hem çevre ve turist hem de ev sahibi ve turist arasında 

ilişki boyutunun olması ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerinin de oldukça fazla 

olması sonucunu doğurmaktadır. 

 
Kamu kurum ve kuruluşları destek verdikleri durumda kırsal turizm ekonomik kalkınma için bir 

araç niteliğindedir. Batı ülkelerinde, kırsal turizmin kırsal alanların ekonomisindeki önemi 

1990’lı yıllarda anlaşılmaya başlanmıştır. İngiltere’de yapılan bir araştırmada çiftçilerin 

çoğunluğunun gelirlerini arttırmak için turizm sektörüne katıldıkları belirtilmektedir.  

 
• Tabiat turizm nüfus kaybına uğrama riskleri ile karşı karşıya bulunan yöreleri canlandırmak 

suretiyle, yöre halkının başka bölgelere göç etmesini önleyebilmektedir. Göçün önüne 

geçilmesinde, kırsal turizm yeni bir istidam alanı yaratıcısı olarak da üzerinde durulması 

gereken bir yaklaşım olarak görülmektedir.  

• Şehir ve kırsal yöreler arasındaki ilişkilerin gelişmesi, zamanla şehir ve kırsal yöre arasındaki 

yaşam ve davranış farklılıklarını yumuşatmaktadır. 
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• Tabiat turizmi, kırsal yörelerin kalkınmasına yardımcı olarak ülke ekonomisine katkıda 

bulunur. Tarımsal ve turistik etkinlikler bir arada ve birbirinin tamamlayıcısı olarak yer alırsa, 

hem o yöre hem de ülke ekonomisine önemli olumlu etkilerde bulunmaktadır.  

• Turizm, kırsal yöreler halkına çok çeşitli kaynaklardan gelir kazanma olanakları 

yaratmaktadır. Tarım ürünleri talebi artmakta, kırsal yörelerde ev ve el sanatları gelişerek ek 

gelirler çoğalmakta; konaklama, yeme-içme v.b. ilgili tesislerin artması ile istihdam ve ücret 

gelirleri artmakta; inşaat ve ona bağlı yan sektörler ve gelirleri ile turistik mal ve hizmet sektörü 

ile kamu hizmetlerinin çoğalması, hem kişisel hem de kamu gelirlerini arttırmaktadır. 

• Turistlerin her türlü hizmette belirli bir kalite aramaları yerli halkın da hayat standartlarının 

yükselmesine yol açmaktadır. 

• Turizm, altyapı, konut ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine neden olduğundan bu olumlu 

gelişmeler halkın yararına olmaktadır.  

• Kırsal yöreler, turizmin doyum noktasına geldiği ve bu nedenle dinlendiricilik özelliklerini 

büyük ölçüde yitirmiş bulunan geleneksel tatil istasyonlarının yükünü hafifletir.  

• Kırsal alanların büyük yer tuttuğu bir ülkede turizmi kıyı turizminin egemenliğinden 

kurtararak tatilleri kırsal alanlar içinde yaymaktadır.  

• Tabiat turizm, iç turizmi canlandırmaktadır. 

 

Fotoğraf 24 Bıçakcılık ve Kefe Yaylası Şenlikleri  
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1.11.6. Tabiat Turizminin Olumsuz Etkileri  
 
Tabiat turizm her ne kadar çevre dostu hedeflere sahip olsa da doğru yönetilmediğinde 

olumsuz etkileri olabilir. Ekoturizm hareketi zamanla kitle turizmine yönelme durumunda 

olduğu gibi, bölgelerin taşıma kapasitesinin aşılması durumu da söz konusu olabilmektedir.  

 
Ekoturizm faaliyetleri iyi planlanmadığı durumlarda, kitle turizmi kadar çevresel tahribata 

sebebiyet verebilmektedir. Bunun nedeni, tabiat turizm hedeflerinin hassas ekosistemler 

olması ve bu bölgelerde yapılacak herhangi bir turizm hareketinin tabii kaynakların yok 

edilmesini beraberinde getirebileceğidir.  

 

Hatta bu durum çevre kirliliğinden, gürültü kirliliğine, trafik sıkışıklığından, fiyatların artmasına 

ve güvenlik sorunlarına kadar turizmin bildik olumsuzluklarının ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak politikalara yönlenebilir.  

 
• Tabiat turizmi; tarımdan gelir sağlayan halkın, tarım sektörü dışına kaymasına neden 

olmaktadır. Kırsal turizmin plansız gelişimi, tarımsal alanların azalmasına yol açmaktadır.  

• Arazi ve diğer gayri menkul fiyatlarında spekülatif artışlar olmaktadır. Kiralama bedelleri aşırı 

yükselerek, tarım üreticisi tarımdan gelir sağlamak yerine, arazisini münhal bırakarak rantı 

bekler duruma yönelebilmektedir.  

• Tabiat alanların aşırı ve yoğun kullanımı, tarımsal alanları, tabii ve kültürel sit alanlarının 

tahribine yol açarak ekolojik dengeyi bozabilmektedir.  

• Tabiat turizminden sağlanan gelir, yerli halka bu geliri tarım dışı hatta o yöre dışında 

değerlendirme şansı yaratır o da başka sektörlere sermaye akımını kuvvetlendirir ve kırsal 

turizmi yöreyi kalkındırma maksadından uzaklaştırabilmektedir.  

•Tabiat alanların aşırı kalabalık olması, çekiciliklerin azalmasına ve otantikliğini kaybetmesine 

neden olmaktadır. (Haberal H. 2015 ) 
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Fotoğraf 25 Akdağ Tabiat Parkı 

Fotoğraf 26 Akdağ Tabiat Parkı 
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Fotoğraf 27 Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası  

Fotoğraf 28 Buldan Yayla Gölü  
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ GELİŞİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR  
 
2.1. KAYNAK ANALİZİ  
 
Gelişme planı ve stratejisi için öncelikle kaynak analizi yapılması zorunludur. Bir alanın sahip 

olduğu kaynaklar, o alanın kalkınması için bir sermaye veya potansiyel oluşturmaktadır. Bu 

kaynakların analizi de önemli veri ve bilgi oluşturulmasını temin etmektedir.  

 
Ekolojik ve kültürel kaynakların yanında sosyo-ekonomik özellikler de turizm gelişimi için 

önemli bir temel oluşturmaktadır. Örneğin kırsal turizmin tarımsal faaliyetleri desteklemediği 

durumlarda kırsal turizmin gerçekleştirildiği bölge hem kendi sermayesini hem de kırsal olma 

özelliğini kaybedecektir.  

 
Gerek turizm potansiyeli gerekse taşıma kapasitesi turizm kaynaklarının mevcut durumuna 

bağlı olduğundan kaynak envanterinin mutlaka yapılması gerekir. 

 

 
Fotoğraf 29 Pamukkale 
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Fotoğraf 30 Denizli Halkoyunları  

 

 
Fotoğraf 31 Pamukkale 
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2.1.1 Kaynak Analizinde Ele Alınacak Unsurlar  
 
a.Tabii Kaynaklar: Turizmin gelişimi için önemli olan yöreye özgü tabii kaynaklardır. Bu 

kaynakların hâlihazırdaki ekonomik kullanımları, korunma durumları, statüleri, iklim gibi 

turizm gelişimi için potansiyel kaynakların envanterini içermektedir.  

 
Seçkin Tabii Kaynaklar: Turizm yalnızca korunan tabiat parçaları ile ilgili değildir. Eşsiz 

manzaralar, dağlar ve nehirler gibi ve korunmayan türler de turizm için ilgi çekici olmaktadırlar. 

Örneğin; ormandaki ağaçların üzerinde gezinen sincapları konakladığımız evin penceresinden 

gözlemlemek son derece çekicidir. Bir orman öncelikli olarak odunculuk maksadıyla kullanılsa 

da dağ bisikleti gibi bir aktivite ortamı çekici hale getirebilmektedir.  

 
Seçkin Tabii Kaynakların Hâlihazırdaki Ekonomik Kullanımlarının Tanımlanması Tabii 

kaynakların çok çeşitli kullanımları söz konusudur, ormanların odunculuk maksatlı kullanımı, 

nehirler ve göllerin sportif balıkçılık, su sporları ve enerji üretmek için kullanımları gibi. Bu 

kullanımlardan bazıları gelenekseldir ve düşük etkilere sahiptir. Bazıları ise sürdürülebilir 

değildir. Bu sebeple bunlar turizm gelişimi için de uygun değildir.  

 

Kaynağın Korunma Durumu ve Statüsü: Bazı tabii kaynaklar mevcut kanunlarla korunur. 

Bunların turizmde kullanımı da bu kanunlara uygun olmalıdır. 

 
İklim; mevsimlerin dağılımı, ortalama sıcaklık, nem ve günlük ortalama optimal güneş ışığı 

saatlerine bağlı olarak iklim analizi yapılmaktadır. Burada önemli olan iklimin farklı 

mevsimlerde turizm için elverişli olup olmadığıdır.  

 
Turizm Gelişimi İçin Potansiyel Tabii Kaynaklar: Potansiyel kaynakların tespiti turizm 

planlaması için önemli ve özellikle yönlendirici olmaktadır. Tüm bu kaynakların envanter 

çalışmalarının haritaya aktarılması, turizm ürünleri ve hizmetlerinin gelişmesi ve altyapı ile 

tesislerin fiziksel planlaması için önemli olmaktadır.  

 
b. Kültürel Kaynaklar: Kültürel kaynakların envanteri tabii kaynaklara ilişkin çalışmalara 

benzerlik göstermektedir. Özellikle tabii ve kültürel kaynaklardan oluşan kombinasyonlar, 

turistler tarafından yüksek ilgi ile karşılanmaktadır. Kültürel mirasın korunmasının önemi 
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konusunda farkındalık meydana getirilebilirse, sürdürülebilir turizm gelişimine ve Tabiat 

korumaya verilen destek artacaktır. 

 
c. Sosyo-Ekonomik Kaynaklar: Altyapı, insan kaynakları ve farklı ekonomik sektörlerin 

bileşimini içermektedir. Bu konuda yapılacak envanter çalışması, birbiri ile bağlantılı birçok 

farklı unsurlar içermesi ve bu unsurların turizm gelişimi için ilk bakışta kavranamaması 

mümkündür. Bölgenin kalkınma potansiyelinde, sosyal ve ekonomik rekabet edebilirlik 

unsurları büyük öneme sahiptir. Yerel nüfusun turizme yaklaşımı, turizm sektöründe çalışma 

isteği gibi bazı unsurların turizm ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.  

 
Altyapı: Bir bölgenin turizmde rekabet edebilirliği ve kalkınma seviyesinin tespiti için altyapı 

kalitesi önemli bir göstergedir. Altyapının kalitesi, yerel nüfusun hayat kalitesini ortaya 

koymanın yanı sıra turizm gelişimi için de zorunlu bir şarttır. Alan, güvenli içme suyu, donanımlı 

sağlık tesisleri gibi temel unsurları içermiyorsa turizm gelişimi asla başarılı olamayacaktır.  

Altyapının farklı unsurları için şartlar, kalite ve gelecekteki durum değerlendirilmelidir. Kaynak 

hâlihazırda turizm için mi kullanılmaktadır? Sorusu hem kaynağın turizm gelişimi için önemi 

konusunda hem de kaynak kalitesi hakkında göstergeleri ortaya koyabilmektedir.  

 
- Su kaynaklarına yönelik etütler; kaliteli su kaynağının sağlanması, su kaynağının 

sürdürülebilir kullanımı ve su çıkarmanın çevresel etkisini de içerir. 

- İletişim ağına yönelik etütler; turistlerin refahı ve turizm gelişimi için önemli olan cep 

telefonlarının da olmak üzere telefon ve internet ağlarının kalitesine yönelik etüdleri 

içermektedir. 

- Sağlık hizmetlerinin; kalite, miktar ve coğrafi dağılımı son derece önemlidir. 

- Güç kaynaklarına yönelik etütler; elektrik şebekesi, ısınma ve yemek pişirme için enerji 

kaynaklarının varlığı önemlidir. Her ne kadar resmi standartlara göre planlansa ve tehlike 

içermese de turistler nükleer santrallerin yakınında konaklamamaktadır.  

- Su ve toprak kirliliği etkisi olan atık su sistemleri önemli olup, bölgeye gelen turistlerin 

sayısı ile meydana gelecek atık su miktarı da dikkate alınmalıdır. 

- Katı atıkların düzenli depolaması toplum için olduğu kadar çevre için de önemlidir. Katı 

atıkların görüntü kirliliğine de yol açması ayrı bir menfi etkisidir. 

- Yol ağlarının durumu; çoğu turistin tercihlerini yaparken en önemli etkendir.  
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- Güvenlik; kamu güvenliğini ve asayişi sağlamak turist güvenliği gibi unsurlar önemli 

olmaktadır. Aşırı kar yağışı, kanyon veya dağ kurtarma timlerinin olup olmaması da çok 

önemlidir.  

- Politik istikrarsızlık ve suçlar; turist için caydırıcı etki yapmaktadır. 

 
d. İnsan Kaynakları; Bir bölgenin insan sermayesini ifade eden bu unsur, turizm gelişiminde 

anahtar etmenlerden biridir. İnsan kaynakları hem hizmeti hem de manevi nitelikteki kültür ve 

kimliği oluşturmaktadır.  

 
İnsan kaynaklarına ilişkin etütler aşağıdaki unsurları içermelidir;  

 
- Yöre halkının nüfusu, 

- Göç vb. eğilimler, 

- Demografik yapı, 

- Aktif nüfus ve yapısı, eğitim seviyesi, potansiyel bilgi ve beceriler, açık fikirlilik, geleceğe 

odaklanma, çalışma ahlakı, 

- Yöreye özgü geleneksel ekonomik faaliyetleri ve yöresel sanatları yapabilme, 

- Turizm gelişimine ilişkin tutum, misafir severlik duygusu, hizmete yönelim, 

- Sosyal tutarlılık, esneklik, mevcut sosyal ilişkilerin kalitesi ve aralarındaki işbirliğini içeren 

sosyal yapı, 

- Yerel kurumlar, idareler, yönetişim, bürokrasiden kaçınma vb. hususlarla finansal kaynaklar 

ve yönetimleri, 

- Alanın kültürü ve kimliği, alanda etkin görev alacak kişilerin ortak değerleri, ilgileri, 

yaklaşımları, algılama şekilleri, özel ilgi ve becerileri, özgün gelenekler, o topluma ait olma 

ve o toplumda yaşamaktan onur duyma gibi durumları içerir, 

- Farklı ekonomik sektörler; söz konusu coğrafi bölgeye ve ile yoğunlaşma durumları, firma 

sayısı, ölçeği, ortalama karlılık, geleceğe yönelik bakış açısı, pazarları ve dış ilişkileri, 

sektörler arası işbirliği son derece önemlidir, tüm sektörler turizm sektörü ile ilişkili 

olabilmektedir. 

 

Kaynak analizinin sonuçları; sürdürülebilir turizm yönetimi ve kalkınmada sermayeyi oluşturan 

kullanılabilir kaynaklara genel bir bakışı sağlamakla beraber, bölgenin mevcut kalkınma 

durumunu ve sürdürülebilirliğini değerlendiremeye yönelik bir resim sunmaktadır. Analiz aynı 
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zamanda; bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik bir vizyon oluşturulmasını ve turizm 

gelişiminin diğer sektörlerle bütünleştirilmesini sağlayacaktır. 

 

Fotoğraf 32 Ağlayan Kaya Yeşildere Şelalesi 
 

2.2. TABİAT TURİZMİNİN HEDEF KİTLESİ   
 
Uluslararası turizm pazarında, turistlerin turizm anlayışları ve beklentileri gittikçe 

değişmektedir.  

 
Günümüzde kıyı turizmiyle özdeşleşmiş kitle turizminin karsısında alternatifleri giderek 

çoğalmaya başlamıştır. Avrupa’ya ait bazı istatistikler, denizle bütünleşmiş tatil tiplerinden 

daha aktif ve otantik tatillere yöneldiğini göstermektedir. 1990 yılı verilerine göre Avrupalıların 

% 10’u tatillerinde köyleri tercih etmiştir (Soykan,F. 2003 S.6) Ülke bazına inildiğinde ise kırsal 

alanların tercihi bazı ülkelerde geçmiş yıllarda bile çok daha yüksek oranlara ulaşmıştır. Fransa 

bu ülkelerden biridir ve 1965’lerde tatillerini kırsal alanlarda geçirenlerin oranı % 17’dir. Son 
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yıllara ait rakamlarda ise Fransızların % 53 ünün tatillerinde kırsal alanlara gittiği, bunların 

içinden % 19 unun büyük tatillerini buralarda geçirdiği % 34 ünün de kısa tatillerinde (hafta 

sonu 1-2 gün) kırsal alanları kullandığı görülmektedir. 

 
Kırsal turizmin belirli bir müşteri profili vardır. Kırsal alanlarda birbirinden farklı yerleşmelerde 

herhangi bir etkinliğin ön plana çıkarılarak uzmanlaşmaya gidilmesiyle; atlı geziler, golf sporu, 

tabiat yürüyüşleri ve açık hava sporları, el sanatları, gibi konularda köyler veya çiftlikler ön 

plana çıkmıştır. Avrupa’nın bazı ülkelerinde (İsviçre, Avusturya, Belçika vb.) yalnızca çocukların 

kabul edildiği sağlık turizmi alanında örnek olabilecek “pedagojik çiftlikler” bulunmaktadır.  

 
Bu takdirde turistler, kendi tercihlerine uygun bir yer seçimi yaparak, tatil yörelerini tesbit 
etmektedirler. 
 

Fotoğraf 33 Honaz Dağı Milli Parkı 
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Fotoğraf 34 Honaz Dağı Milli Parkı 
 
 

 

 
Fotoğraf 35 Pamukkale 
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Fotoğraf 36 Pamukkale 
 
2.3. TABİAT TURİZMİ VE GELENEKSEL TURİZM KARŞILAŞTIRILMASI  
 
Turist profilleri bakımından Tablo 1’de karşılaştırılan turizm türleri; turistik maksat ve beklenti, 

çevre koruma bilinci ve kültürel etkileşim konularında farklı bakış açıları sergilemektedir. 
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KİTLE TURİZMİ TABİAT TURİZM 

•Kitle turisti 
 

•Çevreci turist 

•Orta sınıf toplum katmanı •Toplumun her sınıfı 

•Bilinçsiz çıkarcı turist profili •Maceracı, çevreci turist profili 

•Boyun eğen •Kendi yönlendiren 

•Konfor beklentisi var •Konfor beklentisi öncelikli değil 

•Standart konaklama kalitesi istemi •Halk içinde konaklama istemi 

•Belirli program •Kendiliğinden oluşan program 

•Turist yönlendirilir •Turist karar verir 
 

•Gözlem •Deneyim 
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KİTLE TURİZMİ TABİAT TURİZM 

•Zihinsel hazırlık düşük •Zihinsel hazırlık yüksek 

•Tüketim odaklı •Gezip, görüp tanımak odaklı 

•Gürültülü •Sessiz, sakin 

•Kültürel etkileşim az •Kültürel etkileşim hedefli 

•Genel tatil hatırası •Denenmemiş öznel hatıra 

•Çevre bilinci az gelişmiş •Çevre bilinci gelişmiş 

•Düşük maliyet beklentili •Maliyet beklentisi geri planda 

Tablo 1. Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Turist Profillerinin Karşılaştırılması 

 
Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Genel Karakteristiklerinin Karşılaştırılması  
 
Tablo 2’de genel karakteristikleri; planlama ilkeleri, stratejiler, politik bakış açıları ve 

gereksinimler başlıklarında karşılaştırılan turizm türlerinden kitle turizminin; yoğun kullanım 

dolayısıyla iyi planlanması gereken, ekonomik hedefler için ekolojiyi göz ardı eden çizgide, 

ekolojik turizmin ise; düşük kullanımlı, ekolojik süreklilik için ekonomiyi optimumda tutan, 

yerel girişimci ağırlıklı bakış açıları içinde geliştiği söylenebilir. 

 

Tu
ri

st
 T

u
tu

m
 V

e 
D

av
ra

n
ış

la
rı

 
 

KİTLE TURİZMİ 

 
TABİAT TURİZM 

 
Hızlı gelişme 
 

Yavaş gelişme 
 

Maksimum kar 
 

Optimum kar 
 

Planlanmamış 
 

Planlı 
 

Kısa Süreli 
 

Uzun süreli 
 

Devamlı olmayan 
 

Sürekli 
 

Fiyat bilinciyle yapılan 
 

Değer bilinciyle yapılan 
 

Büyük ölçekli turistik işletme 
 

Küçük ölçekli turistik işletmeler 
 

Ağır alt ve üst yapı gereksinimi 
 

Optimum alt ve üst yapı gereksinimi 
 

Kaynak tüketimi kontrolsüz 
 

Kaynak kullanımında faydacı, sürdürülebilir 
 

Organize kitle turisti 
 

Çevreci, maceracı turist 
 

Atıl kapasite oranı yüksek 
 

Atıl kapasite riski yok 
 

Sürdürülebilir kalkınma ile uyumsuz 
 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine paralel 
 

Taşıma kapasitelerini zorlayıcı 
 

Taşıma kapasitelerine göre planlanmış 
 

Mimari ürünlerin benzerliği Mimari ürünlerde çeşitlilik 
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KİTLE TURİZMİ 
 
 

TABİAT TURİZM 
 

İç turizmin gelişimini engelleyen 
 

İç turizmi destekleyen 
 

Yabancı turizm firması denetimli 
 

Yerel turizm yatırımcıları denetimli 
 

Önce gelişme, sonra plan 
 

Önce plan, sonra gelişme 
 

Tasarım merkezli 
 

Kavram merkezli 
 

Proje-rehber tasarımlar 
 

Bölgesel ve yerel planlama 
 

Yaygın tasarım 
 

Alan için tanımlanan proje 
 

Yeni yapıların inşası öncelikli 
 

Mevcut yapıların kullanımı öncelikli 
 

Ortak isteklerin sağlanması 
 

İstek sınırlaması 
 

Her yerde turizm 
 

Turizm bölgelemesi 
 Uluslararası mimarlık 

 
Geleneksel-bölgesel mimari 
 

Sadece bölge planı seviyesi 
 

Makro ölçekte ekolojik planlama 
 

Hassas alanlarda yoğun yapılaşma 
 

Hassas alanların korunması 
 

Dış girişimci tarafından yatırım 
 

Sadece yerli girişimci 
 

Dış girişimcinin yönlendirmesi 
 

Yerel potansiyele göre iş 
 

Turizm için iş imkânı 
 

Yöresel kalkınma için iş imkânı 
 

Ziraat ekonomisinin zayıflaması 
 

Ziraat ekonomisinin güçlenmesi 
 

İleri teknoloji 
 

Yöresel yapım teknolojisi 
 

  Tablo 2. Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Genel Karakteristiklerinin Karşılaştırılması 

   
 Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması 
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KİTLE TURİZMİ TABİAT TURİZM 

Tarım alanlarının yok olması  Tarım alanlarını koruyan  

Arazi kullanımlarının değişmesi  Arazi kullanım planlamasına uyan  

Toprak– su - hava kirliliği ve insan 
üzerindeki olumsuz etkileri  

Toprak, su ve havayı koruyan  

Tabii morfolojinin bozulması (kıyı, dağ, 
göl vb.)  

Tabii morfolojiye uyumlu  

Su, toprak ve havada yaşayan flora ve 
faunanın yaşam alanlarının daralması  

Flora ve fauna habitatlarının korunarak, nitel ve nicel 
kalitelerinin arttırılması  

Denize bağlı rekreasyon eylemlerinin 
olumsuz etkilenmesi 

Tabii çevreye bağlı rekreasyon eylemlerinin sınırlı kullanım 
hedefli 

Aşırı su kullanımı sonucu su kaynaklarının 
tükenmesi 

Optimum su tüketimi ve yeraltı su kaynaklarının korunması 
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KİTLE TURİZMİ TABİAT TURİZM 

Çevresel kirlilik ve yoğun yapılaşma 
nedeniyle tür kayıpları, ekolojik dengenin 
bozulması  

Tür kayıplarını engelleyerek, yaşam alanlarını genişletme 
hedefli  

Hayvanların ticari mal olarak tüketilmesi  Hayvanların sadece gözlemlenmesi  

Rekreasyon olanaklarının azalması  Sınırsız Tabii eylem  

Kıyı alanlarının bozulması  Kıyıların sınırlı kullanımı ve korunması  

Orman alanlarını tahrip olması  Orman alanlarında sınırlı eylem  

Şerit halinde genişleme ve yayılma 
sonucu kesintisiz kıyı yerleşimi oluşması  

Strateji planına bağlı arazilerde araziyle uyumlu gelişme  

Arazi kullanımlarının değişmesi 
(konutların otele dönüşmesi gibi)  

Arazi kullanımlarının değişmemesi hedefli  

Turistik yerleşmenin ikincil konut 
alanlarıyla dolması.  

İkincil kontların pansiyon olarak kullanımı  

Alt yapının aşırı yüklenmesi  Mevcut alt yapının kullanımı  

Yapılı alanın kontrolsüz çoğalması  Atıl yapı stoklarının değerlendirilmesi  

Yeni yerleşmeler oluşturma  Mevcut yerleşmelerde gelişim  

Yeni mimari stiller ve binalar  Tarihi binaların korunarak yeniden kullanımı  
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KİTLE TURİZMİ TABİAT TURİZM 

Kimliksiz yapılaşmaya bağlı estetik 
bozulma  

Geleneksel kimliği yansıtan binalar  

Yanlış yapılaşma ile erozyona sebep 
olunması  

Yeni yapılaşmalarda ekolojik tasarım verileriyle kontrollü 
yapılaşma  

Turist trafiğinden kaynaklanan hava 
kirliliği  

Çevreci turistin bulunduğu yere ve halka katkısı  

Tarihi zenginliklerin bilinçsizce 
pazarlanması sonucu oluşan kültürel 
kayıp  

Tarihi zenginlikleri korunmasıyla oluşan kültürel zenginlik  

Dildeki kelimelerde değişim  Kültürler arası iletişim  

Genel anlamda geleneksel değerlerin 
zayıflaması  

İthal kültürün tanınması yanında öz kültürün güçlenmesi 
ve tanıtılması  

Toplumsal katmanlar arası çatışmanın 
artması  

Yerel girişimci katılımıyla toplumsal katmanlar arası 
çatışmanın azalması  

Yaşam biçiminin değişimi  Özgün yaşam şeklinin arz ögesi olması  

Sezonluk göçlerin artması Sezonluk göçün ortadan kalkması 

Turizm sezonu içinde turistik bölgelerde 
aşırı  
yüklenme (kalabalıklaşma 

Yılın tümüne yayılan sezon süresi ile yığılmanın 
oluşmaması 
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KİTLE TURİZMİ TABİAT TURİZM 

Tabii çevrenin bozulmasının insanlar 
üzerindeYarattığı psikolojik olumsuzluklar  

Tabii çevrenin korunmasının insanlarÜzerindeki olumlu 
etkisi  

     Tablo 3. Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması 

 
  Tabiat turizmin uzun süreçte gerçekleştirilebilecek hedefleri Rio toplantısına katılan 182 ülke 

tarafından kabul edilmiş ve çalışmaları başlatılmış olsa da, halen bütüncül anlamda planlamaya 

aktarılmış değildir.  

 
   Bu yüzden, kitle turizmi gibi çevresel etkilerini net bir biçimde görebilmek mümkün 

olmamaktadır. Kitle turizmi kavramının da ortaya çıktığı yıllarda ideal bir turizm hareketi olarak 

görüldüğü, ancak çevresel ve sosyo kültürel zararlarının uzun süreler sonra anlaşılabildiği ve 

bu yüzden alternatif turizm hareketlerine gereksinim duyulduğu unutulmamalıdır. 

 

Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Mimari Karakteristikler Bakımından Karşılaştırılması 
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KİTLE TURİZMİ TABİAT TURİZM 

Uluslararası standartlar  
 

Yerel standartlar  

Sınırlı büyüklükte alan  Tüm çevre  

Otel, temalı otel ve tatil köyü gibi mega tesisler  Pansiyon, butik otel, hotel, oberj gibi  

Konforlu yatak kapasitesi  Küçük ölçekli tesisler  

Deniz-kum-güneşe yönelik sınırlı eylemler  Orta seviyede konfor  

Animasyonla rahatlama  Tabii çevreye dönük sınırsız eylemler  

Temelde kıyı şeridi (nehir-göl-deniz)  Ekolojik hassasiyeti olmayan yerlerde  

Belirli kıyı şeridinde yığılma  Tabiata dengeli yayılmış  

Sınırlı alanda yüksek yoğunluk  Düşük yoğunluk  

Yeni mekânlar oluşturma ağırlıklı  Atıl yapı stoklarının kullanımı öncelikli  

Sezon dışı atıl yatak kapasitesi  Atıl kalma riski yok  

Karmaşık tasarım  Basit tasarım  

Uluslararası üslup  Bölge mimarisi  

Endüstrileşmiş yapım teknolojisi  Yerel yapım metotları  

Yanlış imaj oluşumlarına açık biçimleniş  Doğru imaj aktarımına yönelen biçimleniş  

Doku içinde uyumsuz  Dokuyla uyumlu  

Aşırı yapılaşma ile görsel kirlilik  Sınırlı yapılaşmayla araziye uyum  

Temalı oteller  Kültürel kimliği yansıtan çağdaş yapılar  
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KİTLE TURİZMİ TABİAT TURİZM 

Karmaşık dekorasyon  Yerel dekorasyon  

Yerel mimariyi dışlayan  Yerel mimariyle içi içe uyumlu  

Yerel malzemeyi kullanmayan  Yerel malzeme ağırlıklı  

Kültürel kimliği dejenere eden  Kültürel kimliğe saygılı  

Tasarıma göre düzenlenmiş arazi  Tabii arazi dokusuna göre oluşan tasarım  

Çevreyle uyumsuz bitkilendirme  Tabii bitki örtüsü  

Yerel doku içinde yabancı görünüm  Yerel doku içinde uyumlu görünüm  

 Kıyı alanında uygunsuz doku oluşumları  Çevre ekolojisini bozmayan yapılaşma  

Tablo 4. Kitle Turizmi ve Tabiat Turizmin Mimari Karakteristikler Bakımından Karşılaştırılması  

 
Tablo 3’de belirtilen mimari karakteristikler kitle turizmi mimarisinin belirleyicisi olmaktadır. 

Kitle turizmi mimarisi, kıyı mekânlarını görsel ve mekânsal çeşitlilikten uzak, yerel kimlik ve 

niteliklerden yoksun, yöre mimarisini ve yapım sistemlerini göz ardı eden, yaygın karakterli 

veyoğun nüfuslu, uluslararası standartlara uygun planlama ve tasarımlara yönelterek, görsel 

kirlilik yanında mimari kimliksizliğe de neden olmaktadır (Ovalı, P. K .s.65-76). 

 

 
Fotoğraf 37 Honaz Dağı Milli Park 



  
   
 

                                                                  61                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

2.4. TURİZM POTANSİYELİ  
 
Yüksek değerlere sahip tabii ekolojik sahalar her zaman yüksek turizm potansiyeli içermezler; 

-Bazı tabiat parçaları araştırma yapan uzmanlara, iyi eğitimli ekoturistlere hitap etmektedir. 

Bu alanlar sayıca az olduğu için de sınırlı bir turizm potansiyeli içerirler, 

-Bazı tabii sahalar, erişim, güvenlik gibi nedenlerle turistler için elverişli olmayan yerlerde 

bulunurlar, 

-Ekolojik kaynakların kullanımlar karşısındaki duyarlılığı (taşıma kapasitesi), ziyaretçi girişinde 

kısıtlamalara sebep olmaktadır,   

 
Bir sahanın daha fazla turist çekebilmesi için ihtimalleri ortaya koyan turizm potansiyeli önemli 

bir konudur. Turizm potansiyelinin tespiti için arz ve talebin ortaya konması gerekir. Bu 

potansiyel sınırlıysa başarılı bir turizm girişimini başlatmak imkânı olmayacaktır.  

 
Turizm ekonomik bir faaliyet olduğundan ancak turizm pazarında sürdürülebilirliği için bir 

talebi karşılaması lüzumludur. 

 
Turizme ilişkin motivasyon ve istekler değişkendir, kaynakların değeri aynı kalırken değişen 

tüketici davranışları turizm potansiyelini etkilemektedir. Dolayısıyla turizm potansiyeli 

tüketicinin bakış açısı (talebi) ile değerlendirilmelidir. 

 
Turizm potansiyeline ilişkin veri toplarken, istatistik veriler, anketler gibi yöntemlerle veri elde 

edilebilir, ayrıca derinlemesine görüşmeler, katılımcı gözlemleme, olaylar üzerinde çalışmalar 

ile veri elde etmek için kullanılan niteliksel araştırma metotları kullanılmaktadır. 

  
Turizm potansiyeli için “turizm talebi” incelemesi aşağıdaki hususların tespiti ile yapılabilir;  
 
-    Halen yapılan turizm,  

-    Hâlihazırdaki turist miktarı,  

-    Her bir ziyaretçinin günde harcadığı miktar,  

-    Ortalama kalma zamanları,  

-    Turist profili,  

-  Dürtü analizi; hangi temel etmenlerin turistler için rol oynadığı,(Tabiat, kültür, sağlık,    güneş, 

vb.)  
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-    Benzer bir il veya saha ile kıyaslama yapılması, milli veya milletlerarası bir il ile kıyaslama 

yapılması ve neden o ilin tercih edildiği,  

-    Gelecekte rakip olacak iller hangileridir, nedeni,  

“Turizm arzı” incelemesinde ise aşağıdaki hususlar öne çıkmaktadır; 

- İlimizde bir uluslararası havaalanı var mıdır veya yakın bir ilden yararlanma imkânı makul 

müdür?  

- Alan ulaşım hangi araçlarla olur? (demiryolu, özel taşıt, genel taşımacılık, vd.), bunlara 

yaklaşım nasıl olmaktadır (kötü, yeterli, iyi gibi), 

- Alana ulaşma durumu (kolay - rahat, çaba ile, zor ve tehlikeli) 

- İle gelmek için yabancı turistler ülkemizden vize alıyor mu? 

- Sahamızın istikrarlı bir yönetimi var mı? 

- Güvenlik ve ulaşım açısından ne gibi problemler yaşanabilir? 

- Alt yapı incelemesi; taşımacılık ağı, yerel yolun durumu (toprak, asfalt), anayolla bağlantısı, 

demiryolu ağı, yerel genel taşımacılığın yaygınlığı, program, ücretler, hat/duraklar, döngü 

patikaları, patikalar, yollar, işaret levhaları, genel enformasyon levhaları, araç-otobüs park 

kapasitesi, bilgi alma, tercüme kolaylıkları, 

- Yiyecek içecek ve barınma; restoran sayısı, restoranların sınıflandırılması (iyi -sayısı, orta 

iyi - sayısı vb.) 

- Hangi standartta yiyecek sunuluyor? (yüksek, yeterli, kötü) 

- İl ve çevresinde ne tür barınma alanları var? (otel, hotel, yatak kapasitesi, rota üstü 

barınma kulübeleri, bungalov, parkları, kamp alanı, diğerleri), 

- Hangi standartlarda barınma sunuluyor? (yüksek, yeterli, kötü), 

- İlinizin seçkin özellikteki tabii alanlarının özellikleri (Sundukları ile tek mi? biraz farklı mı? 

Diğer seçkin özellikli yerlere benziyor mu?) 

- Alan turist gezi rotasına girecek şekilde turistlerin ilgisini çekebilecek diğer sahalara yakın 

mı? (diğer çekici sahalara yakın, orta derecede potansiyel, düşük veya yakında böyle bir 

potansiyel bulunmamakta), 

- İlin alanlarında yaban hayatı; (bayrak tür, ilginç diğer türler, temsil edici yaban hayatı, farklı 

yaban hayatı izleme aktiviteleri, yürüyerek, botla, gözlem noktası ile vb.), 

- Yaban hayatı izleme de tatmin edicilik durumu (garanti etme, genellikle, şans veya 

mevsime bağlı), 
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- Bölgedeki önemli yaban hayatının tanımı, 

- Yardımcı tesislerin durumu (rekreasyonel, spor, diğer; durumu: kötü – yeterli -iyi), 

Kaynakların Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi;  

- Tabii değerler: (sahiller, sahil kayalıkları, kumullar, dağlar, ormanlar, korunmuş izole olmuş 

alanlar, şelaleler, göller, nehirler, mağaralar, yaban hayatı, hayvan -kuş, deniz canlıları, 

iklim, diğerleri), 

- Kültürel değerler; (tarihi binalar, tarihi yerler, anıtlar, arkeolojik yerler ve koleksiyonlar, 

folklor ve gelenekler, el işleri, müzeler, sahne sanatları, sanayi mirası vb.) 

- Toplumun turizm potansiyeli; (insan kaynakları; aktif nüfusun büyüklüğü ve yapısı, eğitim 

düzeyi ve profesyonel bilgi, beceriler, eğitimler, orijinal-karaktestik ve geleneksel 

özellikleri, ekonomik faaliyetler-sanatlar profesyonel olmayanlar dâhil, resmi olmayan bilgi 

ve beceriler, turizm gelişimine yaklaşımlar, misafir severlik anlayışı, hizmet eğilimleri, yerel 

kuruluş ve idareler ile yönetişim, alanın kültürü ve kimliği,  

- Ekonomik kaynakların turizm potansiyeli; (tarım, ormancılık, balıkçılık, sanayi ve diğer), 

- Altyapı; (su sistemleri, ulaşım ağları, sağlık imkânları, ulaşım terminalleri, enerji 

kaynakları, - kanalizasyon sistemleri, katı atık ve yok etme sistemi, caddeler / yollar, 

güvenlik sistemleri vd.) 

- İş ve hizmet altyapısı; (fırınlar, kasaplar, bakkallar, süpermarketler, doğrudan satış yapan 

çiftlikler, kiralık araç, servis istasyonları, taksiler, otobüsler, kiralık bisiklet, kiralık spor 

malzemeleri ve bakımı, postaneler, bankacılık hizmetleri, doktorlar, dişçiler, eczaneler, kafe 

ve restoranlar, atm’ler, bankalar, diğer iş ve hizmetler.)  

 
2.4.1. Turizm Talebi  
 
Turizm talebi turizm piyasasını oluşturan ikinci önemli faktördür. Tanım olarak turizm talebi, 

turistin belli bir fiyat seviyesi ya da döviz kuru dâhilinde elde etmek istediği ve fiilen elde 

etmeyi kabul ettiği turizm ürünü ile hizmetlerin bütünüdür. Turizm talebi turist gönderen 

merkezlerden turistik arz potansiyeline sahip bölgelere doğru olan bir akımdır. Bu akımın 

sürekliliği de turizm sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesine neden olmaktadır. Turizm 

talebinin atmasına etki eden makro faktörlerin başında ekonomik faktörler, irrasyonel 

(ekonomi dışı) faktörler, sosyal faktörler, politik faktörler ve psikolojik faktörler gelmektedir. 
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Küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte ülkeler arasındaki coğrafi sınırların kalkması, 

yatırımların uluslararası boyut kazanması, farklı kültürlere mensup milletlerin birbirini 

tanıması, ortak dillerin kullanılması, seyahat formalitelerinin azaltılması, ulaşımdaki hız ve 

konforun gelişmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi sonucunda münhal zamanın artması, 

kişi başına düşen gelirin fazlalaşması, toplumda tatil bilincinin gelişmesi, uluslararası barışın 

hız kazanması, paket turların artması ve dünya genelinde birçok iktisadi ve siyasi birliklerin 

oluşması turizm talebine dünya genelinde büyük bir ivme kazandırmıştır.  

 
Yukarıda bahsedilen değişkenlere bağlı olarak Tabiat turizm talebini etkileyen faktörler şu 

şekilde sıralanabilmektedir;  

 Farklı tatil anlayışlarının ortaya çıkması,  

 Kentsel yaşamın giderek daha stresli, baskıcı ve sınırlayıcı bir hale gelmesi, 

 Deniz kıyılarının aşırı kullanım nedeniyle kirlenmesi, betonlaşması,   

 Kentsel nüfusun %80-90’lara ulaştığı ülkelerde, kentlerden kırsal alanlara dönme 

eğiliminin giderek artması,  

- Kentlerde veya büyük şehirlerde yaşayanların bir kısmının kırsal kökenli oluşu nedeniyle 

düzenli ve sürekli olarak aynı yerlere belirli dönemlerde farklı sebeplerle ziyaretler yapılması, 

 
Turizmin mevcut durumunun incelenmesi; 
 
Ziyaretçi; boş zamanlarını geçirmek için bir yere gelen kişi olarak tanımlanabilir, turist ise 

alanda bir veya daha fazla gece konaklamaktadır. Her turist bir ziyaretçidir, ancak her ziyaretçi 

turist değildir. Dolayısı ile turist ve ziyaretçi sayılarının ayrılması gerekmektedir.  

 
Ziyaretçi ve turist ayrımı farklı talepleri sebebi ile yapılmak durumunadır, ayrıca her ikisinin de 

farklı etkileri bulunmaktadır. Bir turistin ortalama harcaması alanda daha fazla zaman 

geçirdiğinden, konaklamaya, ilave yiyecek ve içeceğe ödeme yaptığından genellikle daha 

yüksek olmaktadır.  

 
Turizme ilişkin mevcut durumun ortaya konabilmesi için;    

- Turist ve ziyaretçileri ayrı ayrı sayısı (yıllık, mevsimlik, aylık, haftalık, günlük), 

- Son on yılda turistlerin/ziyaretçilerin değişimi,  

-   Ortalama kalış süreleri, konaklama ve ulaşım şekilleri önemlidir.  
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- (Sürdürülebilir Tabiat turizm gelişme planımızda ana unsur turizm olduğundan; turizme 

ilişkin veri kullanılamaz olduğu hallerde ikinci en iyi seçenek olarak ziyaretçilere ait veriler 

üzerinden değerlendirme yapılması mecburiyeti doğmaktadır). 

- Turist başına ortalama harcama, 

- Grup hacmi ve düzeni, 

- Turistlerin ağırlıklı yaş grubu, 

- Yaptıkları faaliyetler, 

- Ziyaret edecekleri-ettikleri yere ilişkin seçimleri, 

- Memnuniyeti, deneyimleri ve para harcama şekilleri, 

- İkinci ziyaretlerin yüzdesi ve sayısı, 

- Kullanılabilir ilave veriler.  

Talep incelemesinde ilimizi rakip olarak gördüğümüz veya bizimle rekabet eden benzer il veya 

illerle karşılaştırmak faydalı ve yerinde olacaktır. 

 
2.4.2. Turizm Arzı 
 
Konum Faktörü; Bir ilin başka turizm pazarları ile ilişkili olarak nasıl konumlandığını, bir turistin 

alana ulaşmak için harcadığı zamanı, parayı/enerjiyi belirtir. 

 
Bir saha ne kadar güzel olursa olsun, hedef grup tarafından kolayca ulaşılabilir değilse asla 

başarılı bir turizm gelişimi sağlanamayacaktır. Yerel nüfusun değil turistin algılama durumu 

dikkate alınmalıdır. Örneğin bakir alanları ziyaret etmekten zevk alan ve ilkel patika yollarla 

ulaşılan yerleri ziyaret etmek isteyen turistler için düşünülen uzak mesafeler için alanın sınırlı 

sayıda turist potansiyeli olacaktır.  

 
- Uzun mesafeden gelen turistler için hava alanına uzaklık çok önemlidir, 

- Tur operatörlerinin çoğu havayolu ulaşımını zorunlu görmektedirler, bu sebeple bağımsız 

turistler veya tur operatörleri hedeflenebilir, 

- Tren, otobüs veya özel araçlarla erişim de konum faktörleri içinde önemlidir, 

- Alana ziyaret iklim şartları açısından da kısıtlı imkanlara neden olabilir, 

- İle özgü yapılan bürokratik işlemlerin bıktırıcılığı da önemlidir, sık sık güvenlik birimleri 

tarafından kimlik sorulmak, aranmak gibi, 
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- Turizm arzında; işaretlemeler, doğru yönlendirmeler, bilgiye ulaşma kolaylığı da önem arz 

etmektedir. Haritalar, broşürler, internet imkanı, kılavuz ve rehberler önemli bir arz 

faktörüdür. 

- Yiyecek içecek sunumu ve konaklama arzı; Sunumun ürün ve hizmet kalitesi, hijyenik 

standartlar, özgünlük / otantik, yöresel olması, yer ve ürünlerin çeşitliliği, ortam ve 

konukseverlik önemlidir. 

- Restoranların sınıflaması önceden yapılırsa turist için kolaylık olacaktır.  

Konaklama tüm türleri içerebilmelidir, ürün ve hizmetlerin kaliteli olması, özellikle hijyeniklik 

konaklamada çok önemlidir.  

 
Tabii Alanın Kendine Has Özellikleri; Tabii alanların değer yaratması, kırsal kalkınmada rol 

oynaması beklentisi de son yıllarda öne çıkan bir görüştür. Tabii alanların alternatif kaynak 

kullanımına dönüştürülmesi için yapılan baskılar sonucu tehdit altında olduğu yerlerde 

devamlılığını sürdürebilmeleri, diğer alternatif kaynak kullanımları karşısında koruma ve 

kullanma dengesinin uzun dönemli ekonomik değerinin gösterilebilmesine bağlıdır. Tabiat ve 

kültürel miras, yaban hayatının gözlemlenmesi, yöreye özgü özellikler ve korunması gereken 

öncelikli türler, Tabiat ile ilgili çalışan ve Tabiatnın kıymetini bilen eko-turistler için son derece 

önemlidir. 

 
2.5. TAŞIMA KAPASİTESİ: 
 
-Belirli bir sürede (yıl, ay, hafta, gün, saat) bir bölgenin alabileceği ziyaretçi sayısı veya bölgenin 

kaynakları üzerinde istenmeyen veya planlanmamış etkilere sahip olmayan ve sürdürülebilir 

kalkınmayı tehdit etmeyecek düzeyde bir alanda aynı anda bulunabilecek ziyaretçi sayısı, 

 
-Bir bölgenin, hayati önemde olduğu düşünülen değerleri, ekolojik süreç ve koşulları tehlikeye 

atmadan ve sürdürülebilir kalkınma imkanlarını azaltmadan belirli bir süre boyunca 

destekleyebileceği insan faaliyetlerinin (ağaç kesimi, avlanma, tarım) ve diğer etmenlerin (örn: 

iklim değişikliği, kirlenme. vb.) baskısı, 

 
-Ziyaret edilen bir alan veya tesisin sahip olduğu kaynaklar üzerinde koruma maksatlarını 

tehlikeye atmadan, istenmeyen ve planlanmayan etkilere neden olmadan belirli bir süre       (yıl, 

ay, gün, an) boyunca alabileceği ziyaretçi sayısı şeklinde tanımlanmaktadır. 
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Taşıma kapasitesi, Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planında önemli bir 

planlama aracıdır. Turizmin gelişimi ve korunmasında önemli bir kavramdır. Taşıma 

kapasitesinin analizi ve izlenmesi, yönetim kararları yönünden girdi sağlayacaktır. Taşıma 

kapasitesi sayesinde kullanımı sınırlamak, en elverişli ziyaretçi sayısını tamamlayarak müspet 

etkileri azamiye çıkartmak, olumsuz etkileri en aza indirmek mümkün olabilecektir. Kısaca 

Tabiat Turizmi Gelişme (Master) Planındaki “sürdürülebilirlik” taşıma kapasitesinin aşılmaması 

ile temin edilir. 

 
Ziyaretçi sayısı ve etkinin büyüklüğü arasında doğrudan ilişki vardır. Ancak alan içinde tek 

tehdit unsuru ziyaretçiler değildir. Tabiat için önemli olan tehditlerin tümünün birleşik 

etkisidir. 

 
2.5.1. Taşıma Kapasitesinin Elemanları  
 
Sosyal Taşıma Kapasitesi; Turizm için yerel tolerans limitleri olarak tanımlanmakta olup yöre 

halkı üzerindeki olumsuz etkilerinden ve ziyaretçiler ile yöre halkı arasındaki çatışmalardan 

kaçınılmasını içerir. Bu unsurun turizm gelişimi içerisinde anahtar rolü vardır. Yöre halkı turizmi 

desteklemezse kalkınma asla olmaz. 

 
Yerel kabulü belirleyen temel etmenler, sosyal yapı ve kültürün hassaslığı, toplumun değişimin 

üstesinden gelebilme yeteneği, turizmin algılanışı, yöre halkı ile ziyaretçilerin ilişkileri, kullanıcı 

grupların davranışları, birbiri ile uyumu ve paydaş olmanın ekonomik ve toplumsal faydalarıdır. 

 
Ekonomik Taşıma Kapasitesi; Sürdürülebilir bir turizm gelişiminde turizm, ekonomik yapı ile 

bütünleşmiştir ve diğer sektörleri de desteklemektedir.  

 
Ekonomik taşıma kapasitesi; turizm gelişimini sağlayan bir yerel ekonomi ve yerel ekonominin 

sürdürülebilirliğini sağlayan bir turizm gelişimi anlamına gelmektedir.  

 
Ekonomik taşıma önemli olan iki unsur; Beklenen faydaları temin etmek için asgari turist sayısı 

ve ekonominin üstesinden gelebileceği azami turist sayısıdır. 

 
Ekolojik Taşıma Kapasitesi; Ekolojik taşıma kapasitesi, ziyaretçilerin/turistlerin ziyaret edilen 

alandaki ekosistemler, ikamet yerleri ve canlı türleri üzerinde ortaya koyduğu ekolojik 
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zararlardır. Burada, ekolojik değerlerin, ziyaretçi akışlarının ve davranışlarının uzun süreli ve 

sistematik olarak izlenmesi ve veri toplanması önemli olmaktadır.  

 
İdari/Fiziki Taşıma Kapasitesi; Fiziki taşıma kapasitesi aynı anda ve belirli bir zamanda müşteri 

olarak alınabilecek ziyaretçi sayısıdır. Bu kapasite, alana uygun insan sayısına, yani alanın 

büyüklüğü ve diğer fiziki şartlar (tabii, coğrafi koşullar ve hava şartları) ile turizm altyapısının 

kapasitesine dayanmaktadır. Burada temel göstergeler; kalabalık, kuyruklar ve trafik 

sıkışıklığıdır. 

 
Fiziksel kapasite yönetiminin verimliliği ve etkinliği şu unsurlara bağlıdır; 

- Organizasyon kaynaklarının kapasitesi (insan ve ekonomik kaynaklar vb. gibi), 

- Ziyaretçi yönetiminin kapasitesi, 

 
NOT : (Fiziksel kapasiteyi değerlendirmek için aşağıdaki bilgiler gerekmektedir;)  
 
Bir sahanın ziyaretçi kullanımına/ turizm gelişimine karşı hassas olan kaynakları: Kırmızı liste 

ve endemik türlerin habitatları, alanın savunmasız olan diğer kaynakları, göçe hassas türler, 

Ziyaretçi yönetimi de dâhil olmak üzere yönetim maksatları ve hedefleri: Genel bir Tabiat 

koruma planı, maksatlar, hedefler ve Tabiat koruma politikası, tür koruma politikaları, 

bölgeleme sistemi, izleme sistemi,  

 
Ziyaretçiler/turistler, turizm gelişimi ve etkileri üzerine veriler; tüm güzergâhlar, tesisler, 

konaklama ve ziyaretçi/turist için olan etkinlikler ve detaylı haritalar, ziyaretçi sayısı, özellikleri, 

akımları, ziyaretçi modelleri, etkinlikler ve mevsime bağlı özelliklere ilişkin bilgiler vb. 

ziyaretçiler tarafından özel olarak gerçekleştirilen faaliyetler, ziyaretçi etkilerine ilişkin veriler, 

etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler, ölçütler ve göstergeler. Coğrafi 

bilgi sistemleri (CBS) teknikleri ile bilgilerin gösterilmesi mümkündür. 

 
Psikolojik Taşıma Kapasitesi; bir alanın belirli bir zaman diliminde ziyaretçi deneyimleri 

üzerinde olumsuz etkilenmeye sebep olmaksızın kaldırabileceği maksimum ziyaretçi sayısıdır. 
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2.6. TABİAT TURİZMİNİN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ  
 
Kırsal turizm kırsal alanlardaki kırsal gelişim sürecine önemli bir katkı sağlamaktadır ve aşağıda 

belirtilen durumlarda bilhassa ortaya çıkmaktadır; 

 
• Gelir getirici işler,  

• Kırsal ve kentsel alanlardaki değişim, 

• Nispi olarak küçük ölçekli doğrudan yatırımlar durumundaki çoklu etki,  

• Ağlar oluşturarak yerel/bölgesel yapıları güçlendirme,  

• Fiziksel altyapı alanlarındaki gelişmeleri teşvik etme ve 

• Ekonomik aktivitelerin farklılığını artırmadır. 

 

 
Fotoğraf 38 Beyağaç Topuklu Yaylası 
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Fotoğraf 39 Beyağaç Topuklu Yaylası 

 
3. İLGİ GRUBU ANALİZİ VE YEREL ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI  
 
3.1. İLGİ GRUPLARI/PAYDAŞLAR 
 
İlgi grupları, “belirli bir koruma ve sürdürülebilir kalkınma projesi ile ilgili olarak fayda sağlayan, 

projenin içinde yer alan veya söz konusu projeden olumlu ya da olumsuz etkilenen bireyler, 

gruplar veya organizasyonlar” olarak tanımlanabilirler. 

 
Paydaşlar, bir problemi çözmek için sürdürülebilir Tabiat turizmi gelişimine ve maksatlarımıza 

ulaşmak için güvenebileceğimiz kişilerdir. 

 
İlgi gruplarının hepsi sürdürülebilir Tabiat turizmi gelişimine ortak değildir veya olmaları 

gerekmez. Çünkü bir ortağın projeye olumlu bir bakışı, tutumu olmalıdır ve maksatlara 

ulaşmak için işbirliği yapmalıdır.  

 
Bazen bir ilgi grubu projeye olumsuz bakabilir ve hatta aktif bir tehdit bile olabilir, ilgi gruplarını 

işbirliği yapılanlar haline getirmek onlara paydaş değeri verilmesi ile mümkün olur.  
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3.2. İLGİ GRUBU KATEGORİLERİ 
 

Turizmde ilgi grupları; 

- Yöre halkı, kişiler ve kurumlar, 

- Alana dayalı ilin sorumlu yöneticileri, 

- Bölgesel yetkililer, 

- Ulusal yetkililer, 

- Turizm ofisleri, yerel turizm organizasyonları, konaklama ve hizmet sunanlar, 

taşımacılar, 

- Turizmle ilgili sektörler, 

- Tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi farklı ekonomik sektörlerin temsil edildiği ticaret ve 

sanayi odaları ve el sanatları ile ilgili birimler, 

- İşçi sendikaları, dernekler, STK’lar, 

- Eğitim ile ilgili birimler. 

 
3.3. İLGİ GRUBU ANALİZİ  
 
İlgi grubu analizi sürdürülebilir Tabiat turizmi gelişme planının ortaya konması ve 

uygulamasında yer alan farklı taraflara ilişkin genel bir izlenim sahibi olabilmek, niyet okumak 

için kullanılan bir araçtır. Yalnızca bir envanter olarak ele alınmamalıdır, sürdürülebilir Tabiat 

turizmi gelişme planının planlanmasında potansiyel ortaklarımızın kimler olduğunu ve hangi 

tarafla çelişkiler yaşayacağımızı bize bildirmektedir. Ayrıca projenin farklı seviyelerinde destek 

temini için de son derece elverişli bir analizdir.  

 
İlgi grupları analizine dayalı olarak sürdürülebilir Tabiat turizmi gelişme planının yönetiminden 

sorumlu bir organizasyon oluşturulmalıdır. 

 
Sürdürülebilir tabiat turizmi gelişimi için, detaylı bir ilgi grubu analizi ilgi gruplarının; 

- Genel hedeflerini, 

- Turizmden beklediği faydaları  

- Turizmdeki rollerini tanımlamalıdır. 

                Bu süreç; şu adımlardan oluşur; 

1. İlgi gruplarının tanımlanması, 

2. Her ilgi grubunun çıkarlarının, önceliklerinin ve değerlerinin belirlenmesi, 
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3. Her ilgi grubunun davranışlarının belirlenmesi, 

4. İlgi grubunun gücünün ve ilgi grupları arasındaki muhtemel koalisyonlarının gücünün 

tahmin edilmesi, 

5. İlgi gruplarının mevcut ihtiyaçlarının ne düzeyde karşılandığının değerlendirilmesi, 

6. İlgi grupları ile birebir iletişimlerin başlatılması ve ilgi gruplarının güveninin kazanılması, 

7. Ortak menfaatler, sinerji ve başarı unsurlarının tanımlanması, 

8. Paydaşların bir araya getirilmesi, 

9. Ortak hedef ve maksatların ve onlara ulaşmak için gerekli olan stratejinin ortaya konması, 

10. Organizasyon çerçevesinin oluşturulması, 

11. Uygulama (zaman çizelgesinin ve hedeflerin ortaya konması, iletişim organizasyonunun 

oluşturulması, ilgi gruplarına somut sorumlulukların verilmesi.) 

12. İzleme ve geri bildirimin yapılması 

 
3.4. TOPLUM TEMELLİ YAKLAŞIM  
 
Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme Planı’nın hazırlanmasında toplum temelli yaklaşım 

uygulanması neticesinde; 

 
- Yöre halkı için sürdürülebilir geçim kaynakları ortaya koymak, 

- Toplulukların kendi yapılarını korumalarını teşvik etmek ve  

- Tabii alanların koruma hedeflerinde yerel faydayı oluşturmak mümkündür, 

 
Toplum temelli turizmin en önemli özelliği, tabii kaynakların kalitesi ile alanın kültürel 

mirasının bozulmamış ve turizmle güçlendirilmiş olmasıdır. Tabii çevre üzerindeki olumsuz 

etkiler en aza indirilmeli ve yerel kültür korunmalıdır. Turizm, insanların kendi yerel kültürlerini 

yaşatma ve değerlendirmeye teşvik etmelidir. 

 
3.5. YEREL ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI  
 
İlgi grubu analizine dayalı olarak, korunan alan ve çevresi için, Sürdürülebilir Tabiat Turizmi 

Gelişme Planını izlemek veya biçimlendirmek maksadıyla, korunan alan yönetimi ve tüm ilgi 

gruplarının resmi işbirliğine dayalı bir organizasyon oluşturulmalıdır.  
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Sürdürülebilir Tabiat Turizmi Gelişme Planını uygulamak, desteklemek ve sorumluluklarını, 

karar verme gibi hususları düzenler. 

 

 
Fotoğraf 40 Acıgöl Sulak Alanı 
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Fotoğraf 41 Buldan Yayla Gölü Sulak Alanı 
 

 
Fotoğraf 42 Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 



  
   
 

                                                                  75                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

3.6 TARİHÇE  
 
Denizli ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Türkler 

Denizli havalisini zaptettikten sonra şehir merkezini suyu bol olduğu için bugünkü Kaleiçi 

mevkiine nakletmişlerdir. 

 

 
Fotoğraf 43 Eskihisar Mahallesi 
 

Denizli adı, tarihi kaynaklarda başka başka isimler şeklindedir. Selçuklu kayıtları ve Denizli 

mahkemesi şer’iye sicilleri “Ladik” ismini vermektedir. ıbni Batuta’nın seyahatnamesinde 

“Tonguzlu” denilmektedir. Mesaliküllebsar’da da “Tonguzlu” olarak kaydedilmiştir. 

 
Timurlenk’in zafernamesini yazan, şerafettin Zeydi “Tenguzluğ” ve “Tonguzluğ” gibi iki isimden 

bahsetmektedir. 

 
“Tengiz” kelimesi eski Türkçe’de “deniz” demektir. “Tengüzlü” ise bugünkü imlâsıyla “Denizli” 

demektir. 

 
Netice olarak yukarıda ifade ettiğimiz açıklamalarda belirtildiği gibi, kesin bir ad veremiyoruz. 

Kanaatimizce “Tonguzlu” ve “Tenguzlu” kelimeleri zamanla ağızdan ağıza değişerek “Denizli” 

şekline gelmiştir. 
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Turizm açısından önemli bir güzergâhta yer alan ilimiz; “Aphrodisias” antik kentine komşu olup 

sınırları içinde Colossae, Tripolis, Hierapolis, Laodikya gibi antik şehirleri, beyaz ve kırmızı 

renkte travertenleri, termal tesisleri ile önemli bir uygarlık beşiğidir. “Kutsal Hac Yolu” olarak 

bilinen ızmir-Efes yolunun sonunda bulunması; ızmir’i Mezopotamya’ya bağlayan, Anadolu’yu 

kuzey ve güneyden ayıran fetih ve kervan yollarının üzerinde bulunması, Denizli’ye ayrı bir 

önem kazandırmaktadır. 

 
Anadolu Yarımadası’nın güneybatısında, Ege Bölgesi’nin güneydoğusunda, Ege, ıç Anadolu ve 

Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit teşkil etmektedir. Turizm açısından önemli bir güzergâhta 

yer alan ilimiz; Hitit, Frig, Lid, ıon, Roma ve Bizans gibi medeniyetleri sinesinde yaşatmıştır. 

Hierapolis, Laodikya, Tripolis, Herakleia, Attuda ve Colossae gibi 30’a yakın antik şehir, 20’den 

fazla höyük ve tümülüsleri ile önemli bir uygarlık beşiğidir. Bunlardan başka Selçuklu ve 

Osmanlı devirlerinden kalma çok sayıda tarihî değerleri ile kültür turizmine hizmet etmektedir. 

 
İlk Fetihler 
 
Denizli ve havalisinde Türkler ilk defa 1070 yılında görüldüler. Afşin Bey bütün Anadolu’yu kat 

ettikten sonra Laodikya’yı yağmalayıp Honaz’ı zaptetmiştir. 

 
1071 yılından sonra Denizli ve çevresi Kutalmışoğlu Süleyman Bey’in mahiyetindeki beyler 

tarafından fethedilmiştir. 

 
1097 yılında Bizans ımparatoru Alexis Komnenos, Juannıs Dukas’ı Batı Anadolu’nun fethi için 

görevlendirdikten sonra bu yöre ve bu yörede yer alan Denizli Bizanslıların eline geçti. Bu 

sırada Türk Kuvvetleri Orta Anadolu’da bulunuyordu. 

 
Bizanslıların elinde kısa bir süre kalan bu güzel beldemiz, 1102 yılında yeniden Kılınç Arslan 

tarafından zapt edilmiştir. Bu tarihten sonra Türk kuvvetleri, Alparslan’ın komutasında sık sık 

Bizans topraklarına akınlar yapmışlardır. 1119 yılında Bizanslılar, büyük bir ordu ile Denizli ve 

havalisine saldırdılar. Bu sebeple az sayıda kuvvete sahip olan Alp Kara bu yöreyi terk etmek 

zorunda kalmıştır. Ertesi yıl tekrar gelen Bizanslılar Uluborlu yakınlarına kadar olan toprakları 

ele geçirdiler. 

 



  
   
 

                                                                  77                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

1147 yılında III. Haçlı Ordusu, Fransız Kralı VII. Louis’in komutasında, Ege Bölgesi’nden güneye 

doğru hareket ederek, Denizli ve civarını işgal etmiştir. Antalya istikametinden hareket eden 

haçlı ordusunun öncü birlikleri, Acıpayam Ovası’nı geçtikten sonra, ordusunun ağırlıkları ve 

artçı birlikleri aynı yolu takip ederek, Kazıkbeli’nden geçmek için hareket etmişlerdir. Fakat 

orada yapılan çetin gerilla savaşlarında haçlı ordusu çok büyük kayıplar vermiştir. 

 
1176 yılında Bizans ımparatoru Manuel Komnenos, Selçuklu topraklarına yeni bir sefer 

düzenleyerek Laodikya ve civarını yağma etmiş ve ıstanbul’a dönmüştür. Ertesi yıl Türkler 

Laodikya’ya gelerek şehri tekrar zaptetmiştir. 

 
Manuel Komnenos 1177 yılında büyük bir ordu ile Laodikya ve Honaz civarını geri almışsa da, 

Selçuklularla yaptığı savaşta yenilmiştir. II. Kılınç Arslan bundan sonra sınırlarını genişleterek, 

Bizans topraklarına akınlar düzenlemiştir. Atabey komutasında yapılan bu akınlardan, 

Selçuklular büyük ganimetler elde ediyorlardı. Bizanslılar Atabey komutasındaki bu orduyu, 

Sarayköy yakınlarında pusu kurarak mağlup ettiler. Bu savaşta komutan Atabey de şehit oldu. 

 
Bu tarihlerden sonra yavaş yavaş, Denizli ilinin doğu kısımlarına Türkler yerleşmeye başladı. 

Böylece Türk akıncıları, Küçük Menderes vadisine kadar ilerleme fırsatını buldular. 

 
1190 yılında III. Haçlı Ordusu Laodikya’ ya gelmiştir. Haçlı ordusu komutanı Frederik Barbaros, 

Bizanslılar tarafından sevinçle karşılanmıştır. Burada yerleşmiş olan Türk boyları, çadırlarını 

bırakarak dağlara çekilmişler ve sık sık haçlı ordusuna saldırmışlardır. 

 
Denizli ve havalisi, takriben XIII. asrın ilk yıllarında Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 4. defa 

fethedilmiştir. Diğer bir rivayete göre, Laodikyalılar tarafından bir Türk kervanının soyulması 

üzerine, Selçuklu beylerinden Mehmet ve Server beylerin komutasında bir Selçuklu ordusu, 

Laodikya ordusunu yenmiş ve haraç olarak bu bölgeyi antlaşma ile almıştır. 

 
Diğer bir rivayet şudur: XII. yy. sonlarında Bizanslıların, Burdur’a kadar ilerlemeleri üzerine 

Konya Sultanı, Osman ve Hüsamettin Beyleri bu bölgeye göndermiştir. Osman Bey Acıpayam 

Ovasını, Hüsamettin Bey de Çal taraflarını zaptetmiştir. 

 
Denizli ve havalisinin Selçuklulara bağlı bir beylik halinde teşekkülü, 1207 yılında Selçuklu 

hükümdarı Gıyasettin Keyhüsrev zamanında  olmuştur. 
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1209         yılında  ıznik’i başkent yapan Theodor Laskaris ile Selçukluların arası açılmıştır. 

Gıyasettin Keyhüsrev, Laskaris’e Alexios’us tahtına iadesini isteyince, ıznik Devleti ile 

Selçuklular, Denizli’nin batısında Alaşehir ile Antiokhia arasında savaşa tutuştular. ılk 

karşılaşmada savaşı kazanan Türkler yağmaya dalınca, hücuma geçen Rum askerleri Gıyasettin 

Keyhüsrev’i şehit ettiler. Böylece savaşın sonunda galip gelen Bizanslılar, Batı Anadolu’ya bir 

süre daha sahip oldular. Selçuklularla Bizanslılar arasında Denizli ve yöresi sınır olarak kaldı. 

Bugünkü Denizli şehri bu sıralarda kurulmaya başlamıştır. ılk olarak Denizli kalesi Abdullah oğlu 

Kara sungur tarafından yaptırılmıştır. Ayrıca bu devrede birçok cami, han ve çeşme de inşa 

edilmiştir. 

 
13. yy. başlarında Denizli ve havalisi, yeni göçlerle ‘Uç bölgesi’ olarak önceden gelenlerle 

birlikte yoğun bir Türk topluluğu meydana getirdiler. Buradakiler Rum diyarını fetheden 

Türkmenlerdir. Bunlar muhtemelen Menderes Nehri’nden deniz kıyısına kadar olan yerlerdeki 

yaşayanları yağma ederek çocuklarını Müslümanlar arasında satmayı adet edinmişlerdi. Bu 

sırada Toğurlu-Toğuzludağı eteklerinde 200 bin Müslüman çadırı bulunduğu söylenir. Bu 

Türkmenler uç bölgesinde kona göçe yaşarlar. Ve batı sınırlarını muhafaza ederlerdi. 

 
1257 yılında Denizli’ye gelen Bizans garnizonu, şehirdeki Türklerin çoğunluğu karşısında uzun 

süre kalamadı. Böylece 1259 yılında Denizli tekrar Türkmenlerin eline geçmiş oldu. 

  
Bu tarihlerde Denizli etrafında kümelenen Türkmenler, Hülagu Han’a müracaat ederek bu 

bölge için kumandan istediler. Bu konuda ılhanlı Hükümdarı Hülagu bir de ferman çıkararak 

Kulşar isimli bir zatı bu bölgeye göndermiştir. Bölgenin merkezi “Asi Karaağaç” diye bilinen 

Acıpayam yöresidir. Bu Türkmenlerin manevi lideri “Yatağanbaba”nın olması muhtemeldir. 

 
1261 yılında bu yöredeki Türkmenler, Selçuklulara başkaldırınca, Selçuklu Sultanı Rüknettin ile 

Moğollar anlaşarak, Türkmenleri mağlûp ettiler. Birçoklarını esir aldılar. Bu hareket sırasında 

birçok Türkmen, Bizans sınırını geçerek yerleşmişlerdir. Konya’daki “Cimri isyanının” 

bastırılmasından sonra, II. Gıyasettin Keyhüsrev, kendisine yardım etmeyen Karaağaç bölgesi 

komutanı Ali Bey’i öldürtmüştür. Bundan sonra Denizli, Germiyanoğulları’nın eline geçer. Bir 

süre sonra Konya’ya karşı harekât yapılınca, Denizli havalisindeki Türkmenler Karaman, Eşref 

ve Menteşe Türkmenleriyle birlikte isyan çıkardılar. Bunun üzerine ılhanlı Sultanı Keyhaku 31 



  
   
 

                                                                  79                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Ağustos 1291 de Türklerin üzerine yürüdü, Türkmenleri kılıçtan geçirdi. Böylece ılhanlı 

hâkimiyeti bu bölgede başlamış oldu. 

 
Bu tarihlerde Germiyanlılar, Alişiroğlu’nun kumandasında bugün “Buldan” olan “Tripolis’i” 

zaptettiler. (1306) Böylece Denizli’nin Türkleştirilmesi tamamlanmış oldu. 

 
XIV. yy.’ın ilk yıllarında Denizli arazisinin düzlük kısımlarına ınançoğulları yerleşmişti. 

Kuzeydoğusundan Germiyan Beyliği, güneydoğusunda Hamit, güneybatısında Tavas Beyliği 

bulunuyordu. şücaeddin Bey bir ara ıstiklal için harekete geçince, öteden beri Anadolu’da 

kuvvetli bir birliğin kurulmasını istemeyen ılhanlı Hükümdarı Timurtaş, 1327 yılında Denizli’ye 

geldi. şücaeddin Bey ona itaat etti. 

 
Denizli 1366’ da bir deprem ile harap olduğu sıralarda, şehir Germiyan hâkimiyetine geçmiştir. 

 
1391 yılında Yıldırım Beyazıt, Denizli topraklarını Osmanlı Devletine katmıştır. 
 
1402 yılında Timur, Ankara Savaşını kazandıktan sonra Denizli’ye gelmiş, burada bir süre 

kaldıktan sonra ızmir yöresini fethe gitmiş. 1403 yılının ilk aylarında tekrar Denizli’ye dönerek 

çadır kurmuştur. Timur bu bölgeyi Germiyanlılara bırakarak ayrılmıştır. 

 
Bölge 1411’de bir ara Karaman oğullarının eline geçmişse de, 1429 yılında tekrar Osmanlılara 

bağlanmıştır. 

 
XIV. yy.ın ilk yarısında birbirine akraba olan Türkmenler parçalanmış bir halde bulunuyorlardı. 
 
Türkmenlere Ait Beylikler ve Kapladıkları Sahalar: 
 
1- İnançoğulları Beyliği: 

Denizli’nin kurulduğu düzlükte bulunmaktaydı. 
 
2- Germiyanoğulları Beyliği: 

Honaz’dan Buldan taraflarına kadar uzanan bir alanda kurulmuştur. 
 
3- Hamitoğulları Beyliği: 

Yören Dağı-Bozdağ’ın doğusundaki saha Karaağaç mıntakasına sahiptir. 
 
4- Tavas Beyliği: 
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Babadağ’ın güneyindeki araziyi, şimdiki Tavas ve Kale ilçelerinin sahalarını kaplamaktadır. 
 
Denizli şehri Osmanlıların hâkimiyetine girdikten sonra, yaşantısına sakin bir şekilde devam 

etmiştir. 1702-1880 yıllarında vuku bulunan depremlerde 12.000 kişi ölmüş, o zamanki Kale 

civarında bulunan şehir, oturulmayacak hale gelmiştir. Bundan sonra bu şehir daha yukarıya, 

şimdiki merkezine doğru çekilmiştir. 

 
5- Lâdik Beyliği (ınançoğulları): 

Laodikya şehrinin sürekli harpler ve depremlerle yıkılması üzerine halk, Laodikya’nın bağ ve 

bahçelerinin bulunduğu, bugünkü Denizli’ye gelip yerleşmiştir. 

 
Türkler Laodikya adını kısaltarak “Lâdik” şekline sokmuşlar, bu şehirde kurulan beyliğin ismini 

de “Lâdik” olarak kullanmışlardır. 

 
Lâdik Beyliği’nin kuruluşundan önce Denizli, vali ve komutanlar tarafından idare ediliyordu. Bu 

vali ve komutanlar arasında, Lâdik’te eser bırakmış olan sadece Seyfettin Karasungur’dur. 30 

yıllık valilik ve komutanlığı sırasında Denizli Kalesi’ni, Akhan Kervansarayı’nı, birçok çeşme, 

camii, han ve hamamları yaptırmıştır. Karasungur’un şan kuvvetlerine esir düşmesi üzerine, 

yerine Lâdik ve Honaz Emiri olarak Sahip Ataoğulları’ndan Tacettin Hasan ve Nasreddin Ali 

gönderilmiştir. Bunların da Cimri Vakası’nda ölmeleri üzerine Lâdik emirliğine Ali Bey 

görevlendirilmiştir. Böylece Sahip Ataoğulları’nın 1277 tarihine kadar, Lâdik ve Honaz 

emirliğinde kaldıkları anlaşılmaktadır. Sahip Ataoğulları’ndan sonra Lâdik, Germiyanoğulları’na 

geçmiştir. Fakat halkın Germiyanoğulları’ndan Ali Bey’i, Gıyaseddin III. Keyhüsrev’e şikâyeti 

üzerine, Lâdik tekrar Sahip Ataoğulları’nın yönetimine girmiştir. 

 
Sahip Ata’nın vezirlikten azledilmesi üzerine, (1288) Germiyanoğulları tekrar Lâdik’i ele 

geçirmiş; Ali şir’in kızının oğlu Bedrettin Murad’ı Lâdik emirliğine tayin etmişlerdir. Molla’ya 

sinirlenen Selçuklu Sultanı, Lâdik’e kuvvetli bir ordu yollamış, Murat Bey’i esir ederek başını 

kesmiş ve Konya sarayına göndermiştir. Böylece Lâdik Beyliği tekrar Sahip Ata’nın oğullarına 

verilmiştir. Bu  olaylardan sonra Lâdik’te, Ali Bey’in oğlu ınanç Bey’i görüyoruz, tarihe 

şücaeddin ınanç diye geçen bu zat, Lâdik’te 50 yıla yakın beylik yapmıştır. Beyliği sırasında 

adaletli ve iyi idaresi sayesinde halk tarafından sevilmiş, sayılmış; takip ettiği politikayla Lâdik 
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Beyliğine huzur ve sükûn getirmiştir. Bu yüzden “güven” anlamına gelen “ınanç” unvanı halk 

tarafından kendisine verilmiştir. 

 
Ölümünden sonra yerine oğlu Murat Aslan Bey geçmiştir. Murat Aslan Bey de babası gibi 

memleketi çok iyi idare etmiş, zamanında Türkçe “Fatiha Tefsiri” yazılmış, 3 çeşit para 

basılmıştır. Bu paraların birinin üzerinde Murat Bey’in adı geçmektedir. 

 
Seyyah ıbni Batuta, Murat Bey’i Denizli’ye gelişinde, bugünkü Devlet Hastanesinin bulunduğu 

tepedeki sarayında ziyaret etmiştir. Seyahatnamesinde bundan bahsetmektedir. Murat Bey’in 

iktidara geçiş ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmiyor. Hatta Murat Bey’in mezarına bile 

rastlanamamıştır. Şimdiki Devlet hastanesi yakınındaki Muratdede mezarı olarak halk 

tarafından rivayet edilen mezarın izine rastlanmamaktadır. Bugün Denizli’de Muratdede adıyla 

bir mahalle bulunduğundan, bazı kaynaklara göre bu mezar Lâdik Beyliği ile ilgi derecesi tespit 

edilemeyen ve Hisar savaşında ölen Murat Bey’e aittir. 

 
Murat Aslan Bey’den sonra oğlu ıshak Bey yerine geçmiş, kendi adına para bastırmış fakat 

1402’de Timur Anadolu’yu istila edince Denizli’nin idaresi Germiyanoğlu Yakup Bey’e geri 

verilmiştir. 

 
Ankara savaşından sonra, bütün Anadolu’yu ele geçiren Timur, bir müddet sonra Kütahya ve 

Altıntaş’tan geçip, Lâdik’e gelmiş, mevsimin sonbahar olması sebebiyle karargâhını Denizli’de 

kurarak askerlerini kışlaklara göndermiştir. 

 
O vakitler Tonguzlu denen Denizli’de, askerlerin hastalanması sebebiyle Timur karargâhını 

havası ve suyu daha iyi olan, Karcı ve Hisar köyü sırtlarına çekmiş, Menteşeoğlu Mehmet Bey 

ile ısfendiyar Bey, Timur’u burada ziyaret ederek ona bin at hediye etmişlerdir. 

 
Timur bir süre Denizli’de kaldıktan sonra, Büyük Menderes üzerindeki Timurtaş köprüsünden 

geçerek Aydın’a doğru gitmiş, Aydın ve ızmir seferinden sonra tekrar Denizli’ye gelerek bir süre 

daha kaldıktan sonra, Serinhisar yoluyla Denizli’den ayrılmıştır. Timur’un Denizli’deki kalış 

günlerinde, Germiyanoğlu Yakup Bey kendisini ziyaret etmiş, Kütahya ve Denizli’nin idaresini 

üzerine almak için onu ikna etmiştir. 
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Ladik’in Osmanlılara Geçişi 
 
Ladik, Germiyanoğlu Süleyman şah idaresinde iken, Osmanlı Devleti günden güne kuvvetlenip 

sınırlarını genişletiyordu. Süleyman şah er geç Osmanlılar tarafından gelecek tehlikeyi sezerek, 

kendini emniyete almak için kızı Devlet Hatun’u I. Murat’ın oğlu şehzade Beyazıt’a vererek 

akrabalık kurmuştu.(1381) 

 
Kızına çeyiz olarak verdiği yerler arasında Ladik de vardı. Beyazıt Han Denizli’de hamam ve 

bahçe satın almıştır. Ladik, Ankara Savaşı’na (1402) kadar Osmanlılarda kalmıştır. Ankara 

Savaşı’ndan sonra Germiyanoğulları’nın  hâkimiyetine yeniden giren Ladik, nihayet yerine 

geçecek kimsesi bulunmayan Germiyan Hükümdarı Yakup tarafından, II. Murat’a bir 

vasiyetname ve bütün Germiyan ülkesiyle birlikte verilmiştir (1428). Böylece Ladik kesin olarak 

Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. 

 

Ünlü gezgin Evliya Çelebi, Denizli’ye uğramış ve 300 yıl öncesinin Denizli’sini şöyle dile 

getirmiştir. 

 
“Şehrin çevresinde pek çok akarsular ve göller bulunduğu için bu isim verilmiştir. Yoksa 

denizden dört merhale uzaktadır. Kalesi düz yerde dörtgen şeklindedir. Hendeği yoktur, 

çevresi 470 adımdır, dört kapısı vardır. Kuzeyinde boyacılar, doğusunda semerciler, güneyinde 

Yeni Camii, batısında bağlar kapısı bulunur. Kalede elli kadar silahlı bekçi vardır ki dükkânları 

bekler. Asıl şehir kalenin dışında, 44 mahalle ve 3600 evden ibarettir. Büyüklü-küçüklü 57 camii 

ve mahalle mescidi, 7 çocuk mektebi, 6 hamamı, 17 tekkesi vardır. 

 
Herkes bağlarda oturduğundan ehil ve ayalları birbirinden kaçmaz. Birbirleriyle akraba gibi 

olmuşlardır. Halkı beyaz ve mavi feraceler giyer. Pamuğu, pamuk ipliği, beyaz ince sade bezli 

olup, Anadolu’ya sevk edilir. Halkın kazancı beyaz Denizli bezidir. 

 
Kurtuluş Savaşında Denizli 
 
15 Mayıs 1919’da Yunanlılar ızmir’i işgal edince, Denizli’de Müftü Ahmet Hulûsi Efendi’nin 

önderliğiyle Denizli Reddi ılhak Cemiyeti kurulmuştur. Bu suretle Denizli Kuvay-i Milliye’si 

kısmen teşekkül etmiştir. 
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İlk günlerdeki vatanseverler arasında Müftü Ahmet Hulûsi Efendi, Mutasarruf Faik Öztrak, 

askerlik şubesi Albay Tevfik, 57. topçu alay komutanı Hakkı Bey, Polis Komiseri Hakkı Bey 

bulunuyordu. Bu kişiler Müdafai Hukuk Cemiyetini kurmuşlardır. 

 
İlk Menderes cephesinin karargâhı Sarayköy’ün Dailli (Yakayurt) köyünde kurulmuştur. Bu 

cepheye Yörük Ali Efe, Yüzbaşı Ahmet de katılarak cepheyi kuvvetlendirmişlerdir. Daha sonra 

Demirci Ahmet Efe ve Binbaşı şükrü Bey de katılarak birlikte cepheyi sevk ve idare etmişlerdir. 

Cephenin iaşesi ve muhafız teşkilatı Denizli’de bulunuyordu.   

 
31 Temmuz 1919’da Nazilli Yunanlılar tarafından işgal edilince cephe Sarayköy ve Menderes’in 

güneyine çekilmiştir. 

 
12 Temmuz 1919’da Denizli Müdafai Hukuk ve Reddi ılhak Cemiyetleri lağvedilerek Heyet-i 

Milliye kurulmuştur. Cemiyetin başında Mutasarrıf Faik Beyle Müftü Hulûsi Efendi vardır. 

Heyet ilk toplantısını 18 Temmuz 1919’da yapmış ve bir beyanname yayınlayarak 1300’den 

1310 Hicri doğumlulara kadar olanları silah altına çağırmışlardır. 

 
4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’ne seçilen temsilciler şunlardı: 
 
Belevili Yusuf Bey, kongrede bulunan diğer temsilciler ise Necip Ali Bey ve Dalamanlızade 

Mehmet şükrü Bey idi. Kongrede temsilci olarak Mutasarrıf Müfit Bey seçildi. Bundan sonra 

yazışmalar Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetiyle yapılmıştır. 

 
24 Haziran 1920’de Aydın Cephesi bozulunca Yunanlılar Buldan’ı işgal etmiştir. 4 Eylül 1922 

gecesi düşman, Buldan ve havalisinden Alaşehir istikametine kaçarak gitmiştir. Denizli’nin Millî 

Mücadelede gösterdiği kahramanlığın, Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük bir hissesi 

bulunmaktadır. Denizlililer ulu önderimizin yüce eserini korumak hususunda hiçbir 

fedakârlıktan çekinmeyerek ve Büyük Ata’mızın çizdiği esaslar dâhilinde şaşmadan, büyük bir 

ciddiyet ve feragat ile çalışarak eserlerine lâyık ve sadık Türk evlâtları olduklarını ispat 

etmişlerdir. 
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3.7. DENİZLİ İLİ TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARI 
 
3.7.1. Denizli Konakları 
 

 
Fotoğraf 44 Tavas İlçesi Musa Şanverdi Evi (Şakir Ağa Konağı) 

 
DENİZLİ İLİNDEKİ KORUMA ALTINA ALINAN TARİHİ ESERLER  

S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

1- Musa Şanverdi Evi (Şakir 
Ağa Konağı) 

Tavas İlçesi, Kızılca 
Mahallesi 

25.04.2008-1497 

2- Mestan Ağa Konağı Tavas İlçesi, Orta 
Mahallesi 

21.03.2001-9883 

3- Çivril Eski Hükümet 
Konağı 

Çivril İlçesi 09.06.1979-A-1725 

4- Güney Eski Hükümet 
Konağı 

Güney İlçesi 12.01.2002-10356 

5- Buldan Eski Hükümet 
Konağı 

Buldan İlçesi 21.11.2001-10242 

Tablo 5. Denizli İlindeki Koruma Altına Alınan Tarihi Eserler 
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3.7.2. Denizli Köprüleri 
 

 
Fotoğraf 45 Kale İlçesi Tabea Köprüsü 
 

S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

1- Çiftlik köprüsü Tavas İlçesi, Çiftlik Mahallesi 11.11.2010-3252 

2- Tabea Köprüsü Kale İlçesi, Tabae Antik Kenti 15.05.2009-2124 

3- Dereçiftlik Taş Kemerli Köprü Honaz İlçesi, Dereçiftlik 
Mahallesi 

28.02.2008-1386 

4- Cindere Köprüsü Güney İlçesi, Cindere Mahallesi 30.11.2007-1235 

5- Çıtak köprüsü Çivril İlçesi, Çıtak Kasabası 27.05.1992-2706 

6- Seraserli Demiryolu Köprüsü Çivril İlçesi, Seraserli Mahallesi 26.09.2014-3164 

7- Ak Köprü Çivril İlçesi, Karayahşiler 
Mahallesi 

22.06.2000-9538 

8- Zeyve Köprüsü Bekilli İlçesi, Akkent Mahallesi 11.11.2010-3275 

9- Tozlukara Köprüsü Çal İlçesi, Dayılar Mahallesi 27.05.1992-2705 

S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

10- Hançalar Köprüsü Çal İlçesi, Hançalar Mahallesi 30.09.2016-5534 

11- Bayıralan Tek Kemerli Köprü Çal İlçesi, Bayıralan Mahallesi 15.05.2009-2132 

12- Bedirbey Köprüsü Acıpayam İlçesi, Bedirbey 
Mahallesi 

22.06.2000-9630 

13- Kanlıkemer Köprüsü Tavas İlçesi, Çiftlik Mahallesi 11.11.2010-3249 

14- Ebecik Köprüsü Tavas İlçesi, Ebecik Mahallesi 11.11.2010-3250 

15- Timurtaş Köprüsü Sarayköy İlçesi, Kabaağaç 
Mahallesi 

07.06.2000-9470 

16- Ahmetli Köprüsü Sarayköy İlçesi, Ahmetli 
Mahallesi 

12.06.1996-5890 

17- Akhan Köprüsü Merkezefendi İlçesi, Akhan 
Mhallesi 

21.11.2006-586 

Tablo 6. Denizli ilindeki Köprüler 
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Fotoğraf 46 Kale İlçesi Bayıralan Tek Kemerli Köprü 

 
3.7.3. Çeşmeler 
 

 
Fotoğraf 47 Güney İlçesi Şehitli Çeşmesi 
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S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

1- Tabea Çeşmesi Kale İlçesi, Tabea Antik Kenti 16.07.2012-828 

2- Şehitli Çeşmesi Güney İlçesi 27.06.2006-256 

3- Çolacık Çeşmesi Güney ilçesi, Karaağaçlı Mahallesi 27.06.2006-256 

4- Saçak Çeşmesi Güney ilçesi, Tilkilik Mahallesi 27.06.2006-256 

5- Yarcı Çeşmesi Güney ilçesi, Aşağıçeşme 
Mahallesi 

29.08.2004-3067 

6-  Hacı Hüseyin Çeşmesi Güney İlçesi 27.06.2006-256 

7- Güney Ağa Çeşmesi Güney ilçesi, Tilkilik Mahallesi 27.06.2006-256 

8- Yenipınar Çeşmesi Çivril İlçesi, İğdir Mahallesi 23.01.2014-2316 

9- Kumluk Çeşmesi Çivril İlçesi, İğdir Mahallesi 23.01.2014-2316 

10- Kocahanım Çeşmesi Çivril İlçesi, İğdir Mahallesi 23.01.2014-2316 

11- Harılboğazı Çeşmesi Çivril İlçesi, Kıralan Mahallesi 21.08.2002-10878 

12- Işıklı Eski Çeşme Çivril İlçesi, Işıklı Mahallesi 29.06.2007-990 

13- Işıklı Meydan Çeşmesi Çivril İlçesi, Işıklı Mahallesi 12.12.2001-10292 

14- Yukarı Mahalle Çeşmesi Çal İlçesi, Yukarıseyit Mahallesi 06.07.2012-820 

15- Orta Mahalle Çeşmesi Çal İlçesi, Yukarıseyit Mahallesi 06.07.2012-821 

16- Aşağı Mahalle Çeşmesi Çal İlçesi, Yukarıseyit Mahallesi 06.07.2012-822 

17- Yeni Mahalle Çeşmesi Buldan İlçesi 21.11.2001-10242 

18- Topdamı Sokak Çeşmesi Buldan İlçesi 21.11.2001-10242 

19- Kesikbaş Çeşmesi Buldan İlçesi 29.05.2002-10704 

20-  Haydar Çeşmesi Buldan İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 24.12.2003-12293 

21- TCDD Çeşmesi Sarayköy İlçesi 26.05.2006-223 

Tablo 7. Denizli İlindeki Çeşmeler 
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Fotoğraf 48 Çal İlçesi Yukarı Mahalle Çeşmesi 
 

3.7.4. Camiler 
 

 
Fotoğraf 49 Tavas İlçesi Tavas Çarşı Cami 
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S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

1- Savranşah Cami Çivril İlçesi, Savran Mahallesi 12.04.1985-882 

2- Işıklı Çarşı Cami Çivril İlçesi, Işıklı Mahallesi 12.12.2001-10292 

3- Işıklı Aşağı Cami Çivril İlçesi, Işıklı Mahallesi 12.12.2001-10292 

4- Dedeköy Camisi Çivril İlçesi, Emirhisar Mahallesi 05.12.1985-1660 

5- Bayat Camisi Çivril İlçesi, Bayat Mahallesi 13.02.1991-1825 

    

6- Eski Pınarlar Camisi Çardak İlçesi, Gemiş Mahallesi 01.10.1995-5138 

7- Sarıkavak Camisi Çameli İlçesi, Sarıkavak Mahallesi 30.04.2010-2840 

8- Çal Çarşı Camisi Çal İlçesi 28.06.2006-262 

9- Süller Aşağı Cami Çal İlçesi, Süller Mahallesi 24.03.2004-12525 

10- Kocaköy Camisi  Çal İlçesi, Kocaköy Mahallesi 28.04.2006-176 

11- Belevi Eski Pazaryeri Camisi  Çal İlçesi, Belevi Mahallesi 25.04.2008-1499 

12- Tavas Çarşı Cami Tavas İlçesi, Orta Mahallesi 04.01.1995-4506 

13- Solmaz Çarşı Camisi ve Haziresi Tavas İlçesi, Solmaz Mahallesi 11.03.2002-10468 

14- Sofular Camisi Tavas İlçesi, Sofular Mahallesi 23.06.1993-3383 

15- Sarıabat Camisi Tavas İlçesi, Sarıabat Mahallesi 31.07.2013-1912 

16- Ovacık Camisi Tavas İlçesi, Ovacık Mahallesi 04.10.1995-5139 

17- Kızılcabölük Yukarı Camisi Tavas İlçesi, Kızılcabölük Mahallesi 23.01.2014-2317 

18- Kızılcabölük Dere Camisi Tavas İlçesi, Kızılcabölük Mahallesi 24.11.1999-8919 

19- Kavak Camisi Tavas İlçesi, Kızılcabölük Mahallesi 25.10.2013-2088 

20- Hırka Camisi ve Haziresi Tavas İlçesi, Hırka Mahallesi 21.03.2001-9872 

21- Horasanlı Camisi Tavas İlçesi, Horasanlı Mahallesi 21.03.2001-9886 

22- Dedeli Camisi Tavas İlçesi, Orta Mahallesi 19.10.2006-471 

23- Aydoğdu Camisi Tavas İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 12.09.2001-20132 

24- Avdan Baba Cami Türbe ve Haziresi Tavas İlçesi, Avdan Mahallesi 15.05.2002-10659 

25- Ağalar Camisi Serinhisar İlçesi, Yenice Mahallesi 25.06.2008-1632 

26- Tekkeköy (Sultan Sarıbaba) Cami ve 
Haziresi  

Sarayköy İlçesi, Tekke Mahallesi 23.01.1991-1756 

27- Sarayköy Hükümetönü Camisi Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesi 19.02.1999-8338 

28- Hisarköy Camisi Sarayköy İlçesi, Hisarköy Mahallesi 24.12.2009-2511 

29- Pamukkale Aşağı Cami Pamukkale İlçesi 03.07.2002-10771 

30- Kurtluca Cami Pamukkale İlçesi 14.06.2012-776 

31- Kayalık Camisi Pamukkale İlçesi 30.04.2010-2843 

32- Karakova Camisi Pamukkale İlçesi 28.01.2011-3456 

33- Hatipoğlu Camisi Pamukkale İlçesi 08.05.2002-10639 

34- Hacıkaplan Camisi Pamukkale İlçesi 19.04.2013-1584 

35- Hacıbaki Camisi Pamukkale İlçesi 13.08.2007-1053 

36- H. Feyzi Efendi Camisi ve Türbesi Pamukkale İlçesi 12.07.1980-A-2361 

37- Delikliçınar Yeni Cami Pamukkale İlçesi 08.05.2002-10638 

38- Belenardıç Camisi Pamukkale İlçesi 12.06.1996-5891 

39- Akköy Yukarı Cami Pamukkale İlçesi 28.04.2005-801 
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S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ SAYISI:  

40- Un Pazarı Camisi Pamukkale İlçesi 13.08.2007-1053 

41- Saruhan Camisi Pamukkale İlçesi 26.09.2008-1769 

42- Kadılar Camisi Pamukkale İlçesi 18.03.2011-3561 

43- Arasta Camisi Pamukkale İlçesi 13.08.2007-1053 

44- Yukarı Pazar Camisi Kale İlçesi, Çarşı Mahallesi 28.01.2011-3463 

45- Cevherpaşa Camisi Kale İlçesi 09.07.1997-6925 

46- Sultan Murat Camisi Honaz İlçesi 23.05.2007-877 

47- Honaz Hisar Camisi Honaz İlçesi, Haydar mahallesi 26.03.2015-3674 

48- Honaz Hisar Camisi Honaz İlçesi, Hisar Mahallesi 26.03.2008-1436 

49- Honaz Alim Camisi Honaz İlçesi, Haydar mahallesi 26.03.2015-3674 

50- Çolacık Camisi Güney İlçesi Güney İlçesi, Karaağaç M. 27.06.2006-256 

51- Sait Ağa Camisi Güney İlçesi, Karaağaç Mahallesi 27.06.2006-256 

52- Mesten Camisi Güney İlçesi, Fatih Mahallesi 28.06.2006-256 

53- Hacı Hüseyin Camisi Güney İlçesi 27.06.2006-256 

54- Güney Çarşı Camisi Güney İlçesi, Orta Mahallesi 27.06.2006-256 

55- Dere Cami Güney İlçesi, Yağcılar Mahallesi 28.06.2006-256 

56- Şükür Camisi Buldan İlçesi 21.11.2001-10242 

57- Yeşildere camisi Buldan İlçesi, Yeşildere Mahallesi 11.11.2010-3247 

58- Yeni Mahalle Camisi Buldan İlçesi 21.11.2001-10242 

59- Yalçınkaya Camisi Buldan İlçesi, Yalçınkaya Mahallesi 21.11.2001-10242 

60- Karşıyaka Camisi Buldan İlçesi 21.11.2001-10242 

61- Güroluk Camisi Buldan İlçesi 21.11.2001-10242 

62- Dört Eylül Mahalle Camisi Buldan İlçesi, Dörteylül Mahallesi 21.03.2001-9880 

63- Buldan Çarşı Camisi Buldan İlçesi 21.11.2001-10242 

64- Alaca Mescit (Aşağı Düzalan Cami) Buldan İlçesi 21.11.2001-10242 

65- Abbas Cami Buldan İlçesi 21.11.2001-10242 

66- Kuyucak Camisi Çal İlçesi, Kuyucak Mahalles 24.12.2003-12290 

67- Bozkurt Çarşı Camisi Bozkurt İlçesi 27.02.2002-10447 

68- Beyağaç Eski Cami Kale İlçesi, Beyağaç Mah. 12.03.1977-A-390 

69- Boğaziçi Camisi Kale İlçesi, Boğaziçi Mahallesi 13.02.1986-1892 

70- Baklan Tekke Camisi Baklan İlçesi 27.02.2015-3646 

71- Yukarıtepe Ardı Camisi Babadağ İlçesi 03.07.2003-11770 

72- Hamidiye Camisi Babadağ İlçesi 03.07.2003-11770 

73- Düvenönü Camisi Babadağ İlçesi 03.07.2003-11770 

74- Burmalı Cami Babadağ İlçesi 03.07.2003-11770 

75- Aşağı Kuzere Camisi Babadağ İlçesi 03.07.2003-11770 

76- Ahmet Paşa Yukarı Kuzere Camisi Babadağ İlçesi 03.07.2003-11770 

77- Yukarı Gölcük Camisi ve Haziresi Acıpayam İlçesi, Gölcük Mahallesi 25.12.2008-1882 

78- Yazır Çarşı Camisi Acıpayam İlçesi, Yazır Mahallesi 12.04.1985-883 

79- Pınaryazı Camisi Acıpayam İlçesi, Pınaryazı Mahallesi 12.08.2016-5316 

80- Muhtaroğlu Orta Camisi Acıpayam İlçesi, Pınaryazı Mahallesi 12.08.2016-5316 

  Tablo 8. Denizli İlindeki Camiler 



  
   
 

                                                                  91                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Fotoğraf 50 Serinhisar İlçesi Ağalar Camisi 
 

3.7.5. Mezarlar 
 
Mezar taşları ve kitabeler halk kültürümüzün ve tarihimizin en kıymetli eserlerindendir. Bu 

objelerin bizlere geçmişle ilgili tarih, sanat ve kültür yönünden belge niteliği taşıyan, kaynak 

teşkil eden özellikleri vardır.  

 
Mezar kültürü değişik din ve milletlerde farklı bir biçimde gelişmiştir. Türk - Osmanlı mezar 

kültürünü ele alırken İslâmiyet öncesi ve sonrası olarak değerlendirmek uygun olacaktır. 

Türklerde İslâmiyet öncesi mezarları, Orta Asya'da Göktürk ve Uygur mezarlıklarına, Türklerin 

mezar üzerine taş dikme geleneğine, kutsal sayılan at, koç, koyun gibi evcil hayvanların taştan 

yapılmış heykellerini mezar taşı olarak yaptırmaları ve göçtükleri yerlerde ölen ilk beylerinin 

mezarlarına koç heykelini mezar taşı olarak dikmeleri, atalarımızın nerelerde yaşadığını 

belgeleyen tarihî eserleridir.  

 
Müslümanlığın ilk yıllarında mezarların kalıcı bir şekilde yapılması günah sayılmış, insanın 

topraktan gelip yine toprağa döneceği inancıyla mezar yapımı yasaklanmıştır. Sadece ölülerin 

gömüldükten sonra vahşi hayvanlar tarafından çıkartılmaması için mezarların üzerine taş 

koymaya müsaade edilmiştir. İslâmiyet'in yayılma döneminde Türklerce mezarla ilgili kurallar 

ilgi görmemiş ve alışıla gelmiş mezar kültürleri devam etmiş ve mezar yapımlarına mezar taşları 
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ile İslâm'ın ölüm sonrası ölüye karşı Allah’ın bağışlayıcı gücünden, dua ve rahmet 

beklentilerinin eklendiği gözlenmiştir.  

 
Osmanlı'larda mezar taşı geleneği çok eski dönemlerden başlayıp diğer Müslüman ülkelerde 

benzeri görülmeyen bir sanat eseri kimliği kazanmıştır. Mezar taşları ölenin cinsiyetine göre 

yapılmış; erkek mezarlarında başlık ön plana çıkartılmış, kadın mezarlarında süslemeler İslâm 

öncesi Türk kültürünün izlerini taşımaktadır. Osmanlı mezarlarındaki bu etkilenmenin Orta 

Asya Türk Şaman kültüründen kaynaklandığı konusunda Osmanlı mezarları üzerine araştırma 

yapan uzmanlar müşterek görüş içindedirler. 

 

 
Fotoğraf 51 Buldan İlçesi Karaköy Frig Kaya Mezarı  
 

S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

1- Kadılar Mezarlığı Merkezefendi İlçesi, Kadılar Mahallesi 18.03.2011-3561 

2- Hisar Mezarlığı Merkezefendi İlçesi, Kadılar Mahallesi 18.03.2011-3561 

3- Eskihisar Tonozlu Mezarlığı Merkezefendi İlçesi, Eskihisar 
Mahallesi 

29.01.2008-1325 

4- Kırköy mezarlığı Kale İlçesi, Kırköy Mahallesi 18.04.2001-798 

5- Gürleyik Kaya Mezarlığı Honaz İlçesi, Gürlek Mahallesi 29.01.2016-4681 

6- Gürleyik Kaya Mezarlığı Honaz İlçesi, Gürlek Mahallesi 24.01.2007-666 

7- Sapaca Mezarlığı Honaz İlçesi, Sapaca Mahallesi 23.06.2008-1569 

8- Karateke Göz Mevkii Tonozlu Mezar Honazİlçesi, Karateke Mahallesi 23.09.2010-3126 

9- Esefli Mezarlığı Honazİlçesi, Dereçiflik Mahallesi 23.06.2008-1562 

10- Yellice-Koca ve Erenler Mezarlığı Güney İlçesi, Yağcılar Mahallesi 23.01.2014-2318 

11- Tuğlu Mezarlığı Çivril İlçesi, Emirhisar Mahallesi 28.02.2008-1380 

12- İğdir Mezarlığı Çivril İlçesi, İğdir Mahallesi 23.01.2014-2316 
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S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

13- Çivril Eski Cami Mezarlığı Çivril İlçesi, İğdir Mahallesi 23.01.2014-2316 

14- Yamanlar Mezarlığı Çivril İlçesi 17.06.2011-3825 

15- Kuva-i Milliye Mezarlığı Çivril İlçesi, İğdir Mahallesi 23.01.2014-2316 

16- Işıklı Mezarlığı Çivril İlçesi, Emirhisar Mahallesi 12.12.2001-
10292 

17- Gümüşsu Eski Mezarlığı Çivril İlçesi, Gümüşsu Mahallesi 23.12.2011-297 

18- Gemiş Mezarlığı Çardak İlçes, Gemiş Kasabası 27.10.2011-124 

19- Kalınkoz Mezarlığı Çameli İlçesi, Kalınkaz Mahallesi 13.08.2007-1040 

20- Elmalı Mezarlığı Çameli İlçesi, Elmalı Mahallesi 28.01.2005-314 

21- Bayıralan Kaya Sunağı ve Kaya 
Mezarları 

Çal İlçesi, Bayıralan Mahallesi 14.05.2009-2131 

22- Karaköy Frig Kaya Mezarları Buldan İlçesi, Karaköy Mahallesi 15.05.1991-1999 

23- Bölmekaya Mezarlık Tepesi  Buldan İlçesi, Bölmekaya Mahallesi 17.06.2011-3828 

24- Mahmutlu Mezarlığı Buldan İlçesi, Mahmutlu Mahallesi 23.09.2010-3126 

25- Alikurt Mezarlığı Bozkurt İlçesi, Alikurt Mahallesi 22.10.2010-3336 

26- Sırıklı Mezarlığı Bekilli İlçesi, Sırıklı Mahallesi 29.01.2008-1329 

27- Yeşiloba Mezarlığı Bekilli İlçesi, Yeşiloba Mahallesi 26.06.2013-1804 

28- Yeniköy Mezarlığı Babadağ İlçesi, Yeniköy Mahallesi 22.03.2007-773 

29- Babadağ Eski Mezarlık Babadağ İlçesi 03.07.2003-
11770 

30- Yeşilyuva Mezarlık Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi 27.02.2015-3645 

31- Gümüşkaya Mezarları Acıpayam İlçesi, Gümüş Mahallesi 14.06.2012-777 

32- Pınaryazı Mezarlığı Acıpayam İlçesi, Pınaryazı Mahallesi 12.08.2016-5316 

33- Darıveren Eski Mezarlığı Acıpayam İlçesi, Darıveren Mahallesi 22.12.2010-3332 

32- Dedebağ Ekşikarısı Mezarlığı Acıpayam İlçesi, Dedebağ Mahallesi 26.06.2013-1802 

33- Dedebağ Sincanı Mezarlığı Acıpayam İlçesi, Dedebağ Mahallesi 26.06.2013-1800 

34- Dedebağ Topraklık Mezarlığı Acıpayam İlçesi, Dedebağ Mahallesi 26.06.2013-1801 

35- Dedebağ Yukarı Mahalle Mezarlığı Acıpayam İlçesi, Dedebağ Mahallesi 26.06.2013-1803 

 

36- Yahşiler Mezarlığı Tavas İlçesi, Yahşiler Mahallesi 21.12.2006-597 

37- Tavas Orta Mahalle Mezarlığı Tavas İlçesi, Orta Mahallesi 19.12.2013-2258 

38- Solmaz Mezarlığı Tavas İlçesi, Solmaz Mahallesi 11.03.2002-

10468 

39- Karahisar Mezarlığı Tavas İlçesi, Karahisar Mahallesi 31.03.1993-3230 

40- Avdan Eski Mezarlık Tavas İlçesi, Avdan Mahallesi 23.05.2007-884 

41- Yatağan Mezarlık Serinhisar İlçesi, Yatağan Mahallesi 23.01.1991-1755 

42- Yakayurt Eski Mezarlığı Sarayköyİli,YakayurtMah. 19.12.2013-2261 

43- Kabaağaç Mezarlığı Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi 25.04.2001-9932 
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S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

44- Adaköy Mezarlığı Pamukkale İlçesi, Develi Mahallesi 22.04.2011-3657 

45- Zeytinköy Mezarlığı Merkezefendi İlçesi, Zeytinköy 

Mahallesi 

17.02.2012-499 

46- Pamukkale Mezarlığı Pamukkale İlçesi, Develi Mahallesi 22.04.2011-3657 

47- Korucuk Mezarlığı Pamukkale İlçesi, Develi Mahallesi 22.04.2011-3657 

48- Karakova Mezarlığı Pamukkale İlçesi, Karakova Mahallesi 28.01.2011-3456 

49- Güzelköy Mezarlığı Pamukkale İlçesi, Güzelköy Mahallesi 15.05.2009-2122 

50- Gölemezli Eski Mezarlığı Pamukkale İlçesi, Gölemezli Mahallesi 15.05.2009-2126 

51- Develi Mezarlığı Pamukkale İlçesi, Develi Mahallesi 22.04.2011-3657 

52- Gökçeler Mezarlığı Tavas İlçesi, Gökçeler Mahallesi 28.01.2011-3469 

Tablo 9. Denizli İlindeki Mezarlar 

 
3.7.6. Kaleler 
 

 
Fotoğraf 52 Honaz Kalesi 
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S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

1- Aydınlar Kale ve Sur Duvarları  Honaz İlçesi, Aydınlar Mahallesi 23.06.2008-1576 

2- Honaz Kalesi Honaz İlçesi 21.03.2008-1438 

   Tablo 10.Denizli İlindeki Kaleler 
 

3.7.7. Türbe ve Kümbetler 
 

 
Fotoğraf 53 Honaz İlçesi Ardıç Tekke Türbesi 
 

S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

1- Ardıç Tekke Türbesi Honaz İlçesi, Dereçiftlik 
Mahallesi 

12.01.2000-9096 

2- Işıklı Aşağı Türbesi Çivril İlçesi, Işıklı Mahallesi 12.12.2001-10292 

3- Beycesultan Türbesi Çivril İlçesi 26.04.1995-4775 

4- Mahmut Gazi Türbesi Çal İlçesi, Mahmutgazi 
Mahallesi 

21.08.1991-2108 

5- Hüsamettin Dede Türbesi Çal İlçesi 14.05.1983-A-4343 

6- Kümbet Tepe Türbesi Honaz İlçesi, Emirazizli 
Mahallesi 

15.05.2009-2127 

7- Avdan Baba Cami Türbe ve Hazresi Tavas İlçesi, Avdan Mahallesi 15.05.2002-10659 

8- Yatağan Mezarlığı ve Yatağan Baba 
Türbesi 

Serinhisar İlçesi, Yatağan 
Mahallesi 

23.01.1991-1755 

9- Tekkeköy (Sultan Sarıbaba) Türbesi Sarayköy İlçesi, Tekke 
Mahallesi 

23.01.1991-1756 

10- Şaban Dede Türbesi Pamukkale İlçesi, Irlıganlı 
Mahallesi 

01.09.2005-1275 

11- Teslim Abdal Türbesi Merkezefendi İlçesi, Çukurköy 
Mahallesi 

15.02.2007-709 

12- Kazak Abdal Türbesi Pamukkale İlçesi, Karataş 
Mahallesi 

22.11.2013-2190 

13- H. Feyzi Efendi Camisi ve Türbesi Pamukkale İlçesi, Kuşpınar 
Mahallesi 

12.07.1980-A-2361 

14- Dediği Yeter Sultan Türbesi Pamukkale İlçesi, Karataş 
Mahallesi 

22.11.2013-2190 

Tablo 11. Denizli İlindeki Türbe ve Kümbetler 
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Fotoğraf 54 Beycesultan Türbesi 
 

3.7.8. Değirmenler 
 

S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

1- Aşağıdağdere Su değirmeni Honaz İlçesi, 
Aşağıdağdere Mahallesi 

21.11.2006-547 

2- Şahinler Aşağı Değirmen Su Kanalı Honaz İlçesi, Pınarkent 
Mahallesi 

18.03.2011-3548 

3- Pınarkent Su Değirmeni Honaz İlçesi, Pınarkent 
Mahallesi 

28.02.2008-1389 

4- Korucuk Su Değirmeni Honaz İlçesi, Korucuk 
Mahallesi 

30.04.2010-2648 

Tablo 12.Denizli İlindeki Değirmenler 
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3.7.9. Minareler 
 

 
Fotoğraf 55 Çivril İlçesi Işıklı Minare 
 

S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

1- Işıklı Minare Çivril ilçesi, Işıklı Mahallesi 12.12.2001-10292 

2- Kayı Pazarı Minaresi Çal İlçesi, Kocaköy-Sapçılar Mahallesi 05.11.1997-7178 

Tablo 13.Denizli İlindeki Minareler 
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3.7.10. Hamamlar 
 
Türklerin hayatında hamamlar sadece bir yıkanma yeri değil, daha ötesi sağlık, sosyal ve 

kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezlerdir.  

 
S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

1- Gümüşsu Hamamı Çivril ilçesi, Gümüşsu 
Mahallesi 

23.12.2011-297 

2- Gedik Ahmet Paşa 
Hamamı 

Çivril ilçesi, Işıklı 
Mahallesi 

12.12.2001-10292 

3- Dombey Hamamı Çivril ilçesi, Işıklı 
Mahallesi 

12.12.2001-10292 

4- Karahayıt Roma Hamamı Pamukkale ilçesi, 
Karahayıt Mahallesi 

27.01.1993-3008 

Tablo 14. Denizli İlindeki Hamamlar 
 

3.7.11. Hanlar 
 

Eskiden, yollar üzerinde ve küçük yerleşim yerlerinde yolcuların konaklaması için kullanılan 

odaları, avluları, ambarları, ahırları bulunan taş ya da ahşap yapılara Han denir. 

 
Hanlar; zemin katı kahve hane, üst katı da birkaç odadan ibaret bir otel niteliği taşırdı. Eskiden 

Hayvanlar çok kalabalık olur ve ahırda yer olmazsa dışarıda yere çakılan kazıklara bağlanırdı. 

Hayvanlara Hancının ot deposundan ot satın alınarak verilir, ayrıca içilen çay ve kalma masrafı 

olarak da hancıya belli bir miktar para ödenirdi. Yaylada sürekli kalacak kişilerle birlikte 

hayvanların götürülmesine yardımcı olmak üzere birkaç kişi de kafile ile birlikte bulunur.  

"Köçcü" denilen bu kişiler, sığırları yaylaya çıkardıktan sonra orada birkaç gün kalıp tekrar geri 

dönerler. Hanlar yaylalara göçler sırasında önemli bir misyon üstlenmekteydi. Yaylacılara 

yiyecek içecek, yatacak yerlerinden başka hayvanlara süs eşyaları yaylacılara yöresel kıyafetler 

ve aletler ve eşyalarında temin edildiği vaz geçilmez konaklama yerlerindendi. Ulaşım ve 

haberleşmenin de sağlandığı bir yerdir. 
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Fotoğraf 56 Tavas İlçesi Mestanağa Hanı 
 

S.NO:  
 

YAPININ ADI:  ADRESİ  TESCİL TARİHİ  
SAYISI:  

1- Değirmenönü Un Fabrikası ve Han 
Yapısı 

Merkez 04..10.1995-5134 

2- Medet Han Yapısı Tavas İlçesi, Medet 
Mahallesi 

25.10.2013-2099 

3- Mestanağa Hanı Tavas İlçesi, Orta 
Mahallesi 

21.03.2001-9883 

Tablo 15. Denizli İlindeki Hanlar 
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3.8. DENİZLİ İLİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ  
 
3.8.1. İlin Coğrafi Konumu 
 

 
Şekil 3: Denizli İlinin Coğrafi Konumu 
 

Denizli, Anadolu Yarımadasının güneybatı, Ege Bölgesinin doğusunda yer almaktadır. Ege, İç 

Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit durumundadır. Denizli ilinin, her iki bölge 

üzerinde de toprakları vardır. Denizli ili 28° 30' – 29° 30' doğu meridyenleri ile 37° 12' – 38°12' 

kuzey paralelleri arasında yer alır. Doğudan Burdur, Afyon, batıdan Aydın, Manisa, kuzeyden 

Uşak, güneyden Muğla illeri ile komşudur. 

 
İlin yüzölçümü 11.868 km²’dir, il Türkiye’nin yaklaşık %1,5’ini ve Ege Bölgesinin %18,5’ini 

oluşturmaktadır.  

 
Merkezin denizden yüksekliği 354 metredir. Deniz yüzeyine en yakın yer 170 metre rakımla 

Sarayköy ilçesi, en uzak yer ise 1350 metre rakımla Çameli ilçesidir. 

 
Denizli’de, Ege Bölgesinde olmasına rağmen, iklim olarak Ege Bölgesi’nin iklimi tamamen 

görülmez. Kıyı kesimlerinden iç bölgelere geçit yerinde olduğundan az da olsa iç bölgelerin 

iklimi hissedilir. Yıllık ortalama yüksek sıcaklık 34 Cº, ortalama düşük sıcaklık ise 2 Cº 
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civarındadır. Bu değerler yaz aylarında 40 Cº’ye kadar yükselir, kışın ise -10 Cº’ye kadar düşer. 

Esasen Denizli, iklimi yönünden İç Anadolu Bölgesine yakın değerler vermektedir. 

 
İlde, genel olarak, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. En çok yağış Aralık, Ocak, Şubat 

ve Mart aylarında görülmektedir. Aralık ayında m²’ye düşen ortalama yağış miktarı 90 mm.dir. 

Yağışlı gün sayısı yıllık ortalama 80 gündür. Ortalama yıllık nem oranları Haziran, Temmuz ve 

Ağustos aylarında %50’nin altında seyrederken, diğer aylarda artmakta, Aralık ve Ocak 

aylarında %70’ten fazla nem olmaktadır. Buhar basıncının en yüksek olduğu dönem ise yaz 

aylarıdır. Yükseklik arttıkça iklim sertleşmektedir. İlde dağlar daha çok denize dik 

uzandığından, denizden gelen rüzgârlara açık bulunmaktadır. Tüm bu iklim verileri ve iklim 

koşullarının uygunluğu Denizli’ye tabii çekicilik katmaktadır. 

 
3.8.2. İlin Jeomorfolojik Özellikleri 
 
İl yüzey şekilleri bakımından dalgalıdır. Alçak ve yüksek ovalar, yaylalar ve dağlar birbirini 

tamamlar. İl topraklarının yaklaşık %47,1’ini dağlar, %28,2’sini ovalar, %23,2’sini platolar ve 

%1,5’ini ise yaylalar oluşturmaktadır. 

 
Batı Anadolu’nun ve Denizli’nin en yüksek dağı Honaz 2571 m. yüksekliğe sahiptir. Karcı (2308 

m.), Akdağ (2449 m.), Bozdağ (2421 m.), Eşeler (2254 m.), Bulkaz (Burkaz) (1990 m.), Elmadağ 

(1805 m.), Büyük Çökelez (1340 m.) ve Beşparmak (1307 m.) ilin diğer önemli dağlarıdır. 

 
Büyük Menderes ve Çüruksu Vadisi boyunca kademeler halinde alçalan Çardak, Çivril, Baklan, 

Kaklık, Böceli, Denizli (Çüruksu) ve Sarayköy (Büyük Menderes) Ovaları ile yayla görünümlü 

Acıpayam, Tavas, Eksere Ovaları, Karayayla, Çameli, Uzunpınar, Yoran, Şahman Sülaymaniye, 

Kuyucak Yaylası ilin düzlüklerini oluşturur. Vadi olarak ise verimli ovaların sıralandığı Büyük 

Menderes ve Çüruksu Vadileri, Akçay Vadisi, Gireniz ve Kelekçi Vadileri gösterilebilir. 

 
İl genel olarak akarsu bakımından yoksun sayılmaz. İl sınırından dışarıya çıkanlar olduğu gibi 

içinden akarak büyük nehirleri besleyenleri de vardır. En büyük akarsuyu Ege Bölgesinin üç 

büyük nehrinden biri olan Büyük Menderes’tir. Toplam uzunluğu 529 km. olan nehrin Denizli 

ili sınırlarındaki uzunluğu 194 km. ve ortalama debisi ise 44,32 m³/sn’dir. Çüruksu, Dalaman 

(Gireniz Çayı), Akçay (Bozdağan) Çayı, Yenidere, Gökpınar Çayı, Kufi Çayı, Derbent Çayı, 

Hamam Çayı ve Bağnaz Çayı ilde yer alan başlıca akarsulardandır. 



  
   
 

                                                                  102                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

İlin en büyük gölü ise Acıgöl (Çardak Gölü)dür, 44,32 km² yüz ölçümüne sahiptir. Denizli İlinin 

Çardak ilçesi ile Afyon İlinin Dazkırı ilçesi arasındaki graben arazide dünyanın en temiz sodyum 

sülfat tuzunun elde edildiği (toksik madde içermeyen) bir göldür. Tabii yapısı ile flamingo, 

ördek gibi yaklaşık otuz tür kuşun yaşadığı kuş cennetidir. Sodyum sülfat tuzu göl kenarında 

kurulan işletmeler tarafından değerlendirilmektedir. Beylerli (Çaltı) Gölü, Karagöl, 

Süleymaniye Gölü, Kartal Gölü ve Işıklı Baraj Gölü ilin diğer önemli göllerini oluşturmaktadır. 

 
Var olan hava koşulları, yörede Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsü çeşitleri olan kızılağaç, 

ıhlamur, fındık, kestane, söğüt, eğrelti gibi türlerin yetişmesine ve karışıma girmesine olanak 

sağlar. Bölgenin yerel ağaç ormanları ise, denizden yüksekliğe bağlı olarak, dikey tabakalaşma 

oluşturur. Kızılçamla başlayan dikey yayılış 850 metrelerde yerini karaçama bırakarak, 

yükseklerde toros sediri ve daha sonra çeşitli ardıç türleri ile alpin çam sınırına ulaşır. Buradan 

itibaren çayırlaşma başlar ve orman örtüsü son bulur.   

 
3.8.3. Jeolojik Özellikler 
 
Çevre faktörlerinin en önemlilerinden biri de jeolojik VAZİYETdur.  Jeolojik alt yapı ve mineral 

çeşitleri, o yörenin atropojen tesirlere karsı hassas olup olmadığını belirler. Ayrıca jeolojik alt 

yapı ve bunun materyal özelliği ise yörenin jeomorfolojisini belirler. 

 
Denizli İli'nin arazi karakteri daha çok dördüncü zaman ve metamorfik kayalarla alüvyondan 

ibarettir. Arazi yapısında jeolojik zamanlar birbirine karısmıs vaziyettedir. Topraklarında 

genellikle neojen hakimdir. 

 
1.Prekambriyen (Gözlü Gnayslar) (Pgny): Denizli İli’nin güneybatısında, Buldan ve Güney ilçe 

sınırlarında Menderes Masifinin çekirdeğini oluşturan prekambriyen yaslı gözlü gnayslar 

mastra vermişler. Gözlü gnayslar ilk görünüşte homojen, iri potaslı feldspat gözleri olan, 

nadiren plajoklazlı, muskovit ve biotitli gnayslardır. Masifdeki gnayslar araştırmacılar 

tarafından "parognays" cinsinden gnayslar olarak kabul olunur (Schuiling 1951) 

 
2. Palezoik (Sist-Mermer-Kuvarsit) ( Pzs-Pzm-Pzk): Denizli İli sınırları içerisinde geniş bir 

alanda temelde Menderes Masifinin kenar zonunu oluşturan paleozoik yaslı şist ve mermer 

serileri gözlenir. 
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Denizli İlinin güneybatısında Babadağ dağının kuzey eteklerinde metamorfik şistler üzerinde 

kuvarsit, fillat ve mermerleşmiş kalkerlerde kambriyen ve ordovisiene temsil eden fosiller 

tespit edilmiştir (Yalçınlar 1964). Babadağ’ın güney tarafında, Honaz dağının temelinde 

çoğunlukla yeşilimsi, gri yeşilimsi metamorfik pelitler Honaz şistleri olarak adlandırılırlar. 

Bunlar kuvarsça zengin, kalsitleşmiş, kloritli şistler, kalkerli kloritli fillatlar ve albitli kuvarslı 

şistlerdir. Kömürlü pigmanlar dolayısıyla bazı çeşitleri siyah, yeşil renkte olurlar. Aralarında az 

mermerleşmiş kalker mercekleri de bulunur. Yasları içlerinde fosil bulunmaması nedeniyle 

anatoloji yoluyla veya bölgesel karsılaştırmalarla devoniyen tahmin edilmiştir. Bekilli İlçesinin 

batısında, ilçeyi de içine alacak biçimde mermer, kalkşist, çörtlü mermer, mikaşistlerden 

oluşan formasyon Bekilli grubu olarak adlandırılmıştır ve paleozoik yaslı Menderes Masifinin 

kenar zonunu temsil eder. Aynı metamorfik birimler Büyük Menderes Nehri vadisi boyunca 

yoğun aşınma sonucu her iki sahilde gözlenmektedir. 

 
Menderes Masifinin doğusunda Tavas ile Acıpayam arasındaki dağların temelinde birbirinden 

ayrılması mümkün olmayan paleozoik komprehansif seri bulunmaktadır. Çoğunlukla içlerinde 

ince ve kaba detritik kayaç mercekleri bulunan topluluktur. Alt kısımları killi, milli, silisli 

şistlerle, üst kısımları da monoton kalkerlerle yapılıdır. Paleozoik komprehansif seri içerisinde 

sedimenter manganez yatakları bulunur.  

 
Tavas’ın güneyindeki dağlarda, paleozoik komprehansif serinin yukarı kısımlarında gri renkli, 

fusulinidae’li kalkerler orta permiyen’e aittir. 

 
3. Mesozoik (Kireçtaşı-peridotit) (Me, PQ) : Denizli İlinde mezozoik kireçtaşı ve peridotit 

(serpantinlerle) temsil olunur. Tektonik dokanakla Bekilli Grubunu üzerleyen Çökelez grubu 

sarı kireçtaşları, kristalize kireçtaşlarından oluşur. 

 
Denizli’nin güneydoğusunda Honazdağı’nda paleozoike ait şistlerin üzerine Mesozoikin 

komprehansif kalker serilerinin üst kısımları da Globotruncanalı masif kalkerler tedricen 

Nummulitli kalkerlere geçer. Bu kireçtaşları, aynı litolojik karakterlerle güneye doğru devam 

ederek Tavas ile Acıpayam Ovası arasındaki dağların sırtlarını teşkil eder. Acıgöl’ün güneyinde 

en yüksek doruklar veya dağ sırtları Mesozoik komprehansif kireçtaşı serisinin kalın 

kütleleriyle yapılıdırlar (Yandağı, Gemiçdağ, Çengeldağ). 
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4. Tersiyer (Flis-Konglemera) (EF, eol, ol1) : Acıgöl sahasında flis sedimantasyonu kalın iri 

klastik konglamera ile baslar yukarı doğru tedricen kumtası ve marnlara geçer. Acıgöl’ün 

kuzeyinde Maymundağ’da Eosen konglomeraları ile oligsen konglomeraları arasındaki fark 

gözlenir. Oligosen flisi ile eosen flisi arasında her tarafta hafif bir diskordans görülür. 

 
5. Neojen (,n1, md, ol1) : Kale-Tavas etrafında neojen yanık kırmızı renkli bir taban 

konglomerası ile baslar. Üzerine alacalı tabakalar ve kırmızı marnlar gelir. Buranın biraz 

kuzeyinde Burdigalien ve Helvesien faunası ile kalkerler, bu flis serisi üzerindediskordansla 

bulunmaktadır. Denizli sahasında üst miosene ait denizel formasyonhavzasının içine doğru 

beyaz, sarımtırak marnlarla ve kenarlarına doğru da gri renkli kumve kumtaşlarındanbileşiktir. 

Kristalin temellere yaslanan kenarlarda ise kaba kumtaşı vekonglomeralar bulunur. Bu serinin 

üzerine Denizli sahasında bir diskordansla pliosene aittatlı su, göl veya akarsu tabakaları 

gelmektedir. Denizli bölgesi faylı tektonik hareketleri ile şiddetle disloke olduğundan, 

örselenmemiş ve istifi bozulmamış tabaka kesitleri burada pekgüçlükle görülebilir. 

 
3.8.4. İklim Özellikleri 
 
Denizli ili coğrafi konumu itibariyle Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasındabir geçit teşkil 

ettiğinden iklimi değişiklik arz etmektedir. Genellikle İç Anadolu’nungüney bölümü ve Ege 

ikliminin yaygın özellikleri görülmektedir. Ege Bölgesi iklimindensıcaklık olarak biraz düşüktür. 

 
Komsu illerimizden Aydın ilinin sıcaklığından 2-3 0C’lik düşük seviyedefarklılıklar görülebilir. 

Yazları gölgede 40 0C’ye varan ve kış ayları ise -15 0C’ye kadardüsen sıcaklık ile Ege Bölgesi 

ikliminden farklılık gösterir. Denizli ilinde dağlarekseriyetle denize dik olarak uzanmakta 

olduğundan denizden gelen rüzgârlara açıkbulunmaktadır. 

 

Çameli, Beyağaç ve Kale İlçeleri Akdeniz; Sarayköy, kısmen Buldan ve Denizlimerkez ilçesinin 

Çürüksu Vadisi Ege, diğer ilçeleriyle İç Anadolu Bölgesi iklimözelliklerini taşımaktadır. 

 
Kışı ılık (kıs mevsimi ortalama sıcaklığı 9,43 0C) ve yağışlı, yazı sıcak (yazmevsimi ortalama 

sıcaklığı 23,43 0C)’dır. Yaz aylarında Basra Alçak Basınç Merkezininetkisi ilimizde görüldüğü 

zaman sıcaklıklar bir hayli yükselmektedir. Yılın en az 9 ayındaortalama sıcaklık 100C den 
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fazladır. 2008 Yıllık toplam yağış miktarı 322,9 mm. olup, yağışların %70 Ekim-Mart (Kış) 

periyodundadır. Yağısın en az görüldüğü ay Mart ayıdır. 

Maksimum kar kalınlığı 3 cm. olarak kaydedilmiştir. Hakim rüzgar yönü (NW)kuzeybatıdır. 
 
3.8.5. Hidrografya 
 
3.8.5.1. Akarsular 
 
Denizli İl sınırları içerisinden geçen Büyük Menderes Nehri, ilin en büyük akarsuyudur. 

Ortalama debisi 38.8 m3/sn ve yağış alanı 11.852 km2'dir. İkinci büyük akarsuyu Dalaman 

Çayı'dır. Ortalama debisi 11.6 m3/sn ve yağış alanı 3.280km2'dir.  

 
Büyük Menderes Nehri: Afyon – Dinar'dan Suçıkan kaynağından çıkan Büyük Menderes Nehri, 

Akdağ ve Işıklı Gölü kaynaklarını da alarak Işıklı regülatör çıkışından akışına devam eder. 

Regülatörden ayrılan kanallar ile Çivril ve Baklan Ovalarının sulamasını sağlamaktadır. 

Büyük Menderes Nehri, Dinar, Işıklı ve Küf'i Çaylarından gelen suyu biriktiren Işıklı Barajından 

çıkıp Çivril, Çal ve Baklan Ovalarını geçmekte ve Çal'ın doğusundan kuzeye dönerek Güney 

İlçesine doğru giden derin bir yatak içinden akmaktadır.  

 
Çal Mendere Köyü yakınında Uşak'tan gelen ve Menderes'in en büyük kollarından olan Banaz 

Çayı'nı da içine almaktadır. Bu bölgede Adıgüzel Barajı bulunmaktadır. Bu baraj, hem 

Menderes vadisi ovalarını sulamakta hem de sel basmasını tedbirekte ve elektrik 

üretmektedir. Adıgüzel Barajı'ndan çıkan Büyük Menderes Nehri Cindere Barajı’nda 

depolanmaktadır. Daha sonra Yenicekent kasabası sınırlarında Yenice regülatörü vasıtası ile 

bir kısmı Sarayköy, Pamukale ve Çürüksu Ovaları’nın sulanması için sulamaya ayrılır. Sarayköy 

yakınında Denizli'den gelen Çürüksu Çayı'nı da alarak Aydın sınırına geçer. Aydın'ın Söke 

İlçesine bağlı Balat Köyü Dipburnu’ndan Ege Denizi'ne dökülür. B. Menderes Nehri’nin Denizli 

il sınırları içindeki toplam uzunluğu 184 km’dir. 

 
Çürüksu Çayı: Çürüksu Çayı Honaz Dağı, Kaklık ve Kocabaş yöresinin suyunu toplar, Kaklık 

demiryolu köprüsünden başlar, Emir çayı, Çaykavuştu, Sarıçay ve Alikurt derelerini içine alarak 

Pınarkent bölgesinden ovaya iner, Gökpınar Çayı'nı da alarak Denizli Ovasına geçer. Denizli İl 

Merkezi içinden gelen Gökpınar çayı ve Gümüşçay ile birlikte Beylerbeyi, Duacılı, Kadıköy, 
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Irlıganlı ve Gölemezli derelerini de içine alarak Sarayköy yakınında Büyük Menderes Nehri ile 

birleşir. Toplam uzunluğu 63 km’dir. 

 
Dalaman Çayı ( Gireniz): Dalaman Çayı İlin Büyük Menderes Nehri'nden sonra ikinci büyük 

akarsuyudur. Acıpayam'daki Eşeler Dağı'ndan çıkar. Gireniz Vadisi ile Çameli Dağlarından çıkan 

suları alır. Muğla Köyceğiz sınırını geçerek Akdeniz'e dökülür. Acıpayam Ovası ve Gireniz 

Vadisindeki ovaları sulamaktadır.  Denizli il sınırları içindeki toplam uzunluğu 82 km’dir. 

Yaklaşık 14 km’si Sami Soydam – Sandalcık Barajı göl alanında kalacaktır. 

 
Akçay: Esas kaynağını Bozdağ ve Sandıras Dağları'ndan alır. Beyağaç (Eskere) Ovası'ndan 

geçerken diğer kaynaklarda katılır. Tavas Kızılcabölük, Medet ve Solmaz yakınlarından çıkan 

kaynaklarla beslenen Yenidere Çayı'nı da içine alarak Aydın Bozdoğan İlçesindeki Kemer 

Barajını besler. Eşen göletinden başlayıp Kemer barajına kadar olan uzunluğu 63 km’dir. 

 
3.8.5.2. Göller 
 
Acıgöl (Çardak Gölü): Acıgöl yatak olarak 157 km2 ‘lik yüzölçüme ve mevsime göre 1,5-2,0 m. 

derinliğe sahip sığ bir göldür. Yaz aylarında su seviyesi düştüğünden göl alanı % 50 civarında 

azalmaktadır.  

 
Denizli’nin Çardak İlçesinde bulunan Acıgöl ülkemizin tek, dünyanın ise ikinci büyük ve temiz, 

Tabi sodyum potansiyeline sahip kapalı bir havzasıdır. Ülkemizdeki sodyum sülfatın % 98’i tabii 

kaynaklardan temin edilmektedir. Bunun  % 90’ını ilimizdeki Acıgöl’den sağlanmaktadır. 

Dünyanın en temiz (saf ve toksit madde içermeyen) sodyum sülfatını tabii halde alarak 

kullanabilmekteyiz.  Bu vaziyet büyük bir ekonomik kazançtır. Kâğıt, cam, deterjan, tekstil vb. 

sanayilerin ana girdisi olarak kullanılan sodyum sülfatın tamamı kendi kaynaklarımızdan 

karşılanabilmektedir. Aynı zamanda tabii yapısı flamingo, ördek vb. yaklaşık 30 tür kuşun 

yaşadığı bir kuş cennetidir. 

 
Göl graben yatağında jips ve tuz katmanları, tuzlu su ortamında oluşan mikroorganizmalar ve 

yataktaki sülfür bakterilerince ayrıştırılarak mirabilit cevheri şeklinde sodyum sülfat 

oluşmaktadır. Acıgöl suni olarak oluşturulamayacak bir tabii değer olup B Sınıfı Sulak Alan 

olarak koruma altına alınmıştır. 
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Fotoğraf 57 Acıgöl Sulak Alanı 

 
Yayla (Süleymanlı) Gölü: Buldan İlçesi SüleymanlıMahallesi yakınında ve Sazak Dağı’nın 1150 

metre kodundaki düzlüğünde bulunur. Göl yatağı ve sulak alan toplam sahası 550 da’dır.Yayla 

Gölü, yaban ördeği ve leylek gibi kuş türlerine barınak teşkil etmesi, kamış ve nilüfer gibi bazı 

sucul bitki türleri zenginliğine sahip olması, kaynak sularını besleyici özellik taşıması  ve ayrıca 

yayla ortamında mesirelik bir yer olması yönünden önemli bir göldür. 

 
Bu özelliklerinin korunması için Mahalli Çevre Kurulu’nca Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne 

göre 1995 yılında koruma altına alınmıştır (Konu hakkında bilgi F.5.7. Sulak Alanlar başlığı altında 

verilmektedir). 
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Fotoğraf 58 Buldan Yayla Gölü 
 

Çaltı Gölü (Beylerli Gölü): Acıgöl’ün 2 km. güneybatısındadır. Suyunda az miktarda tuz 

bulunmakla birlikte özel şartlarda sulamada kullanılır. 

 

 
Fotoğraf 59 Çaltı Gölü (Beylerli Gölü) 
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Karagöl: Çambaşı (Çardak-Bozkurt) Köyü’nün üstünde çamlar arasında birbirinden 50-60 m. 

kot farkıyla sıralanmış 3-4 gölden ibarettir. Göllerin suyu tatlıdır. Hepsine birden Karagöl adı 

verilir. Akarsularla beslenen Karagöl bir tür krater gölüdür. 

 
Işıklı Gölü: Çivril ilçe merkezinin yaklaşık 10 km güney doğusunda yer almaktadır. Tabii göl 

niteliğindeki Işıklı gölü, dar ve derin Küfi yatağından gelen Küfi çayının ovaya açıldığı yerleri 

alüvyonla doldurması, bu şeklinde suların arka tarafta birikmesi ile meydana gelmiştir. 

Zamanla sulama suyuna olan ihtiyacın artması ile 1953 yılında DSİ tarafından gölün çevresi 

seddelenmiş ve 284,20 hm3 depolama hacmine sahip bir baraj gölü haline getirilmiştir. Baraj 

gölü sayesinde gölün çevresindeki ilçe ve köyler, taşkınlardan korunmakta ve göl suları, yaz 

mevsiminde önce Baklan ovasında bulunan ziraat arazilerinin sonra da Adıgüzel barajı vasıtası 

ile Sarayköy, Gölemezli, Nazilli, Aydın, Söke Ovalarında bulunan ziraat arazilerinin 

sulanmasında kullanılmaktadır. Işıklı gölü oldukça sığ olup, geniş sazlıklarla kaplıdır. Saz, bu 

kamış bitmeyen derin kısmı ancak 6 km2 kadar ise de sazlık kesimle 65,86 km2’yi bulur. 821,00 

maksimum su kotunda 237,8 milyon m3 hacmi olan gölün tabanında en derin kısmı 814,00 m 

kotundadır. En derin yeri 8,00 m’dir. Işıklı baraj gölü, Ramsar sözleşmesiyle A grubu sulak 

alanlardan sayılmıştır. 

 

 
Fotoğraf 60 Işıklı-Gökgöl Sulak Alanı 
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3.8.5.3. Göletler 
 

1. Acıpayam Darıveren Göleti: Göletin temelden yüksekliği 24 metredir. 411.000 m³ su 

biriktirme hacmine sahip gölet, 940 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. 

2015 yılında tamamlanmıştır. 

 
2. Acıpayam Yeşilyuva Göleti: : Göletin temelden yüksekliği 21 metredir. 904.000 m³ su 

biriktirme hacmine sahip gölet, 1.670 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. 

2016 yılında tamamlanmıştır. 

 
3. Buldan Dımbazlar Göleti: Göletin temelden yüksekliği 27,8 metredir. 370.000 m³ su 

biriktirme hacmine sahip gölet, 810 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. 

2015 yılında tamamlanmıştır. 

 
4. Çivril Gürpınar Göleti: Göletin temelden yüksekliği 12 metredir. 370.000 m³ su biriktirme 

hacmine sahip gölet, 560 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. 2015 yılında 

tamamlanmıştır. 

 

5. Güney Çamrak Göleti: Göletin temelden yüksekliği 26,7 metredir. 390.000 m³ su 

biriktirme hacmine sahip gölet, 910 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. 

2015 yılında tamamlanmıştır. 

 
6. Güney Eziler Göleti: Göletin temelden yüksekliği 18,5 metredir. 328.000 m³ su biriktirme 

hacmine sahip gölet, 420 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. 2015 yılında 

tamamlanmıştır. 

 
7. Tavas Seki Göleti: Göletin temelden yüksekliği 27,2 metredir. 610.000 m³ su biriktirme 

hacmine sahip gölet, 1.040 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. 2015 

yılında tamamlanmıştır. 

 
8. Tavas Yahşiler Göleti: Göletin temelden yüksekliği 25,2 metredir. Su biriktirme hacmi  

328.000 m³ olacaktır. Gölet, 730 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. 2017 

yılında tamamlanmıştır. 
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3.8.5.4. ŞELALELER 
 
HOMA (GÜMÜŞSU) ŞELALESİ 
 
Çivril'in Doğu kesiminde, Çivril-Dinar yolu üzerinde ilçeye 30 Km. mesafedeki kasabaya 

buradaki suyun iyi niteliği nedeni ile Gümüşsu adı verilmiştir. Gümüşsu Kasabasına 10 Km. 

uzağında bulunan Düzbey Köyünde II. Haçlı seferinin savaş alanı Miryakefalon adındaki tarihi 

alanı vardır. Yaklaşık 30 metre yükseklikten şut yapan bir şelale bulunmaktadır. Suyu çok soğuk 

ve tatlıdır. Çeversi piknik alanı olarak düzenlenmiş olup her mevsim ziyaretçisi bulunmaktadır. 

 
GÜNEY ŞELALESİ 
 
Güney Şelalesi, Denizli ili, Güney ilçesi, Cinlere Koyu sınırları içinde yer almaktadır.   Güney 

ilçesinin yaklaşık 4 km. güneyinden gecen Menderes Nehri'nin kenarındadır. Şelale tabii 

güzelliği bakımından görülmeye değer yerlerdendir. Denizli'ye 70 km uzaklıktaki gizli cennet, 

birinci derecede SİT alanıdır. Güney ilçe merkezinin 3 km uzağında Cindere dağı yamaçlarından 

çıkan sularla oluşuyor. B. Menederes nehrine yaklaşık 20 m yüksekten nazlı nazlı dökülen 

şelale suyu kireçli, bunun sonucu olarak ta şelale yatağında kalker basamaklar ve çeşitli 

oluşumlar meydana getiriyor. Gün doğumundan akşama dek izlenmesi gereken Güney Şelalesi 

gelin duvağı tül perde, yelpaze biçiminde zümrüt yeşili kadife görünümlü yosunlar üzerinde 

süzülen su damlaları yıllarca süren akışıyla sarkıt dikitleri olan Damlataş Mağarası oluşturmuş, 

şelale akış seti içinde oluşan mağara içinde yüzülebilen derinlikte bir de göl saklıyor. 
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Fotoğraf 61 Güney Şelalesi 
 

SAKIZCILAR ASMAALTI ŞELALESİ 
 
Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Köyü'nde yer alan şelale eşsiz bir tabii güzellik sergilemektedir. 

Ağlayan Kaya olarak bilinen şelale, 30 metre yükseklikten dökülmektedir. Yeşille suyun 

birleştiği şelalenin dibinde alabalık yetiştirilmektedir. "Hocanın Yeri" olarak bilinen yer ilçe 

halkı tarafından çok sevilen bir piknik yeridir.  

 
3.8.6. Mağaralar 
 
Mağara: Dağlarda insanlar ve hayvanlar için barınak olabilen, bir yamaca ya da kaya içine 

doğru uzanan, tabii yer kovuğu.  

 
Mağara: Karst bölgelerinde kireçtaşının erimesiyle oluşan, büyük ve birbirine geçeneklerle 

bağlı yeraltı kovukları 

 
Mağaralar bilindiği gibi insanların ilk tabii barınaklarıdır. Uzun yıllar araştırmacıların 

dikkatlerini üzerine çekmiş ve ayrıntılı araştırmalara konu olmuşlardır. Mağaracılık son yıllarda 

hem heyecan verici bir spor hem de bağımsız bir bilim dalı (speleoloji) haline gelmiştir.  
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Mağaralar, birkaç metreden kilometrelerce uzunluk ve yüzlerce metre derinlik veya yüksekliğe 

ulaşılabilirler. Oluşum şekline göre tabii ve suni mağaralar olarak iki çeşit mağara vardır. 

İnsanların kazdığı (kaya mezarları ile volkanik tüf veya marnlarda açılan yeraltı şehirleri, kaya 

evleri ve tapınaklar, meyve-sebze depoları vb.) veya hayvanların oyduğu boşluklar suni 

mağaraları oluştururlar. Ana kaya oluşurken veya oluştuktan sonraki fizikokimyasal olaylarla 

oluşan mağaralara da tabii mağara adı verilir. Mağaralar, sadece karanlık münhal galeri ve 

salonlardan oluşmaktadırlar.  

 
Bin yıllarla ifade edilen zaman süreçlerinde oluşan sarkıtlar, dikitler ve diğer damlataşlar 

mağaraları gizli birer cennet haline getirmektedir. Ayrıca mağaraların astım ve benzeri 

hastalıkların tedavisinde yardımcı tesirlerinin olduğu bilinmektedir. Gümüşhane’nin 

bulunduğu coğrafi noktada jeolojik yapısından dolayı mağara Turizmine ve mağara sporlarına 

hizmet verebilecek pek çok mağarası mevcuttur. MTA Genel Müdürlüğü tarafından bölgede 

yapılan inceleme ve araştırmada yirmi beş tane mağaranın varlığı tespit edilmiştir. Gümüşhane 

mağaralarını tanımak için, içerisinde sakladığı gizli gizemi, güzellikleri keşif ve temaşa etmek, 

sırrını paylaşmak, dünyasına girmek gerekir. Dağların avucundaki bu şehirde, dağların sakladığı 

mağaraları gezerken sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, fil 

kulakları, mağara çiçekleri, traverten basamakları, mağara gülleri ile mağara içi traverten 

havuzlarının gizemli ve uyumlu görünümlerinin seyri ile hayal âlemindeki yolculuğa yelken 

açarsınız. Tamamlanan yolculuğun sonucunda keyfini yaptığınız başka bir medeniyetin huzur 

ve keyfini yaşarsınız. Gümüşhane mağaralarının tamamının çevresinde tabiat yürüyüşlü, 

tırmanma, dağcılık ve macera, yamaç paraşütü gibi sportif maksatlı bütün turizm türlerini 

gerçekleştirmenin yanında video safari, fotosafari gibi turizm türleri ile sınırlı süreli av turizmi 

yapılabilir. 

 
KAKLIK MAĞARASI :  
 
Denizli Ankara karayolunda Denizli il merkezine 30 km. mesafede Honaz ilçesi Kaklık 

Kasabasındadır. Mağaralar insanların ilk tabii barınaklarını oluştururlar. Bu nedenle uzun 

yıllardan beri araştırmacıların dikkatlerini üzerlerine çekmiş ve ayrıntılı araştırmalara konu 

olmuştur.Ancak bu özelliklerinin yanında mağaralar içlerinde sakladıkları gizli güzelliklerin keşif 

ve seyrinin insanlara verdiği mutluluk,mağaracılığın son yıllarda bir bilim dalı olarak karşımıza 

çıkarmaktadır.Bunun yanında bir spor dalı olarakda karşımıza çıkmaktadır.Kaklık Mağarası 
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damlataşı, sarkıtları ve dikitleriyle süslü olup,Pamukkalede bulunan travertenlere benzer 

,traverten basamaklarıyla eşine rastlanmaz güzellikte olup, Küçük Pamukkale veya Mağara 

Pamukkale olarak adlandırılmaktadır. Mağara içerisinde bol miktarda termal su 

bulunmaktadır.Berrak,renksiz ve kükürt kokulu olan bu su varlığı bazı cilt hastalıklarına iyi 

geldiği bilinmektedir. 

 
Ayrıca mağaranın yakınında ziyaretçilerin istifadesine sunulmak üzere yapılan yüzme havuzu, 

küçük amfi tiyatro, seyir alanları, kafeterya ve kameriyeler mayıs 2002 tarihinden itibaren 

turizmin hizmetine sunulmuştur. 

 

Düden-kaynak, çöküntü obruğu konumlu aktif bir magara olan "Kaklık Mağarası"nın çevresi; 

Mesozoik kireçtaşları, Eeosen marn, kil, kumtaşı ve konglomeraları, miyosen-pliyosen yaşlı kil, 

kum, Marn ve kalkerler ile kuveternere ait traverten ve alüvyonlardan meydana gelmiştir. 

 

Kaklık Mağarasının içinden ve yakınında yüzeyden çıkan termal kaynakların hidrojeokimyasal 

özellikleri  : 

 

Görünüş Berrak PH 6.85 

Renk Renksiz Toplam Sertlik (FS ) 116.9  

Koku Kükürt Kokusu Klorür (mg/lt) 31.6  

Tat - Amonyak Yok  

Tortu Yok Organik Maddeler için  

Nifrit Yok Sarfedilen Oksijen (mg/lt) 0.7  

Aktif Klor (mg/lt) Yok Kalsiyum (mg/lt) 286.17 Magnezyum (mg/lt) 110.62  
 

Kaklık Mağarasının doğrudan gün alan ve sürekli damlayan veya akan duvarlarında, sık bir 

yosun ve küçük yapraklı sarmaşık türü bitkiler gelişmiştir. Aydınlanmaya bağlı olarak gün içinde 

yeşilin değişik tonlarını alan bu bitkiler, mağaraya ayrı bir güzellik katmıştır. 
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Fotoğraf 62 Kaklık Mağarası 

 

KELOĞLAN MAĞARASI 
 
Gelişmiş batı ülkeleri ve A.B.D de 18. yüzyılın ortalarından berideğerlendirilen mağaralar 

yurdumuzda da 1970 lerden sonra başta turizm olmak üzere çeşitli ekonomik maksatlarla 

kullanılmaya başlanmıştır. 

 
Dodurgalar Keloğlan İni Mağarası Denizliye 60 km mesafedeki Acıpayam İlçesinin 18 km 

doğusundaki Dodurgalar Kasabasının 3 km batısındaki Mallı Dağın Doğu yamacında yer alır. 

Batı Anadolu ve Ege Bölgelerini Akdenize bağlayan Denizli-Antalya Karayolu bu mağaranın 

hemen yakınından geçmektedir. Toplam uzunluğu 145 m olup, yatay olarak gelişmiş geçit 

konumlu fosil bir mağaradır. Mağaranın içindeki bol miktardaki sarkıt, dikit, sütün, makarna 

sarkıtı ve örtü damlataşları bu mağarayı adeta damlataş ormanına döndürmüştür. Bu nedenle 

Turizm maksatlı kullanıma çok uygun bir yerdir. 2003 yılında turizme kazandırılmış olup sosyal 

imkanlar mevcuttur. 
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Fotoğraf 63 Keloğlan Mağarası 
 

3.8.7. Toprak Özellikleri 
 
Denizli İli toprakları ve bazı arazi tiplerinin genel karakterleri şunlardır: 
 
I. Alüviyal Topraklar (75.692 Ha) 
 
Yüzey Sularının tabanlarında veya tesir sahalarında akarsular tarafından taşınarak yapılmış 

genç sedimentler üzerinde yer alan; düz, düze yakın meyile sahip (A) C profilliazonal genç 

topraklardır. İlde alüviyal arazilerin yanında cüzi bir miktarda hidromorfik alüviyal arazi 

yeralmaktadır. Bu araziler, devamlı su duran, su sızan veya etraftan sık sık su alan; uzun süreyaş 

kalan alüviyal arazi niteliğindedir. Basit drenaj tedbirleri ile çayır, suyu seven ağaçcinsleri veya 

yem bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Fazla suya maruz kalmaları halindeuzun süre batak 

vaziyetindedirler. 

 
II. Kırmızı-Sarı Podzolik Topraklar (29.107 Ha) 
 
Bu topraklar gri, kahverengi toprakların daha güneyinde ısının ve yağısın daha fazla olduğu 

bölgelerde yer alır. Gerek yağısın fazla olması ve gerek ise yaprağını döken orman vejetasyonu 

altında teşekkül etmeleri sebebiyle podzolizasyon olayı daha bariz görülür. Keza A, B ve C 

horizonları bariz olarak görüldüğünden zonal topraklar sırasına dahildirler. Daha güneye doğru 
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inildiğinde lateritik (semi-laterit) topraklara intikal ettiği cihetle bu topraklarda laterizasyon 

ameliyesine ait bazı karakterler de görülebilir. Tabii vejetasyon yaprağını döken orman ağaçları 

ve iğnelilerdir. Ana maddede kum tasından şistlere, kalkerden volkanik kayalara kadar çok 

çeşitlilik arz eder.  

 
III. Kolüviyal Topraklar (134.457 Ha) 
 
Sathi akımla veya yan derelerin kısa mesafelerden taşıyarak meyilin azalmış olduğu yerlerde 

depo ettikleri materyallerin meydana getirdiği genç (A) c profilli topraklardır. Toprak 

karakterleri daha ziyade civardaki yüksek arazi topraklarının karakterlerine benzemektedir. Dik 

yamaçların eteklerinde ve vadi boğazlarında bulunanlar daha ziyade has topraklı kaba tas ve 

molozları ihtiva ederler. Sathi akımın hızı azaldığı nispette parçaların da çapları küçülmekte ve 

hatta alüviyal toprak parça büyüklüğüne eşit olmaktadır. Böylece tabii meyilinçok azaldığı 

yerlerde kolüviyal ve alüviyal topraklar birbirlerine geçişli olarak karışırlar. 

 
IV. Kalkersiz Kahverengi Orman Toprakları 
 
A (B) C profiline sahip topraklardır. A horizonu iyi teşekkül etmiş gözenekli yapı arz eder. A 

horizonundaki organik madde genellikle asit karakterli olup mineral kısımdan ayrı veya çok az 

bir karışma gösterir. Tabii vejetasyon esas olarak yaprağını döken orman ağaçlarıdır. Ana 

madde Miosen ve Pliosene ait kumlu kil tası, kireçli kumlu-killi veya çakıllı depozitlerden 

ibarettir. 

 
V. Rendzina Toprakları (113.052 Ha)  
 
İnterzonal toprakların kalsimorfik grubuna dahil olması sebebiyle bütün özelliklerini yüksek 

derecede kirece sahip ana maddelerden alır. Etrafındaki zonal topraklara nazaran horizonlar 

çok zayıf olup A-C profillidirler. Tabii vejetasyon ot, çayır ve çalı-fundadır. Ana madde dolomit, 

kalker, marn ve tebeşirdir. 

 
VI. Kahverengi Orman Toprakları (318.896 Ha) 
 
Đnterzonal toprakların kalsimorfik grubuna dahil olması sebebiyle karekteristik özelliği yüksek 

derecede kireç muhtevasına sahip ana madde üzerinde gelismesidir. Bulunduğu bölgelerin 

zonal topraklarına nazaran çok zayıf gelismis horizonlara sahiptir. A, B, C horizonları mevcut 
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olup bunlar birbirlerine tedrici olarak geçis yapar. Tabii vejetasyon yaprağını döken ağaçlar ve 

çalılardır. Ana madde; pH değerleri asit veya alkali olmakla beraber, çoğunlukla alkali olarak 

görülen kireçce zengin kil tasları, mikasistler ve gnays’dır. 

 
VII. Kırmızı kahverengi Akdeniz Toprakları (234.748 Ha) 
 
Bu topraklar esas itibariyle Kırmızı Akdeniz ve Kahverengi Akdeniz topraklarının karışık halidir. 

Tabii vejetasyon, ot, makiler ve muhtelif orman ağaçlarıdır. Ana madde esas olarak sert kalker, 

ayrıca hafif dağlık bölgelerde granit, kil tası, kumtaşı, muhtelif metamorfikler, kristal kayalar, 

filis, kireçtaşı; alçak yayla ve ovalarda bazik karakterli andezitik, asitik ve bazaltik kayalar, 

granit, kil tası, çimentolaşmış kum tası ve konglomera, marnlı depositler, muhtelif sediment 

kayalar, çakıllı kumlu kil genç sedimentler ve kum kil taslarıdır. 

 
VIII. Kırmızı Akdeniz Toprakları (38.055 Ha) 
 
ABC horizonlu topraklardır. Akdeniz iklim bölgesindeki kireç kayaları üzerinde 600 mm veya 

daha fazla yağış altında teşekkül eden koyu kırmızı renkli topraklardır. Bazı hallerde kalkersiz 

ana madde üzerinde de oluşabilirler. Tabii vejetasyon ot, makiler ve muhtelif orman 

ağaçlarıdır. Ana madde sert kalker, esas olarak kireç tası dolomit kalkerli kumtaşı, kalkerli kum 

ve çakıl, kalkerli kil tası, mercan kireç kayası, kalkerli konglomera; kısmen de kil tası ve volkanik 

kayalardır. 

 
IX. Kalkersiz Kahverengi Topraklar (40.430 Ha) 
 
A (B) C profilli, kahverengi veya açık kahverengi dağılabilir topraklardır. Üst toprağa ve soluk 

kırmızımsı kahverengi B horizonuna sahiptir.Tabii vejetasyon ot ve ot-çalı karısığı olarak 

görülür. Ana madde çakıllı kumlu killi depozitlerle bilhassa tecezziye uğramıs kalkerli kumlu kil 

ve kumlu kil taslarıdır. 

 
X. Kırmızı Kestane Toprakları (34.055 Ha)  
 
Solunum rengi hariç hemen hemen diğer bütün özellikleri kestane renkli toprakların aynı veya 

benzeridir. A horizonunun rengi koyu kırımızı kahverengi, nötr veya kalevi reaksiyondadır. B 

horizonu rengi kırmızımsı kahverengidir. Isının ve yağısın kestane renkli topraklara nazaran 

daha fazla olduğu yerlerde oluşur. Fazla ısı topraktaki demiri okside ettiğinden renk 
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kırmızılaşır. Keza organik madde parçalanmasını arttırdığından düşük organik madde 

muhtevasına sebep olur.  

 
3.8.8. Arazi ve Orman Varlığı 
 
Denizli İlinin yüzölçümü 1.186.800 ha'dır. Bunun 376.738 ha’ı ; yani %31,8 ’si ziraat arazisi, 

25.631 ha, yani %2,2 ‘si çayır ve meraları, 521.959 ha, yani %44'ü orman arazisi, kalan 265.920 

ha ise %22,1’i ziraatdışı, mesken olarak kullanılmaktadır. 

 
Kullanma Vaziyeti  
 
Ziraat alanlarının kullanma vaziyeti tabloda verilmiştir. 
 

DENİZLİ İLİNİN ZİRAAT ARAZİSİ KULLANIM VAZİYETİ 2010 

Arazi Vaziyeti Alan (da) Yüzde (%) 

Tarla Olarak Değerlendirilen 2.945.914 78,2 

Bağ Arazisi Olarak 

Değerlendirilen 

445.775 11,8 

 

Arazi Vaziyeti Alan (da) Yüzde (%) 

Toplu Meyvecilik 198.344 5,3 

Sebzecilik 137.331 3,6 

Zeytinlik 40.016 1,1 

Toplam 3.767.380 100,0 

Tablo 16. Denizli İlinin Ziraat Arazisi Kullanım Vaziyeti 

 
3.8.9. Flora-Fauna ve Hassas Yöreler 
 
Türkiye biyolojik zenginlikler bakımından, bulunduğu coğrafyadaki hiçbir ülke ile 

kıyaslanamayacak düzeyde şanslı bir ülkedir. Tüm Avrupa’da 12.000 civarında bitki türü 

varken, Türkiye’deki bugüne kadar tespit edilen bitki taksonu sayısı 11.000’i geçmiştir. 

Bunların yaklaşık 3.500’ü endemiktir.  

 
Türkiye bitki çeşitliliğinde olduğu üzere hayvan çeşitliliğinde de tüm Avrupa kıtasıyla yarışır 

durumdadır. Avrupa’da yaşayan 150 memeli hayvan türünün 120’si Türkiye’de bulunmaktadır. 

Türkiye’de bilinen yerli ve göçmen 426 kuş türü bulunurken 93 sürüngen, 18 amfibi, 276 deniz 
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balığı ve 192 tatlı su balığı türü bulunmaktadır. Böcek türlerinin sayısı ise 60-80 bin kadar olarak 

tahmin edilmektedir.  

 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Ulusal 

Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” ile ülke genelinde biyolojik çeşitlilik çalışmaları 

başlamıştır. Bu proje ile “Denizli İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter 

ve İzleme İşi” devam etmektedir. 

 
3.8.9.1. Flora 
 
Denizli ili Akdeniz ve İran-Turan floristik bölgelerinin geçiş kuşağında yer almaktadır. Bunun 

tabii sonucu olarak bu iki floristik bölgenin bitki örtüsünü taşımaktadır. Denizli ili sınırları 

dâhilinde bulunan ormanlık alanlarda içinde asli ağaçların haricinde odunsu bitkilerden gruplar 

halinde ve dağınık halde Çınar (Platanus orientalis), Titrek kavak (Populus tremula), Ardıç 

türleri (Juniperus sp.), Kızılçam (Pinus brutia), Karaçam (Pinus nigra), Fıstık çamı (Pinus pinea), 

Akçakesme (Phillyrea latifolia), Ahlat (Pyrus elaeagrifolia), Sandal (Santalum album), Kermes 

meşesi (Quercus coccifera) bulunmaktadır.  Otsu ve çalı formlu bitkilerden Kekik (Thymus sp.), 

Laden (Cistus laurifolius.), Atkuyruğu (Equisetum sp.), Böğürtlen (Rubus fruticocus), Eğrelti otu 

(Pteridium aquilinum), Nakıl (Silene compacta) ve Çayır otları (Cynodon dactylon) mevcuttur. 

Literatür çalışmaları sonucunda Denizli ilinde yayılış gösteren 118 familyaya ait, 570 cins ve 

1326 tür tespit edilmiştir. Söz konusu türlerden 159 tanesi endemiktir. 

 
Sulak alanlarımızdan; Acıgöl, Çaltı (Beylerli) Gölü’nün çevresindeki yamaçlarda Akdeniz bitki 

örtüsünden örneklere rastlanır. Bölgede tarım için kullanılmayan alanlarda bitki örtüsü 

özellikle çiçekli bitkilerce zengindir. Çardak ilçesine bağlı Gemiş mahallesi yakınında ve Acıgöl 

havzası içerisinde bulunan 1500 lt/sn. debili tatlı su kaynağı yaklaşık 50 hektarlık sazlık bir alanı 

beslemektedir.  

 
Acıgöl’de gerçekleştirilen arazi çalışmaları ve literatür çalışmaları ile tespit edilen, 57 familya 

90 cinse ait toplam 275 damarlı bitki türünün alanda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 

taksonların büyük bir kısmı Akdeniz (31 takson) fitocoğrafik bölgesine ait olmakla birlikte, İran-

Turan (23 takson) ve ait olduğu fitocoğrafi bölge belirli olmayan çok sayıda takson yer 
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almaktadır. Alanda bulunan taksonlardan 28’ü endemik olup yalnızca Türkiye sınırları 

içerisinde bulunmaktadırlar. 

 

Lagoecia cuminoides (Pülüskün)                                         Centaurea virgata (Acı Süpürge) 
 

FAMİLYA TÜR TÜRKÇE ADI Endemik/TK 
FİTOCOĞRAFİK 
BÖLGE 

Acanthaceae Acanthus hirsutus Boiss. Kıllı ayıpençesi Endemik/ LR  

Araceae 
Arum elongatum Steven sunsp. 

elongatum 
Yılancücüğü Endemik  

Asteraceae 
Anthemis aciphylla Boiss var 

aciphylla 
Papatya Endemik/ LR  

Asteraceae Centaurea hierapolitana Boıss. Pamukdüğme Endemik Akdeniz elementi 

Asteraceae 
Centaurea solstitialis L. subsp. 

solstitalis 
 Endemik/ LR  

Asteraceae Centaurea urvillei DC. Alakötürüm Endemik/ LR  

Asteraceae Crepis macropus Boiss. & Heldr. Ak kıskısı Endemik/ LR  

Asteraceae Jurinea consanguinea DC. Geyikgöbeği Endemik/ LR  

Asteraceae 
Onopordum anatolicum (Boiss.) 

Eig 
 Endemik İran-Turan elementi 

Asteraceae 
Tanacetum argenteum (Lam.) 

Willd subsp. argenteum 
Pireotu Endemik/ LR  

Asteraceae 
Taraxacum farinosum 

HAUSSKN. 
Hindiba Endemik/ LR  

Boraginaceae Alkanna pinardii Boiss. Özge havaciva Endemik Akdeniz elementi 

Caryophyllaceae Dianthus acrochlorus Stapf Küllü karanfil Endemik  

Caryophyllaceae 
Saponaria halophila HEDGE ET 

HUB.-MOR 
Çorak 

sabunotu 
Endemik İran-Turan elementi 

Caryophyllaceae Velezia pseudorigida Hub.-Mor. Has Tığotu Endemik/ VU D. Akdeniz elementi 
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FAMİLYA TÜR TÜRKÇE ADI Endemik/TK 
FİTOCOĞRAFİK 
BÖLGE 

Cistaceae 
Fumana paphlagonica Bornm. 

& Janchen 
Has Güneşotu Endemik/ LR İran-Turan elementi 

Cyperaceae Carex divisa Hudson Zevzirçimeni Endemik/ LR 
Avrupa-Sibirya 

elementi 

Dipsacaceae Scabiosa hololeuca Bornm. Yastık Uyuzotu Endemik/ EN İran-Turan elementi 

Fabaceae Astragalus podperae Širj. Geven Endemik İran-Turan elementi 

Fabaceae 
Sphaerophysa kotschyana 

BOISS. 
Hürmüzotu Endemik İran-Turan elementi 

Lamiaceae Origanum sipyleum L. Mor Mercan Endemik/ LR D. Akdeniz elementi 

Lamiaceae Sideritis libantica Labill. Gevreğen Endemik/ LR  

Linaceae 
Linum hirsutum L. subsp. 
pseudoannatolicum Davis 

Bozkır Keteni Endemik/ LR İran-Turan elementi 

Plumbaginaceae 
Limonium effusum (Boiss.) O. 

Kuntze 
Kaya Marulu Endemik/ VU D. Akdeniz elementi 

Plumbaginaceae Limonium iconicum L. 
Konya 

Kuduzotu 
Endemik/ LR İran-Turan elementi 

Polygonaceae Rumex tuberosus L. Kuzukıkırdağı Endemik/ DD  

Ranunculaceae Consolida glandulosa L. Yağlı Mahmuz Endemik/ LR İran-Turan elementi 

Ranunculaceae 
Consolida raveyi (Boiss.) 

Schröd. 
Topal Mahmuz Endemik/ LR İran-Turan elementi 

Ranunculaceae 
Nigella arvensis var. 

oblanceolata P.H. Davis 
Çörekotu Endemik/ CR  

Ranunculaceae 
Nigella arvensis var. 
tauricola P.H.Davis 

Çörekotu Endemik/ VU  

Ranunculaceae Ranunculus isthmicus Boiss. Köstebekotu Endemik/ VU  
Tablo 17. Acıgöl Havzasında Bulunan Endemik Bitki Türleri 
 

Buldan Yayla Gölü, kamış ve nilüfer gibi bazı sucul bitki türlerinin zenginliğiyle dikkati çeker. 

Buldan Yayla Gölü Sulak Alan Alt Havzası’nda yapılan flora araştırmaları sonucunda toplanan 

türlerin teşhis edilmesi ile 57 familyaya ait 156 cins ve 188 bitki türü tespit edilmiş olup bu 

türlerden 7 tanesi endemiktir. Tespit edilen bu 7 endemik bitkinin familyalara dağılımları şu 

şekildedir; Acanthacaeae, Apiaceae, Asteraceae, Campanulaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae 

ve Rhamnaceae birer tür. Tespit edilen 7 endemik bitki türünün IUCN kategorilerinde tamamı 

LC kategorisinde yer aldığı görülmektedir Buldan Yayla Gölü Sulak Alan Alt Havzası’nda 

adlandırma yapılan türler arasında CITES listesinde yer alan iki türe (Cephalanthera 

epipactoides Fisch.&Mey. Ve Limodorum abortivum (L.) Swartz) rastlanılmıştır.  Alanda BERN 
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listesinde yer alan herhangi bir bitkiye ise rastlanılmamıştır. Buldan Yayla Gölü Sulak Alan Alt 

Havza florası içinde ülkemizde tıbbi maksatlı kullanılan 26 adet bitki tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte alanda yetişen 7 adet ekonomik önemi olan bitki türü bulunmaktadır. 

 

Familya Tür İsmi Türkçe İsmi 

Acanthaceae Acanthus hirsutus Boiss. Tüylü Ayıpençesi 

Apiaceae Heracleumplatytaenium Boiss. Öğrekotu 

Asteraceae Onopordum anatolicum (Boiss.) Eig Eşek dikeni 

Campanulaceae Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata Çan çiçeği 

Euphorbiaceae Euphorbia anacampseros Boiss. var. anacampseros Sütleğen 

Lamiaceae Stachys cretica L. subsp. anatolica Rech.fil. Yağlıkara 

Rhamnaceae Rhamnus petiolaris Boiss. Cehri 
Tablo 18.Buldan Yayla Gölü Sulak Alan Alt Havzası’nda Bulunan Endemik Bitkiler 
 

Buldan Yayla Gölü Sulak Alanı’nda en çok tür içeren familyalar arasında 29 tür ile Asteraceae 

(Papatyagiller) familyası ilk sırayı almaktadır. İkinci ve üçincü sıraları 16’şar tür ile Fabaceae 

(Baklagiller) ve Poaceae (Buğdaygiller) familyaları, dördüncü sırayı 15 tür ile Lamiaceae 

(Ballıbabagiller) ve beşinci sırayı 9 tür ile Rosaceae (Gülgiller) almaktadır. 

 

          
Limodorum abortivum (Saçuzatan)                                      Cephalanthera epipactoides (Çamçiçeği) 
 

Honaz Dağı’nın floristik zenginliği, çevresindeki diğer alanlara göre daha zengin durumda olup 

birçok endemik bitkinin yetiştiği ve özel iklim koşullarının etkili olduğu nadir alanlar arasında 

yer alır. Dağın kuzey ve kuzeybatı yamaçlarında 1100 metreye kadar olan yükseltilerde özellikle 

Pinus brutia, Quercus coccifera, Cistus creticus, Paliurus spina-christi, Cotinus coggyria, Pistacia 

terebinthus subsp. palaestina, Rhus coriaria, Cercis siliquastrum subsp. siliquastrum, Anagyris 

foetida, Colutea melanocalyx subsp. davisiana, Coronilla emerussubsp.emeroides, Crataegus 

monogyna subsp. azarella, Rosa canina, Lonicera etrusca, Erica manipuliflora, Fraxinus ornus, 

Jasminum fruticans, Phillyrea latifolia, Daphne sericea, Ulmus glabra, Quercus infectoria ağaç 
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ve çalı formundaki odunsu taksonlar yaygın olarak bulunur.Bu taksonların önemli bir bölümü 

Asıl Akdeniz ve Sıcak Akdeniz vejetasyon katlarının bitkileridir. 1150 metrenin üzerindeki 

yükseltilerde ise bu türlerden bazılarının yayılışı son bulmakta ve 1750 rakıma kadar Pinus 

nigra, Juniperus excelsa, Juniperus foetidissima, Juniperus oxycedrus, Berberis crataegina, 

Cistus laurifolius, Amelanchier parviflora var. parviflora, Pyrus amygdaliformis var. 

amygdaliformis, Rosa canina, Rubus canescens, Hedera helix, Lonicera etrusca, Quercus 

coccifera, Quercus infectoria, Quercus pubescens türleri gibidaha soğuk ortam şartları 

toleranslı odunsu formlar diğerlerinin yerini almaktadır. 1950-2300 metreler arasında ise 

eğimli kayalık yerlerde Juniperus feotidissima (kokar ardıç) çok seyrek ve nadir olarak bulunur. 

2000 metrenin üzerindeki alanlarda yüksek dağ step vejetasyonu hâkimdir. 

 

           
Tulipa orphanidea                                  Muscari armeniacum                             Campanula iyrata 
 

Ülkemizin endemik meşe türlerinden biri olan kasnak meşesi (Quercus vulcanica Boiss.) ile Türk 

meşesinin (Quercus cercis L.) Karanlıkdere Vadisi’nin yamaçlarında yetiştiği Honaz Dağı Milli 

parkı kapsamındaki alanlarda yapılan floristik çalışmalar sonucunda 561 takson tespit edimiştir. 

Bu taksonların 99’u endemiktir. Lamium microphyllum, Verbascum chrysorhacos, Crocus 

baytopiorum türleri dünyada yalnız Honaz Dağı’nda yetişmektedir. Ayrıca Honaz Dağı ve 

çevresinde tıbbi ve ekonomik değere sahip bitkiler de bulunmaktadır. 

 

Beyağaç İlçesi Kartal Gölü ve Anıt Orman civarı; tür çeşitliliği yönünden çok zengindir. Yörede 

karaçam dışında ardıç, sedir, karahindiba, üçgül, sarıçiçekli gazal boynuzu, yonca türlerinden 

oluşan Alpin zon bitkileri bulunmaktadır. 
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Bataklık Süseni (Çivril)                              Karanfil (Çardak)                                      Çiğdem (Beyağaç) 
 

Işıklı Gölü, Gökgöl ve yakın çevrelerinden günümüze kadar 71 familya ve bu familyalara ait 

22’si endemik olmak üzere 327 tür ve takson tespit edilmiştir. Söz konusu 327 bitkinin 31’i 

Akdeniz, 30’u İran-Turan ve 26’sı Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölge temsilcisidir. Fitocoğrafik 

bölgesi belli olmayan 240 çok bölgeli bitki mevcuttur. Işıklı Gölü ve Gökgöl’de Su sümbülü 

(Butomus umbellatus), Tülü (Thypa angustifolia), Beyaz Nilüfer (Potamegton pectinatus, 

Potamegton perfoliatus, Nymphaea alba L. ) Sarı nilüfer (Nuphar lutea L.), Su kestanesi (Trapa 

natans L.), Su mercimeği (Lemna minör L.), Kuştutan (Phragmites australis), Su miğferi 

(Utricularia australis), Süsen (Iris pseudocorus), Yaban yasemini, Sofur (Solanum dulcamara L.) 

gibi su içi ve su kenarı bitkileri bulunmaktadır. 

 

 
   Fotoğraf 64 Beyaz Nilüfer - Nymphaea alba  (Işıklı Gölü) 
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3.8.9.2. Fauna 
 
Denizli ili Ormanları, Korunan Alanları ve Sulak Alanları özel fauna varlığına sahiptir. Honaz 

Dağı Milli Parkında; Yaban keçisi (Capra sp.), Porsuk (Meles meles), Yaban domuzu (Sus 

scropa), Sansar (Vormela sp.), Tavşan (Leporidae sp.),  ve Tilki (Vulpes sp.) gibi memeliler 

bulunmaktadır. Ayrıca Honaz Dağında tespit edilen 4 tür sürüngen ve 64 kuş türü bölgede 

yaşamaktadır. 

 
Honaz Dağı Milli Parkı ve ekolojik sınırları içerisinde 92 omurgalı hayvan türünün yaşadığı 

belirlenmiştir. Amphibi / İki yaşamlılar için oldukça sınırlı olan Honaz Dağı’nda Yeşil kurbağa 

(Bufo viridis), Ağaç kurbağası (Hyla arborea), Su kurbağası (Rana bedriagae) türleri 

bulunmaktadır. 

 

         
Rana bedriagae                                       Testudo graeca                                           Ophisops elegans 
 

Akdağ Tabiat Parkı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda; Amphibia / İki Yaşamlılardan Gece 

kurbağası (Bufo viridis), Ova/Su Kurbağası (Rana ridibunda), Kırmızı kurbağa (Rana 

macrocnemis), Yaprak kurbağası (Hyla arborea) türleri, Sürüngenlerden Adi tosbağa (Testudo 

gracea), Dikenli keler (Laudakio stellio), Şeritli kertenkele (Mabuya vittata), Büyük Yeşil 

Kertenkele (Lacerta trilineata), Toros kertenkelesi (Lacerta danfordi), Kafkas Yılanı (Elaphe 

hohenackeri), Hazer Yılanı (Coluber caspius), Kara yılan (Coluber jugularis), Uysal yılan (Eirenis 

modestus), Küpeli suyılanı (Natrix n. persa) türleri bulunmaktadır. 

 
Akdağ’da kuşlar üzerinde yapılan araştırmalarda 34 familyaya ait 123 kuş türü belirlenmiştir. 

Tehlike kategorileri dikkate alındığında 107 tür Bern sözleşmesi kapsamında, 3 tür IUCN 

kapsamında ve 58 tür ise Red Data Book (RDB) kapsamında yer almaktadır. Bu türler arasından 

Kara akbaba IUCN tarafından hazırlanmış olan Avrupa Kırmızı Listesi (European Red List)’nde 

NT (Düşük Risk/Tehlikeye Yakın) kategorisinde bulunmaktadır. Böcekçil kuşların yanında 

tabiatın çöpçüleri olarak kabul edilen Kızıl akbaba, Karaakbaba, Sakallı akbaba ile Akkuyruk 
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kartal, Kaya kartalı ve Küçük kerkenez gibi ülkemiz açısından önemli olan yırtıcı kuşlara ve 

Anadolu’nun tek endemik kuşu olan Anadolu sıvacısı gibi kuşlara da ev sahipliği yapmaktadır. 

Akdağ’da yapılan çalışmalarda Kirpi (Erinaceus concolor), Cüce yarasa (Pipistrellus 

pipistrellus), Yabani tavşan (Lepus europeaus), Sincap (Sciurus vulgaris), Kar faresi (Microtus 

nivalis), Kurt (Canis lupus), Kızıl tilki (Vulpes vulpes), Ağaç sansarı (Martes martes), Porsuk 

(Meles meles), Yaban domuzu (Sus scrofa scrofa), Ulugeyik, Kızılgeyik (Cervus elaphus), Yılkı atı 

(Equus przewalskii), olmak üzere toplam 12 memeli hayvan türünün var olduğu belirlenmiştir. 

 
Denizli ili Sulak alanlarından Acıgöl, göçmen kuşlar için önemli bir ortam oluşturmaktadır. 

Özellikle bitkilerle kaplı olduğu yerlerde turna, göl çevresinde ise toy kuluçkaya yatmaktadır. 

Angıt, Suna, Uzunbacak, Kılıçgaga ve Küçük yağmurcuk yörede kuluçkaya yatan diğer türlerdir. 

Kış aylarında ise flamingo, turna, sakarca, kaz, macar ördeği, yeşilbaş, elmabaş, sakarmeke, bu 

bölgede kışlamaktadır. Acıgöl suyunun kimyasal yapısı nedeniyle kışın donmayan göllerden 

biridir. Bu özellik kış döneminde çok sayıda göçmen sukuşunun gölde toplanmasını 

sağlamaktadır. Gölde gözlenen sukuşu türlerinin yoğunluklarına bakıldığında ördek ve martı 

türleri gibi, alanda kışlayan su kuşu türleri olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, alanın 

sukuşları açısından en yoğun olduğu dönem göç mevsimleri olup, özellikle sonbahar göçünde 

kıyı kuşları, batağanlar ve sukuşlarının gölde yoğun olduğu görülmektedir. Gölde, sukuşlarının 

yoğunlaştıkları bölgeler, gölün doğusunda tatlısuyun giriş yaptığı bölümlerde, sukuşları 

toplanmaktadır. Dalıcı ördekler ve batağanlar ise gölün en derin bölümlerinde ve sıklıkla gölün 

ortasında yoğunlaşmaktadır. 

 

      
Kervançulluğu (Numenius arquata)                                    Sakarmeke (Fulica atra) 
 

Işıklı Gölü göçmen kuşlar için önemli bir konaklama yeri teşkil etmektedir. Gerek sonbahar 

gerekse ilkbahar göçlerinde yoğun kuş topluluklarının barınması ve beslenmesine olanak 
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sağlamaktadır. Işıklı-Gökgöl sulak alanında toplam 153 kuş türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 

100 tanesi yerli veya yaz göçmeni olarak alanda üremektedir. Akdağ’da üreyen kara akbaba, 

ak kuyruklu kartal, kaya kartalı gibi yırtıcı kuşlar Işıklı-Gökgöl sulak alanını beslenme amacıyla 

kullanmaktadırlar. Ayrıca Gökgöl ve Işıklı Göllerinde tabii ve yapay orijinli 15 balık türü ve alt 

türün yaşadığı tespit edilmiştir. 

 

        
Turna (Esox lucius)                                                                Sazan (Cyprinus carpio) 

 
Buldan Yayla (Süleymanlı) Gölü Sulak Alanı ve yakın çevresinde gölün bentik ortamında 25 

familyaya ait 61 tür ve alt tür tespit edilmiştir. Gölde tespit edilen omurgalı ve omurgasız su 

canlıları arasında Sazan balığı (Cyprinus carpio), Çin sazanı (Carassius gibelio), Karaburun balığı 

(Chondrostoma meandrense), Su salyangozu (Lymnaea stagnalis), Sülük (Hirudo medicinalis) 

türleri bulunmaktadır. 

 
Yayla Göl’ü yaban ördeğive leylek gibi kuş türlerine barınak teşkil etmektedir. Buldan Yayla 

Gölü ve çevresi içindeki genel omurgalı fauna yapısı dikkate alındığında oldukça zengin bir tür 

topluluğuna sahip olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu şu ana kadar alan 

içerisinde 3 familyaya ait 5 iki yaşamlı, 13 familyaya ait 25 sürüngen, 47 familyaya ait 158 kuş, 

10 familyaya ait 17 memeli türünün yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak; Buldan Yayla 

Gölü ve çevresinde toplam olarak (Balıklar hariç) 71 familyaya mensup 229 omurgalı türü 

belirlenmiş olup, bu sayı tüm Türkiye’deki (Balıklar hariç) omurgalı tür sayısı (yaklaşık 750 tür) 

ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki omurgalı türlerinin 1/3‘ünü Buldan Yayla Gölü ve 

çevresinde bulmak mümkündür.  

 

Buldan Yayla Gölü ve yakın çevresinde kuş türlerine yönelik yapılan arazi çalışması neticesinde 

16 takım ve 47 familyaya ait 158 kuş türünün yayılış gösterdiği görülmektedir. Bu tür sayısı, 
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Türkiye’deki tüm kuş tür sayısının (502 tür) %30’udur. IUCN kırmızı listesinde EN (endangered; 

vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler) kapsamında bölgede yaz 

dönemlerinde zaman zaman görülen Küçük akbaba (Neophron percnopterus) yer almaktadır. 

Ayrıca IUCN NT (near threatene: Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya 

CR kategorisine girmeye aday olan türler) Kapsamında alanda Ala doğan, Gökkuzgun ve Bölge 

içinde önemli bir tür olan Anadolu sıvacısı yer almaktadır. Bu tür sayısı, Türkiye’deki tüm kuş 

tür sayısının (502 tür) %30’udur. IUCN kırmızı listesinde EN (endangered; vahşi yaşamda soyu 

tükenme tehlikesi çok büyük olan türler) kapsamında bölgede yaz dönemlerinde zaman zaman 

görülen Küçük akbaba (Neophron percnopterus) yer almaktadır. 

 
İlçeler                                     Av hayvanı Çeşitleri 

Buldan                                    Keklik , tavşan, yaban ördeği,yaban domuzu, tilki 

Tavas                                     Keklik, tavşan, tilki, yaban domuzu 

Güney                                     Keklik, tavşan,yaban domuzu, tilki 

Denizli                                     Keklik, tavşan, üveyik, bıldırcın, toy, dağ keçisi, yaban domuzu, tilki 

Çivril Keklik, tavşan, yaban domuzu, geyik, kaz toy, turaç bağırtlak, bıldırcın, tilki 

Sarayköy                                  Keklik, tavşan, turna, sarıkuş, üveyik, güvercin, yaban domuzu, tilki 

Çal                                           Keklik, tavşan, sarıasma, ördek, yaban domuzu, tilki 

Kale                                          Keklik, güvercin, tavşan, yaban domuzu, tilki 

Çardak                                      Keklik, tilki, tavşan ,yaban domuzu,  

Çameli                                       Keklik, tavşan, yaban domuzu, tilki 

 Tablo 19. Denizli İlin’de Mevcut Av Hayvanları (Denizli Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü) 

 
3.8.10. Yerleşim Alanları ve Nüfus 
 
Denizli ilinin yüzölçümü 11.868 km²olup Doğudan Burdur, Afyon, batıdan Aydın, Manisa, 

kuzeyden Uşak, güneyden Muğla illeri ile komşudur.Toplam19 ilçesi vardır. 2017 yılı Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre nüfusu 1 018 735  kişi, ortalama nüfus yoğunluğu ise 

82 kişi/km² (2013) ve yıllık nüfus artış hızı ise ‰ 13,5’dir(2012-2013). (Türkiye İstatistik 

Kurumu) 
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3.8.11 Tarım ve Hayvancılık 
 

 
Şekil 4. Denizli İli Genel Arazi Dağılımı 

 
(Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tuik, Orman Bölge Müd. 2016) 
 

Arazi Cinsi Alanı (ha) % 

Tarım Arazisi  376.738 32 

Çayır-Mera  22.157 2 

Orman-Fundalık 588.672 49 

Tarım Dışı ve Yerleşim Alanı 199.233 17 

TOPLAM 1.186.800 100 

Tablo 20. 2016 Yılı için Denizli ilinde Arazilerin Kullanımına Göre Arazi Sınıflandırılması (Denizli İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü 2016) 

 

İlçeler 
Tarım Alanı  
(ha) 

 
 

İlçeler 
Çayır-Mera 
Alanı 
(ha) 

% 

Tavas 53.000   Çivril 7.007 31,4 

Çivril 49.677   Acıpayam 2.867 12,9 

Acıpayam 46.326   Çal 2.618 11,7 

Çal 39.242   Baklan 2.401 10,8 

Pamukkale 28.836   Çardak 2.018 9 

Honaz 16.326   Merkez 1.713 7,7 

Güney 16.040   Bozkurt 865 3,9 

Bozkurt 16.000   Honaz 575 2,6 

Sarayköy 15.525   Sarayköy 537 2,4 

32%

2%

49%

17%

DENİZLİ İLİ GENEL ARAZİ DAĞILIMI

Tarım Arazisi

Çayır-Mera

Orman-Fundalık

Tarım Dışı ve
Yerleşim Alanı
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Buldan 14.706   Tavas 507 2,3 

İlçeler 
Tarım Alanı  
(ha) 

 
 

İlçeler 
Çayır-Mera 
Alanı 
(ha) 

% 

Baklan 14.000   Buldan 339 1,5 

Kale 12.550   Babadağ 321 1,4 

Bekilli 12.500   Güney 269 1,2 

Çameli 12.500   Bekilli 95 0,4 

Çardak 10.177   Akköy 56 0,3 

Merkezefendi 6.172   Serinhisar 38 0,2 

Serinhisar 6.000   Beyağaç 30 0,1 

Babadağ 3.661   Çameli 23 0,1 

Beyağaç 3.500   Kale 23 0,1 

Toplam 376.738   TOPLAM                              22.302 100 

 Tablo 21. İlçelere göre Tarım Alanı ve Mera Kullanımı 
 

3.8.12. Sanayi ve Teknoloji 
 
Denizli, 1923 yılında küçük bir yerleşim merkezi iken gelişmesini Cumhuriyet döneminde 

gerçekleştirmiştir.  Hızlı sanayi hamlesi ise 1960 yılından itibaren başlamıştır. Bu tarihten 

önceki alt yapı eksiklikleri sanayileşmeye imkân vermemiştir. Denizli'nin geleneksel el sanatları 

olan dokumacılık, tabaklık, bakırcılık, demircilik, gibi küçük sanayiden bugünkü sanayi tesisleri 

doğmuştur. Bugün Denizli'de büyük çaplı pamuklu dokumaya dayalı tekstil sanayi, 

haddehaneler, metal sanayi, gıda sanayi, kablo ve inşaat malzemeleri sanayi, traverten ve 

mermer sanayi mevcuttur. 

 
İlimiz ekonomisinde önemli bir yer tutan sanayi, her geçen gün daha hızlı gelişme 

göstermektedir. Mevcut sanayi kolları arasında dokumacılık ön planda gelmekte ve Denizli'de 

sanayinin itici gücünü teşkil etmektedir. Bu sanayinin bir bölümü küçük atölyeler ve ev 

ekonomisi şeklinde ilçe ve köylere dağılmış vaziyettedir. 

 

Ege Bölgesi’nde İzmir ve Manisa’nın ekonomik yığılma avantajına karşın Denizli’nin bir sanayi 

merkezi olarak gelişmesi şaşırtıcı bir olgudur. Devlet Planlama Teşkilatınca, bu gelişme olağan 

dışı olarak değerlendirilmekte ve ülkenin geri kalmış yörelerinin gelişiminde model olarak teklif 

edilmektedir. Denizli’de dokumacılık üzerine gelişen ticari etkinlikler sonucunda elde edilen 
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birikimler, devlet teşvikleriyle desteklenmiş ve günümüzdeki Denizli sanayisinin temelleri 

atılmıştır.  

 
3.8.13. Altyapı, Ulaşım, Haberleşme ve Konaklama 
 
Elektrik İletim Hatları 
 
Denizli’nin İlçesi olan Acıpayam dolaylarındaki enerji sıkıntısının giderilmesi ve Kaklık 

dolaylarında kurulmakta olan çeşitli sanayi kuruluşlarının özellikle de Denizli Deri Organize 

Sanayi Bölgesi’nin enerji ihtiyacının temini amacıyla TEAŞ tarafından 154 kW’lık enerji üretim 

hattı faaliyete geçmiştir.  

 
Denizli 380- Acıpayam hattı 52,42311 km ve DENİZLİ 380- DENİZLİÇİM hattı Denizli 380- 

Acıpayam hattının 2,41787. km’sindeki ayrım yerinden itibaren 14,6633 km olup her iki projede de yer 

alan toplam uzunluk 67,0641 km’dir. 

 
TEAŞ tarafından Bozkurt-Keçiborlu ilçeleri arasında 154 kW’lık 1272 MCM tipinde enerji iletim 

hattı yapılmıştır. Sözkonusu hat Denizli ili Bozkurt ilçesinin güneybatısındaki trafo merkezinde 

başlayıp Afyon İli sınırlarını geçerek Isparta ili Keçiborlu ilçesinin kuzeybatısındaki trafo 

merkezinde son bulmaktadır. Hattın 10 km’si Denizli ili sınırlarındadır. 

 
Doğalgaz Boru Hatları 
 
Batı (Konya-Afyon-Denizli-Aydın-İzmir) Doğalgaz İletim Hattı Denizli sınırları içerisinden 

geçmekte olup,  güzergahtaki ilk köy Demirci köyü, son köy ise Kabaağaçtır. Batı iletim hattı 

güzergahının uzunluğu ilimiz sınırları içerisinde 107 km’dir. Doğalgaz İlimizde 2005 yılı 

içerisinde sanayi tesislerinde, 2006 Ekim Ayında da konutlarda yakıt olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. 

 
Karayolları  
 
11.868 km2 ‘lik alan üzerine yerleşen Denizli’nin İl sınırları içerisinde şehirlerarası ulaşım 

maksatlı devlet yolları toplam 430 km, il yolları toplamı 396 kmdir.İl dahilinde 385 köy ve belde 

ile bunların bağlısı konumundaki 321 ünitenin ulaşımını sağlayan toplam 3632  km’lik yol ağının 

2579 km’si asfalt, 888 km’si stabilize kaplama,73 km’si tesviye ve 92 km’si mutasavver yol 

kapsamındadır. 



  
   
 

                                                                  133                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Havayolları 
 
Çardak havaalanı ilimiz yolcu taşımacılığında mevcut aktivitesi ile önemli bir yere gelmiştir. 

Bugünkü kapasitesiyle Denizli’nin potansiyelini karşılamadığından ek terminal ve diğer yan birimlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
İmar Vaziyeti 
 
Çevre kirliliği oluştuktan sonra giderilmesi yerine, koruma-kullanma dengesini sağlayarak 

kirliliğin oluşmasını baştan tedbirek dünyada takip edilen en önemli usûldür. Bunu sağlayan en 

iyi usûl Çevre Düzeni Planlarıdır. Bu sebeple, birçok gelişmiş ülkede ve özellikle Avrupa Birliği 

ülkelerinde üst ölçekli planlar ile arazi kullanım kararları belirlenerek strateji ve politikalar 

geliştirilmektedir. 

 
Çevre ve Orman Bakanlığınca  19.12.2005 tarihinde ihale edilen Aydın -Denizli- Muğla 

Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı yapımı tamamlanmış ve yürürlüğe 

girmiştir. 

 
Aydın -Denizli- Muğla Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının Denizli İlinde 

2 adet 1/25.000 ölçekli alt planı bulunmaktadır. Bu planlar; 

 
1) Denizli Merkez ve yakın çevresinde bulunan yerleşim birimlerine ait 1/25.000 Ölçekli Çevre 

Düzeni Planı Denizli Belediyesi tarafından hazırlanan ve Denizli İl Genel Meclisi tarafından 

08.05.2007 tarihinde onaylanan çevre düzeni planı. 

 
2) Pamukkale ve Çevresi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planıdır. 

Denizli İli sınırları içerisinde 4 adet Termal Turizm Merkezi yer almaktadır.Bunlar ; 

a) Aydın Buharkent- Denizli Sarayköy Termal Turizm Merkezi :1/25.000 ‘lik Çevre Düzeni Planı 

yapım çalışmaları devam etmektedir. 

b) Akköy Gölemezli Termal Turizm Merkezi: 1/25.000 ‘lik Çevre Düzeni Planı Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca onaylanmıştır. Nazım ve Uygulama İmar Planları İl Özel İdaresinde yapılmaktadır. 

c) Buldan Tripolis Termal Turizm Merkezi:1/25.000 ‘lik Çevre Düzeni Planı yapım çalışmaları 

devam etmektedir 
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d) Çardak Beylerli- Burdur Akgöl Termal Turizm Merkezi:1/25.000 ‘lik Çevre Düzeni Planı Kültür 

ve Turizm Bakanlığınca onaylanmıştır. 

 
3.8.14. Madencilik ve Enerji 
 
Denizli, maden kaynakları yönünden zengin bir ilimizdir. Başta krom cevheri olmak üzere 

sodyum tuzu, maden kömürü, mermer, traverten, alçıtaşı, kireçtaşı ve süsleme taşları üretimi 

önemli yer tutmaktadır. 

 
Merkez ilçede; manyezit, mermer, traverten, alçıtaşı, maden kömürü, kuvarsit ve ilüminit 

(demir-titan), Acıpayam'da; krom, manganez, manyezit, maden kömürü, mermer, kuvarsit ve 

zımpara taşı, Çal'da; amyant, demir, çinko, kurşun, maden kömürü, talk, mangenez ve bakır, 

Çardak'da; sodyum sülfat, krom, manyezit, maden kömürü, oniks, alçıtaşı, ve kükürt, 

Çameli'de; krom, maden kömürü ve bitümlü maddeler, Kale'de; manyezit ve maden kömürü, 

Sarayköy'de; sodyum tuzu, kurşun, çinko, kükürt, alçıtaşı, diatomit, dolomit, kuvartz, titan ve 

oniks, Tavas'da; manganez, mermer, manyezit, bakır, krom ve maden kömürü bulunmaktadır. 

 
Sanayi Madenleri 
 
Çimento Hammaddesi Yatakları: 
 
Kireçtaşı ile demir oksitli alüminyum silikatların (kil) karıştırılarak sinterleşinceye kadar 

pişirilmesinden elde edilen havada ve suda sertleşebilen, sertleşince de suda dağılmayan belli 

dayanımı ve hacim sabitliği olan ürünlere "Çimento" denir. Çimento, trikalsiyumsilikat 

(Ca3SiO5), dikalsiyumsilikat (Ca2SiO4), trikalsiyum alüminat (Ca3AlO6) ve tetrakalsiyum 

aluminoferritin (Ca4Al2Fe2O10) çeşitli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilir. 

 
Merkez İlçe Çimento Hammadde Yatakları: 
 
Kaklık yöresindeki kireçtaşının rezervi ve kalitesi uygundur. Kil değeri çok düşük değildir. Katkı 

maddesi olan Jips başka ocaklardan temin edilmektedir. Kaklık’da Denizli Çimento A.Ş. tesisi 

mevcut olup, çimento üretimi yapmaktadır. 

Küçük Malı Dağı, dağ yamaçlarındaki kireç taşının kalitesi iyi ve rezervi yeterlidir. 
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Alçıtaşı Yatakları: 
 
Alçıtaşı, jips şeklinde (CaSO4.R H2O) ve anhidrit (CaSO4) olarak görülür. Yeryüzünde alçıtaşı 
oldukça yaygındır. 
 
I. Merkez İlçe-Honaz Alçıtaşı Yatağı : 
 
Kızılyer, toplam rezervi 2 milyon tondur. 0,9 milyon tonu saftır. Alçıtaşının kalınlığı 75 m.'dir. 

Sıvı kütle halinde 50.000 m2'lik saha üzerinde açık işletmeye müsaittir. 

 
II. Sarayköy İlçesi Alçıtaşı Yatağı : 
 
Tahtacıköy, muhtemel rezervi 1,5 milyon tondur. Oluşum yaklaşık 1 km2'lik sahaya yayılmıştır. 
Alçıtaşı ile örtülü sahanın büyüklüğü 50 Hektar dolayındadır. 
 
Manyezit Yatakları: 
 
Manyezit, Tabiatta (MgCO3) şeklinde bulunur. Saf halde iken %47.6 MgO ve %52.3 CO₂ içerir. 

Basit romboederler şeklinde kristalleşir. 

 
Romboeder yüzeylerine göre kolayca dilinebilir. Bazen yaygın beyaz yumrular halinde 

bulunur. Kompakt cinsleri beyaz renklidir ve daha saftır. Kristal cinslerinin Si, Ca, Al, Mn 

muhtevası yüksektir. Sertliği 4-4.5, özgül ağırlığı 3 civarındadır. 

 
Acıpayam İlçesi Manyezit yataklarında, 600.000 ton mümkün rezervi olan çeşitli tenörde 

cevher vardır. 

 
Bozkurt İlçesi-Çambaşı Köyü yakınında ve Acıgöl'ün batısındaki bu arazide, manyezit dar 

aralıklarla ayrılmış üç kesimde bulunmaktadır, dolomiti kabuk gibi sarmıştır. Yüksek kaliteli 

Manyezit'in dağılışı düzensiz birkaç metredir. Genel taramada 450.000 ton jeolojik rezerv, 

194.085 ton içerik ve %43.13 MgO, %4.03 SiO2, %3.2 CaO saptanmıştır.   

 
Bozkurt İlçesi-Cumali Köyü Manyezit yatakları, görünür rezerv olarak Türkiye'nin ikinci büyük 

yatağıdır. Kalınlığı değişkendir. 60.000 ton görünür+muhtemel rezervi vardır. 25.230 ton içeriği 

ve analiz sonucu %42.05 MgO, %2,38 SiO2, %5.10 CaO ve %2.07 Fe2O3 tenörü saptanmıştır.  
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Traverten Kaynakları: 
 
Çürüksu Vadisi yukarı bölgelerinde traverten kaynakları mevcuttur. Bu yöreden çıkartılan 

travertenler muhtelif tesislerde işlenerek iç ve dış piyasaya satılmaktadır. 
 
Mermer Yatakları: 
 
Denizli'de son yıllarda gelişme gösteren sanayilerden birisi de mermer sanayiidir. Denizli 

merkez ilçe ve yakın çevresi ile Çal ve Çivril ilçelerinde mermer yatakları mevcuttur. 

 
Metalik Madenler 
 
Krom Yatakları: 
 
Krom, parlak gümüş renginde çok sert bir metaldir. Başlıca cevher minerali kromittir. 

(Mg.Fe+2)(Fe+3.Al.Cr)2O4 genel formülü ile ifade edilir. Kromit teorik olarak %68 Cr203, %32 FeO 

içermektedir. Ticari cevherin değeri mağnezyum, alüminyum miktarına göre değişir.  

 
I. Acıpayam İlçesi'ndeki Krom Yatakları : 

 
 Mevlütler'de, şimdiye kadar 80.000 ton krom üretilmiştir. Tenörü yaklaşık %40-52 

Cr203 'tir. 8000-10.000 ton görünür rezerv bulunmaktadır.  

 Çatak'da, ortalama %42-44 Cr203 içeren 30.000 ton cevher üretilmiştir. %38-48 Cr203 

içeren 5000-6000 ton görünür rezerv mevcuttur. 

 Kızıldere-Çubukcular, altere olmamış peridotitlerde plaser bantlı yataklar mevcuttur. 

 Berec, Olukdere'nin dik eğimli yamacı boyunca bulunmaktadır. 3000 ton cevher 

üretilmiştir. 

 Alaaddin, %42 Cr203 tenörlü 200 ton üretim yapılmıştır. Stok 2000 ton, muhtemel 1600 

ton, toplam 3600 ton rezerv bulunmaktadır. 

 
II. Tavas İlçesi Krom Yatakları 

 
 Kozlar-Efekli, %44-46 Cr203 tenörlü 6000 ton görünür rezerv saptanmıştır. 

 Kadem, %44 Cr203 içeren 4000 ton görünür, 4800 ton mümkün rezerv mevcuttur. 

 Uzunoluk-Çubuk, %32-36 Cr203 tenörlü görünür 16.000 ton, muhtemel 50.000 ton, 

mümkün 2000 ton'dur. 
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 Uzunoluk-Sarıbaşı, %54 Cr203 tenörlü görünür 40.000 ton, muhtemel 10.000 ton 

rezerv vardır. 

 Öztürk-Kaynak, görünür+mümkün 132.000 ton. 

 Sedef, %45 Cr203 tenörlü 1200 ton görünür, 1800 ton mümkün rezerv vardır. 

 Karaismailler, %30-40 Cr203 tenörlü 145.000 ton, görünür 42.000 ton 

muhtemel+mümkün, toplam 187.000 ton rezerv vardır. 

 Karadoru, %35 Cr203 tenörlü 335 ton rezerv bulunmaktadır. 

 Karanfilli, %35-51 Cr203 tenörlü 165.000 ton görünür+muhtemel, %35 Cr203 tenörlü 

50.000 ton görünür rezerv bulunmaktadır. 

 Aslan, %30-41 Cr203 tenörlü 105.000 ton cevher bulunmaktadır. 

 
Manganez Yatakları: 
 
Görünüşte krom ve demire benzeyen gri, beyaz renkli çok kırılgan bir metaldir.  Manganezin 

mineralojisi karışık olup,100'den fazla mangenez cevheri mevcuttur. En önemli manganez 

mineralleri pirolüzit (MnO2) ve psilomelan (MnO,MnO2.2H2O)'dir. Diğer önemli mangan 

mineralleri manganit (MnO(OH)), Polionit (MnO2), Hausmennit (Mn3O4), Braunit 

(3MnFe)3O3.MnSiO3, Rodokrozit (MnCO3), Jakopsit (Mn,Fe)O4, Biksbiyit (MnFe)2O3'tir. 

 
Tavas İlçesi'ndeki Mangan Yatakları  
 

 Ulukent, %22,44 Mn, %5,85 Fe, %33,5 Sio2, %0,67 S içeren görünür 1.931.416 ton 

rezerv tesbit edilmiştir. Ortalama %33 Mn tenörlü 4.000.000 ton görünür+muhtemel 

rezerv bulunmaktadır. 

 Kartalkaya Doğu Pınarı, muhtemel rezerv 500.000 tondur. Mangan oksit tenörü 

%40’tır. 

 Çağırgan, 2.971 ton görünür rezerv bulunmuştur. 

 Eriklidere, 100 ton cevher tahmin edilmektedir. 

 Yukarı Boğaz Köyü, 734 ton rezerv saptanmış olup, hidrotermal cevherleşmedir. 

 Kale-Erdoğmuş 2.812 ton görünür Mangan rezervi vardır. 
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 Demir Yatakları: 
 
Gümüş beyaz renkli metalik bir elementtir. Dövülüp şekillendirilebilir, mıknatısla kolaylıkla 

çekilebilir ve kolay oksitlenebilir. Başlıca demir metalleri Hematit (Fe2O3) çizgisi kırmızı, kendisi 

kahverengi ve siyah renklidir. Manyetit (Fe3O4) siyah renkli, limonit sarı ve kahverengi,  Geoit 

(2Fe2O3.3H2O) ve Siderit (FeCO3) kahverengidirler.  

 
I. Denizli Merkez İlçe Demir Yatakları : 
 
Karcı, mineralizasyon hidrotermaldir, mineralize zon içinde %10-15 cevher vardır. Görünür 

rezerv 600 tondur. 

  
II. Tavas İlçesi Demir Yatakları : 
 

Uzunpınar Topuz Tepe-Üçkuyu, burada hidrotermal hematit oluşmuştur. Tenörü %50-60 olan 

200 ton cevher, 1.000 ton muhtemel rezerv vardır. 

 
Bakır Yatakları: 

 
Bakır, metalik elementlerden biri olup başlıca mineralleri Doğal bakır (Cu), Kuprit (Cu2O), 

Kalkopirit (CuFeS2), Kalkozin (Cu2S), Kovellin (CuS), Bornit (Cu3FeS3), Malakit CuCO3.Cu(OH)3, 

Azurit Cu3(CO3)2(OH)2, Tetraedrit (3Cu2S.Sb2S3).  

 

I. Çivril İlçesi Bakır Yatakları 
 
Kocak. Narhallı, Somak; Cu tenörü %11,3'tür. 200.000 ton rezervin 6.000 tonunun bakır olduğu 

tahmin edilmektedir. 

 

II. Tavas İlçesi Bakır Yatakları 
 

 Vakıfköy, kontak metamorfik katatermal tipte ve sekonder olarak oksit tipte bakır 

cevherleşmesi oluşmuştur. Muhtemel 486.000 ton, görünür+muhtemel 300.000 ton rezerv 

vardır. Maksimum tenör %0,5-0,8 Cu'dır. 

 Kızılcabölük, %0,8 Cu tenörlü 300.000 ton görünür+muhtemel rezervlidir. Metal içeriği 

2.400 tondur. 
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Birincil Enerji Kaynakları 
 
Taş Kömürü 
 

Havanın oksijeni ile doğrudan doğruya yanabilen, katı organik kökenli kayaçlar olan kömürler 

en önemli enerji kaynaklarından biridir.  

 
Denizli İl Merkezinde yılda ortalama 300.000 ton kömür ısınma amacıyla kullanılmaktadır. Bu 

kömürler Aydın ve Soma kömür ocaklarından temin edilen yüksek kalorili kömürlerdir. Bunlar 

karayolu vasıtasıyla özel sektörce şehre getirilmektedir. 

 
Linyit   

 

Denizli İli sınırları içinde iki adet kömür zuhur sahası yer almaktadır. Bunlardan birincisi Çivril 

İlçesinin 44 km. Güney Doğusundadır. Linyit üç bölgede mostra verir. 1. Karahacıl Köyü 

Doğusundaki Kızlar Kayası Mevkii 2. Kuşçular ve Tokçakıra Mevkii 3. Tokça 

Bölgesindedir.Kömürün yayım alanı 5 Km2 dir. Sahanın toplam rezervi görünür-muhtemel 

10.000.000 ton’dur. Bölgeden çıkan linyitin muhtevası ortalama % 22 su, ort. % 24 kül, ort. % 

3,05  toplam kükürt ve alt ısıl değeri ortalama 3.065 Kcal/kg’dır. 

 
İkinci zuhur Kale İlçesinin 40 Km. Kuzey Batısında ve Kurbağalık yöresindedir. Sahada altı adet 

damar olmakla beraber dört adedi ekonomik kalınlık vermektedir. Kömür yayılım alanı 2,5 Km2 

olup rezervi 8.200.000 ton 'dur. Kömürün ortalama %25,57'si su, %31,60'ı kül olup, alt ısıl 

değeri 2.280 Kcal/kg’dı 

 
Doğalgaz 
 
Denizli ili sınırları içinde Doğalgaz rezervi bulunmamaktadır. Denizli İl Sınırları içerisinden geçen 

Doğalgaz iletim hattı 107 km’dir. İlimizde 2005 Yılında sanayi tesislerinde, 2006 Ekim ayında 

ise konutlarda Doğalgaz üretim ve ısınma maksatlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

 
 Jeotermal  
 

Jeotermal enerji yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş basınç altındaki sıcak su, buhar, 

gaz veya sıcak kuru kayaçların içerisindeki ısı enerjisidir. Kısaca yer kürenin ısısı olarak da 

tanımlanabilir. Isı yüzeye doğru akmakta ve dolayısıyla yüzeyden derine doğru inildikçe sıcaklık 
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artmaktadır. Böylece yer altındaki değişik termal rejimler sonucu, jeotermal kaynak tipleri 

oluşur. 

 
Denizli’deki jeotermal saha Türkiye'nin en önemli jeotermal alanlarından biridir. Bu kaynaklar 

Büyük Menderes Grabeni'ni sınırlayan kırık fay hattı boyunca sıralanmıştır ve bölge kaynaklar 

bakımından oldukça zengindir. Jeotermal enerjinin kaynağını, yer kabuğu içinde tabii bir 

ısıtıcının varlığı ile basınç altında kaynama noktasına ulaşan veya yaklaşan sıcak sular teşkil 

etmektedir. Jeotermal alanlar, üst üste geçirimsiz olan örtü kaya, bunun altında gözenekli ve 

çatlaklı hazne kaya ile bu hazne kayadaki suyu ısıtan yüzeye yaklaşmış magmadan 

oluşmaktadır. Hazne kayadaki gözenek ve çatlaklarda basınçla orantılı olarak yüksek ısı 

derecesine ulaşmış sular sondajlarla yeryüzüne iletildiğinde basıncın düşmesi ile su ve buhar 

ayrışmakta ve bunların her biri birer enerji kaynağı olmaktadır. Jeotermal enerjinin bu 

olumlu sonucu Sarayköy İlçesi yakınlarındaki Karataş Köyü arazisi içinde bulunan Kızıldere 

Jeotermal alanında görülmektedir.  

 
Bu bölgede Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü tarafından jeolojik, jeofizik, jeokimya 

çalışmaları, kuyu açma ve test işlemleri yürütülmüştür. 1968 yılında ilk üretim kuyusu olan KD-

1 tamamlanmış ve 540 m. derinlikte 198 C rezervuar sıcaklığa sahip buhar bulunmuştur. 1968-

1973 yılları arasında 16 kuyu daha açılmış, bu kuyulardaki rezervuar sıcaklıkları 170-212 

Carasında tespit edilmiştir. Elde edilen akışkanın buhar oranı ortalaması %10-12 arasındadır. 

1975 yılında MTA Enstitüsü tarafından KD-13 kuyusundan beslenen 0,5 MW gücünde bir 

prototip santral kurulmuştur. Bu santraldan üretilen enerji ile uzun bir süre çevre köylerin 

elektrik ihtiyacı karşılanmıştır. MTA Enstitüsü raporlarındaki verilerin Kızıldere jeotermal 

havzasında açılan kuyulardan altı tanesinin elektrik enerjisi üretimine uygun olduğu 

tesbitinden sonra, 1984 tarihinde bir jeotermal santral devreye girmiş daha sonra üç üretim 

kuyusu daha açılarak sisteme dahil edilen kuyu sayısı dokuza çıkarılmıştır. T.E.K.  tarafından 

yapılan 20 MW gücündeki bu santral ülkemizin ilk ticari jeotermal santralıdır. Kuyulardaki 

kireçlenme nedeniyle şimdilik brüt 15 MW bir güçle çalışmaktadır.  
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Güneş  
 
Tükenme özelliğine sahip enerji kaynakları yerine teklif edilen alternatif enerji kaynaklarından 

biri olan güneş enerjisi; iletim, dağıtım sorunlarının bulunmayışı ve çevre kirliliği 

oluşturmaması sebebiyle de diğer enerji kaynaklarına göre üstünlük taşımaktadır. 

İlimizde, güneş enerjisinin en çok kullanıldığı alan güneşle su ısıtma sistemleridir. Denizli ili 

1962-1980, 18 yıllık rasat süresi periyodunda Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

(D.M.İ.) istasyonları "Güneşlenme Süreleri Aylık Ortalaması" na göre; güneş ışınlarına en çok 

maruz kalındığı ay 12.1 (saat/gün) ile Temmuz ayı, en az ise 3.9 (saat/gün) ile Ocak 

ayıdır.Denizli İlinin 1962-1980 yıllarına ait 18 yıllık rasat süresi periyodunda D.M.İ istasyonu 

verilerindeki "Yatay Yüzeye Gelen Aylık Ortalama Güneş Işını Şiddeti" ne göre yıllık ortalama 

ışın şiddeti 3086 (Kcal/m2 -gün) dür. 

 
Rüzgar 
 

Güneşin yeryüzünü ve atmosferi farklı derecede ısıtmasından kaynaklanan hava akımına 

rüzgar denilmektedir. Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir ve yeryüzüne ulaşan güneş 

enerjisinin sadece küçük bir kısmı rüzgar enerjisine çevrilebilmektedir. Rüzgar enerjisinden 

genel maksatlı yararlanabilmek için rüzgar hızının 3 m/sn'den büyük olması gerekmektedir. 

Denizli İlinde hakim rüzgar yönü Kuzey Batı dır. 31 yıllık rasat döneminde Denizli İline ait 

ortalama rüzgar hızları yıllık ortalaması 1.2 m/sn.' dir. Aynı dönemde en hızlı, rüzgarlı ay Aralık 

ayı ortalaması ise Güney yönünden 3.69 m/sn.' dir. Bunu kurulacak bir tesis açısından 

düşünürsek, yıllık rüzgar enerji ortalamasının, rüzgar enerjisinden yararlanmak için yeterli 

olmadığı görülmektedir. 

 
Biokütle 
 
Biyomas enerjisi bitkisel ürünlerin, hayvan ve orman atıklarının tropik çayırların, şehir ve 

endüstri atıklarının çevri yoluyla elde edilir. İlimizde bu tip bir enerji üretilmemekte ve 

kullanılmamaktadır. 
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İkinci Enerji Kaynakları 
 
Hidrolik Enerji 
 
Denizli İli sınırları içerisinde sulama, taşkın tedbire ve elektrik üretimi amacıyla Büyük 

Menderes Nehri üzerinde kurulmuş olan Adıgüzel Barajı yer almaktadır. Barajdaki 

hidroelektrik santral yılda ortalama 280 Gwh enerji üretim kapasitesine sahip olmasına 

rağmen arazi sulamaları ve su yetersizliği sebebiyle baraj su ile doldurulamadığından henüz 

elektrik üretimine geçmemiştir. Baraj kaya dolgu tipinde 144 m. yüksekliğinde ve toplam 

1,188x106 m3 su depolama hacmine sahiptir. 
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3.9. DENİZLİ İLÇELERİ 
 
ACIPAYAM 
 

 
Fotoğraf 65 Acıpayam 
 

Acıpayam, 1700 km2 yüzölçümü ile Denizli ilinin en büyük ilçesidir. Deniz seviyesinden 

yüksekliği ise 950 m.’dir. İlçe Anadolu yarımadasının güneybatısında Ege Bölgesi’nin 

güneydoğusunda yer almaktadır. Ege Bölgesinden Akdeniz Bölgesi’ne geçiş noktasında olup 

doğusunda Burdur iline bağlı Tefenni, Yeşilova, Gölhisar, Çavdır ilçesi, batısında Tavas, 

kuzeyinde Serinhisar ve Çardak, güneyinde ise Çameli ve Köyceğiz ilçeleri ile sınırı 

bulunmaktadır. 2015 yılı verilerine göre Acıpayam nüfusu 55.406 dır. 

 
Acıpayam, Ege Bölgesi’nden Akdeniz Bölgesi’ne geçiş noktasında olması nedeniyle çok 

değişken iklim özelliklerine sahiptir. Kuzey kısımlarında Göller bölgesi iklim özellikleri, güneye 

inildikçe Akdeniz ilkim özellikleri ve bu iklim özellikleri sonucu kar yağışlarının bol olduğu kış 

yaşandığı gibi, ılıman bir kış yaşandığı da görülmektedir. 

 
Bitki örtüsü bakımından Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında bir geçiş noktasını 

oluşturur ve güneye inildikçe Akdeniz, doğuya gidildikçe İç Anadolu Bölgesi’nin bitki örtüsü 

özellikleri görülmektedir. Acıpayam polye ovası genelde düz ve verimli olup, kısmen 

sulanabilmektedir. Burdur il sınırları içinde yapılmakta olan Yapraklı ve Belkaya barajlarından 
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su taşıyacak olan su kanallarının yapımı tamamlandığında ovanın tamamına yakın bir bölümü 

sulanabilecektir. Toplam tarım arazisi 413.260 dekar olup, 95.600 dekarlık kısmında sulu tarım 

yapılmaktadır. 

 
İlçe merkezi ve kasabalarda, el sanatları ve ticaret tarımsal üretime göre daha yoğundur. 

Tekstil sektörünün gelişmesi yeni iş imkanlarını da ortaya çıkarmıştır. Ana merkezleri Denizli’de 

olan bazı tekstil firmaları, Acıpayam’da konfeksiyon atölyeleri açmaya başlamışlardır. 

 
Köylerde ise tarla tarımı yanında, kültür ırkı büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Geçmişte 

pamuk ve tütün işçiliği için ilçe dışına çıkışlar çoğunluktayken, bu oran bugün yok denecek 

kadar azalmıştır. Ancak orman köyü olan bazı köylerde pamuk işçiliği ve İzmir’deki Çamaltı 

tuzlasına giden işçiler de bulunmaktadır. Sulanabilir arazide başta pancar, baklagiller, havuç, 

mısır, anason yetiştirilirken; bazı yerleşim yerlerinde, kıraç arazide tütün üretimi önemli yer 

tutar. Tahıllar ise en çok ekilen ürünlerdir. 

 
BABADAĞ 
 

 
Fotoğraf 66 Babadağ 
 

Taş döşeli dar sokakları, tarihi pitoresk yamaç evleri ve konakları ile Babadağ 1879 yılında 

büyük bir yangın geçirmiş, bugünkü birçok ev o yangından sonra yapılmıştır. 1932 yangınında 

Gazi ve Fevzi Paşa Mahalleleri, 1944 yangınında ise Gündoğdu Mahallesi neredeyse tümüyle 
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yanmıştır. 1877 yılında belediye olan Babadağ, Sarayköy’e bağlı bir nahiyeyken 1988 yılında 

kendisine bağlı 10 köy ile ilçe statüsünü almıştır. Altındere köyünün merkeze bağlanmasıyla 

köy sayısı dokuz olmuştur. 2015 yılı verilerine göre Babadağ nüfusu 6.611 dir. 

 
Babadağ ilçesi il merkezinin kuzeybatısında, Sarayköy ilçesinin 15 km. güneyinde, Babadağ’ın 

eteklerine kurulmuştur. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de dokumacılık, Babadağ 

ekonomisindeki en önemli yeri oluşturur. Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişi olan dokumacılık, 

1965’den sonra el tezgahlarından yarı otomatiğe, 1985’den sonra da tam otomatik tezgahlara 

geçerek sürekli canlılığını korumuştur. Günümüzde Babadağ’da dokunan ürünler arasında 

hambez, pike, kaneviçe, havlu, çarşaf ve çocuk bezi başta gelmektedir. Özel sektör, özellikle 

dokumacılık üzerine yatırımlarını yapmaktadır. 

 
İlçe ticareti dokuma üzerine kurulmuştur. Dokuma hammaddesi olan iplik ilçe dışından temin 

edilir. İlçe halkı genellikle fason dokumacılık yapar. Babadağ ilçesinden doğrudan ihracat 

yapılmamaktadır. Ancak Denizli ve İstanbul’da tekstil ihracatı yapan firmaların birçoğu 

Babadağlı olup, işletmelerini genişletmek amacıyla Babadağ’ın dışına çıkmışlardır. Bu 

firmaların halen Babadağ’la ilişkileri devam etmekte, Babadağ’lı dokumacılara fason mal 

dokutmaktadırlar. İlçede el tezgahlarıyla başlayıp yarı otomatik tezgahlarla devam eden 

dokuma sanayii, tam otomatik tezgahlarla gelişimini sürdürmektedir. 
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BAKLAN 
 

 
Fotoğraf 67 Baklan 

 
Beşparmak dağının batı eteğinde kurulmuş olan Baklan’ın doğusunda Dazkırı ilçesi, batısında 

Çal, kuzeyinde Bekilli ve Çivril, güneyde Bozkurt ilçeleri bulunmaktadır. Denizli iline 60 km. 

uzaklıktadır. 950 m.’lik rakımı ile bölgenin en yüksek yerleşim birimidir. 2015 yılı verilerine göre 

Baklan nüfusu 5.816 dır. 

 
İlçeye bağlı bütün köyler Baklan ovasındadır. Büyük Menderes akarsuyu ilçe sınırlarından 

geçmektedir. En büyük ovası Baklan ovası, en yüksek dağı 1307 m yüksekliğindeki Beşparmak 

dağıdır. İlçede, İç Anadolu yayla iklimi (kışın soğuk ve yağışlı yazın serin ve kurak) hakimdir. 

 
İlçe merkezi, kasaba ve köylerinde iş ve çalışma hayatı genel olarak tarıma dayalıdır. Sanayi 

kuruluşu yoktur. Halk genelde kendi arazilerinde çalışmakta, ancak arazinin susuz olması nedeniyle 

istenilen ürün alınamamaktaydı. Baklan ovasında yapılmakta olan toprak ıslah çalışmaları, sulama 

kanalı ve kanaletlerin devreye girmesiyle, ilçe ve köylerinde yeni ve bereketli bir dönem başlamaktadır. 

Baklan ovasının tamamının sulanmasıyla birlikte, hem Denizli hem de Ege Bölgesi’nin çok büyük 

tarımsal potansiyelini ekonomik olarak değerlendirme imkânı bulacağı, çeşitli uzmanlarca ifade 

edilmektedir. 
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BEKİLLİ 
 

 
Fotoğraf 68 Bekilli 
 

Denizli ilçelerinden Bekilli, Osmanlılar döneminde önce Afyonkarahisar Sancağı’na bağlı bir köy 

iken daha sonrada İzmir ve Denizli iline bağlanmıştır. 1910 yılında bucak olarak Denizli ili Çal 

ilçesine bağlı kalmış, 1987 yılında çıkarılan 3392 sayılı kanun ile ilçe olmuş ve 09 ağustos 1988 

tarihinde teşkilatlanmasını tamamlamıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında, İzmir’in işgalinden iki ay 

sonra, Bekilli de işgal edilmiş ve toplam 18 aylık bir işgalden sonra, 30 Ağustos 1922 günü 

bağımsızlığına kavuşmuştur. 

 
Bekilli ilçesinin toplam yüzölçümü 375 km2, rakımı ise 850 m.’dir. Denizli’ye 83 km. mesafede 

olan Bekilli’nin güneyinde Uşak ili, kuzeyinde Çal, doğusunda Çivril, güneydoğusunda Güney 

ilçesi bulunmaktadır. İlçe merkezi ve köylerin arazisi engebeli bir yapıya sahip olup, 

sulanmadığı için verim alınamamaktadır. Tarıma en elverişli arazi kesimi Çoğaşlı ve Yeşiloba 

köyleri civarında bulunan Medele Ovasıdır. 2015 yılı verilerine göre Bekilli nüfusu 7.164 dür. 

 
İlçe merkezi, kasaba ve köylerinde çalışma hayatı genel olarak tarıma dayalıdır. İlçenin en 

önemli sanayi kuruluşları sirke, pekmez, şarap imalathaneleridir. Küçük çapta un değirmen leri 

ve demir doğrama atölyeleri ile tamir atölyelerinden oluşur. 
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İlçede mermer, asbest, manganez, grafit, talk, vermikolit, gayenityebarit madenlerine ait 

yataklar bulunmaktadır. Bunlardan Çoğaşlı, Deşdemir ve Köselli köyleri civarındaki bazı 

mermer ocakları işletilmektedir. 40 civarında kültür mantarı üreticisi vardır. 

 
BEYAĞAÇ 
 

 
Fotoğraf 69 Beyağaç 

 
Beyağaç tarım ve hayvancılığa elverişli arazi yapısı ile eski çağlardan itibaren yerleşime açık bir 

yöre olmuştur. Osmanlılar döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Sazak köyüne bağlı 

mahalle iken, yakınına Sarıyer adı altında bir köy kurulmuş, daha sonra Sarıyer ile Eskere 

köyleri birleşerek Beyağaç adını almıştır. 06 Haziran 1972 tarihinde Belediye olarak 

teşkilatlanmış olan Beyağaç, 20 mayıs 1990 tarihinde ve 3644 sayılı kanun gereğince ilçe 

olmuştur. 05 ağustos 1991 tarihinde Kale ilçesinden ayrılıp fiilen ilçe olarak faaliyete geçmiştir. 

 
Beyağaç ilçesi, il merkezine 94 km. uzaklıkta olup, ilin güneyinde yer almaktadır. Doğusunda 

Acıpayam ve Çameli, batısında Kale, kuzeyinde Tavas ve güneyinde Muğla ve Köyceğiz ilçeleri ile çevrili 

olan Beyağaç ilçesi, Eskere ovası namıyla verimli bir ova üzerinde kurulmuş olup, ilçenin rakımı 650 dir. 

Bu ovanın içinden geçerek Muğla sınırlarına ulaşan Akçay ilçedeki tek akarsudur. 2015 yılı verilerine 

göre Beyağaç nüfusu 6.713 dür. 

 
İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 3500 hektarlık toplam tarım arazisi, ilçe 

yüzölçümünün % 18.08’ini oluşturmaktadır. İlçenin en önemli geçim kaynağını tütün üreticiliği 

oluşturmaktadır. Çok azda olsa tütün yanında buğday, arpa, mısır ve karpuz yetiştirilmektedir. 
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Beyağaç sahip olduğu tabii güzellikleriyle gelecekte önemli bir turizm merkezi olma yolunda 

umut vaat etmektedir. Beyağaç ilçesi Eskere Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanı 

içerisinde kalan ve Kartal Gölü adı ile bilinen bölgede, yaşları 1265’i bulan görülmeye değer 

tabiat harikası karaçamlar bulunmaktadır. Eşine az rastlanan bu ağaçlar anıt ağaç statüsüne 

alınmış, bölge ise Tabiat Parkı Koruma alanı olarak ilan edilmiştir. Sandraz dağının zirvesinde 

bulunan ve bir krater gölü olan Kartal gölü, kendisine özgü güzelliği ve çevresindeki anıt 

ağaçlarla birlikte önemli sayılabilecek bir ziyaretçi akınına uğramaktadır. 

 
BOZKURT 
 

 
Fotoğraf 70 Bozkurt 
 

1955 yılına kadar köy statüsünde bulunan Bozkurt, 1955 yılında bucak, 1956 yılında ise belediye 

olmuştur. 09.05.1990 tarihinde kabul edilen ve 20.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 sayılı kanun 

ile ilçe olmuştur. 

  
Bozkurt ilçesi, Denizli ilinin doğusunda yeralır. Denizli’ye uzaklığı 52 km’dir. İlçenin doğusunda 

Denizli iline bağlı Çardak ilçesi, batısında Honaz ilçesi güneyinde Acıpayam ilçesi, kuzeyinde 

Baklan ve Çal ilçeleri ile kuzeydoğusunda Afyon iline bağlı Dazkırı ilçesi ile komşudur. Denizden 

yüksekliği 866 metredir. Topraklarının büyük bir bölümü Hambat ovası içindedir. Yüzölçümü 

400 km2‘dir. 
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İlçede, Akdeniz ile İç Ege iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Genelde yazları sıcak ve kurak, 

Kışları soğuk ve yağışlı geçer. 2015 yılı verilerine göre Bozkurt nüfusu 12.597 dir. 

 
İlçe halkının çoğu tarım ile uğraşmaktadır. İlçede sulama imkanı olmadığından kuru tarım 

yapılmaktadir. İlçeye bağlı sadece Cumalı ve Tutluca köylerinde sulama için faaliyetler tamamlanmıştır. 

Arpa, buğday, kimyon ve tütün başlıca tarım ürünleridir. Bağcılık ise çok az yapılmaktadır. 

 
Sanayi yatırımları olarak; hambez dokuma fabrikası, halı imalat ve turizme yönelik 

pazarlanması ve 4 adet tekstil ve konfeksiyon atölyeri bulunmaktadır. Bozkurt orman 

alanlarının iyileştirilmesi projesi içinde 150 hektar alan devlet tarafından ağaçlandırılmıştır. 

 
BULDAN 
 

 
Fotoğraf 71 Buldan 

 
Buldan, 1779 yılında Aydın iline bağlı bucak, 1807 yıllarında yine Aydın’a bağlı ilçe olmuş, 1883 

yılında Denizli sancağına ve Denizli’nin 1923’de il olması nedeni ile de Denizli’ye bağlanmıştır. 

İlçe, Ege Bölgesi’nin iç kısmında yer almakta olup, doğuda Güney ilçesi, batıda Aydın iline bağlı 

Kuyucak, kuzeyde Manisa iline bağlı Sarıgöl, güneyde ise Sarayköy ile çevrilidir. Yüzey şekilleri 

bakımından alçak ovalar ve platolar birbirini tamamlar. Arazinin tamamı denizden yüksektir. 

Buldan platosu alçalarak Sarayköy taban ovasına ulaşır. İlçenin diğer alanları dağ ve platolarla 

kaplıdır. 
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İlçe merkezinin rakımı 690 m., yüzölçümü 518 km2, ilçenin Denizli il merkezine mesafesi 46 

km’dir. İlçe sınırları içerisinde Yayla gölü ve sulama maksatlı yaptırılan Derbent Baraj gölü 

bulunmaktadır. 2015 yılı verilerine göre Buldan nüfusu 27.359 dur. 

 
İlçenin ekonomisini yüzyıllardan beri aile ve atölye tipi dokumacılık oluşturmaktadır. Yöreye 

özgü desenli, renkli, simli, pamuklu, ipekli giysi ve mefruşatlar büyük bir üne sahiptir. İlçe 

merkezinde motorlu 3000 adet dokuma tezgahı, 30 adet el tezgahı, 1250 adet işleme makinesi 

faaliyet göstermektedir. Burada üretilen sanayi değeri yüksek tekstil ürünleri, merkez ilçede 

çok sayıdaki toptan ve parkende mağazası ile büyük kent tekstil piyasalarında ilgi görmektedir. 

İlçe merkezinde dokumacılığın yanı sıra ova köylerde tarım, kırsal köylerde de hayvancılık iş ve 

çalışma hayatının temelini oluşturmaktadır. 

 
ÇAL 
 

 
Fotoğraf 72 Çal 
 
Çal ilçesi, 1862 yılında İzmir’e bağlı bir ilçe olarak teşkilatlanmış ve 1923 yılında da Denizli’ye 

bağlanmıştır. Çal Anadolu yarımadasının batısında, Ege bölgesinin doğusunda Denizli’nin 

kuzeyinde çam bitki örtüsü ile kaplı bir ilçedir. İlçe merkeziyle birlikte, 7 kasabası ve 24 köyü 

bulunmaktadır. 2015 Yılı verilerine göre Çal nüfusu 19.699 dur. 
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Çal’da İç Anadolu iklimi görülür. Kışları soğuk, yağışlı ve uzun süreli, yazları ise serin ve kurak 

geçer. Rakımı 850 m. dir. Arazi dalgalı ve yüksektir. Büyük Menderes başlıca vadisidir. Baklan 

ovası da yüksek bir ovadır ve Çivril ovası ile birlikte 92.000 hektarlık bir alanı kaplar. Çökelez 

Dağı eteklerindeki Çakırlar Yaylası en önemli yaylasıdır. Büyük Çökelez Dağı Çal ile Sarayköy ve 

Denizli arasında uzanır, yüksekliği 1840 metredir. Büyük Menderes üzerinde Çal-Güney 

sınırlarında Adıgüzeller ve Cindere adında iki baraj yapılmıştır. Büyük Menderes vadisi boyunca 

zakkum ve hayıt türleri saz ve hasır otu bitkileri yetişir. İlçenin batısında ise kızılçam ormanları 

bulunmaktadır. 

 
İlçe nüfusunun büyük bir bölümü tarımla uğraşmaktadır. Üzüm, bamya, elma, tütün, sebze, 

tahıl, anason, haşhaş gibi ürünlerden elde edilen gelir halkın geçimini sağlar. Bazı köy ve 

kasabalarda az miktarda halı ve kilim dokumacılığı yapılmaktadır. 

 
Sanayi kuruluşu olarak Belevi köyü sınırı içinde Denizli Çimento Fabrikası, Akkent kasabasında 

meyve suyu ve konsantre fabrikası bulunmaktadır. Ayrıca 400 işçinin çalıştığı fason tekstil 

(havlu, bornoz) atölyesi de kurulmuştur. 

 
Tarım arazilerinin yaklaşık %51’i bağ alanıdır. Genelde çekirdeksiz ve çekirdekli (Karaüzüm, 

çalkarası ve rezaki) üzüm üretilmektedir. Önceleri kuru üzüm olarak değerlendirilen ürün son 

yıllarda yaş üzüm alarak da pazarlanmakta ve ihraç edilmektedir. Bağcılık dışında zirai 

üretimde buğday, arpa, nohut ve anason üretimi yoğunluk taşımaktadır. Sakızcılar köyünde 2, 

ilçe merkezinde de 2 adet olmak üzere toplam 4 adet alabalık üretim tesisi faaliyetini 

sürdürmektedir. Ayrıca Adıgüzeller barajında ve Büyük Menderes akarsuyunda balık avcılığı 

yapılmaktadır. İlçede ayrıca arıcılık gelişmektedir. 
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ÇAMELİ 
 

 
Fotoğraf 73 Çameli 

 
Bugünkü Çameli ilçesinin ilk adı Karaman olarak bilinir. Cumhuriyet döneminde çevrenin 

merkezi haline gelen Karaman, 1930 yılında nahiye olmuş ve ilk kez Marmaris ve Köyceğiz’e, 

1932 yılında Acıpayam’a bağlanmıştır. 1953’deki idari düzenlemeler sırasında Karaman ilçe 

merkezi olmuş, adı çevresindeki ormanlardan esinlenerek Çameli olarak değiştirilmiştir. 

 
Çameli Denizli ilinin güneyinde bir ilçedir. Denizli’ye uzaklığı 113 km. dir. Rakımı 750-2313 

arasındadır. Çameli ilçesi Muğla ve Burdur illeri arasında, kuzeyinde Acıpayam, güneyinde 

Fethiye, doğuda Gölhisar ve batısında Köyceğiz ilçeleri ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 73.800 

hektardır. Genellikle orman alanı içinde çok dağınık, biraz dalgalı, pek azda yayla karakterli bir 

araziye sahiptir. 

 
Akdeniz dağ iklimi tipinde kışlar soğuk-yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer, yağmurlar özellikle 

sonbahar Ekim ayında başlar ve Nisan ayına kadar devam eder. Kış aylarında yağışlar genellikle 

kar şeklinde gerçekleşir. Çameli’de yükseltinin fazla olmasından dolayı Akdeniz bitki örtüsü yok 

denecek kadar azdır;orman alanları kızılçam, karaçam, ardıç ve meşe ile kaplıdır. 

 
2015 yılı verilerine göre Çameli nüfusu 18.442 dir. İlçenin ekonomik durumu genelde zayıf 

olmakla birlikte, kendine özgü gelir kaynakları bölgede isim yapmıştır. Özellikle lezzeti ve 

pişkinliği ile ün yapan fasulyesi, cevizi, elması, balı tercih edilen ürünler arasındadır. Ayrıca 

hayvancılıkta hızla gelişmekte, süt inekçiliği ve hayvan ürünleri ekonomik açıdan büyük katkı 
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sağlamaktadır. İlçenin özellikle Elmalı, Taşçılar ve Kirazlıyayla köylerinde alabalık üreticiliği 

hızla gelişmektedir. Adı geçen köyler, Dalaman çayını besleyen kaynaklara sahiptir. Bu nedenle 

55 tane faal alabalık üretim tesisi vardır. 

 
ÇARDAK 
 

 
Fotoğraf 74 Çardak 

 
Çardak, Ortaçağda halkın geçimini hayvancılıkla sağladığı küçük bir köy idi. Maymun dağı 

eteğindeki köy halkı, hayvanlarını güneş sıcağından korumak amacıyla, evlerin ön tarafına veya 

yan tarafına çardak denilen gölgelikler yaparak önlem almaktaydı. Bu küçük Türkmen köyünün 

hemen güneyindeki kervan yolundan geçen diğer köylüler de, buraya Çardaklı Köy adını 

vermişlerdir. Bu isim yerli Türkmen halkı tarafından da benimsenmiş ve böylece köyün adı 

Çardak olarak kalmıştır. İdari bölümün yeniden düzenlendiği Cumhuriyet döneminde küçük bir 

köy olan Çardak sırası ile önce Dinar’a, Honaz ve daha sonrada Bozkır Bucağına bağlı kalmıştır. 

1958 yılında ise Denizli iline bağlanan Çardak, 5 köy ve 2 beldeden oluşan bir ilçedir. 2015 

Verilerine göre Çardak nüfusu 8.906 dır. 

 
Çardak, Denizli topraklarının doğusunda yer alır. Doğusunda Afyon’un Dazkırı ilçesi, batısında 

Bozkurt, kuzeyinde Çal, güneydoğusunda Başmakçı, güneyinde ise Burdur’un Yeşilova ilçesi ile 

çevrilidir. Yüzölçümü 400 km2‘dir. Güneyde Söğüt sıra dağları ile Kuzeyde Maymun dağları, 
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Çaltı köyünün güneyinde bulunan Kültü dağı arasında Hambat Ovası yeralır. Yaklaşık 50.000 

hektarlık bu ovada belirli ve sürekli bir akarsu yoktur. Ancak kuzeyinden çıkan kaynak sularının 

oluşturduğu dereler kapalı havza durumunda olan Acıgöl’e dökülür. 1 veya 2 metre 

derinliğindeki gölde canlı yaşamaz ve yazın büyük oranda suyunu kaybeder. 

 
Yazları sıcak ve kurak, kışları yumuşak geçen Suptropik iklimin etkisindedir. Yörede geçiş 

ikliminin hakim olması, Akdeniz bitki türleri ile step, İçanadolu bitki türlerinin yakınlaşmasını 

ortaya çıkarmıştır. 

 
Yörede tarım ve hayvancılık önemli ekonomik faaliyetlerdendir. İlçede sığır yetiştiriciliği, 

modern tavukçuluk da ilçe ekonomisinde önem kazanmaktadır. İlçede bulunan süt toplama 

merkezi önemli bir gelir getiren tesis haline gelmiştir. Başta arpa, buğday, ayçiçeği, haşhaş, 

şeker pancarı, anason, bağcılık, bahçe ziraatı yanında, son yıllarda Söğüt köyünde gül 

yetiştiriciliği denemeleride olumlu sonuçlar vermektedir. Çardak yakınlarındaki Acı Gölden 

sodyum-sülfat hammaddesi elde edilmektedir. 

 
ÇİVRİL 
 

 
Fotoğraf 75 Çivril 

 
M.Ö 3.000 yıllarına kadar tarihi uzanan Çivril’in çeşitli yerlerinde bu yıllara ait olduğu belirlenen 

Arzava Beylikleri’nin birçok eseri bulunmuştur. Bu tarihten sonra sırasıyla Frigler, Lidyalılar, 

Selevki Krallığı, Bergama Krallığı ve Romalılar görülür. Selçuklular’ın Anadolu’ya yerleşmesiyle 

Çivril yöresinde Türk egemenliği başlamıştır. Çivril 1910-1911 yıllarında Afyon iline bağlı kaza 

iken 1925 yılında Denizli iline bağlı ilçe olmuştur. 
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1499 km2 yüzölçümü ile Denizli ilinin en büyük ilçesi durumundadır. Deniz seviyesinden 840 

m. ve Denizli-Uşak karayolu üzerinde il merkezine 96 km, Uşak iline 54 km uzaklıktadır. 

Doğusunda Sandıklı ve Dinar, batısında Karahallı, Bekilli, Çal ve Baklan, kuzeyinde Sivaşlı ve 

Sandıklı, güneyinde Dazkırı, Evciler ve Baklan ilçeleri bulunmaktadır. 2015 yılı verilerine göre 

Çivril nüfusu 60.716 dır. 

 
Ekonomisi 1960 yılı öncesinde tahıl, bağ, haşhaş ve az miktarda şeker pancarına dayanan 

ilçenin, 1960 yılından sonra Devlet Su İşleri ve Topraksu Hizmetlerinin gelmesiyle hareketli ve 

güçlü bir yapıya kavuşmuştur. Her türlü tarımsal ürünler ve hayvancılık yanı sıra pancar, 

elmacılık, bağcılık, sebzecilik ve su ürünleri önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. 70.000 

hektar ziraata elverişli arazide tahıl, şekerpancarı, üzüm, elma üretimi, bunun yanında vişne, 

kiraz, şeftali gibi ekonomik değeri yüksek meyveler de yetiştirilmektedir. 

 
Hayvancılığın da büyük önem taşıdığı ilçede 25.000 adet büyükbaş, 87.000 adet küçükbaş, 

123.000 adet kanatlı hayvan mevcuttur. Suni ve tabi tohumlama çalışmalarıyla kültür ırkı 

hayvancılık geliştirilmektedir. Işıklı Baraj gölünde yıllık 80-100 ton sazan balığı üretilmektedir. 

İlçede 3 adet su ürünleri kooperatifi, 4 adet küçük çapta un fabrikası, 3 adet küçük sanayi sitesi 

vardır. 

 
GÜNEY 
 

 
Fotoğraf 76 Güney 
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Güney sınırları içerisinde M.Ö 2.500 – 2.000 yıllarından beri yerleşim olduğu sanılmaktadır. 

Yazılı kaynaklara göre ilçe sınırları içerisinde Sala adlı büyük bir kentin bulunduğu tahmin 

edilmekte ancak, kentin yeri kesin olarak tespit edilememekdir. Bugünkü Güney ilçesinin 

kuzeydoğusunda, ya da Aşağıçeşme Höyüğü çevresinde olma ihtimali yüksektir. Bundan başka 

ilçe sınırları içerisinde onu aşkın tarihi yerleşim yeri saptanmıştır. Bulunan sikkeler, mimari yapı 

parçaları, mezarlar, keramikler ilçe tarihi hakkında yüzeysel de olsa belli dönemler için bizi 

aydınlatmaktadır. İlçenin Karaağaçlı Mahallesi’ne yerleşenlerin sayısı zamanla artarak 1865 

yılında Güney ilçesi bucak olmuş, önceleri Çal’a bağlı iken daha sonra Buldan’ın ilçe olmasıyla 

Buldan’a bağlanmıştır. 1 Ocak 1948 yılında da ilçe olmuştur. 

 
İlçenin doğusunda Çal, batısında Buldan, kuzeyinde de Uşak-Eşme ve Güney il merkezinin 

köyleri ile çevrilidir. Rakımı 830, yüzölçümü 534 km2 dir. Topraklarının ortasından Menderes 

akarsuyu geçmektedir. Yer dağlık ve plato niteliğinde kısmi olarak ormanlarla kaplıdır. 2015 yılı 

verilerine göre Güney nüfusu 10.399 dur. 

 
İlçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Tütün, arpa, buğday, bağcılık bunların yanı sıra antep- fıstığı 

üretimi yapılmaktadır. İlçede modern usullerle üretim yapan, ürünlerin bir kısmını yurtdışına 

ihraç eden şarap fabrikası da vardır. Modern hayvancılığı geliştirme çalışmaları da sürmektedir. 

İlçenin 16 km. doğusunda Büyük Menderes Akarsuyu üzerinde bulunan Adıgüzel Barajı ile 

Cindere Hidroelektrik santrali inşaatı tamamlanmış ve şu anda elektrik üretimi yapılmaktadır. 

İlçenin 5 km. güneybatısında da Büyük Menderes akarsuyu üzerinde 1997 yılında inşaatına 

başlanan Cindere Barajı ve hidroelektrik santralinin yapımı 2009 yılında tamamlanmıştır. 

Cindere Barajından sulama ve kademe barajı olarak enerji üretilecektir. İlçenin güneyinde 5 

km. uzaklıkta Güney Şelalesi bulunmaktadır. 
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HONAZ 
 

 
Fotoğraf 77 Honaz 
 

Honaz’ ın ilk yerleşimi olarak bilinen Colossae antik kentine ait kalıntılar Honaz dağı 

eteklerindeki höyük üzerinde ve çevresinde görülebilmektedir. Kaynaklara göre M.Ö 

V.yüzyılda var olduğu bilinen antik kent, Helenistik ve Roma çağlarından sonra, geçirdiği yer 

sarsıntıları ve savaşlar sonucunda tahrip olmuştur. Bizans döneminde Honaz dağının 

yamaçlarındaki kale içinde yeniden kurulan ve Honaz olarak anılan kent, bu dönemde önemli 

bir yerleşim ve dini merkez olmuştur. Honaz 1207 yılından itibaren Türk egemenliğine 

geçmiştir. Honaz Cumhuriyet döneminde Denizli merkez ilçesinin bucağı iken, 1987 yılında ilçe 

statüsüne kavuşmuştur. 

İlçe doğuda Bozkurt, batısında Denizli merkez ilçe, kuzeyde Çal ve Baklan, güneyde ise 

Serinhisar ilçesi ile sınırlıdır. İlçenin en önemli akarsuyu Aksu çayıdır. Ege bölgesinin de en 

yüksek noktası olan 2.571 m. lik zirve ilçeye adını veren Honaz dağının doruğudur. İlçenin 

iklimi, Akdeniz iklimini andırmakla beraber, kışları biraz daha sert geçer. 

 
2015 yılı verilerine göre Honaz nüfusu 31.779 dur. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa 

dayanır. Küçükbaş ve kümes hayvancılığı ile başlayan ve süt inekçiliği ile genişleyen hayvancılık, 

bugün ilçe halkı için önemli bir geçim kaynağı durumundadır. 
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Meyvecilik, özellikle kiraz yetiştiriciliği en önemli tarımsal uğraşlardan birisidir. Sekize yakın tür 

ve üstün kalitesi ile kiraz, ilçenin sembolü durumuna gelmiştir. Denizli Organize Sanayi Bölgesi 

ilçe sınırları içerisinde kurulmuştur. İlçe ekonomisini dolaylı olarak olumlu yönden etkileyen 

fabrikalar, organize sanayi bölgesinin dolması nedeniyle Kocabaş Kasabasına doğru 

kaymaktadır. 

 
KALE 
 

 
Fotoğraf 78 Kale 

 
Kale, günümüzde Eski Kale adıyla anılan dört tarafı sarp, üst yüzeyi düz sayılabilecek 

kayalıkların üzerinde kurulmuş iken, 1959 yılında bugünkü yerleşim alanına taşınmış ve aynı yıl 

ilçe olmuştur. Eski Kale, antik kaynaklarda Tabae olarak bilinmekle beraber, antik sikkelere ve 

halen satıh üzerinde görülen kalıntılara göre Tabae kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve 

Osmanlı dönemlerini de yaşamış eski ve önemli bir yerleşimdir. 

Kale Denizli-Muğla karayolu üzerindedir. Denizli il merkezine 75 km, Muğla il merkezine 79 km. 

uzaklıktadır. Kale ilçesinin kuzeydoğusunda Tavas, kuzeybatısında Aydın ili, güneyinde 

Beyağaç, güneybatısında Muğla ili ile çevrilidir. Arazi genel olarak engebeli ve dağlıktır. 

Denizden yüksekliği 450-1500 m arasındadır. Yüzölçümü 533 km2‘dir. İlçe coğrafi olarak Ege 

Bölgesi’nin İç Ege bölümünde, Akdeniz Bölgesine geçiş kısmında bulunmaktadır. Bu nedenle 
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Akdeniz ikliminin İç Ege özellikleri görülmektedir. Tabii bitki örtüsü maki ve çam ormanlarından 

oluşmaktadır. 

 
2015 yılı verilerine göre nüfusu 20.667 dir. İlçede önceleri gelir kaynağı olarak dokumacılık 

önde gelirken, son yıllarda dokumacılık yerine tarım ürünleri olan tütün, meyve, sebze bunların 

yanı sıra orman işçiliği ve hayvancılığa bırakmıştır. İlçede Kurbağlık, Çakırbağ, Ortaköy, 

Demirciler, Alanyurt, Özlüce ve Yenidere köylerinde linyit kömürü çıkarılmaktadır. Bu kömürler 

3500 ila 6200 kalorilidir. 

 
SARAYKÖY 
 

 
Fotoğraf 79 Sarayköy 
 

Sarayköy ilçesinin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemesine rağmen, XIV .yüzyılın sonlarına 

doğru Türkmen Aşiret Reisi Sarıbey tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. 

Denizli merkeze 20 km. mesafedeki Sarayköy’ün kuzeyinde Buldan, doğusunda Denizli, 

güneyinde Babadağ, batısında Buharkent, Kuyucak ilçeleri ile çevrilidir. Aydın dağları ile 

Menteşe dağları arasında akan Büyük Menderes akarsuyu nedeniyle, aynı adı alan ovada 

yerleşilmiş, ancak bazı köyler çevredeki dağ eteklerinde sıralanmışlardır. Yüzölçümü 470 

km2‘dir. İlçenin kuzeyinden Büyük Menderes akarsuyu geçmektedir. Ayrıca yazın suyunu 

kaybeden küçük çaylarda bulunmaktadır. 

 
Akdeniz ikliminin özelliklerinin görüldüğü ilçede, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise çok soğuk 

olmamakla beraber yağışlı geçmektedir. Sarayköy’ün Sazak dağı ise genelde çıplak, ancak 
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dağın ve çevresinin ağaçlandırılması için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nce yoğun çalışmalar 

sürdürülmekte ve bu nedenle birçok fidan dikilmiş bulunmaktadır. 

 
2015 yılı verilerine göre nüfusu 29.964 dür. Sarayköy ve çevresinde en gelişmiş sanayi dalı 

dokumacılıktır. Eskiden beri Babadağ ve köylerinde yürütülen dokumacılık son yıllarda 

Sarayköy’ün çevre köylerine de girmiştir. Buralarda çoğunlukla tüccar için fason dokunan ham 

bezler daha sonra işlenerek ve desen baskıları yapılarak çarşaf ve nevresim halinde piyasaya 

sunulmaktadır. 

 
Kızıldere Jeotermal Santrali’ne ek olarak yapılan bir özel tesiste santralden dışarıya atılan atık 

sudan kurubuz ve sıvı karbondioksit üretilmektedir. Tesisin işletme kapasitesi yurdumuzun bu 

ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Üretilen bu ürünler yurdumuzda meşrubat sanayisinde, 

gıdaları dondurma ve şoklama işlemlerinde ayrıca endüstride de kullanılmaya başlanmıştır. 

İlçe yeraltı zenginlikleri yönünden zengin değildir. Yeşilyurt köyü çevresinde alçıtaşı ocakları 

bulunmaktadır. Sazak dağında ve Kabaağaç alanında kalorisi çok yüksek fakat damar olarak az 

olan Linyit kömür ocakları bulunur. 

 
SERİNHİSAR 
 

 
Fotoğraf 80 Serinhisar 

 
Serinhisar ve çevresi Oğuzların bir kolu olan Avşarlar tarafından kurulmuştur. Önce Kepez, 

sonra Yerlikaya denilen ilçe, 1302-1310 tarihlerinde yapılan ve son zamanlara kadar 
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kalıntılarına rastlanan hisardan dolayı Kızılhisar diye adlandırılmıştır. 1671-1672’de Denizli’ye 

gelen ve Karaağaç ovasından geçen Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Karaağaç ovasından 

(Kızılhisar’dan) bahsetmektedir. Coğrafya koşulları ve rakımın yüksek olması, o günkü şartlarda 

beldenin kaza merkezi olmasını engellemiştir. 1870 tarihli Osmanlı Nizamnamesine göre 

Acıpayam’ın 1871 yılındaki Kazalığı üzerine Kızılhisar Acıpayam’a bağlanmıştır. 

 
1910’daki idari değişikliğe göre, Denizli bağımsız mutasarrıflık olmuş ve 1923 yılında 

Cumhuriyetin ilanıyla il haline getirilmiştir. 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla Kızılhisar 

ilçe olmuş, adı da Serinhisar olarak değiştirilmiştir. 2015 yılı verilerine göre nüfusu 14.649 dır. 

 
İlçe toprakları Denizli ilinin güney yönünde Akdeniz Bölgesine yakındır. Kuzeyinde Denizli 

güney yönünde Acıpayam, batıda Tavas, doğuda Acıpayam’a bağlı Yeşilyuva Kasabasıyla 

çevrilmiştir. Deniz seviyesi 900 m. den 2528 m. ye kadar değişmekte, göller yöresi ikliminin 

hakim olduğu ilçe toprakları tabii orman alanıdır. Serinhisar, Antalya Körfezi’nin kuzeyinde bir 

yay biçiminde uzanan batı Toros dağlarının uzantıları arasında yeralır. Güney kanadında yayla, 

daha güneyinde Acıpayam ovasının bir parçasını oluşturan Serinhisar ovası yer almaktadır. 

İlçe merkezinde urgancılık, leblebicilik, kerestecilik, zeytincilik, tütüncülük, turşuculuk 

yapılmaktadır. Ayrıca Yatağan kasabasında halk, bireysel olarak bıçakçılık, halıcılık, 

tütüncülükle uğraşmaktadır. Serinhisar ilçe merkezinde ekonomik yapıya hakim olan halkın 

geçim kaynaklarının başında tütüncülük, nakliyecilik, pazarcılık ve halı dokumacılığı 

gelmektedir. Ayrıca turşu imali ve zeytin işletmeleri de önemli yer tutmakta ve yurtdışına ihraç 

edilmektedir. İlçede fason üretim yapan 3 tekstil fabrikası da bulunmaktadır. Yatağan’da 

bıçakçılık ve el aletleri üretiminin ana hammaddesi olan kara çelik ve paslanmaz çeliği 

sağlamak için kurulan şirkete ait tesiste üretim giderek artmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   
 

                                                                  163                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

TAVAS 
 

 
Fotoğraf 81 Tavas 

 
Tavas, tarihi bakımdan eski ve önemli bir yerleşim merkezidir. İlçenin Vakıf, Medet, Yorga 

köyleri ile Kızılcabölük ve Kızılca kasabalarında Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserlere 

rastlanmaktadır. Medet köyü Roma medeniyetinde Heraclies olarak, bazı kaynaklarda ise 

Apollonia Salbace olarak bilinmektedir. Vakıf köyünde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi 

kalıntılar bulunmaktadır. Romalılar zamanında Barza olarak tanınan antik kentin, bugünkü 

Yorga köyünün 2 km kuzeyinde Bozdağ eteğinde kurulduğu sanılmaktadır. Kızılca kasabasında 

Sebastopolis olarak bilinen antik dönemine ait kent ve höyük bulunmaktadır. 

Doğusunda Acıpayam, batısında Karacasu, kuzeyinde Denizli merkez ve Babadağ, güneyinde 

Kale ile çevrilidir. Yüzölçümü 1.691 km2‘dir. Kızılca, Tavas ve Barza ovalarının etrafı dağlarla 

çevrili olup, rakım 950 m dir. İlçenin Denizli’ye uzaklığı 45 km dir. Kuzeyinde Honaz ve Babadağ, 

güneyinde Bozdağ, doğusunda Serinhisar, batısında Avdan dağı ile çevrilidir. Bazı köylerinde 

rakım 1300 m’ye kadar çıkmaktadır. İlçe, İçanadolu ve Göller bölgesi iklimine benzer özellikler 

göstermektedir. Bu nedenle kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır. 

 
2015 yılı verilerine göre nüfusu 45.214 dür. Tavas ovası ilçenin tarımsal ekonomisinin ana 

kaynağıdır. Tarım ürünlerinden hububat üretimi başta gelmektedir. Bunun yanında tütün, 

üzüm, mercimek, şeker pancarı, elma, kavun ve karpuz da üretilmektedir. 
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İlçenin iş hayatında ekonomik ve çalışma hayatında büyük yer tutan konfeksiyon ve özellikle 

kot tipi üretim ile ayakkabı imalatı da yaygındır. 400 civarında terzi ve ayakkabıcıların imalatları 

çevre il ve ilçelerde pazarlanmaktadır. Kızılcabölük ve Karahisar kasabalarında mendil, gömlek, 

çarşaf, masa örtüsü ve giysi alanında pamuklu dokumacılık ev işletmeciliği şeklinde ekonomik 

yaşantıya katkıda bulunmaktadır. Tabii kaynaklar konusunda ilçenin Ulukent kasabasında 

manganez ve mermer, Kozlar köyünde Krom yatakları ile Avdan köyünde kömür yatakları 

bulunmaktadır. 

 
İLGİ GRUBU ve PAYDAŞ ANALİZİ 
 
İlimizde Tabiat Turizmi fazla gelişmiş değildir. Bu nedenle ticari olarak herhangi bir faaliyet 

yapılmamaktadır. Ancak Bir takım STK’lar tabiat turizmine yakın faaliyetler yapmaktadır.  

 

Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 
 
- DEFSAD (Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği) 

- DOSEV (Denizli Tabiat Sevenler Derneği) 

- PAKDOS (Pamukkale Arama Kurtarma ve Tabiat Sporları Derneği ) 

- Denizli Bisiklet Topluluğu 
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4. DENİZLİ TABİAT TURİZMİ ARZI  
 
4.1. DENİZLİ’NİN TABİAT TURİZMİ DEĞERLERİ  
 
(TABİAT TURİZMİ ARZI) 
  

 
Şekil 5.  Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı 

 
Denizli İli, İzmir-Ankara, İzmir-Antalya yolu üzerinde Ege Bölgesi’ni İç ve Güney Anadolu’ya 

bağlayan turizm merkezleri arasındadır. Kutsal Hac Yolu diye bilinen İzmir-Efes yolunun 

sonunda olması nedeniyle kültür ve turizm yönünden çok önemli bir yerde bulunmaktadır.  

 

Tabiat harikası eşsiz travertenleri ile birçok hastalıkların tedavisinde rolü olduğu belirlenen 

Pamukkale Suyu, Karahayıt, Yenice ve Tekke Hamam gibi kaplıcaları da iç ve dış turizm akımını 

Denizli’ye çeken başlıca etkenlerdir. Denizli’nin ulaşım ve haberleşme imkânları, İzmir gibi 

büyük uluslararası yapıya sahip bir kente yakın oluşu açısından daha da artmaktadır. 

 
Diğer yönden Denizli, coğrafi konumu, ılıman iklimi, her mevsim turizme açık oluşu, bir çok 

uygarlıkların yerleştiği antik çağın büyük ve kutsal kentlerinden Hierapolis, Laodikya, Colossea 
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ve Tripolis kalıntılarının il toprakları üzerinde bulunuşu, kısaca tarihsel zenginlikleri ve tabii 

güzellikleri yanında dokumacılığı, el sanatları, halıcılığı ve kilimciliği, sanayi ve ticari yaşamı ile 

bir kültür ve turizm merkezi haline gelmiştir. 

 

 

 
Şekil 6. Denizli İlinin Tabiat Turizmi (Arzı) Değerleri 

 
 
4.2. DENİZLİ İLİNDE TABİAT TURİZMİ MAKSATLI KULLANILAN VE KORUMA STATÜLÜ 

ALANLAR  

 
4.2.1. TABİAT PARKLARI 
 
Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın 

dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını, ifade eder. 

 
Tabiat Varlığı ise “jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları 

veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su 

Beylerli Gölü 

Yaban Hayatı 

Geliştirme 

Cankurtaran 

Günübirlik 

Kullanım 

Akdağ Tabiat 

Parkı 

Akdağ Yaban 

hayatı 

Geliştirme 

Honazdağı 

Milli Parkı 

Tavas – Alman 

Boğazı Devlet 

Avlağı 
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altında bulunan değerler” olarak tanımlanmıştır. Tarihi mağaralar, kaya sığınakları; özellik 

gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri; taşınmaz tabiat varlığı örneklerindendir. 

 
Denizli ilinde bir adet tabiat parkı bulunmaktadır. 
 
4.2.1.1. AKDAĞ TABİAT PARKI 
 
Coğrafi Konumu ve Koordinatları: Uşak L23 – b2, b3, c2 ve Afyon L24 - a1, a4,d1 paftalarında 

kalmakta olup, Çivril Orman şletme Şefliği sınırları dâhilindedir. Saha coğrafik mevkii olarak 38° 

11’ 36’’ ile 38° 25’ 10’’ kuzey enlemleri ve 29° 53’ 55’’ ile 30° 4’32’’ doğu boylamları arasında 

almaktadır. Sahanın en doğu ucu Arapalan tepesi, en batı ucu Cumalar’daki Kocadere’nin 

Çivril-Dinar yolunu kestiği nokta, en kuzey ucu Geyikölen çukuru, en güney ucu Göğebakan 

tepesi’dir. Saha kuzeybatıdan-güneydoğuya doğru alçalan üç silsile halinde uzanmakta olup, 

Batı Anadolu dağ sıralarına dik konumdadır. Bu nedenle de Büyük menderes vadisi boyunca 

Ege’ye açılır. 

Alanı: 14.781 ha’dır.  

 
Alanın Açıklamalı Tanıtımı: Güneybatıda, Işıklı Gölü’nün bitiminde ani bir yükselim yapan 

Akdağ, bu kesiminde en yüksek tepelere ulaşır. Güneyde büyük bir yay üzerinde yer alan bu 

tepeler, batıdan itibaren sırasıyla Kızkayası (1992 m), Küçük Yapağılı (2405 m), Büyük Yapağılı 

(2446 m) , Akkale (2000 m) ve Obruk Yaylası- Kıraç (2345 m) tepeleridir. Bu yay tepeler 

arasından, kuzey-güney doğrultusunda uzanan Karanlık Dere’nin açmış olduğu derin bir 

vadiyle ayrılır. Kuzeye doğu ani, sonra da hafifçe açılmaya başlayan bölgemiz, batıda 

Sığırkuyruğu Yaylası (1600 m) , doğuda Karanlık Dere’si boyunca Kıraç Tepesi (2345 m)’ne 

ulaşır. Güney-doğuda Düzbel mevkii ( 1350 m)’ne ulaşan bölge buradan güneye doğru Işıklı 

Gölü’ne ve Gümüşsuyu Kasabasına (910 m) ulaşır. 

 
Yasal Konumu: Akdağ Tabiat Parkı, Afyon ili Sandıklı ilçesinde 8535.5 Ha. (%58’i) ve Denizli li 

Çivril lçesinde 6245.5 Ha. (%42’si) olmak üzere toplam 14781 Ha.büyüklüğündedir. Akdağ 

Tabiat Parkı, Orman Bakanlığı’nın 29.06.2000 gün ve MPG.MP.1.23.03/270 sayılı oluru ile 

14916 Ha. olarak ilan edilmiştir. Akdağ Tabiat Parkı’nın alanı, Bakanlık Makamı’nın 02.10.2001 

gün ve MPG.MP.1.45.16/626 sayılı Oluru ile 14781 Ha. olarak değiştirilmiştir. 
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Yerleşimler ve Nüfusları: Denizli li, Çivril lçesi sınırları dahilinde kalmaktadır.Aktaş köyleri eski 

yerleşim alanları ile Kavakalanı köyü Hacıkadir mahallesi (yaşayan yok) sahanın sınırları 

dahilinde kalmaktadır. Aktaş köyü yeni yerleşim alanı, Cumalar köyü, Cumalar köyü Kamberler 

mahallesi, Yuva köyü, Yuva köyü banlar mahallesi, Beydilli köyü, Beydilli köyü Çötel mahallesi, 

Gümüşsu beldesi, Düzbel köyü yeni yerleşim alanı, Gökgöl köyü sahanın kenarlarındadır. 

Kavakalanı köyü, Akdağ köyü, Aktaş köyü Kaşıkçılar mahallesi, Cumalar köyü Kulaçlar 

mahallesi, Gökçe mahallesi (yaşayan yok), Kalafarlar mahallesi ve Cumalar köyü eski yerleşim 

alanı (yaşayan yok), sahanın sınırlarının dışında olup, sahaya yakındır.Akdağ Tabiat Parkı 

Sahasını yaklaşık yılda 300-400 kişi ziyaret etmektedir. 

 
Sosyo-ekonomik-Kültürel-Tarihsel Özellikler: Akdağ Tabiat Parkı ile etkileşim halinde bulunan 

köylerde ziraat ve hayvancılık en yaygın faaliyetlerdir ve ekonomi bu faaliyetlere 

dayanmaktadır. Zirai üretimin niteliği açısından hemen hemen benzer yapılar olmakla birlikte, 

Gümüşsuyu civarında meyvecilik faaliyetine daha fazla rastlandığı (özellikle kiraz ve incir), batı 

yönünde ise orman arazisinin geniş olması nedeniyle tipik orman köylerinin yer almaktadır. 

Köylerde en fazla tahıl (buğday ve arpa), şekerpancarı ve haşhaş üretimi yanında yem bitkileri 

(burçak, fiğ) ve baklagil (nohut, mercimek) üretimi yapıldığı söylenebilir. Bölgede hayvancılık 

faaliyeti ikinci derecede önemli ekonomik faaliyet olarak değerlendirilebilir.  

 
Hayvancılık küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere iki alt kategoride yapılmaktadır. Bölgedeki 

toprak mülkiyeti küçük ve orta çiftçiliğe dayalı olup, yıllardır büyük kentlere göç verilmektedir. 

Toprağı az olup, ancak hayvancılık yapabilenler göçe karşı direnebilmektedir. Geniş toprakları 

olanlar, kendi arazilerinde hayvanların ihtiyaçlarını karşılayabilirlerken, az toprağı olanlar, 

başka arazilerde hayvanlarını otlatma seçeneğini kullanmaktadırlar. Az toprağı olup 

hayvancılık yapanlar için yaylaya çıkıp hayvan otlatma (yaylacılık) cazip bir faaliyet olmaktadır. 

 
Fiziksel Özellikler (Karasal-Denizsel) 
 
1. İklim Özellikleri: Akdeniz iklimi görülür. Yıllık ortalama nispi nem Çivril de 53 tür. En verimli 

mevsim iki istasyonda kış olup, bunu ilkbahar ve Sonbahar izler. Nispi nemin en düşük olduğu 

dönem ise yazdır. Yağış istasyonlarında sadece Çivril’e ait rüzgâr değerleri vardır. Buna göne 

Çivril’de rüzgârlar genellikle batı ve kuzeydoğu yönlerinden esmektedir.    Yıllık ortalama rüzgar 

hızı Çivril’de 1,7 olup, en hızlı rüzgar ise yazın esmektedir. 
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2. Jeomorfoloji : İnceleme alanımız, kuzeydoğudan (Gömegerisi Tepe 1219 m,Büyükbakırlı 

Tepe 1468 m, Kapaklıüstü Tepe 1584 m) batıya (Kıraç Tepe 2446 m,Büyükgedik 1225 m, 

Gevencigediği Tepe 2211 m), güneye (Gencer Tepe 2144 m, Akkıraç Tepe 2343 m, Deveboynu 

Tepe 2259 m) doğru bir yükselim göstermektedir. Bölgenin en yüksek yerleri güney ve batıda 

bulunmaktadır. 

 
Bölge akarsularının en önemlisini Akçay dere ve kolları oluşturur. Akdağ’ın ortasından, 

kuzeyden güneye istikametinde akan Akçay, kayaçların lito-stratigrafik özelliklerinden dolayı yeterince 

derine gömülememiştir. Ancak güney kesimlerinde kireçtaşlarıyla yaptığı kontaklarda alabildiğine dik 

kanyonlar oluşturarak akışını devam ettirmiştir. Bu genç akarsular, Pliyosen paleo-vadilerin kaparak 

kendilerine bağladıkları gibi Miyosen ve Pliyosen reliyef sistemlerine ait şekilleri, belirgin şekilde 

parçalayarak askıda bırakmışlardır. 

 
3. Jeoloji: Çivril-Akdağ’ın jeolojik yapısı değişik yaşlarda aynı fasiyeslerde ve farklı birimlerdeki 

kaya birimlerinden oluşmuştur. Batıda Çivril-Işıklı karayolunun kuzeyinde, Osmanköy’ün 

batısında ve Aktaş mevkisinin kuzeybatısında örtü şistleri yer almaktadır. Bu şistlerin kesin yaşı 

birimin metamorfizmaya uğraması ve dolayısıyla taşınabilir fosil içermemesi nedeniyle 

bilinmemekle beraber, büyük ihtimalle siluriyen olduğu sanılmaktadır. 

Gene bu kesimde Ortadağ ve çevresinde stratigrafik diziliminde metamorfik şistlerin üstleyen 

ve geniş alanlar kaplayan mermerler yayılış göstermektedir. Fosil bulgulara göre en azından 

Devoniyen yaşlı olan bu mermerler yer, yer gri renkli, iri kristalli, kalın katmanlı; yer yer de süt 

beyazı renkli, çok küçük kristalli, ince katmanlı ve çok kırılgandırlar. 

 
4. Hidroloji-Hidrojeoloji : Alanda birçok mevsimsel dere (yaz aylarında kuruyan dere) 

bulunmaktadır. Işıklı Gölü; Denizli İli, Çivril İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 73 km2, 

rakımı 821 m ve derinliği en çok 7 m.dir. Tabiat Parkı Alanı sınırı herhangi bir drenaj alanını baz 

alan bir sınır değildir. 

 
5. Toprak Yapısı: Alanda, kahverengi orman toprakları olmak üzere tek ana toprak grubu 

bulunmaktadır. Arazi tipleri olarak da sadece çıplak kaya ve molozlar yer almaktadır. Akdağ 

Tabiat Parkının toprak yapısının büyük bir kısmı kahverengi orman toprağıdır. Bu topraklarda, 

horizonlar birbirlerine tedricen geçiş yaparlar. Koyu kahverengi olan A horizonu belirgindir. 

Gözenekli veya granüller bir yapıya sahiptir. Reaksiyonu kalevi bazen de nötrdür. 
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6. Flora ve Fauna : Alanda 1983-86 yılları arasında yapılmış olan çalışma sonucu 106 familya 

ve 472 cinse ait 1060 takson belirlenmiştir. Fitocoğrafik bölgesi belirlenen türe göre yapılan 

oranlamada, Akdeniz % 18.48, Avrupa-Sibirya % 8.36, İran-Turan’ın ise % 10.75 oranında 

elemente sahip olduğu görülmektedir. 120 tür yurdumuz için endemiktir. Bu türlerden 2 tanesi 

ilk olarak çalışma alanında toplanarak bilim dünyasına tanıtılmışlardır. Bu alanda Cervus 

elaphus L. (Kızıl geyik) bulunmaktadır. Alana başıboş bırakılan yabanlaşmış Equus przewalskii 

(Yılkı atları), büyükbaş hayvan (sığır) ve küçükbaş hayvanların bulunması buradaki tabii 

vejetasyonun zarar görmesine neden olmaktadır. Bunun yanında Akdağ’daki vadi içlerindeki 

ormanlarda ve Işıklı gölündeki sazlıklarda Sus scrofa L. (Yaban domuzu) bol miktarda 

bulunmaktadır. 

 
Akdağ’da ki derin vadilerde ve orman alanlarına yuva kuran ve kuş türleri olarak Aegypius 

monachus L. (Kara akbaba 3 çift), Gypaetus barbatus Hablizl. (Sakallı akbaba 1 çift), Hieraaetus 

pennatus Gmelin. ( Küçük kartal 4 çift) bulunmakta olup bu yırtıcı kuşlar alana önemli kuş kuş 

alanı (ÖKA) statüsü kazandırmaktadır. Alanda ayrıca diğer üreyen kuş türleri arasında Aguila 

chrysaetos L.(Kaya kartalı 1 çift), Haiaeetus albicilla L. (Akkuyruklu kartal 1 çift), Phyrrhocorax 

phyrrhocorax L. (Kızıl gagalı dağ kargası 50 çift) sayılabilir. Alanda Aguila Pomarina CH.L. 

Brehm. (Küçük orman kartalı)’nın da ürediği görülmektedir. 

 
Alan Kullanımı ve Mevcut Vaziyeti: Tabiat Parkı alanının jeomorfolojik evrimi ile şekillenen 

topografik yapısı, bitki örtüsü arazi kullanımın biçimlenmesinde etkili olmaktadır. Alana ulaşım 

sağlayan yolların tamamı toprak ve kötü kalitededir. Tabiat Parkı sınırları içerisindeki yollar da 

tamamen  toprak olmasına karşılık, çoğunlukla yaz dönemi kullanıldığından ihtiyacı 

karşılamaktadır. 

 
Tabiat Parkı’na Afyon-Antalya karayolu üzerinde yer alan Sandıklı yerleşmesinden batıya 

ayrılan Asfalt yolla ulaşmak mümkündür. Bu yol Sorkun yerleşmesine kadar asfalt ve orta 

kalitededir. Sorkun yerleşimi içinden geçtikten sonra stabilize niteliğe dönen yol, Çamoğlu 

yerleşmesinden geçtikten yaklaşık 5 kilometre sonra Tabiat Parkı Alanına ulaşmaktadır. 

Tabiat Parkı sınırları içerisinde özel mülkiyet yoktur. Tabiat Parkı alanının tamamı Orman 

toprağıdır. Kültürel değerlerin analizi toplumun Sosyo-kültürel yapısına göre mekânsal olarak 
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yapılmıştır. Kültürel peyzaj analizinde yayla yerleşimlerinin peyzaj içerisindeki mekânsal 

kurgusu incelenmiştir. 

 
Mevcut Sorunlar : Tabiat parkı alanında çevre sorunlarının tamamı kullanımdan 

kaynaklanmaktadır. Genel başlıklar halinde tanımlandığında yaylacılık faaliyetleri, günübirlik 

(piknik) faaliyetler, eko turizm adı altına gerçekleştirilen yürüyüş maksatlı faaliyetler ve 

otlatmadır.  

 

    Fotoğraf 82 Akdağ Tokalı Kanyonu 
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Fotoğraf 83 Akdağ Tabiat Parkı 

 

 
Fotoğraf 84 Akdağ Tabiat Parkı 



  
   
 

                                                                  173                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

 
Fotoğraf 85 Akdağ Tabiat Parkı 
 

 

Fotoğraf 86 Akdağ Tabiat Parkı 
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Fotoğraf 87 Akdağ Tabiat Parkı 

 
 

 
Fotoğraf 88 Akdağ Tabiat Parkı 
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Fotoğraf 89 Akdağ Tabiat Parkı 
 
 

 

 
Şekil 7. Akdağ Tabiat Parkı  
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4.2.2. MİLLİ PARKLAR 
 
4.2.2.1 HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI 
 
Coğrafik Konumu: Honaz Dağı Milli Parkı’nın sınırları kuzeyde Honaz Horst’u ile Büyük 

Menderes Graben’inin birbirini ayıran eğim kırıklığından geçer. Milli parkın batısındaki sınır 

Gökpınar Deresi’nin doğusundaki yolu takip etmektedir. Güney ve doğu sınırları ise, tepeler 

hattını oluşturmuştur 

Alanı: 9219 ha. 

 
Alanın Açıklamalı Tanımı: Denizli’nin güney doğusunda yer almakta olan Milli Park alanı, 

kuzeyde Honaz ilçesi, Kareteke ve Menteş köyleri, batıda Cankurtaran beldesi ile sınır 

oluştururken, doğu ve batı yönünde sınır oluşturacak şekilde yerleşme yeri bulunmamaktadır. 

 
Yasal Konumu: Denizli ili Honaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Honaz Dağı 21.04.1995 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanan 95/6717 sayılı “Bakanlar Kurulu Kararı” ile Milli Park olarak ilan 

edilmiştir. 

 
Yerleşimler ve Nüfusları :Honaz Milli Parkına en yakın yerleşim birimi Honaz ilçesi olup, nüfusu 

25.833`dür.  

 
Sosyo-ekonomik-Kültürel-Tarihsel Özellikler:Yöre; arkeolojik kaynak değerleri açısından da 

zenginliğe sahiptir. Özellikle Colossai Antik Kenti’nde birçok kaya mezarları bulunmaktadır. 

Sahada yapılacak arkeolojik araştırmalarla bu zenginliğin daha da artacağı beklenmektedir. 

Yukarıda özet halinde sıralanan kaynak değerlerinden koruma-kullanma dengesi gözetilerek 

faydalanmak için yörenin milli park statüsüne alınması uygundur. Honaz ilçesinde kiraz 

festivaliyle her yıl kültürel etkinlikler yapılmaktadır. 

 
Fiziksel Özellikler (Karasal-Denizsel): 

 
1. İklim Özellikleri: Genel olarak Akdeniz ikliminin hakim olduğu sahada; yükseltinin etkisi ile 

yağış ve sıcaklık değerlerinde Akdeniz iklimine nazaran biraz değişiklikler gözlenir. Özellikle dağ 

üzerinde Honaz ilçesine göre sıcaklık değerlerinin düşük, yağış değerlerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. 
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2. Jeomorfoloji (Topografya vb. morfolojik özellikler): Honaz Dağı, topoğrafik özellikleri ve 

uygun eğim koşulları gerekse kar yağışının yeterli düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki kayak 

potansiyeli yüksek alanlardan birisi niteliğindedir. 

 
3. Jeoloji : Ege Bölgesinde Pleistosen döneminde Periglasiyal ortam şartlarının hüküm sürdüğü 

az sayıdaki yerlerden birisi de Honaz Dağı’dır. Dağ üzerinde bir çok Preiglasyal koşulları 

karakterize eden jeomorfolojik şekil bulunmaktadır. Ana şekil grubu olarak ise; yöre karst 

biçiminde uzanmaktadır. Düşey yönleri tektonik ve faylanmalar sonucu Honaz Dağı oldukça 

dik bir görünüm kazanmıştır. Yörenin genel litolojik yapısı gnays ve mikaşistlerden meydana 

gelir. Ayrıca, yer yer kristalize kireç taşlarına da rastlanılmaktadır. 

 
4. Hidroloji-Hidrojeoloji : Bilindiği gibi Akdeniz yağış rejiminde yağış maksimumu kış 

mevsiminde rastlanır. Bu nedenle yörenin aldığı yağışın önemli bir kısmı kar yağışı 

biçimindedir. Yaz ve kış aylarında dağın tepelerinde kar bulunur ve Denizli ilinin su deposunu 

oluşturur. 

 
5. Toprak Yapısı: Ege Bölgesinde Pleistosen döneminde Periglasiyal ortam şartlarının hüküm 

sürdüğü az sayıdaki yerden birisi de Honaz Dağı’dır. Bu nedenle dağ üzerinde birçok 

Periglasiyal koşulları karakterize eden jeomorfolojik şekil bulunmaktadır.  Ana şekil grubu 

olarak ise; yöre horst biçiminde uzanmaktadır. Düşey yönleri tektonik ve faylanmalar 

sonucunda Honazdağı oldukça dik bir görünüm kazanmıştır. 

 
6. Flora ve Fauna : Honaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde tespiti yapılan 964 tür. Bitkiden 122’si 

Türkiye için endemiktir. Dünyanın hiçbir köşesinde bulunmayan 43 bitki sadece Honaz 

Dağı’nda yetişir. Ballıbaba, sığırkuyruğu, safran vb. bunlara örnek olarak verilebilir. Dağın 

kuzey yamaçlarında kızılçam, kermes meşesi, 1000 m.den yukarıda Toros karaçamı, 1700 

m.den sonra boylu ardıç, kokar ardıç ve mazı meşesi, 2000 m civarında ise bodur ardıç, geven, 

kardikeni “kirpi yastığı” gibi yer örtücüleri ve defne “yel otu” türü yaz kış yeşil bitkiler yer 

almaktadır. Güney yamaçlar ağaçsız ve taşlık olup küçük gruplar halinde katran ardıcı gedik 

dikeni ve boylu ardıç gibi bitkiler vardır. Yaban hayvanlarından özellikle dağ keçisi yoğun olarak 

bulunmaktadır. Ayrıca sahada yaban domuzu, tavşan, tilki, porsuk ve sansar da mevcuttur. 
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Alan Kullanımı ve Mevcut Vaziyeti : Denizli ili, arkeolojik kaynakların yanı sıra, Pamukkale ve 

Karahayıt termal su kaynaklarına sahip olması nedeniyle hem ülkemiz hem de Dünya ölçeğinde 

özel önem arz etmektedir. Milli Park sınırları içerisinde turizm potansiyeline sahip olan 

Pınarbaşı termal su kaynağıdır. Termal su kaynağında halen Honaz Belediyesi tarafından 

işletilen bir restoran ve havuz ardır. Honaz Dağı Milli Parkı kış turizmi ve kış sporları açısından 

değerlendirildiğinde diğer kayak merkezlerine göre (Uludağ, Palandöken, Kartalkaya) daha 

elverişli konumda değildir. Milli park içerisindeki yollar genelde toprak olup, ulaşım imkanı 

kolaydır. 

 
Mevcut Sorunlar: Honaz Dağı Milli Parkında en önemli çevresel sorunlarından birisi, yangın 

çıkma riskidir. Yer örtüsünü oluşturan kuru dallar ve kurumuş kızılçam iğne yaprakları ve 

kozalakları bir kıvılcımdan alev alacak yapıya sahiptir. Milli Parkın içerisinde ikinci en önemli 

sorun ise yoğun insan baskısı ve aşırı otlatmadır. Bu aşırı otlatmalar sonucunda bazı endemik 

bitki türlerinin nesli tehlike altına girmiştir. 

 

 
Fotoğraf 90 Honaz Dağı Milli Parkı 
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Fotoğraf 91 Honaz Dağı Milli Parkı 

 
 

 
Fotoğraf 92 Honaz Dağı Milli Parkı 
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Fotoğraf 93 Honaz Dağı Milli Parkı 

 
 
 

 
Şekil 8. Honaz Dağı Milli Parkı 
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4.2.3. SULAK ALANLAR VE RAMSAR ALANLARI 
 
Denizli ili dahilinde sulak alan niteliğinde üç yer bulunmaktadır. Uluslar arası kriterlere göre 

Işıklı Gölü “A Sınıfı” , Acıgöl ise “B Sınıfı sulak alan kapsamına girmektedir. 

 
4.2.3.1. Işıklı-Gökgöl Sulak Alanı 
 
Işıklı Gölü ve Gökgöl; Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde, Denizli İli Çivril İlçesi‘nin 12 

km. güneydoğusunda, Akdağ ile Bozdağ kütleleri arasında, güneybatı-kuzeydoğu 

doğrultusunda uzanan tektonik kökenli bir depresyonun en çukur kesiminde yer almaktadır.  

 
Çivril ovası, su kaynakları bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Ovadaki en büyük akarsu 

Menderes Nehri’dir. Sandıklı Havzası’nın sularını drene eden Kufi çayı, güneydoğuda Dinar 

yakınlarından kaynağını alan Dinar Suyu, Işıklı Gölüne dökülerek Büyük Menderes nehrini 

besler. Nehir Işıklı Gölü’nden sonra Baklan Ovasına geçer.  

 
Kufi çayı kaynağını Sandıklı Ova’sının kuzey ve doğusundaki dağlardan almaktadır. Kufi çayı 

1952 yılına kadar ilçe merkezi yakınlarından geçerek, B. Menderes’e karışmaktaydı. Bazı yıllar 

meydana gelen sel ve taşkınlar, ilçe merkezinde ve ovada maddi hasarlar meydana 

getirmekteydi. Işıklı Gölü etrafındaki setlerin yapımından sonra, Kufi Çay’ın suni bir kanalla 

Işıklı Gölüne bağlanması ve Büyük Menderes’in sularının kontrol altına alınarak Işıklı 

Regülatörü’nün yapılmasıyla ovada sel ve taşkınlar büyük ölçüde önlenmiştir. 

 
Sulama mevsiminin başladığı Haziran ayından itibaren, nehre bırakılan su azalmakta, 

sulamanın sona erdiği Eylül ayından itibaren artmaktadır. Çivril ovası’nda sulu ziraatın 

yaygınlaşmasıyla yerüstü ve yer altı su kaynakları daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Böylece 

Büyük Menderes’in akım ve rejim özelliklerine müdahale yapılmıştır. Çivril ovasındaki sulama 

projelerinin tamamlanmasıyla, Işıklı Gölü’nden Büyük Menderes nehrine kontrollü su 

bırakılmaya başlanmıştır. Yağış ve kar erimelerinin bol olduğu kış ve ilkbahar mevsimlerinde, 

sular gölde tutulmakta, Büyük Menderes’e gölün kapasitesinin üzerindeki sular 

bırakılmaktadır. Yağışın az olduğu yıllarda nehre bırakılan su miktarı kısıtlanmakla birlikte, son 

yıllarda belli miktarda su düzenli olarak nehre bırakılmaktadır. 
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Işıklı Gölü Büyük Menderes Nehrini besleyen kaynakların üzerinde, Akdağ'ın güneyinde yer 

alan maksimum 7 m. derinliğinde tatlısu göldür. Göl; Kufi Çayı, Akçay, Işıklı kaynakları, yeraltı 

suları ve Büyük Menderes'in yukarı havzadaki iki büyük kolu tarafından beslenir. Işıklı Gölü 

orta kesimlerinde kuvvetli rüzgârlarla yer değiştiren saz adacıkları, kuzey doğusunda sazlık ve 

bataklık alanlar bulunmaktadır. Bu adacıklar su kuşlarının barınma ve üreme yerleridir. 

Yüzölçümü 7300 ha. koordinatları 38º14'K 29º55'D, rakım 821 metredir. Kurak ve yağışlı 

dönemlerde alanı genişleyip daralır. Kuaternerdeki tektonik olaylar sonucu, Kufi çayının 

taşımış olduğu alüvyonların ovanın güneydoğusundaki çukurluğun batısında birikmesiyle 

oluşmuştur. Gölün batı, güney ve doğu kıyıları seddelerle çevrilidir. Bugün sulama maksatlı 

rezervuar olarak kullanılmaktadır. 

 
Işıklı Gölünün 3 km. batısında, B. Menderes Nehri’nin üzerinde yer alan Gökgöl ise, Işıklı 

Gölünü çeviren seddin sona erdiği güney kesimindeki bağlantı ile bu göle dökülür. Bağlantının 

doğu-batı doğrultusunda uzunluğu  8.5 km.’dir. Işıklı Gölünü besleyen önemli bir kaynak 

özelliği taşıyan Gökgöl; 300 ha. bir göl aynası ile çevresindeki sazlık ve bataklıktan oluşan 700 

ha. Gökgöl Ekosistemi yer almaktadır. Doğudan ve kuzeyden Akdağ, batıdan Akçay’ın taşımış 

olduğu alüvyonlardan meydana gelen, Gümüşsu ovası ile çevrilidir. Göl alanının yaklaşık 900 

ha’lık kısmı denizden 819 - 820 m. yüksekliktedir. Gökgöl; Büyük Menderes Nehri, kaynak 

suları, Akçay ve yüzey suları tarafından beslenir. Fazla sularını Işıklı Gölü’ne boşaltır. Işıklı 

Gölünde su düzeyi yükseldiği zaman, buna bağlı olarak Gökgöl’ün de su düzeyi yükselir. 

Haziran ve Temmuz aylarında iki gölün seviyesi birbirine çok yakındır. Haziran ayından itibaren 

düşmeye başlayan seviyeler Eylül’de minimum değere iner. Bu aydan itibaren tekrar 

yükselmeye başlayarak Mayıs’ta zirveye çıkar. Eylül-Şubat döneminde Gökgöl’ün su seviyesi 

Işıklı’ya göre biraz daha yüksektir. Ancak, her iki gölün seviyesinin yüksek olduğu Mart - Haziran 

devresinde aralarındaki fark çok azdır. 

 
Işıklı Gölü etrafında düzenlemeler yapılmadan önce, Gökgöl daha dar bir alan kapladığı için 

yükseltisi 820 m.’nin üzerinde olan arazilerde zirai faaliyetler yapılabiliyordu. 

Düzenlemelerden sonra Gökgöl’ün su seviyesi yükselerek, önceden ziraat yapılan alanlar 

yüksek taban suyu nedeniyle ziraat dışı kalmıştır. Göl etrafındaki arazilerin toprak profillerinde 

bulunan organik madde, taban suyunu çabuklaştırıcı bir etki yapmakta, gölde su seviyesi 

düştüğünde civar arazilerin taban suları kısa sürede düşmektedir. Seviye yükseldiğinde ise 
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arazilerden göle doğru olan taban suyu tahliyesi güçleştiği gibi, gölden çevreye doğru taban 

suyu akımı başlamaktadır. Işıklı Gölü ve civarındaki düzenlemelerden sonra yükseltisi 823 

m.’ye kadar olan arazilerde yüksek taban suyu nedeniyle ziraat yapmak imkânsızlaşmış ve DSİ 

tarafından bu araziler kamulaştırılmıştır. Bu bakımdan Gökgöl Köyünün ziraat alanları yok 

denecek kadar azdır.   

 

 

 

 
Fotoğraf 94 Işıklı-Gökgöl Sulak Alanı 
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Fotoğraf 95 Işıklı-Gökgöl Sulak Alanı 
 
 

 
Şekil 9. Işıklı-Gökgöl Sulak Alanı 
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4.2.3.2. Acıgöl Sulak Alanı 
 
Çardak ilçesi merkez ve Gemiş kasabası ile Afyon ili Dazkırı ve Başmakçı sınırları içerisinde 

bulunmaktadır. Sığ bir göldür. Yaz mevsiminde suyu azalır ve yer yer kurur. Uluslararası 

kriterlere göre “B Sınıfı” na giren sulak alandır. Göl suyunda yüksek miktarda sodyum sülfat 

(Na2SO4) bulunduğundan canlı yaşamamaktadır. Göl suyunun tuz oranının yüksek olması ve 

yaz aylarında kısmen kuruması neticesinde rüzgârın etkisiyle tuz tozlarının yakın çevresindeki 

araziyi çoraklaştırdığı görülmektedir.  Bazı kuruluşlar, sodyum sülfat üretimi için Acıgöl’den 

faydalanmaktadır. Çardak ilçesine bağlı Gemiş kasabası yakınında bulunan 1.500 lt/sn debili 

tatlısu kaynağı yazın göl suyunun tamamen yok olmasını tedbirektedir. Tatlı su kaynağı 

etrafında yaklaşık 500 da. sazlık bir alan bulunmaktadır. Acıgöl’ün tabii yapısı ve çevresi; gerek 

kuşları için uygun bir ortam oluşturmaktadır. 

 
Acıgöl yatak olarak 157 km2 ‘lik yüzölçüme ve mevsime göre 1.5-2.0 m. derinliğe sahip sığ bir 

göldür. Yaz aylarında su seviyesi düştüğünden göl alanı % 50 civarında azalmaktadır.  

 
Denizli’nin Çardak İlçesinde bulunan Acıgöl ülkemizin tek, dünyanın ise ikinci büyük ve temiz, 

Tabi sodyum potansiyeline sahip kapalı bir havzasıdır. Ülkemizdeki sodyum sülfatın % 98’i tabii 

kaynaklardan temin edilmektedir. Bunun  % 90’ ını  İlimizdeki  Acıgöl’den sağlanmaktadır. 

Dünyanın en temiz (saf ve toksit madde içermeyen) sodyum sülfatını tabii halde alarak 

kullanabilmekteyiz.  Bu vaziyet büyük bir ekonomik kazançtır. Kağıt, cam, deterjan, tekstil vb. 

sanayilerin ana girdisi olarak kullanılan sodyum sülfatın tamamı kendi kaynaklarımızdan 

karşılanabilmektedir. Aynı zamanda tabii yapısı flamingo, ördek vb. yaklaşık 30 tür kuşun 

yaşadığı bir kuş cennetidir. 

 
Göl graben yatağında jips ve tuz katmanları, tuzlu su ortamında oluşan mikroorganizmalar ve 

yataktaki sülfür bakterilerince ayrıştırılarak mirabilit cevheri şeklinde sodyum sülfat 

oluşmaktadır. Acıgöl suni olarak oluşturulamayacak bir tabii değer olup B Sınıfı Sulak Alan 

olarak koruma altına alınmıştır (Konu hakkında bilgi F.5.7 Sulak Alanlar başlığı altında 

verilmektedir).  
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Fotoğraf 96 Acıgöl  
 
 

 
Fotoğraf 97 Acıgöl  
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Şekil 10. Acıgöl 

 

4.2.3.3. Buldan Yayla Gölü Sulak Alanı 
 
Buldan İlçesi SüleymanlıMahallesi yakınında ve Sazak Dağı’nın 1150 metre kodundaki 

düzlüğünde bulunur. Göl yatağı ve sulak alan toplam sahası 550 da’dır.Yayla Gölü, yaban 

ördeği ve leylek gibi kuş türlerine barınak teşkil etmesi, kamış ve nilüfer gibi bazı sucul bitki 

türleri zenginliğine sahip olması, kaynak sularını besleyici özellik taşıması  ve ayrıca yayla 

ortamında mesirelik bir yer olması yönünden önemli bir göldür. 
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Fotoğraf 98 Buldan Yayla Gölü Sulak Alanı 
 
 

 
Şekil 11. Buldan Yayla Gölü 
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4.2.4. YABAN HAYATI GELİŞTİRME, YERLEŞTİRME VE KORUMA SAHALARI 
 

Akdağ YHGS Çivril 

Beylerli YHGS Çardak 

Tablo 22. Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları 

 

4.2.4.1. AKDAĞ YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI 
 
Coğrafi Konumu ve Koordinatları : Uşak L23 – b2, b3, c2 ve Afyon L24 - a1, a4, d1 paftalarında 

kalmakta olup, Çivril Orman İşletme Şefliği sınırları dâhilindedir. Saha coğrafik mevkii olarak 

38° 11’ 36’’ ile 38° 25’ 10’’ kuzey enlemleri ve 29° 53’ 55’’ ile 30° 4’ 32’’ doğu boylamları 

arasında kalmaktadır. Sahanın en doğu ucu Arapalan tepesi, en batı ucu Cumalar’daki 

Kocadere’nin Çivril-Dinar yolunu kestiği nokta, en kuzey ucu Geyikölen çukuru, en güney ucu 

Göğebakan tepesi’dir. Saha kuzeybatıdan-güneydoğuya doğru alçalan üç silsile halinde 

uzanmakta olup, Batı Anadolu dağ sıralarına dik konumdadır. Bu nedenle de Büyük menderes 

vadisi boyunca Ege’ye açılır. 

Alanı:10634 Ha 
 
Alanın Açıklamalı Tanıtımı  : Saha Denizli İli, Çivril İlçesi sınırları dâhilinde kalmaktadır. Akdağ 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Dinar – Çivril Devlet Karayolunun kuzeyinde yer almaktadır. 

Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Antalya’yı ülke ulaşım ağına bağlayan önemli ulaşım 

güzergâhının üzerinde yer alması karayolu ile ulaşılabilirliğini en üst düzeye çıkarmıştır. 

Antalya’yı Ankara ve İstanbul’a bağlayan D650 Karayolu, Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının 

güney batı sınırında,  kuzey-güney yönünde hemen hemen baştan sona kat etmektedir. Yaban 

Hayatı Geliştirme Sahasına ulaşabilmek için öncelikle Cumalar köyüne ulaşmak gerekmektedir. 

Bu noktadan itibaren yaklaşık 2 km yol kat edildikten sonra YHGS sınırlarına ulaşılmaktadır.  

 
Yasal Konumu : 16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete de Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası olarak tescil edilmiştir. 

 
Yerleşimler ve Nüfusları : Denizli li, Çivril lçesi sınırları dahilinde kalmaktadır. Aktaş köyleri eski 

yerleşim alanları ile Kavakalanı köyü Hacıkadir mahallesi (yaşayan yok) sahanın sınırları 

dahilinde kalmaktadır. Aktaş köyü yeni yerleşim alanı, Cumalar köyü, Cumalar köyü Kamberler 

mahallesi, Yuva köyü, Yuva köyü banlar mahallesi, Beydilli köyü, Beydilli köyü Çötel mahallesi, 

Gümüşsu beldesi, Düzbel köyü yeni yerleşim alanı, Gökgöl köyü sahanın kenarlarındadır. 
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Kavakalanı köyü, Akdağ köyü, Aktaş köyü Kaşıkçılar mahallesi, Cumalar köyü Kulaçlar 

mahallesi, Gökçe mahallesi (yaşayan yok), Kalafarlar mahallesi ve Cumalar köyü eski yerleşim 

alanı (yaşayan yok), sahanın sınırlarının dışında olup, sahaya yakındır. Akdağ Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahasını yaklaşık yılda 300-400 kişi ziyaret etmektedir. 

 
Sosyo-ekonomik-Kültürel-Tarihsel Özellikler: Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile 

etkileşim halinde bulunan köylerde ziraat ve hayvancılık en yaygın faaliyetlerdir ve ekonomi 

bu faaliyetlere dayanmaktadır. Zirai üretimin niteliği açısından hemen hemen benzer yapılar 

olmakla birlikte, Gümüşsuyu civarında meyvecilik faaliyetine daha fazla rastlandığı (özellikle 

kiraz ve incir), batı yönünde ise orman arazisinin geniş olması nedeniyle tipik orman köylerinin 

yer almaktadır. Köylerde en fazla tahıl (buğday ve arpa), şekerpancarı ve haşhaş üretimi 

yanında yem bitkileri (burçak, fiğ) ve baklagil (nohut, mercimek) üretimi yapıldığı söylenebilir. 

Bölgede hayvancılık faaliyeti ikinci derecede önemli ekonomik faaliyet olarak 

değerlendirilebilir.  

 
Hayvancılık küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere iki alt kategoride yapılmaktadır. Bölgedeki 

toprak mülkiyeti küçük ve orta çiftçiliğe dayalı olup, yıllardır büyük kentlere göç verilmektedir. 

Toprağı az olup, ancak hayvancılık yapabilenler göçe karşı direnebilmektedir. Geniş toprakları 

olanlar, kendi arazilerinde hayvanların ihtiyaçlarını karşılayabilirlerken, az toprağı olanlar, 

başka arazilerde hayvanlarını otlatma seçeneğini kullanmaktadırlar. Az toprağı olup 

hayvancılık yapanlar için yaylaya çıkıp hayvan otlatma (yaylacılık) cazip bir faaliyet olmaktadır. 

 
Fiziksel Özellikler  
 
1. İklim Özellikleri: Saha Akdeniz iklimi ile Marmara iklimin, İç Anadolu step iklimine yakın olan 

yerinde bulunmaktadır. Saha Akdeniz iklim bölgesindedir. Bu bölgenin hâkim iklim tipi, 

oldukça yüksek yağış, karakteristik ve tipik şiddetli yaz kuraklığıdır. Ormanların bulunduğu 

alanlar, yüksek rakımlı olduğu için yazları sıcak, kışları ise soğuktur. Yıllık toplam yağışın en 

yüksek olduğu istasyon 562.4 mm ile Gümüşsu olup, Çivril 462.2 mm’dir. Çivril ve Gümüşsu’da 

en yağışlı mevsim kış’tır. ( Çivril’de aralık ayı 64.6mm, ocak ayı 63.6 mm, şubat ayı 60.1 mm, 

Gümüşsu’da aralık ayı 69.8 mm, ocak ayı 60.9 mm, şubat ayı 60.7 mm’dir.) Çivril ve 

Gümüşsu’da ikinci en yağışlı mevsim ilkbahardır. Çivril ve Gümüşsu’da en az yağış alan ay 

ağustos’tur.  (Çivril’de 5.1 mm, Gümüşsu’da 11.9 mm’dir. Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu 
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aylar her iki istasyonda da haziran, temmuz, ağustos’tur. Çivril de en yüksek sıcaklığa 30.7 °C 

ile temmuzda ulaşılır. Ortalama sıcaklığın en düşük olduğu aylar aralık, ocak, şubat aylarıdır. 

Çivril’de en düşük ortalama sıcaklık –1.1 °C ile ocak ayında görülür. Yıllık ortalama nisbi nem 

Çivril’de 53’tür. Her iki istasyonda da ortalama nisbi nem’in en yüksek olduğu mevsim kış olup, 

en düşük olduğu mevsim ise Yaz’dır. Çivril’de rüzgârlar genellikle batı ve kuzeydoğu 

yönlerinden esmektedir. Yıllık ortalama rüzgar hızı Çivril’de 1.7 olup, en hızlı rüzgar ise yazın 

esmektedir. Neticede sahanın ikliminin Akdeniz-İç Anadolu geçiş özelliklerini yansıttığı 

söylenebilir. 

 
2. Jeomorfoloji : İnceleme alanımız, kuzeydoğudan (Gömegerisi Tepe 1219 m,Büyükbakırlı 

Tepe 1468 m, Kapaklıüstü Tepe 1584 m) batıya (Kıraç Tepe 2446 m,Büyükgedik 1225 m, 

Gevencigediği Tepe 2211 m), güneye (Gencer Tepe 2144 m, Akkıraç Tepe 2343 m, Deveboynu 

Tepe 2259 m) doğru bir yükselim göstermektedir. Bölgenin en yüksek yerleri güney ve batıda 

bulunmaktadır. 

 
Bölge akarsularının en önemlisini Akçay dere ve kolları oluşturur. Akdağ’ın ortasından, 

kuzeyden güneye istikametinde akan Akçay, kayaçların lito-stratigrafik özelliklerinden dolayı 

yeterince derine gömülememiştir. Ancak güney kesimlerinde kireçtaşlarıyla yaptığı 

kontaklarda alabildiğine dik kanyonlar oluşturarak akışını devam ettirmiştir. Bu genç akarsular, 

Pliyosen paleo-vadilerin kaparak kendilerine bağladıkları gibi Miyosen ve Pliyosen reliyef 

sistemlerine ait şekilleri, belirgin şekilde parçalayarak askıda bırakmışlardır. 

 
3. Jeoloji: Çivril-Akdağ’ın jeolojik yapısı değişik yaşlarda aynı fasiyeslerde ve farklı birimlerdeki 

kaya birimlerinden oluşmuştur. Batıda Çivril-Işıklı karayolunun kuzeyinde, Osmanköy’ün 

batısında ve Aktaş mevkisinin kuzeybatısında örtü şistleri yer almaktadır. Bu şistlerin kesin yaşı 

birimin metamorfizmaya uğraması ve dolayısıyla taşınabilir fosil içermemesi nedeniyle 

bilinmemekle beraber, büyük ihtimalle siluriyen olduğu sanılmaktadır. 

Gene bu kesimde ortadağ ve çevresinde stratigrafik diziliminde metamorfik şistlerin üstleyen 

ve geniş alanlar kaplayan mermerler yayılış göstermektedir. Fosil bulgulara göre en azından 

Devoniyen yaşlı olan bu mermerler yer, yer gri renkli, iri kristalli, kalın katmanlı; yer yer de süt 

beyazı renkli, çok küçük kristalli, ince katmanlı ve çok kırılgandırlar. 
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4. Hidroloji-Hidrojeoloji : Alanda bir çok mevsimsel dere (yaz aylarında kuruyan dere) 

bulunmaktadır. Işıklı Gölü; Denizli li, Çivril lçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 73 km2, rakımı 

821 m ve derinliği en çok 7 m.dir. Yaban Hayatı Geliştirme Alanı sınırı herhangi bir drenaj 

alanını baz alan bir sınır değildir. 

 
5. Toprak Yapısı: Alanda, kahverengi orman toprakları olmak üzere tek ana toprak grubu 

bulunmaktadır. Arazi tipleri olarak da sadece çıplak kaya ve molozlar yer almaktadır. Yaban 

Hayatı Geliştirme Sahasının toprak yapısının büyük bir kısmı kahverengi orman toprağıdır. Bu 

topraklarda, horizonlar birbirlerine tedricen geçiş yaparlar. Koyu kahverengi olan A horizonu 

belirgindir. Gözenekli veya granüller bir yapıya sahiptir. Reaksiyonu kalevi bazen de nötrdür. 

 
6. Flora ve Fauna : Alanda 1983-86 yılları arasında yapılmış olan çalışma sonucu 106 familya 

ve 472 cinse ait 1060 takson belirlenmiştir. Fitocoğrafik bölgesi belirlenen türe göre yapılan 

oranlamada, Akdeniz % 18.48, Avrupa-Sibirya % 8.36, ran-Turan’ ın ise % 10.75 oranında 

elemente sahip olduğu görülmektedir. 120 tür yurdumuz için endemiktir. Bu türlerden 2 tanesi 

ilk olarak çalışma alanında toplanarak bilim dünyasına tanıtılmışlardır. Bu alanda Cervus elapus 

L. (geyik) bulunmaktadır. Alana başı boş bırakılan yabanlaşmış Equus przewalskii (Yılkı atları), 

büyükbaş hayvan (sığır) ve küçük baş hayvanların bulunması buradaki tabii vejatasyonun zarar 

görmesine neden olmaktadır. Bunun yanında Akdağ’da ki vadi içlerindeki ormanlarda ve Işıklı 

gölündeki sazlıklarda Sus scrofa L. (yaban domuzu) bol miktarda bulunmaktadır.  

 
Akdağ’da ki derin vadilerde ve orman alanlarına yuva kuran ve kuş türleri olarak Aegypius 

monachus L. (kara akbaba-3 çift), Gyps Fulvus Hablizl.(Sakalı akbaba-1- çift),Hieraaetus 

pennatus Gmelin. (Küçük kartal-4-çift) bulunmakta olup bu yırtıcı kuşlar alana önemli kuş kuş 

alanı (ÖKA) statüsü kazandırmaktadır. Alanda ayrıca diğer üreyen kuştürleri arasında Aguila 

chrysaetos L.(kaya kartalı-1 çift),Haiaeetus albicilla L. (ak kuyruklu kartal-1-çift),Phyrrhocorax 

phyrrhocorax L. Kızıl gagalı dağ kargası-50 çift) sayılabilir. Alanda Aguila Pomarina CH.L. Brehm. 

(küçük orman kartalı)’nın da ürediği görülmektedir. 

 
Alan Kullanımı ve Mevcut Vaziyeti : Yaban Hayatı Geliştirme salanının jeomorfolojik evrimi ile 

şekillenen topografik yapısı, bitki örtüsü arazi kullanımın biçimlenmesinde etkili olmaktadır. 

Alana ulaşım sağlayan yolların tamamı toprak ve kötü kalitededir. Ayrıca Yaban Hayatı 

Geliştirme sahası sınırları içerisinde var olan yolların tamamı topraktır. Her ne kadar yolların 
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tamamı toprak olsa da yaz döneminde kullanıldığından ihtiyaca cevap vermektedir. 

Yaban Hayatı Geliştirme sahası’na Afyon-Antalya karayolu üzerinde yer alan Sandıklı 

yerleşmesinden batıya ayrılan Asfalt yolla ulaşmak mümkündür. Bu yol Sorkun yerleşmesine 

kadar asfalt ve orta kalitededir. Sorkun yerleşimi içinden geçtikten sonra stabilize niteliğe 

dönen yol, Çamoğlu yerleşmesinden geçtikten yaklaşık 5 kilometre sonra Tabiat Parkı Alanına 

ulaşmaktadır. 

 
Yaban Hayatı Geliştirme sahası sınırları içerisinde özel mülkiyet yoktur. Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahası alanının tamamı Orman toprağıdır. Kültürel değerlerin analizi toplumun 

Sosyo-kültürel yapısına göre mekânsal olarak yapılmıştır. Kültürel peyzaj analizinde yayla 

yerleşimlerinin peyzaj içerisindeki mekansal kurgusu incelenmiştir. 

 
Mevcut Sorunlar : Yaban Hayatı Geliştirme Sahası alanında çevre sorunlarının tamamı 

kullanımdan kaynaklanmaktadır. Genel başlıklar halinde tanımlandığında yaylacılık faaliyetleri, 

günübirlik (piknik ) faaliyetler, ekoturizm adı altına gerçekleştirilen yürüyüş maksatlı faaliyetler 

ve otlatmadır. 
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Fotoğraf 99 Yılkı Atları 

 

 
Fotoğraf 100 Kızıl Geyik 
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Fotoğraf 101 Kızıl Geyik 

 

 
Fotoğraf 102 Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 
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Şekil 12. Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 
 

4.2.4.2. BEYLERLİ YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI 
 
Coğrafi Konumu ve Koordinatları (Rakım vb. bilgiler dahil): Denizli M23-d2 paftasında 

kalmakta olup, Çardak Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindedir. Saha coğrafik mevkii olarak 

37° 42’15” ile 37° 44’50” kuzey enlemleri ve 29° 38’45” ile 29° 43’30” doğu boylamları arasında 

kalmaktadır. Saha Çaltı köyü ile Beylerli kasabası arasındadır. 

Alanı:920 Ha 

 
Alanın Açıklamalı Tanıtımı  : Saha, Denizli ili, Çardak ilçesi, sınırları içinde kalmakta olup, Saz 

köy, Çaltı köyü ve Beylerli kasabası arasındadır. 

 
Yasal Konumu : 16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete de Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası olarak tescil edilmiştir. 

 
Yerleşimler ve Nüfusları : Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının içerisinde kalan hiçbir yerleşim 

yeri yoktur. Çevresindeki önemli yerleşim yerleri ise Çatlı, Sazköy ve Beylerli kasabasıdır. Yaban 

Hayatı Geliştirme Sahası Çardak ilçesi sınırları içerisinde kalmakta olup nüfusu 11.253’dür. 
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Sosyo-ekonomik-Kültürel-Tarihsel Özellikler: Sahanın çevresinde bulunan yerleşim 

yerlerindeki halkın büyük çoğunluğu ziraat ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Sahanın büyük bir 

kısmı ziraat arazileriyle de çevrilidir. Sahanın en önemli özelliklerinden birisi ise jeotermal 

kaynaklarına sahip olmasıdır. Bu nedenle 2006 yılında sahanın çevresi turizm bölgesi olarak 

ilan edilmiştir. Kaplıca olarak işletilen Beylerli kasabasının bir tesisi mevcuttur. 

 
Fiziksel Özellikler  

 
1. İklim Özellikleri: Saha genellikle karasal iklim içerisindedir. Bu iklim kışları soğuk ve yağışlı, 

yazları ise kurak ve sıcaktır. Yağışlar genellikle kış ve ilkbahar aylarında olur. 

 
2. Jeomorfoloji : Sahanın büyük bir kısmı sulak olup, sazlarla kaplıdır. Saha düz bir ova özelliği 

gösterir. 

 
3. Jeoloji : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün 1946 yılında yapmış olduğu Türkiye Jeolojik 

haritasına göre ziraat sahaları ile göl yatağı tamamen alüvyon olup 3.zaman devrine aittir. 3. 

zaman arazisi, eski devirlere ait formasyonlar üzerinde genel olarak aykırı tabakalaşma  

gösteren çok fosilli tabakalardan oluşmuştur. 

 
4. Hidroloji-Hidrojeoloji : Deniz seviyesinden yüksekliği 850 m. olan Beylerli Gölü, eskiden 

suların aktığı Acıgöl’e, sahanın kuzey sınırında başlayıp 1985 yılında DSİ tarafından yapılan 

tahliye kanalı (kurutma kanalı) ile bağlanmıştır. Beylerli Gölü sazlarla kaplı, çeşitli kaynaklar ve 

Değirmen deresiyle beslenen bir tatlı su gölüdür. Ancak Beylerli kasabasının hemen üst 

kısmında DSİ’nin Değirmen deresi üzerine kurulan Beylerli Göleti 2006 yılından itibaren su 

tutmaya başlamıştır. 

 
5. Toprak Yapısı : Bölgenin ana toprak grubu kahverengi orman toprağı ve kolluviyal 

toprağıdır.Kahverengi Orman Toprağı: Tabiat bitki örtüsü yaprağını döken ağaç ve çalılardır. 

Ana madde pH değeri asidik ya da alkali olmakla beraber çoğunlukla alkali görülen kireççe 

zengin kil taşları, mikaşistler ve gnayslardır. 

 
Kolluviyal topraklar: Yüzeysel akımla derelerin kısa mesafelerden taşıyarak eğimin azalmış 

olduğu yerlerde depo etkileri materyallerin meydana getirdiği topraklardır. Yağışın şiddetine 
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ve eğimin derecesine göre çeşitli parçalardan oluşan katlar birbirine paralel olmayıp 

düzensizdirler.  

 
Dik yamaçların eteklerinde ve vadi boğazlarında bulunanlar daha az toprakla kabataş ve 

molozlardan oluşmuştur. Yüzey kışının hızı azaldığı ölçüde parçalanıp çapları küçülmektedir. 

Böylece tabii eğimin çok azaldığı yerlerde kolluviyal ve aluviyal topraklar birbirine geçişli olarak 

karışırlar. 

 
6. Flora ve Fauna : Gölün tamamı saz bitkileriyle kaplıdır. Yaban ördekleri, Turna, Sakarmeke, 

Saz tavuğu gibi su kuşları bol miktarda mevcuttur. Aşırı yaz kuraklığı ve gölü besleyen 

kaynakların azlığı nedeni ile bazı yıllarda göl suların azalması sonucu pek az miktarda Boz Ördek 

(Anas strepera), Yeşilbaş (Anas platyrhynchnos), Turna (Grus grus), Sakarmeke (Fulica atra) ve 

Saz tavuğu (Porphyrio porphyrio) gibi su kuşlarına az rastlanılır. 

 
Alan Kullanımı ve Mevcut Vaziyeti : Sahanın büyük bir kısmı hazine arazisidir. Sahanın 

tamamına yakın çevresi ziraat arazileri ile çevrilidir. Çevresinde ziraat yapılmaktadır. Sahaya 

Çardak ilçesinden Beylerli kasabasından giden yoldan ulaşmak mümkündür. Saha her ne kadar 

sulak alan özelliği taşısa da çoğu yıllar göl kurumaktadır. 

 
Mevcut Sorunlar: Yaban Hayatı Geliştirme sahasının en önemli su kaynağı olan 

Değirmendere’nin üzerine kurulan DSİ Göleti mevcuttur. Bu nedenle saha en önemli su 

kaynağından mahrum kalmıştır. Özellikle son yıllarda küresel ısınma ve kış mevsimin kurak 

geçmesi nedeniyle yaban hayatı geliştirme sahası özelliğini yitirmek üzeredir. 
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Fotoğraf 103 Beylerli Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 
 
 

 
Fotoğraf 104 Beylerli Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 
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Şekil 13. Beylerli Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 

 
4.2.5. AVLAKLAR: 
 
Ülkemizin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizminin gelişmesine 

elverişli konumdadır. Ancak av hayvanlarımız, bugün için belirli türler dışında av turizmine 

sunulabilecek belirli zenginliğe ulaşmış değildir.  

 
Av turizmine açılacak avlaklar, Orman bakanlığı Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü 

tarafından tespit ve ilan edilmektedir. Ülkemizde av turizmi faaliyetleri; 4915 sayılı Kara Avcılığı 

Kanununun “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Esas ve Usulleri 

İçerir Yönetmelik” ve Kanunun 15 ve 32. maddeleri kapsamında hazırlanmıştır. Sürdürülebilir avcılık 

ve tabii hayatın korunması ilkelerini gözeterek oluşturulmuştur. 

 
Avrupa ülkeleri arasında av turizminden elde edilen gelirler aşağıda gösterilmiştir. 
 
İspanya : 6 milyar dolar                              Fransa: 90 milyon dolar  

G. Afrika : 500 milyon dolar                       Macaristan: 25 milyon dolar  

Almanya : 150 milyon dolar                      Türkiye: 10 milyon dolar 
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Fotoğraf 105 Karaca 
 

Geyik ve karaca gibi av hayvanlarının hayat alanlarına sahip olan Almanya’da yılda 58 bin geyik, 

1 milyon 200 bin civarında karaca avlattırılırken; Türkiye’de yalnızca 40 geyik ve 30 karacanın 

avlattırılmasına izin verilmektedir. 
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Acıpayam-Yazır Devlet Avlağı Acıpayam-Serinhisar-Tavas 

Alcı-Bozdağ-Kelekçi Devlet Avlağı Acıpayam-Çameli-Tavas 

Avdan-Karahisar Genel Avlağı Tavas 

Baklan-Bozkurt Genel Avlağı Çivril-Baklan-Bozkurt-Çardak-Çal 

 

Bekilli Genel Avlağı  Bekilli-Çal-Çivril 

 

Buldan Devlet Avlağı 

 

Buldan-Sarayköy 

 

Çal Devlet Avlağı Çal-Baklan-Pamukkale 

Çameli Devlet Avlağı Çameli-Acıpayam 

Çardak-İnceler Devlet Avlağı Çardak-Bozkurt-Acıpayam 

Çivril-Bozdağ Genel Avlağı Çivril-Baklan 

Çivril Kuzey Genel Avlağı Çivril 

Denizli Devlet Avlağı Merkezefendi-Pamukkale-Sarayköy-Babadağ-

Tavas 

Eskere Devlet Avlağı Beyağaç-Acıpayam-Tavas 

Güney Genel Avlağı Güney-Buldan-Pamukkale-Sarayköy 

Honaz-Kocabaş-Kaklık Devlet Avlağı Honaz-Acıpayam-Serinhisar-Çardak-Baklan-Çal-

Pamukkale 

Işıklı Genel Avlak Çivril 

Kale Devlet Avlağı Kale-Tavas 

Pamukkale Genel Avlağı Pamukkale-Merkezefendi-Honaz-Güney-Çal 

Sarayköy Devlet Avlağı Sarayköy-Babadağ-Buldan-Merkezefendi 

Tavas Devlet Avlağı Tavas 

Yatağan Devlet Avlağı Serinhisar-Acıpayam 

Yelkencidağ-Konak Devlet Avlağı Kale-Beyağaç-Tavas 

Yenidere-Köprübaşı Devlet Avlağı Kale-Beyağaç 

Tablo 23. Denizli ili devlet avlakları 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.5.1 Acıpayam-Yazır Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 65.265,71 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Acıpayam-Serinhisar-Tavas 

ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 14. Acıpayam-Yazır Devlet Avlağı 

 

4.2.5.2 Alcı-Bozdağ-Kelekçi Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 70.036,47 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Acıpayam-Çameli-Tavas 

ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 15. Alcı-Bozdağ-Kelekçi Devlet Avlağı 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.5.3 Avdan-Karahisar Genel Avlağı 
 
2016 yılında 36.283,65 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Tavas ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 16.Avdan-Karahisar Genel Avlağı 

 

4.2.5.4 Baklan-Bozkurt Genel Avlağı 
 
2016 yılında 61,079.71ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Çivril-Baklan-Bozkurt-Çardak-

Çal ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 17. Baklan-Bozkurt Genel Avlağı 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.5.5 Bekilli Genel Avlağı 
 
2016 yılında 57,021.23ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Çivril-Baklan-Bozkurt-Çardak-

Çal ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 18. Bekilli Genel Avlağı 

 

4.2.5.6 Buldan Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 39.958,60 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Bekilli-Çal-Çivril ilçeleri 

sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 19. Buldan Devlet Avlağı 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.5.7 Çal Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 51,883.06 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Çal-Baklan-Pamukkale ilçeleri 

sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 20. Çal Devlet Avlağı 

 

4.2.5.8 Çameli Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 75.150,60 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Çameli-Acıpayam ilçeleri 

sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 21. Çameli Devlet Avlağı 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.5.9 Çardak-İnceler Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 63.701,23ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Çardak-Bozkurt-Acıpayam 

ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 22. Çardak-İnceler Devlet Avlağı 

 

4.2.5.10 Çivril-Bozdağ Genel Avlağı 
 
2016 yılında 31,786.53ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Çivril-Baklan ilçeleri sınırları 

içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 23. Çivril-Bozdağ Genel Avlağı 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.5.11 Çivril Kuzey Genel Avlağı 
 
2016 yılında 41,585.96ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Çivril ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 24. Çivril Kuzey Genel Avlağı 

 

4.2.5.12 Denizli Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 39.207,35 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Merkezefendi-Pamukkale-

Sarayköy-Babadağ-Tavasilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı 

yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 25. Denizli Devlet Avlağı 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.5.13 Eskere Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 37.948,86 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Beyağaç-Acıpayam-Tavas 

ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 26. Eskere Devlet Avlağı 

 

4.2.5.14 Güney Genel Avlağı 
 
2016 yılında 53.312,54 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Güney-Buldan-Pamukkale-

Sarayköy ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 27. Güney Genel Avlağı 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.5.15 Honaz-Kocabaş-Kaklık Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 56.366,41ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Honaz-Acıpayam-Serinhisar-

Çardak-Baklan-Çal-Pamukkale ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik 

avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 28. Honaz-Kocabaş-Kaklık Devlet Avlağı 

 

4.2.5.16 Işıklı Genel Avlak 
 
2016 yılında 56.178,39 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Çivril ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 29. Işıklı Genel Avlak 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.5.17 Kale Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 42.449,18 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Kale-Tavas ilçelerisınırları 

içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 30. Kale Devlet Avlağı 

 

4.2.5.18 Pamukkale Genel Avlağı 
 
2016 yılında 57.733,82 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Pamukkale-Merkezefendi-

Honaz-Güney-Çal ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı 

yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 31. Pamukkale Genel Avlağı 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.5.19 Sarayköy Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 48.028,56 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Sarayköy-Babadağ-Buldan-

Merkezefendi ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı 

yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 32. Sarayköy Devlet Avlağı 

 

4.2.5.20 Tavas Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 52.813,36 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Çivril ilçesi sınırları içerisinde 

kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 33. Tavas Devlet Avlağı 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.5.21 Yatağan Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 35.392,45 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Serinhisar-Acıpayam ilçeleri 

sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 34. Yatağan Devlet Avlağı 

 

4.2.5.22 Yelkencidağ-Konak Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 55.577,79 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Kale-Beyağaç-Tavas ilçeleri 

sınırları içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 35. Yelkencidağ-Konak Devlet Avlağı 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.5.23 Yenidere-Köprübaşı Devlet Avlağı 
 
2016 yılında 39.083,39 ha’lık alanda tescil edilmiş olup Denizli ili Kale-Beyağaç ilçeleri sınırları 

içerisinde kalmaktadır. Avlakta tavşan ve keklik avı yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 36. Yenidere-Köprübaşı Devlet Avlağı 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

4.2.6. MESİRE YERLERİ: 
 
Denizli’de 30 adet mesire yeri vardır. 
 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Karapınar Piknik ve Mesire Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 5,86 (ha) 

İlan Tarihi 19.07.2006 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik Durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
Başlangıç tarihi   10/07/2007 
Bitiş  tarihi          10/07/2017                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 5800 kişi 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 956,50 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 
Fotoğraf 106 Karapınar Piknik ve Mesire Yeri 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Dedebağ Sazak Piknik ve Mesire Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 9,24 (ha) 

İlan Tarihi 10.09.2007 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    16/11/2007) 
(Bitiş  tarihi           16/11/2017)                                            

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 
 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 855,34 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

Fotoğraf 107 Dedebağ Sazak Piknik ve Mesire Yeri 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Gümüş Köyü Pik. Mes. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 6,03 (ha) 

İlan Tarihi 30.06.2008 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    31/07/2008) 
(Bitiş  tarihi           31/07/2018)                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 
 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 1093,85 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Suludere Pik. Mes. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 3,98 (ha) 

İlan Tarihi 13.10.2009 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik Durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi   16/12/2009 
(Bitiş  tarihi           16/12/2019                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 4800 

Yıllık Geliri (2014-2015 yılları toplamı) 692,37 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Pihnarlık Piknik ve  Mesire Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 1,87 (ha) 

İlan Tarihi 13.10.2009 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik Durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    18/12/2009) 
(Bitiş  tarihi           18/12/2019)                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 1590 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 759,53 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Kavaklı Dere Mesire Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 4,68 (ha) 

İlan Tarihi 28.03.2011 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    15/08/2011) 
(Bitiş  tarihi           15/08/2021)                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 4920 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 915,13 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Evkara Orman İçi Dinlenme Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 2,94 (ha) 

İlan Tarihi 09.06.2011 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi   29/12/2011) 
(Bitiş  tarihi          29/12/2021 )                                             

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 42100 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 1044,91 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Kırtepe Ormaniçi Dinlenme Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 1,16 (ha) 

İlan Tarihi 04.08.2011 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    19/08/2011) 
(Bitiş  tarihi           19/08/2021)                                             

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 1760 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 621,73TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Çambaşı Köyü Karagöl Pik. Mes. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 8,70 (ha) 

İlan Tarihi 22.06.2005 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    30/03/2006) 
(Bitiş  tarihi           30/03/2016)                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 989 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 369,35 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 

 
Fotoğraf 108 Çambaşı Köyü Karagöl Piknik Mesire yeri 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Çardak Göz Mevkii Pik. Mes. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 4,70 (ha) 

İlan Tarihi 28.07.2008 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi   25/12/2015 
(Bitiş  tarihi           31/12/2045                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 2011 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 2.050 TL İhale Bedeli Yıllık 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Çivril Belediyesi İğdir Çamlığı Pik. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 4,04 (ha) 

İlan Tarihi 25.08.2008 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    21/12/2015) 
(Bitiş  tarihi           31/12/2045)                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 1724 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 3250,00 TL İhale Bedeli Yıllık 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı İnceler Bld. Pik. Mes. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 4,29 (ha) 

İlan Tarihi 03.12.2009 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    14/10/2010) 
(Bitiş  tarihi           14/10/2020)                                            

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 1414 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 137,81 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Ormancı Çeşmesi Pik. Mes. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 1,60 (ha) 

İlan Tarihi 17.03.2011 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    12.12.2011) 
(Bitiş  tarihi           12.12.2016) 

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 1223 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 130,71 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 
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Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Yörük Oturağı Pik. Mes. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 5,00 (ha) 

İlan Tarihi 22.06.2005 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi   14.07.2011 
(Bitiş  tarihi           14.07.2021                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 1480 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 1110,98 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı  Karadağ B Tipi Pik. Mes. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) B 

Büyüklüğü 23,40 (ha) 

İlan Tarihi 07.12.2015 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (…)    Yok (X)  
(Başlangıç tarihi  
(Bitiş  tarihi) 

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 
 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) - 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 
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Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Beyağaç Bld. Pik. Mes. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 14,30 (ha) 

İlan Tarihi 28.02.2006 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (…)    Yok (X)  

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 
 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 220,43 ( 03.01.2015 sözleşmesi bitti. ) 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Karacaoluk Pik. Mes. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 6,80 (ha) 

İlan Tarihi 10.08.2005 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi     24.05.2016) 
(Bitiş  tarihi            25.05.2031) 

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 2168 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 1450,33 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 
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Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Ortatepe Köyü Ormaniçi Dinlenme Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 3,20 (ha) 

İlan Tarihi 07.12.2011 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi   10.01.2012 
(Bitiş  tarihi          10.01.2017                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 2885 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 2139,77 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Kale Çamlaraltı Pik. Mes. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 4,29 (ha) 

İlan Tarihi 25.07.2011 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    24.05.2016) 
(Bitiş  tarihi           25.05.2031)                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 2373 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 2095,84 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 
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Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Akyar Göleti Ormaniçi Dinlenme Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 17,77 (ha) 

İlan Tarihi 10.06.2011 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi   24.05.2016) 
(Bitiş  tarihi          25.05.2031)                                          

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 4548 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 574,47 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı İnceğiz Kanyonu C Tipi  Pik. Mes. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 1,6 (ha) 

İlan Tarihi 07.07.2015 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (…)    Yok (X)  
(Başlangıç tarihi  
(Bitiş  tarihi)                                             

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 
 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) - 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 
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Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Saklıgöl Ormaniçi Dinlenme Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 2,5 (ha) 

İlan Tarihi 18.08.2005 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    10/12/2012) 
(Bitiş  tarihi           10/12/2017)                                            

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 7150 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 220,74 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Karataş Ormaniçi Dinlenme Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 23,60 (ha) 

İlan Tarihi 10.11.2008 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    25/02/2009) 
(Bitiş  tarihi           25/02/2019)                                             

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 144500 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 1388,16 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 
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Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Eskihisar Ormaniçi Dinlenme Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 4,64 (ha) 

İlan Tarihi 27.11.2008 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    06/11/2009) 
(Bitiş  tarihi           06/11/2019)                                            

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 26650 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 1695,38TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Akvadi Ormaniçi Dinlenme Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 34,36 (ha) 

İlan Tarihi 26.05.2011 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi   23.08.2011) 
(Bitiş  tarihi          23.08.2021)                                            

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 
 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 3473,8 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire yeri 
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Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Kefe Yaylası Mesire Yeri 

Tipi (A, B, C, D) A 

Büyüklüğü 28,60 (ha) 

İlan Tarihi 1998 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    03/07/2008 
(Bitiş  tarihi           31/12/2036                                             

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 61822 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 46.034,32 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Konaklama 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Servergazi Pik. Yeri 

Tipi (A, B, C, D) C 

Büyüklüğü 19,99 (ha) 

İlan Tarihi 20.02.2012 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    09/04/2012) 
(Bitiş  tarihi           09/04/2022)                                             

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 197571 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 2.215,90 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 

 



  
   
 

                                                                  230                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Bağbaşı Ormaniçi Dinlenme Yeri 

Tipi (A, B, C, D) A 

Büyüklüğü 138,51 (ha) 

İlan Tarihi 06.12.2012 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    15/07/2014) 
(Bitiş  tarihi           15/07/2043)                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 2016 yılında hizmete açıldığından ziyaretçi 
sayısı ile ilgili veri bulunmamaktadır. 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 14.924,61 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Konaklama 

 

 

Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Kervansaray B Tipi Mesire Yeri 

Tipi (A, B, C, D) B 

Büyüklüğü 69,2594 (ha) 

İlan Tarihi 26.06.2014 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    11/09/2014) 
(Bitiş  tarihi           11/09/2043)                                             

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) 2016 yılında hizmete açıldığından ziyaretçi 
sayısı ile ilgili veri bulunmamaktadır. 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 13.234,51 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 
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Denizli İli  Mesire Yerleri (M1) 

Mesire Yerinin Adı Yayla B Tipi Mesire Yeri 

Tipi (A, B, C, D) B 

Büyüklüğü 80,0462 (ha) 

İlan Tarihi 26.06.2014 

Sınıra İlişkin Sayısal Veri (ncz, dwg, kmz, kml vb.) Var ( X )    Yok (.…) 

İşletmecilik durumu  
(varsa başlangıç/bitiş tarihi) 

Var (X)    Yok (…)  
(Başlangıç tarihi    11/09/2014) 
(Bitiş  tarihi           11/09/2043)                                              

Ziyaretçi sayısı (2014-2015 yılları toplamı) - 

Yıllık geliri (2014-2015 yılları toplamı) 13.234,51 TL 

Mevcut kullanımlar (günübirlik alan, konaklama vb.) Mesire Yeri 
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4.2.7. SEÇKİN ÖZELLİKLİ DİĞER SAHALAR 
 
Yaylalar 
 

Denizli ilinin yüksek ovaları aslında birer yayla sayılır. Bununla beraber yayla adını alan 

düzlükler de vardır. Kale ilçesinde Karayayla, Çameli Yaylası, merkez ilçede Bağbaşı Yaylası ve 

Uzunpınar Yaylası, Tavas'ta Yoran ve Şahman Yaylaları, Acıpayam'da Eşeler Yaylası, Buldan'ın 

Sazak Dağı üzerinde Süleymanlı Yaylası, Çivril İlçesinin Akdağ üzerinde Homa Yaylası, Çal 

Beşparmak Dağı'nda Kuyucak Yaylası bulunur. Bu büyük yaylalardan başka otlak olarak 

kullanılan küçük yaylalar da bulunmaktadır. 

 

Göller 
 
Acıgöl (Çardak Gölü): Acıgöl yatak olarak 157 km2 ‘lik yüzölçüme ve mevsime göre 1.5-2.0 m. 

derinliğe sahip sığ bir göldür. Yaz aylarında su seviyesi düştüğünden göl alanı % 50 civarında 

azalmaktadır.  

 
Denizli’nin Çardak İlçesinde bulunan Acıgöl ülkemizin tek, dünyanın ise ikinci büyük ve temiz, 

Tabi sodyum potansiyeline sahip kapalı bir havzasıdır. Ülkemizdeki sodyum sülfatın % 98’i tabii 

kaynaklardan temin edilmektedir. Bunun  % 90’ını  İlimizdeki  Acıgöl’den sağlanmaktadır. 

Dünyanın en temiz (saf ve toksit madde içermeyen) sodyum sülfatını tabii halde alarak 

kullanabilmekteyiz.  Bu vaziyet büyük bir ekonomik kazançtır. Kağıt, cam, deterjan, tekstil vb. 

sanayilerin ana girdisi olarak kullanılan sodyum sülfatın tamamı kendi kaynaklarımızdan 

karşılanabilmektedir. Aynı zamanda tabii yapısı flamingo, ördek vb. yaklaşık 30 tür kuşun 

yaşadığı bir kuş cennetidir. 

 
Göl graben yatağında jips ve tuz katmanları, tuzlu su ortamında oluşan mikroorganizmalar ve 

yataktaki sülfür bakterilerince ayrıştırılarak mirabilit cevheri şeklinde sodyum sülfat 

oluşmaktadır. Acıgöl suni olarak oluşturulamayacak bir tabii değer olup B Sınıfı Sulak Alan 

olarak koruma altına alınmıştır (Konu hakkında bilgi F.5.7 Sulak Alanlar başlığı altında 

verilmektedir).  
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Fotoğraf 109 Acıgöl 

 
Yayla (Süleymanlı) Gölü: Buldan İlçesi Süleymanlı Mahallesi yakınında ve Sazak Dağı’nın 1150 

metre kodundaki düzlüğünde bulunur. Göl yatağı ve sulak alan toplam sahası 550 da’dır. Yayla 

Gölü, yaban ördeği ve leylek gibi kuş türlerine barınak teşkil etmesi, kamış ve nilüfer gibi bazı 

sucul bitki türleri zenginliğine sahip olması, kaynak sularını besleyici özellik taşıması  ve ayrıca 

yayla ortamında mesirelik bir yer olması yönünden önemli bir göldür. 

 

Bu özelliklerinin korunması için Mahalli Çevre Kurulu’nca Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne 

göre 1995 yılında koruma altına alınmıştır. 

 
Çaltı Gölü (Beylerli Gölü): Acıgöl’ün 2 km. güneybatısındadır. Suyunda az miktarda tuz 

bulunmakla birlikte özel şartlarda sulamada kullanılır. 

 
Karagöl: Çambaşı (Çardak-Bozkurt) Köyü’nün üstünde çamlar arasında birbirinden 50-60 m. 

kot farkıyla sıralanmış 3-4 gölden ibarettir. Göllerin suyu tatlıdır. Hepsine birden Karagöl adı 

verilir. Akarsularla beslenen Karagöl bir tür krater gölüdür. 

 
Işıklı Gölü: Çivril ilçe merkezinin yaklaşık 10 km güney doğusunda yer almaktadır. Tabii göl 

niteliğindeki Işıklı gölü, dar ve derin Küfi yatağından gelen Küfi çayının ovaya açıldığı yerleri 

alüvyonla doldurması, bu şeklinde suların arka tarafta birikmesi ile meydana gelmiştir. 

Zamanla sulama suyuna olan ihtiyacın artması ile 1953 yılında DSİ tarafından gölün çevresi 

seddelenmiş ve 284,20 hm3 depolama hacmine sahip bir baraj gölü haline getirilmiştir. Baraj 

gölü sayesinde gölün çevresindeki ilçe ve köyler, taşkınlardan korunmakta ve göl suları, yaz 

mevsiminde önce Baklan ovasında bulunan ziraat arazilerinin sonra da Adıgüzel barajı vasıtası 
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ile Sarayköy, Gölemezli, Nazilli, Aydın, Söke Ovalarında bulunan ziraat arazilerinin 

sulanmasında kullanılmaktadır. Işıklı gölü oldukça sığ olup, geniş sazlıklarla kaplıdır. Saz, bu 

kamış bitmeyen derin kısmı ancak 6 km2 kadar ise de sazlık kesimle 65,86 km2’yi bulur. 821,00 

maksimum su kotunda 237,8 milyon m3 hacmi olan gölün tabanında en derin kısmı 814,00 m 

kotundadır. En derin yeri 8,00 m’dir. Işıklı baraj gölü, Ramsar sözleşmesiyle A grubu sulak 

alanlardan sayılmıştır . 

 

 
Fotoğraf 110 Işıklı Gölü Çivril-DENİZLİ 

 
Barajlar 

 
Adıgüzel Baraj Gölü: Denizli iline bağlı Güney ilçesinin 16 km doğusunda Büyük Menderes 

Nehri üzerinde sulama, taşkın tedbire ve enerji üretme amacıyla inşa edilmiş olup, 1990 yılında 

hizmete girmiştir. Aşağı Büyük menderes Projesi içerisinde yer alan Adıgüzel Barajı, Denizli ve 

Aydın illerindeki sulama alanlarına hizmet sunma yönünden en Büyük ve en önemli kilit 

tesistir. Adıgüzel barajında depolanan 1,094 milyar m3 toplam hacimden 821,60 milyon m3 

suyun önce enerjisi alındıktan sonra ilimiz Sarayköy-Pamukkale Ovası Sulaması içinde bulunan 

ziraat arazileri ve Ege Denizi’ne döküldüğü noktaya kadar da Aydın ilinde bulunan ziraat 

arazileri sulanmaktadır. Barajın tipi zonlu kaya dolgu olup yüksekliği talvegden 145 m’dir. 

Barajın gol alanı, Denizli ve Uşak il sınırları içerisinde yer almaktadır. Adıgüzel barajı Türkiye'de 

isletmeye açılmış olan ve inşa halindeki barajlar içerisinde temelden 9.sırada, dolgu hacmi 

bakımından 11.sırada ve yıllık enerji üretimi bakımından ise 20.sırada yer alır. 
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Cindere Barajı: Güney ilçesi’nin 5 km güneybatısında Büyük Menderes nehri üzerinde 

talvegden yüksekliği 72 m, temelden yüksekliği 107,50 m, 1,5 hm3 gövde hacminde Silindirle 

Sıkıştırılmış Katı Dolgu (SSKD) tipinde gövde inşa edilerek 2010 yılı başında hizmete açılmış 

olup, depolanacak 84,27 hm3 su ile,Adıgüzel barajından bırakılan suların yeniden 

düzenlenmesi, mansabındaki Gölemezli, Pamukkale, Çürüksu, Karakıran, Buldan ve Yenicekent 

ovalarının sulanması ve 29,31 MW kurulu güçteki santral ile yılda 88 GWh enerji üretilmesi 

hedeflenmiştir. 

 
Tavas – Yenidere Barajı: Tavas ilçesinin 19,4 km batısında, Yenidere çayı üzerinde talvegden 

43 m yüksekliğinde 770.000 m3 hacme sahip toprak dolgu tipinde inşa edilerek 2010 yılı 

sonunda hizmete açılmış olup, Tavas Ovası’nda ileride yapılacak olan 3.716 ha’lık sahanın 

ihtiyacı olan 65 hm3 suyun depolanması hedeflenmiştir. 10.10.2010 tarihinde su tutulmaya 

başlanmış olup 2010 yılı sonu itibarı ile tamamlanmıştır. 

 
Çardak – Beylerli Göleti: Çardak ilçesi Beylerli Kasabasına 3 km yakınında Değirmendere 

üzerinde inşa edilmiş olup 3,25 hm3 su depolanmaktadır. 828 hektar sahanın sulama suyu 

ihtiyacı karşılanmaktadır. 2006 yılında hizmete açılmıştır. 

 
Tavas Göleti: Tavas ilçesinin 7 km yakınında Bören deresi üzerinde inşa edilmiş olup 2,00 hm3 

su depolanmaktadır. Tavas bağlarını da kapsayan 240 hektar sahanın sulama suyu ihtiyacı 

karşılanmaktadır. 2000 yılında hizmete açılmıştır. 

 
Dağlar 
 

İl sınırları dahilinde bulunan dağların en yüksek noktaları itibariyle vaziyetleri aşağıda 

sıralandığı gibidir.  

 
Honaz Dağı 2.571 m. yüksekliği ile hem Denizli'nin, hem de Batı Anadolu'nun en yüksek 

noktasıdır. Akdağ (2.449 m), Bozdağ (2.421 m), Babadağ (2.308 m), Eşeler Dağı (2.254 m), 

Kızılhisar Dağı (2.241 m),  Bulkaz Dağı (1.990 m), Büyükçökelez Dağı (1.840 m), Elmadağ (1.805 

m), Beşparmak Dağı (1.307 m) ve Sazak Dağı (1.145 m). 
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Şifalı sular 
 
Kaplıca Türü Jeotermal Şifalı Su Kaynakları  
 
Denizli çevresinde birçok jeotermal kaynaklar vardır. Yöredeki jeotermal kaynaklar, değişik 

sıcaklık ve kimyasal yapıda olup, bu farlılıklar; jeolojik yapıya, sıcak su rezervuarlarının 

derinliğine, fayların tipine, kondüksiyon ve konveksiyon yoluyla yerkabuğunun 

derinliklerinden, yeryüzüne doğru olan ısı transferinin miktarına, ısı kaynağının tipine, 

büyüklüğüne, meteorik suların sirkülasyon derinliği ile sirkülasyon zamanına, kimyasal 

kompozisyonları farklı olan sularla karışımlarına, su-kaya reaksiyonlarına bağlı bulunmaktadır. 

Tüm bu özellikler jeotermal kaynaklar içerisinde yer alan termal suların kimyasal ve fiziksel 

özelliklerini belirlemektedir. Bunlar gözönüne alındığında termal sularda anyon ve katyonların 

konsantrasyonlarında artma ve azalmalar olmaktadır.  

 
Pamukkale: İl Merkezine 18 km uzaklıkta bulunan eski Hierapolis Kenti’nin bulunduğu alandır. 

Travertenleri oluşturan sular, bölgenin en önemli ve etkili özelliğidir. Karstik alanlardan çıkan 

suluların bünyesindeki kireç çözeltisi buharlaşma ve sudaki CO2’in ayrışması sonucu çökelerek 

genellikle beyaz renkte ve pamuk balyalarını andıran kalker tüflerini, Pamukkale 

Travertenleri’ni oluşturmaktadır. 

 
Kalp, damar sertliği, tansiyon, romatizma, deri, göz, raşitizim, felç, sinir ve damar hastalıkları, 

ılık içildiğinde spazmlı midelere iyi gelmekle beraber, değerli idrar söktürücü, böbrek ve kum 

taşlarında, idrar yolu iltihaplarında etkilidir. Banyo ile birlikte deri altına yapılan gaz şırıngaları 

ile damar iltihapları ve reyno hastalığının tedavisinde büyük yararlar sağlanır. Ayrıca 

miyokarditlere ve kalp yetersizliklerine termal su tedavileri iyi gelmektedir. 

 
Pamukkale Suları; Tedavi edici niteliklerinin yanı sıra oluşturdukları tabiat harikası 

travertenlerle de yörenin tabii potansiyelini oluşturmakta belirleyici rol oynamaktadır. 

Pamukkale’nin değerleri ilk çağlardan beri insanların ilgisini çekmiş ve çevrede yaşayan 

insanlar için bu değerler çok şey ifade etmiştir. Antik Hierapolis, Pamukkale termal suyunun 

armağanıdır.   
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Bir litre suda bulunan maddeler;  
 

Spesifik Tartı: + 150 C, 1.0032, Temparatür: + 35 C, Metasilikat Asidi: H2S13 18.0, Serbest 

Karbondioksit: CO2 1144.0, Radyoaktivite: 925, Reaksiyon: (pH) 06.0 

İyonlar:  
 
Katyonlar; Potasyum: K 13.5 mg, Sodyum: Na 332.3 mg, Kalsiyum: Ca 464.5 mg, 

Magnezyum:Mg 911 mg, Demir: Fe 0.036 mg, Alüminyum: Al 2.34 mg,  

 
Anyonlar; Klorür: Cl 53 mg, Nitrat: NO3, Sülfat: SO4, 675.5 mg Hidrofosfat: HPO4 1.08mg,  

Hidromarponat: HCO31045.3 mg 
 
Pamukkale Sularının toplam debisi 370 lt/sn’yi aşmaktadır. Bikarbonat, Sülfat, Kalsiyum, 

Sodyum, Magnezyum ve Karbondioksitli suların sıcaklıkları 35 C civarındadır. Kaynak suları, 

doğu-batı yönlü bir fayın breşleri arasından çıkmaktadır. Su kaynağının yakınındaki “Cin Deliği” 

adıyla anılan mağara, volkanik ve karstik hareketlerin sonucunda oluşan CO2 ve N gazları ile 

doludur. 

 

  
Fotoğraf 111 Pamukkale 
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Karahayıt Kaplıcası: Pamukkale Termal Kaplıcası sisteminin bir kolu sayılan bu kaplıca, 

Pamukkale’nin 5 km kuzeyinde Karahayıt Kasabası’ndadır. Suyunun bileşiminde güçlü Fe ve 

asit kökleri vardır. Ancak sıcaklığı daha fazla, serbest karbondioksiti daha azdır. Radyoaktivitesi 

yüksek olan kaplıca suları üç kaynaktan çıkar.  

 

Kaynakların sıcaklıkları 42-55 C’dir. Kalp, damar sertliği, yüksek tansiyon, romatizma, siyatik, 

sinir ve lumbago gibi hastalıklar ile deri hastalıklarına iyi gelir.Bileşimindeki Maddeler; 

Kalsiyum bakımından zengindir, Bikarbonat, Sülfat, Sodyum, Demir, Potasyum, Magnezyum, 

Serbest Karbondioksit bulunmaktadır. 

 
Gölemezli Çamur Kaplıcası: Merkez İlçeye bağlı Gölemezli Beldesi yakınlarındadır. Dört kaynak 

halindedir. Kaynaklar nitelik bakımından birbirinden farklıdır. Birisi çamur hamamı olarak 

kullanılır. Sıcaklıkları 48-57 C arasındadır. Kaynak Sularının bileşiminde karbondioksit, sülfat, 

sodyum ve kalsiyum bulunmaktadır. Termal Pamukkale sistemine uyar. Cilt hastalıklarına iyi 

gelmektedir. 

 
Kavakbaşı Ilıcası: Merkeze bağlı Kavakbaşı Köyü’ndedir. Pamukkale’ye 4 km uzaktadır. Sıcaklığı 

30C olup, deri hastalıklarına iyi gelmektedir.  

 
Çizmeli (Yenice) Kaplıcası: Buldan İlçesi’ne 16 km. uzaklıktaki Yenicekent sınırları içindedir. 

Menderes Nehri kıyısında olup, Tripolis Kenti kalıntıları arasından gidilir. Denizli merkezinden 

direkt de gidilebilir. Yolu iyidir, tesisi vardır. Kaynağın sıcaklığı 41 C olup bileşiminde 

Hidrokarbonat, sülfat, sodyum, kalsiyum iyonları bulunur. Radyoaktivitesi yüksektir. (91 

eman). Romatizma, kalp, damar sertliği, deri ve hemoroid hastalıklarının tedavisinde kullanılır. 

  
Aynı kaplıca sistemi içinde Karşıyaka ve Kamara Ilıcaları da vardır. Ilıcaların şifası Yenice 

Kaplıcası gibidir. 

 

Buldan Maden Suyu: Buldan’a2 km. uzaklıktaki maden suyu kaynakları iki ayrı çeşmeden 

oluşmaktadır. Soğuk ve sıcak olarak dakikada 25 lt. su verir. Suyun sıcaklığı 19 C’dir. 

Karbondioksit ile bikarbonatlı suların karışımıdır. 
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Denizden yüksekliği 600 m. olan bu maden suyunun sindirim sistemi, karaciğer işlevleri 

üzerinde olumlu etkisi vardır. Sofra suyu niteliğindedir. Bölgede bir maden suyu dolum tesisi 

işletilmektedir. 

 
Sarayköy İlçesi Kaplıcaları 
 
Tekkeköy Ilıcası: Sarayköy’e uzaklığı 20 km. olup çeşitli yerlerden kaynamaktadır. Sıcaklığı 55-

99 C’dir. Roma devrinden kalma hamamı ve soyunma yeri vardır. Romatizma, deri, kadın 

hastalıkları ve idrar yolu rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır. 

 
İnaltı Hamamı: Tekkeyöy Kaplıcası’na 500 m. uzaklıktadır. Bir mağaradan çıkar. Suyu 

kükütlüdür. Suyunun özelliği ve tedavi niteliği Tekkeköy Kaplıcaları’nın aynıdır. Sıcaklığı 72  
C’dir. 
 
Babacık (Kabaağaç) Kaplıcası: Tekkeköy Kaplıcası’ndan 3 km. uzaklıktaki Kabaağaç Köyü’dedir. 

Kükürtlü iki kaynaktan çıkar. Kaynaklardan birisi 43C,diğeri 62 C’dir. Karbondioksit ve kükürt 

bakımından zengindir. Yöredeki kaplıcalar niteliğindedir. Kaplıca tesisleri yanında çamur 

hamamı da vardır. Romatizma, cilt ve idrar yolu hastalıklarına iyi gelmektedir. 

 
Kızıldere Ilıcası: Sarayköy’e 11 km. uzaklıkta kızıl  renkli kayalardan çıkar. Sular buradan 

kaplıcaya gelir. Suları sodyum karbonatlı ve sodyum sülfatlıdır. Çeşitli kaynaklardan çıkan 

suların sıcaklıkları 65-100 C’dir. Romatizma ve yorgunluğa iyi gelir. 

 

Vadiler 
 
Büyük Menderes ve Çürüksu Vadileri İlin en verimli kısmını teşkil etmektedir. Sarayköy, 

Buldan, Merkez İlçenin Böceli, Goncalı Köyleri ve Pamukkale Kasabası ile Akköy İlçesini içine 

alan geniş bir düzlüğü kapsar. 

 
Akçay Vadisi: Eskere Ovası adı ile anılır. Beyağaç İlçesinin en verimli yeridir. 
 
Gireniz Vadisi: Acıpayam İlçesinin güneyine düşer. Çameli İlçesi ile Bozdağ arasındadır. 

Dalaman (Gireniz) Çayı buradan geçer. 
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Akarsular 
 
Denizli İl sınırları içerisinden geçen Büyük Menderes Nehri, ilin en büyük akarsuyudur. 

Ortalama debisi 38.8 m3/sn ve yağış alanı 11.852 km2'dir. İkinci büyük akarsuyu Dalaman 

Çayı'dır. Ortalama debisi 11.6 m3/sn ve yağış alanı 3.280km2'dir.  

 
Büyük Menderes Nehri: Afyon – Dinar'dan Suçıkan kaynağından çıkan Büyük Menderes Nehri, 

Akdağ ve Işıklı Gölü kaynaklarını da alarak Işıklı regülatör çıkışından akışına devam eder. 

Regülatörden ayrılan kanallar ile Çivril ve Baklan Ovalarının sulamasını sağlamaktadır. 

Büyük Menderes Nehri, Dinar, Işıklı ve Küf'i Çaylarından gelen suyu biriktiren Işıklı Barajından 

çıkıp Çivril, Çal ve Baklan Ovalarını geçmekte ve Çal'ın doğusundan kuzeye dönerek Güney 

İlçesine doğru giden derin bir yatak içinden akmaktadır.  

 
Çal Mendere Köyü yakınında Uşak'tan gelen ve Menderes'in en büyük kollarından olan Banaz 

Çayı'nı da içine almaktadır. Bu bölgede Adıgüzel Barajı bulunmaktadır. Bu baraj, hem 

Menderes vadisi ovalarını sulamakta hem de sel basmasını tedbirekte ve elektrik 

üretmektedir. Adıgüzel Barajı'ndan çıkan Büyük Menderes Nehri Cindere Barajı’nda 

depolanmaktadır. Daha sonra Yenicekent kasabası sınırlarında Yenice regülatörü vasıtası ile 

bir kısmı Sarayköy, Pamukale ve Çürüksu Ovaları’nın sulanması için sulamaya ayrılır. Sarayköy 

yakınında Denizli'den gelen Çürüksu Çayı'nı da alarak Aydın sınırına geçer. Aydın'ın Söke 

İlçesine bağlı Balat Köyü Dipburnu’ndan Ege Denizi'ne dökülür. B. Menderes Nehri’nin Denizli 

il sınırları içindeki toplam uzunluğu 184 km’dir. 

 
Çürüksu Çayı: Çürüksu Çayı Honaz Dağı, Kaklık ve Kocabaş yöresinin suyunu toplar, Kaklık 

demiryolu köprüsünden başlar, Emir çayı, Çaykavuştu, Sarıçay ve Alikurt derelerini içine alarak 

Pınarkent bölgesinden ovaya iner, Gökpınar Çayı'nı da alarak Denizli Ovasına geçer. Denizli İl 

Merkezi içinden gelen Gökpınar çayı ve, Gümüşçay ile birlikte Beylerbeyi, Duacılı, Kadıköy, 

Irlıganlı ve Gölemezli derelerini de içine alarak Sarayköy yakınında Büyük Menderes Nehri ile 

birleşir. Toplam uzunluğu 63 km’dir. 

 
Dalaman Çayı ( Gireniz): Dalaman Çayı İlin Büyük Menderes Nehri'nden sonra ikinci büyük 

akarsuyudur. Acıpayam'daki Eşeler Dağı'ndan çıkar. Gireniz Vadisi ile Çameli Dağlarından çıkan 

suları alır. Muğla Köyceğiz sınırını geçerek Akdeniz'e dökülür. Acıpayam Ovası ve Gireniz 
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Vadisindeki ovaları sulamaktadır.  Denizli il sınırları içindeki toplam uzunluğu 82 km’dir. 

Yaklaşık 14 km’si Sami Soydam – Sandalcık Barajı göl alanında kalacaktır. 

 
Akçay: Esas kaynağını Bozdağ ve Sandıras Dağları'ndan alır. Beyağaç (Eskere) Ovası'ndan 

geçerken diğer kaynaklarda katılır. Tavas Kızılcabölük, Medet ve Solmaz yakınlarından çıkan 

kaynaklarla beslenen Yenidere Çayı'nı da içine alarak Aydın Bozdoğan İlçesindeki Kemer 

Barajını besler. Eşen göletinden başlayıp Kemer barajına kadar olan uzunluğu 63 km’dir. 

 
Kanyonlar 
 
Çal Kısık Kanyonu: Denizli İl Merkezine 60 km Çal ilçesine 7 km mesafede Kumral Mesireliği 

yakınında bulunan Kısık Kanyonu’nun yüksekliği 80 metre, dik yamaçtaki asma köprülü 650 m 

uzunluğunda yürüyüş yoluna sahip olup suyun derinliği 1.70 metredir. İçerisi aydınlık ve serin 

olan kanyon içerisinde Bizans ve Roma dönemine ait antik kaya mezarlar mevcuttur.  

 
Söz konusu Büyük Menderes Vadisi ilginç güzellikler sunmakta olup derin kanyonların 

bulunduğu Kısık Vadisi eşsiz tabii güzelliği ile dikkat çekmektedir. Büyük Menderesin 

oluşturduğu bu vadide yer alan kanyon tabiat tutkunlarının vazgeçilmez uğrak yeri dir. Kamp-

Karavan turizmine son derece elverişli olan bu vadide dağ ve tabiat yürüyüşü, trekking ve 

rafting gibi tüm tabiat sporlarını yapmak mümkündür. Kanyon ocak 2011 yılında turizmin 

hizmetine açılmıştır. 
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Fotoğraf 112 Kısık Kanyonu 

 
Çivril Tokalı Kanyonu: Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, darboğaza 

kanyon deniyor. Akdağ kanyonu bütün olarak 20 km.lik alana uzanıyor. 1600 m. rakımlı kanyon 

Çivril'in Gümüşsu (Homa) beldesinin 900 m. Rakımlı yerleşiminde sona ermektedir. Kanyonun 

1200 metre uzunluğundaki kısmı bıçakla kesilmişçesine yüksekliği yer yer 200 m.yi bulan kaya 

kütlelerinden oluşuyor. En geniş yeri 4 metre en dar yeri ise 1,5 metre aralıktaki bu kayaların 

arasından akan derenin oluşturduğu Akdağ kanyonu ancak 7-8 saatte geçilebiliyor.  

 
Akdağ'ın Sandıklı-Çivril sınırında yer alan kanyona Kocayayla'dan giriliyor ve Gümüşsu 

beldesinden çıkılıyor. Yöre halkı kanyonu "geçilemez" bildiği için geçmeye pek yanaşmamışlar. 

Onlara göre buradan hayvan bile geçemez. Tabii vaziyet böyle olunca halk arasında şu rivayet 
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söylenir olmuş. "Kanyonun en dar ve geçit vermez yerinde altın tokalı bir kapının ardında 

Romalılar döneminde altın saklanıyormuş. Altının miktarı kimine göre 30, kimine göre ise 40 

ton. Ama tepeden otomobil büyüklüğünde bir kaya düşüp, alın tokalı kapıyı kapatmış. Kimse 

kanyona giremediği için definenin varlığı ya da yokluğu konusunda kimse bir şey 

söyleyemezken, altının miktarı her geçen gün artıyormuş." İşte geçilemez bilinen bu kanyon 7 

Kasım 1993'de 10 kişilik bir ekip tarafından ilk kez geçilmiş. Ondan sonra ise Turizm Bakanlığı 

yetkilileri kanyondan geçirilmişler ve kanyonun turizme açılması gündemegelmiş. Kocayayla 

çevresinden kaynaklanan sular bir araya gelerek Akçay'ı, Akdağ'ın Çivril yamaçlarındaki 

kaynaklardan gelen sular Karanlıkdere'yi oluşturmaktadır. Bir vadide ilerleyen dere takip 

edilerek keyifli bir yürüyüşle kanyonun girişine ulaşılıyor. Kanyon girişine yaklaştıkça sarplaşan 

kayalar ve kartal yuvaları insanları bir bambaşka âleme götürüyor. Göbet adı verilen ve küçük 

bir gölcükten itibaren kayalar arasındaki dere yatağının en geniş yeri 4 metre civarında. Buna 

karşılık yan taraflarda bıçakla kesilmiş gibi yükselen 200 metreyi bulan yükseltileri manzaranın 

vahşiliğini anlatmak için yeterli. Kanyonun kimi yerinde yürünür kimi yerinde tırmanılır. Bazen 

de 1,5 metreyi geçen serin sulardan yüzülerek geçilir. Kanyonun 1,5 metre genişliğindeki en 

dar yerinde gökyüzü görülmez olur. Çünkü 25 metre yükseklikte büyük bir kaya kütlesi 

yukarıdan düşerek kanyon arasına sıkışıp kalmıştır. En zor iş ise 25 metre yükseklikte yer alan 

bu kayanın altından yüzerek geçmektir. Bu dar geçitten sonra kayaların yükselişi yavaş yavaş 

azalır ve sonunda geniş vadilere dönüşerek Çivril ovasına ulaşılır. Dere yatağından yamaçlara 

tırmanıldığında ise Işıklı Gölü ve Gümüşsu kasabası görülür. Ve kanyon çıkışından sonra 2 

saatlik bir yürüyüşle Gümüşsu'ya varılıyor. 

 
Bozkurt Karakısık Kanyonu: Karakısık Kanyonu, Bozkurt-İnceler Kasabasının kuzey-

doğusunda, kasabaya 7 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda, Emir Çayı’nın doğduğu bölgede 

bulunmaktadır. Kanyonun en dar yeri 4 metre ve taban-tepe yüksekliği 200 metredir. Zemin 

yapısı Konglomera (Kum ve çakılların basınçla birleşmesi ve zamanla sertleşmesi sonucu oluşan 

kütle) ve taşlardan oluşmakta, kanyon tabanı ise geçirgen (agrea) kum ile kaplıdır. Bu geçirgen 

tabaka kanyon içerisinden 5 metreden başlayıp aşağılara inildikçe 150 metre derinliğe kadar 

ulaşmaktadır. Tarih boyunca İnceler Kasabasının kurulduğu bölge ile Acıpayam-Tavas ilçelerine 

geçit olarak kullanılmıştır. 
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4.2.8. DOĞAL SİT ALANLARI 
 
Doğal sit; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 3.Maddesinin a bendinde 

yer alan tanımlara göre; Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü 

özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır.  

 
Tabiat Varlığı ise “jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları 

veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su 

altında bulunan değerler” olarak tanımlanmıştır.  

 
Doğal Sit ve Tabiat Varlığı arasındaki fark nedir? Bir başka ifade ile “tabiat varlığı” mağara, anıt 

ağaç ve ağaç toplulukları gibi korunması gereken tabii varlıkları ifade ederken, “doğal sit” 

korunması gerekli tabii bir alanı ifade eder. 

 
İlimizdeki Doğal Sit Alanları 

 
1- Pamukkale (Hierapolis) 
 
Korunan Alanın Yeri Pamukkale İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 1. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

G.E.E.A.Y.K. 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 13.12.1980 / A-2587 

Alan Büyüklüğü (m2) 10.991.000 
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Fotoğraf 113 Pamukkaleden görüntüler 
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2- Karahayıt Kırmızı Su Travertenleri 
 

Korunan Alanın Yeri Pamukkale İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 2. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

İzmir II nolu KTVKK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 09.05.1990/1304 

Alan Büyüklüğü (m2) 23.330 

  

 

 
Fotoğraf 114 Karahayıt 

 
3- Karahayıt Kırmızı Su Havuzu 

 
Korunan Alanın Yeri Pamukkale İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 1. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

İzmir II nolu KTVKK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 27.01.1993/3008 

Alan Büyüklüğü (m2) 6.500 
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Fotoğraf 115 Karahayıt 

 
4- Beyinli Mağarası 

 
Korunan Alanın Yeri Pamukkale İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 1. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar Alındığı İzmir II nolu KTVKK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 12.01.2002/10347 

 

 
Fotoğraf 116 Beyinli Mağarası 
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5- Aslanini Mağarası 
 

Korunan Alanın Yeri Acıpayam İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 1. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

İzmir II nolu KTVKK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 13.04.1988/223 

Alan Büyüklüğü (m2) 10.000 

 

6- Keloğlan Mağarası 
 

Korunan Alanın Yeri Acıpayam İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 1. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

İzmir II nolu KTVKK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 21.03.2001/9871 

Alan Büyüklüğü (m2) 66.000 

 

                                        
       Fotoğraf 117 Keloğlan Mağarası 
 

7- Sırçalık Köyü Asırlık Çınar Ağaçları Bölgesi 
 

Korunan Alanın Yeri Acıpayam İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 2. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar Alındığı İzmir II nolu KTVKK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 07.06.2000/9469 

Alan Büyüklüğü (m2) 10.000 
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Fotoğraf 118 Sırçalık Köyü Asırlık Çınar Ağaçları Bölgesi 

 

8- Kamara Traverten Sırtı 
 

Korunan Alanın Yeri Buldan İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 2. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

Aydın KTVKBK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 22.04.2011/3653 

Alan Büyüklüğü (m2) 5.500 

 

Fotoğraf 119 Kamara Traverten Sırtı 
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9- Çakırlar Mağarası 
 

Korunan Alanın Yeri  Çal İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 1. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

Aydın KTVKBK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 19.10.2006/472 

Alan Büyüklüğü (m2) (Alan belirleme çalışması devam etmektedir.) 

 

 
Fotoğraf 120 Çakırlar Mağarası 

 
10- Güney Şelalesi 

 
Korunan Alanın Yeri Güney İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi  1. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 14.02.1986/1904 

Alan Büyüklüğü (m2) 738.000 
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Fotoğraf 121 Güney Şelalesi 

 
11- Honaz Dağı Milli Parkı 

  
Korunan Alanın Yeri Honaz, Pamukkale, Serinhisar, Tavas İlçeleri/Denizli 

Koruma Deresi 2. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

İzmir II nolu KTVK - Aydın KTVKBK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 01.02.1995/4592 – 12.06.2009/2154 

Alan Büyüklüğü (m2) 90.840.944 

 

 
Fotoğraf 122 Honaz Dağı Milli Parkı 
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12- Kaklık Mağarası 
 

Korunan Alanın Yeri Honaz İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 2. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

İzmir II nolu KTVKK 

Kurul Karar Tarihi ve 
Numarası 

03.05.2000/9399 

Alan Büyüklüğü (m2) 13- 20.000 

 

 
Fotoğraf 123 Kaklık Mağarası 

 
13- Kızılhisar Mağarası 

 
Korunan Alanın Yeri Serinhisar İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 2. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

Aydın KTVKBK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 17.06.2011/3838 

Alan Büyüklüğü (m2) 122.000 
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Fotoğraf 124 Kızılhisar Mağarası 
 

14- Atalar Mahallesi 
 

Korunan Alanın Yeri Pamukkale İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 3. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

İzmir II nolu KTVKK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 15.01.2003/11291 

Alan Büyüklüğü (m2) 10.700 

 

 
Fotoğraf 125 Atalar Mahallesi 
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15- Servergazi Türbesi 
 

Korunan Alanın Yeri Merkezefendi İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 1. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar Alındığı İzmir II nolu KTVKK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 26.06.1996/5965 

Alan Büyüklüğü (m2) 70.000 

 

 
Fotoğraf 126 Servergazi Türbesi 

 
16- Çardak Kalesi ve Yamuktepe Yerleşmeleri 

 
Korunan Alanın Yeri Çardak İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 1. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

İzmir II nolu KTVKK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 30.10.1996/6202 

Alan Büyüklüğü (m2) 2.910.000 
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Fotoğraf 127 Çardak Kalesi ve Yamuktepe Yerleşmeleri 
 

17- Kartal Gölü 
 

Korunan Alanın Yeri Beyağaç İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 1. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

İzmir II nolu KTVKK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 04.10.1995/5142 

Alan Büyüklüğü (m2) 12.030.000 

 

 
Fotoğraf 128 Kartal Gölü 
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18- Süleymanlı (Yayla) Gölü 
 

Korunan Alanın Yeri Buldan İlçesi/Denizli 

Koruma Deresi 1. Derece Sit Alanı 

Hangi Kurul Tarafından Karar 

Alındığı 

İzmir II nolu KTVKK 

Kurul Karar Tarihi ve Numarası 22.02.2000/9187 

Alan Büyüklüğü (m2) 2.734.000 

 

 
 Fotoğraf 129 Süleymanlı (Yayla) Gölü 
 

Denizli, Aydın İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi’ 

kapsamında 26 mevcut doğal sit alanına ilişkin sınırlar yeniden değerlendirilmekte olup, 

toplam 15 adet potansiyel doğal sit alanı da ilgili proje kapsamında değerlendirilmektedir. 

Potansiyel doğal sit alanlarına ilişkin bilgilere aşağıda belirtilmiştir. 

 

 
  Fotoğraf 130 Gölcük (Kapız) Şelalesi ve Kanyonu - Acıpayam İlçesi/Denizli 
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   Fotoğraf 131 Salbakos (Babadağ) Dağları - Babadağ, Merkezefendi ve Tavas İlçeleri/Denizli 
 

 
   Fotoğraf 132 Karagöl - Bozkurt İlçesi/Denizli 
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    Fotoğraf 133 Sakızcılar (Ağlayan Kaya) Şelalesi - Çal İlçesi/Denizli 

 

 
    Fotoğraf 134 Çal (Kısık) Kanyonu - Çal İlçesi/Denizl 
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   Fotoğraf 135 Kusuru (Kolak) Gölü - Çameli İlçesi/Denizli 

 

 
   Fotoğraf 136 Işıklı Gölü ve Gökgöl - Çivril İlçesi/Denizli 
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  Fotoğraf 137 Gümüşsu Şelalesi - Çivril İlçesi/Denizli 

 

 
  Fotoğraf 138 Tokalı Kanyonu - Çivril İlçesi/Denizli 
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   Fotoğraf 139 Saklıgöl - Honaz İlçesi/Denizli 

 

 
Fotoğraf 140 Aşıklar Yolu - Tavas İlçesi/Denizli                                   
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Fotoğraf 141 Zeytinköy Kanyonu - Pamukkale İlçesi/Denizli 

 

 
Fotoğraf 142 Gavur Deliği Kanyonu - Çameli İlçesi/Denizli 
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   Fotoğraf 143 Haytabey Şelalesi – Pamukkale İlçesi 
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4.3. DENİZLİ İLİNİN BİLİNİRLİK DEĞERLENDİRMESİ 
 
Arz analizi tabloları;  
 
Değerin bilinirliği; Bölgesel seviyede B, Ülke seviyesinde T, Milletlerarası seviyede: M  
 

Milli Park ve benzeri sahalar 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Honaz Dağı Milli Parkı Honaz B 

Akdağ Tabiat Parkı Çivril B 

Kartal Gölü Tabiatı Koruma Alanı Beyağaç B 

Güney Şelalesi Tabiat Anıtı Güney B 

Tablo 24. Milli Park ve Benzeri Sahalara Ait Bilinirlik Tablosu 

 
DenizliMilli Park ve benzeri sahalara ait SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

 
- Honaz Dağı Milli Parkı’nın (HDMP) Uzun 

Devreli Gelişme Planının olması, 

- HDMP’nın şehir merkezinde olması, 

- HDMP’nın günübirlik olarak kullanılıyor olması, 

- Tanıtım merkezi olması 

- Akdağ Tabiat Parkı’nın Uzun Devreli Gelişme 

Planının olması,  

- (ATP)’nın Afyonkarahisar ile ortak alanda ve 

ulaşım yönünden avantajlı konumu,  

- ATP’nın Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanına bitişik 

konumda olması, 

- ATP’nın yaz mevsiminde ağaçların altında açık 

alanı kullanma imkanlarına sahip olması,  

- ATP’nın geleneksel müşteri kitlesinin olması, 

- Av turizmi için cazibe merkezi olması, 

 
- HDMP’nin Müdürlük olarak yetersiz elemana sahip 

olması,  

- HDMP çevresinde konaklama tesisleri yapımı için gerekli 

sermayeyi ortaya koyacak yatırımcıların bulunmaması,  

- HDMP koruma vazifelisi sayısının yetersizliği,  

- İçerisinde askeri alan bulunması 

- Mesire yeri özelliğinin olması, çevresinin cazip özellikler 

içermemesi, 

- ATP’nin Şehir Merkezine uzaklığı, 

- engebeli ve dağlık olması, 

 

Tablo 25. Milli Park ve benzeri Sahalara Ait SWOT Analizi Tablosu 
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Fırsatlar Tehditler 

 
- HDMP’nin Uzun Devreli Gelişme Planının 

tamamlanmış olması,  

- Şehir merkezine yakınlığı, 

- Ücretsiz/ücretli tanıtım fırsatlarının olması,  

 

 

- Beklentilerin gerçekleşmemesi ihtimalinin varlığı,  

- Şehir merkezine yakınlığı nedeniyle insan etkilerine 

açık olması, 

- Korunan sahalara yerel yöneticilerin korunan alan 

değil de turizm alanı olarak bakmaları  

  Tablo 26. Milli Park ve benzeri Sahalara Ait SWOT Analizi Tablosu (Devamı) 
 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (YHGS) 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Çivril Akdağ Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahası 
Çivril B 

Beylerli Gölü Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahası 

Çardak B 

Acıpayam-Yazır Devlet Avlağı Acıpayam-Serinhisar-Tavas B 

Alcı-Bozdağ-Kelekçi Devlet Avlağı Acıpayam-Çameli-Tavas B 

Avdan-Karahisar Genel Avlağı Tavas B 

Baklan-Bozkurt Genel Avlağı Çivril-Baklan-Bozkurt-Çardak-

Çal 

 

B 

Bekilli Genel Avlağı  Bekilli-Çal-Çivril 

 

B 

Buldan Devlet Avlağı 

 

Buldan-Sarayköy 

 

B 

Çal Devlet Avlağı Çal-Baklan-Pamukkale B 

Çameli Devlet Avlağı Çameli-Acıpayam B 

Çardak-İnceler Devlet Avlağı Çardak-Bozkurt-Acıpayam B 

Çivril-Bozdağ Genel Avlağı Çivril-Baklan B 

Çivril Kuzey Genel Avlağı Çivril B 
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Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (YHGS) 

Denizli Devlet Avlağı Merkezefendi-Pamukkale-

Sarayköy-Babadağ-Tavas 

B 

Eskere Devlet Avlağı Beyağaç-Acıpayam-Tavas B 

Güney Genel Avlağı Güney-Buldan-Pamukkale-

Sarayköy 

B 

Honaz-Kocabaş-Kaklık Devlet 

Avlağı 

Honaz-Acıpayam-Serinhisar-

Çardak-Baklan-Çal-Pamukkale 

B 

Işıklı Genel Avlak Çivril B 

Kale Devlet Avlağı Kale-Tavas B 

Pamukkale Genel Avlağı Pamukkale-Merkezefendi-

Honaz-Güney-Çal 

B 

Sarayköy Devlet Avlağı Sarayköy-Babadağ-Buldan-

Merkezefendi 

B 

Tavas Devlet Avlağı Tavas B 

Yatağan Devlet Avlağı Serinhisar-Acıpayam B 

Yelkencidağ-Konak Devlet Avlağı Kale-Beyağaç-Tavas B 

Yenidere-Köprübaşı Devlet Avlağı Kale-Beyağaç B 

  Tablo 27. YHGS, YHYS İle Avlaklara Ait Bilinirlik Tablosu 
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Denizli İli Yaban YHGS, YHYS ve Avlaklara ait SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

- Çivril Akdağ YHGS’nın (ÇAYHGS)Yönetim ve Gelişme Planının 

olması, 

- ÇAYHGS’nın günübirlik olarak kullanılıyor olması ve Akdağ 

Tabiat Parkı’nı içine alıyor olması, 

- ÇAYHGS’nın Afyonkarahisar ile ortak alanda ve ulaşım 

yönünden avantajlı konumu,  

- ÇAYHGS’nın Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanına bitişik konumda 

olması, 

- ÇAYHGS’nın yaz mevsiminde ağaçların altında açık alanı 

kullanma imkanlarına sahip olması,  

- ÇAYHGS’nın geleneksel müşteri kitlesinin olması,  

- ÇAYHGS’nın çevre il ve ilçelerinden de ziyaretçilerinin olması 

- Av turizmi için cazibe merkezi olması, 

- Zengin flora ve faunaya sahip olması, 

- Beylerli Gölü YHGS’nın (BGYHGS) orman ve göl ekosistemini 

birlikte içermesi, 

- Tavas Alaman Boğazı Devlet Avlağı (TABDA) av turizmi açısından 

tercih edilen yer olması,  

- Av turizmi deneyimi, 

- Çok çeşitli yaban hayvanlarını barındırması,  

- Zorlu kış aylarında yaban hayatına yem desteği yapılabilmesi 

imkanlarının olması,  

- Kaçak avcılığın fazla olmaması,  

- Sahaların her yıl envanterlerinin yapılması,  

- Yaban Domuzu varlığı ve trofesinin yüksekliği, 

- Çal Hançalar Keklik Yerleştirme Sahası’nın (ÇHKYS) için zorlu kış 

aylarında yaban hayatına yem desteği yapılabilmesi imkanlarının 

olması, 

- (ÇHKYS)’da her yıl bırakmanın başarısı ve etkisi ile ilgili izleme 

yapılması, 

- (ÇHKYS)’da yerel yönetimin çalışmaya idari ve fiziksel desteği, 

 

- Çivril Akdağ YHGS’nın (ÇAYHGS)Şehir 

Merkezine uzaklığı, 

- ÇAYHGS çevresinde konaklama tesisleri 

yapımı için gerekli sermayeyi ortaya 

koyacak yatırımcıların bulunmaması,  

- ÇAYHGS koruma vazifelisi sayısının 

yetersizliği,  

- ÇAYHGS Afyonkarahisar ile ortak 

olması, 

- BGYHGS’nınYönetim ve Gelişme 

Planının olmaması,  

- BGYHGS şehir merkezine uzaklığı,  

-BGYHGS’nın çevresinde köy 

yerleşimlerinin olması, 

- Su toplama havzasında Beylerli Göleti 

varlığı, 

- Yaz mevsiminde büyük oranda 

kuruması, 

- TABDA çevresinde yerleşim alanı 

çokluğu, 

- Yakınında turizm tesisleri 

bulunmaması, 

- ÇHKYS’nın çevrede yerleşimin fazla 

olması, 

- Ziraat arazilerine yakın olması,  

 

   Tablo 28. YHGS, YHYS ve Avlaklara Ait SWOT Analizi Tablosu 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Fırsatlar Tehditler 

- Çivril Akdağ YHGS’da (ÇAYHGS) av ve yaban 

hayvanı sayısının artması,  

- Çardak ilçesinde yer alan Havaalanının sivil 

uçuşlara açılması,  

- Mevcut yaban hayvanlarının kültürle üretilen 

değil, tamamen tabii şartlarda yetişmiş olması.  

- Beylerli Gölü YHGS’nın (BGYHGS)  

- Termal kullunıma uygun olması, 

- Tavas Alaman Boğazı Devlet Avlağı (TABDA) için 

av turizminin gelişmesi, 

- Mevcut yaban hayvanlarının kültürle üretilen 

değil, tamamen tabii şartlarda yetişmiş olması.  

- Çivril Akdağ YHGS’da (ÇAYHGS) için Avrupa’daki kriz 

sebebi ile turist sayısının azalması,  

- Envanter giderlerinin çok yüksek olması sebebi ile 

mali külfet,  

- Geyik yaşam sahalarının kar ile kaplı olduğu yıllarda 

kurtların aşırı zarar vermesi, 

- Sayıları artan yılkı atlarının geyiklerin besinine ortak 

olması, 

- Kullanılan envanter usûllerinin yetersizliği,  

- Arazi yapısının engebeli, sık orman dokusu ve diri 

örtü ile kaplı olması,  

- Beylerli Gölü YHGS’nın (BGYHGS) Ziraat arazilerine 

yakın olması,  

   Tablo 29. YHGS, YHYS ve Avlaklara Ait SWOT Analizi Tablosu (Devamı) 
 

Milli Park ve benzeri sahalara dayalı tabiat turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha geliştirilmesi, güçlü 

yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve tabiat turizminin geliştirilmesine 

yönelik stratejik kararlar; 

1- Havaalanının sivil uçuş sayılarının ve firmalarının artmasıyla, ekoturizm ve avlak potansiyelinden daha 

verimli faydalanılacaktır.  

2- Av turistlerinin konaklama ihtiyacının avlaklara yakın bölgelerde pansiyon ve benzeri butik otellerle 

giderilmesi iyi bir çözüm olacaktır.  

3- Butik otel/pansiyon tarzı yapıların köylerde yapılmasının teşvik edilmesi kırsal kalkınma için uygun 

olacaktır, bu oteller yayla turizmi ve diğer turizm çeşitlerinin de konaklama altyapısını temin edeceklerdir.  

4- Yerel profesyonel av kılavuzu ihtiyacının 5. Bölge Müdürlüğü imkanları ile eğitim yapılarak giderilmesi, 

eğitilenlerin seyahat acentelerinde staj imkanlarının olması, yabancı dil eğitimini konuşma seviyesinde 

almaları faydalı görülmektedir.  

5- Denizli İl Şube Müdürlüğünün yaban hayatı bölümü mezunu personel bakımından güçlendirilmesi,  

6- Avlaklarda av sayısının artırılması için tabiatta av üretimi metotlarının tatbiki,  

7- Zorlu kış aylarında av kaynağına yem takviyesinin daha da arttırılması,  

8- Avlaklarımızın ve av kaynağının fuarlar, yaban televizyonu, av dergileri ve benzeri kaynaklarda, yerli ve 

yabancı av turizmi acenteleri ile görüşme yapılarak tanıtılması,  

9- Kırsal kalkınma maksadıyla, av turizmi uygulamalarından yöre insanının daha fazla pay almasına dayalı 

uygulamanın daha da geliştirilmesi sonucunda payın karşılığında yöre insanının av kaynağını sahiplenme, 

koruma ve gelişmesine katkıda bulunmaya yöneltecektir.  

   Tablo 30. YHGS, YHYS ve Avlaklara Ait SWOT Analizi Tablosu (Devamı) 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Jeolojik Oluşumlar 

Mağaralar 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Kaklık Mağarası Honaz B 

Keloğlan (Dodurgalar) Mağarası Acıpayam B 

Kanyonlar 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Çivril Tokalı Kanyonu Çivril B 

Bozkurt Karakısık Kanyonu Bozkurt B 

Çal Kısık Kanyonu Çal B 

Şelaleler 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Güney Şelalesi Güney B 

Homa (Gümüşsu) Şelalesi Çivril B 

  Tablo 31. Jeolojik Oluşumlara Ait Bilinirlik Tablosu 
 

Denizli İli Kanyon, Mağara ve Şelalere ait SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

- Mağaraların turizm için uygunluğu ve 

planlanabilirliği,  

- Yerel yönetim desteği,  

- Ulaşım kolaylığı, 

- Kısmen tamamlanmış altyapı, 

- Şelalelerin turizm için görselliklerinin bulunması,  

- Kanyonların kısmen düzenlenmiş altyapısı, 

 

- Mağaraların küçük hacimli olması, 

- Gezi güzergahları dışında olması, 

- Şelalelerin küçüklüğü ve dar alanlı olması, 

- Gezi güzergahları haricinde bulunması, 

 

  Tablo 32. Jeolojik Oluşumlara Ait SWOT Analizi 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Fırsatlar Tehditler 

- Reklam yapmak için objenin var olan yüksek gücü,  

- Ulaşım imkanlarının müsait olması,  

- Çevre düzenlemesi için gerekli ortam varlığı,  

 

- İnsanların mağara merakı ve tahrip etmeleri, 

kirletmeleri,  

- Sarkıtları kırma merakının yaygınlığı,  

- Bilinç eksikliği,  

- Hazine avcılarının varlığı,  

- Mağaraya ziyaretçi etkileri sebebi ile katı atık 

sorunu,  

Kanyonlarda ölüm ve yaralanma riskinin oluşu,  

  Tablo 33. Jeolojik Oluşumlara Ait SWOT Analizi (Devamı) 
 

Kanyon, Mağara, Şelale ve diğer Karstik değerlere dayalı tabiat turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin 

daha geliştirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve 

tabiat turizminin geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;  

 

1- Şelalelerin görselliklerinin etkileyici olması nedeniyle bölgesel gezi güzergehına alınabilir. 

2- Kanyonlarda gerekli olan yerlerde yürüyüş platformlarının konulması, işaretlemelerin tamamlanması,  

3- Diğer tabiat ve kültür turizmi değerlerinin birbirini destekler mahiyette planlanması lüzumludur,  

4- Turistlerin can güvenliği sebebi ile Dağ, Kanyon ve Mağara Kurtarma Timlerinin kurulması AFAD İl 

Müdürlüğünce eğitilmeleri lüzumludur,  

Tablo 34. Jeolojik Oluşumlara Ait SWOT Analizi (Devamı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
   
 

                                                                  271                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Yaylalar 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Yatağan Kefe Yaylası Serinhisar B 

Eşeler Yaylası Acıpayam B 

Çakıroluk Yaylası Merkez B 

Topuklu Yaylası Beyağaç B 

Sorkun Yaylası Tavas B 

Erikli Yaylası Honaz B 

Homa Yaylası  Çivril B 

Karagöz Yaylası Çameli B 

Kuyucak Yaylası Baklan B 

Baklan Kuyucak Yaylası Bozkurt B 

Tasdelen Yaylası Babadağ B 

Karayayla Kale B 

Başalan Yaylası Babadağ B 

Uzunpınar Yaylası Merkez B 

Yoran Yaylası  Tavas B 

Sığırkuyruğu Yaylası Çivril B 

  Tablo 35.Yaylalara Ait Bilinirlik Tablosu 
 

Denizli İli Yaylaları SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

 

- Turizm için kullanılabilir nitelikte olması,  

- Yayla turizmi için girişimcilerin olması,  

- Yaylaların çok sayıda turizm çeşidine imkan 

veriyor olması,  

- Yolların mevcudiyeti,  

- Yerel Yönetimin güçlü desteği, 

 

- Yeterli girişimci ve finansman eksikliği 

- Yetersiz altyapı, 

  Tablo 36. YaylalaraAit SWOT Analizi 
 

Fırsatlar Tehditler 

- Yaylalarda konaklama için basit kampçılık 

imkanlarının mevcudiyeti,  

- Misafir sever köylülerimizin turizmin 

başlatılması için sıcak bakışları,  

- Yerel Yönetimlerin olumlu tutum ve girişimi, 

- Eski yolların bazı yaylalarda bakımsızlık sebebi ile daha 

da bozulması,  

- Yetersiz altyapı ve konaklamanın imkansızlığı, 

   Tablo 37. YaylalaraAit SWOT Analizi (Devamı) 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Yaylalar ve Yayla değerlerine dayalı tabiat turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha geliştirilmesi, güçlü 

yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve tabiat turizminin geliştirilmesine 

yönelik stratejik kararlar;  

 

- Yaylalara yakın olan evlerin turizme uygun olanlarının tespit edilerek öncelikle sahiplerinin teşvik edilmesi,  

- Yaylaların tamamında atlı, yürüyüş, jeepsafari ve bisikletli gezi rotalarının tespit edilerek işaretlenmesi 

işlerinin Kaymakamlıklarca öncelikli olarak yaptırılması,  

- Kırsal kalkınma maksadıyla, yöre insanının faaliyetlerden daha fazla pay almasına dayalı uygulamaların 

geliştirilmesi,  

 

  Tablo 38. YaylalaraAit SWOT Analizi (Devamı) 
 

Dağ Ekosistemleri 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Honazdağı Honaz B 

Bozdağ Tavas B 

Karcıdağı Merkez B 

Babadağlar Babadağ B 

Çökelez Dağı Merkez B 

  Tablo 39. Dağ Ekosistemlerine Ait Bilinirlik Tablosu 
 

Denizli İli Dağları SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Fırsatlar Tehditler 

 

- Kış turizmi açısından çevre iller için de cazibe 

merkezi olabilirliği,  

- Bakirliğin muhafazası, turizmin genellikle henüz 

başlaması, fazla boğucu olmaması,  

- Turizme yerel yönetimlerin sıcak bakışı,  

 

 

- Beklentilerin karşılanamaması ihtimali, 

- Yaz mevsimlerinde olası orman yangınları, 

  Tablo 40.Dağ EkosistemlerineAit SWOT Analizi 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Dağ Ekosistemi değerlerine dayalı tabiat turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha da geliştirilmesi, güçlü 

yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve tabiat turizminin geliştirilmesine 

yönelik stratejik kararlar;  

 

1- Dağ ekosistemlerinin sundukları değerlerin esas alınması,  

2- Kırsal kalkınmayı temin maksadı ile yöre insansının içinde aktif olarak yer alacağı planlamalara gidilmesi,  

3- Turizm değerlerinin ortaya çıkarılması için detaylı etüt ve envanter çalışmalarının İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü ile 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması,  

4- Av turizminin bu bölgelerde de geliştirilmesi imkanlarının temin edilmesi,  

5- Mevcut yaz dönemi turizminin altyapı problemlerinin belediye ve kaymakamlıklarca tespit edilerek 

çözümlerin aranması,  

6- Katı atıkların bertarafı hususunda gerekli tedbirlerin alınması,  

  Tablo 41. Dağ EkosistemlerineAit SWOT Analizi (Devamı) 
 

Göller Barajlar Sulak Alanlar 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Işıklı Gölü -  Gökgöl Çivril B 

Acıgöl Çardak B 

Yayla Gölü Buldan B 

Karagöl Bozkurt B 

Beylerli Gölü Çardak B 

Saklıgöl Honaz B 

Eşen Göleti Beyağaç B 

Karagöl Beyağaç B 

Adıgüzeller Barajı Güney B 

Cindere Barajı Güney B 

Derbent Barajı Buldan B 

  Tablo 42. Göller Barajlar Sulak Alanlara Ait Bilinirlik Tablosu 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Denizli İli Sulak Alanları SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

- Sulak alanlarla alakalı bir İl Şube Müdürlüğü ve DSİ 

teşkilatlarının bulunması,  

- Bölgede mevcut diğer turizm destinasyonlarına 

ilave olarak bazı etkinliklere (olta balıkçılığı, kuş 

gözlemi gibi) imkan sunması,  

- Bölgemizde sulak alan sayısının azlığı mevcut sulak 

alanlardaki kuş konaklama sayısını (kuş görselliğini) 

arttırmaktadır,  

- Dereler üzerinde çok sayıda hes projesi olması turizm 

için caydırıcı olmaktadır,  

- Dereler katı ve sıvı atıklarla kirletilmesi,  

- Köylere kanalizasyon yapılmakla beraber atık arıtma 

sistemleri henüz yapılmamaktadır, bu sebeple dereler 

kirlenmektedir  

 

  Tablo 43. Göller Barajlar Sulak AlanlaraAit SWOT Analizi 
 

Fırsatlar Tehditler 

- Çevre bilincinin gelişmesi,  

- Tabiat eğitimleri ile çocukların bilinçlendirilmesi,  

- Üniversitenin bilgi kaynağı olarak varlığı ve bu 

konuya önem vermesi.  

- İlde gelişme faktörü olarak sanayinin seçilmesi,  

- Yeni hes projeleri,  

- Sera ziraatının artması, aşırı gübre ve su kullanımı,  

- Sulu ziraat planlaması.  

  Tablo 44. Göller Barajlar Sulak AlanlaraAit SWOT Analizi (Devamı) 
 

Sulak Alan değerlerine dayalı tabiat turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha da geliştirilmesi, güçlü 

yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve tabiat turizminin geliştirilmesine 

yönelik stratejik kararlar;  

- Sportif balıkçılığa uygun yerlerin İl Gıda Ziraat ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri İl Şube 

Müdürlüğü tarafından detaylı olarak planlanması,  

- Bu yerlere ait broşürün basılarak tanıtım yapılması,  

- Sportif balıkçılık ve kuş gözlemciliği gruplarına ulaşılarak bu sahalarda da çalışmalar yapılması,  

- Işıklı ve Gökgöl, Acıgöl ve Yayla gölüne kuş gözlem ünitesi yapılmasının doğru olacağı,  

- Hes’lerin sahaya bırakması gereken can suyu miktarlarının kontrolünde DSİ ve ilgili kuruluşlar tarafından 

gerekli titizliğin gösterilmesi,  

- Sportif balıkçılık ve sulak sahalara yönelik turizm çeşitlerinde yöre insanının kırsal kalkınmasını temin 

maksadıyla öncelikli olarak yöre insanının rol alacağı uygulamalara yer verilmesi,  

  Tablo 45. Göller Barajlar Sulak AlanlaraAit SWOT Analizi (Devamı) 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Tabiat Yürüyüşü ve Bisikletli Gezi Güzergahları 

Adı İlçesi Bilinirlik 

Karcı Dağı - Babadağ Yürüyüş Parkuru  
Merkez - Babadağ B 

Honaz Dağı Milli Parkı YP Honaz B 

Denizli Çamlık – Kızılcabölük YP Merkez - Tavas B 

Karanlık Dere – Tokalı Kanyonu YP Çivril B 

Sığırkuyruğu – Akkale Tepe YP Çivril B 

PAÜ Kampüs Alanı Kros Parkuru Merkez B 

  Tablo 46. Tabiat Yürüyüşü ve Bisikletli Gezi GüzergahlarınaAit Bilinirlik Tablosu 
 

Denizli İli Tabiat Yürüyüşü ve Bisikletli Gezi Güzergahları SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

- Rotaların görsel materyal yönünden zengin 

olması,  

- Tabiat yürüyüşü rotaları profesyonel olarak henüz 

hazırlanmış vaziyette değildir,  

- Düşünülen Rotaların bazılarının uzun ve yorucu 

bulunması,  

- Tabela ve işaretlemelerin henüz tamamlanamamış 

olması,  

- Köylerde insan kaynağının zayıf olması, 

  Tablo 47. Tabiat Yürüyüşü ve Bisikletli Gezi GüzergahlarınaAit SWOT Analizi 
 

Fırsatlar Tehditler 

- Yerel Yönetim bu tür çalışmaları yapma yönünde 

istekli olmaları,  

- Mevcut destinasyonlara rota eklenerek 

zenginleştirilme imkanı,  

- Bisiklet yolarında köpeklerin saldırıları,  

- Rotalarda katı atıkların sorun teşkil etmesi, 

  Tablo 48. Tabiat Yürüyüşü ve Bisikletli Gezi GüzergahlarınaAit SWOT Analizi(Devamı) 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

Yaya ve Bisikletli Tabiat gezilerine dayalı tabiat turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha da geliştirilmesi, 

güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve tabiat turizminin 

geliştirilmesine yönelik stratejik kararlar;  

- Rotalarda kırsal hayatın değerlerine ve bu kültürün sürekliliğine azami dikkat gösterilerek, kırsal sahalardaki 

insanlarımızın bu etkinlikten en yüksek seviyede fayda temin etmelerinin sağlanması,  

- Mevcut rotalar üzerindeki işaretlemelerin, tabiatın korunmasına ait tanıtıcı düzenlemelerin bağlı birimlerce 

yapılması,  

- İnsanlarımızın son yıllarda kilo vb. problemleri sebebi ile harekete ihtiyaçlarının olması sebebi ile il-ilçe şehir 

merkezleri civarında da tabiata gezi maksatlı hafta içi ve hafta sonu aileleri ile beraber yürüyecekleri rotaların 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından meydana getirilmesi, bu rotalarda tabiatı tanıtıcı 

düzenlemelerin bağlı birimlerce yapılması,  

- Rotalarda güvenliğin temini için özellikle tehlikeli rotalarda erken uyarı, alan kılavuzu vb. hizmetlerin 

verilmesinin gerektiği, tehlike anında ne yapmaları gerektiği bilgilendirmelerinin yol boyunca yer verilmesi, (ilk 

yardım bilgileri panosu, ve telefon numaraları vb.),  

- Rotalar üzerinde kişilerin satınalma ihtiyaçlarını gidermek üzere köylü vatandaşlarımıza öncelik vererek uygun 

yerlerde basit satış noktalarının yapılmasının Kaymakamlıklarca gerçekleştirilmesi, bunun kırsal kesimdeki 

vatandaşlar için faydalı olacağı gibi rota yürüyen/gezen insanlar için de ihtiyaçlarını karşılama şansı verecektir,  

- Rota güzergahları üzerinde uygun yerlere “kuru tuvalet” tabir edilen tuvaletlerin yapılmasının 

Kaymakamlıklarca gerçekleştirilmesi,  

- Bölgesel olarak kaymakamlıklar, belediyeler veya bazı gruplar tarafından tespit edilmiş ve benimsenmiş çok 

sayıda güzergah olduğu, bunların uygun niteliklere haiz olanların işaretlemelerinin tamamlanması, 

broşürlerinin basılması işlemlerinin yerine göre Belediye ve Kaymakamlıklarca yapılması,  

- Fırtına ve yağmur durumunda gezi gruplarının kaybolma ihtimali veya tehlike altında olmaları durumunda 

kurtarma ekiplerinin ve Jandarma ile işbirliği yapılması,  

- Başlangıçta hafta sonlarında yürüyüş başlangıcı ve bitiş noktaları ile şehir merkezine ring taşıma toplu taşıma 

sistemi kurulması.  

 

  Tablo 49. Tabiat Yürüyüşü ve Bisikletli Gezi GüzergahlarınaAit SWOT Analizi(Devamı 
 

4.4. DENİZLİ İLİNDE UYGULANABİLECEK TABİAT TURİZM ÇEŞİTLERİ  
 

 Kuş Gözlemciliği 

 Tabiat Yürüyüşü (Trekking)  

 Yayla ve Festival Turizmi 

 Av Turizmi  

 Hava Sporları Turizmi 

 Sportif Olta Balıkçılığı 
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 Bisiklet Turizmi 

 Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği 

 Foto Safari 

 
 
 
 
 
4.5. DENİZLİ İLİ ve İLÇELERİNİN ÖNE ÇIKAN TABİAT TURİZMİ DEĞERLERİ MATRİSİ  
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İlç
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Değerler toplamı 

1
1

 

1
2

 

1
1

 

3
 

2
 

1
1

 

3
 

1
1

 

6
 

5
 

4
 

2
8

 

9
 

1
6

 

1
 

1
 

7
 

1
1

 

Rafting (R)   X   X    X    X      

                   

Canyoning/kanyon 

yürüyüşü (C) 

      X  X   X       

Mağaracılık (M)  X            X     

Dağ bisikletçiliği (DB) X  X   X      X  X   X X 

Dağ-yayla gezisi 

imkanı ( DG) 

X  X   X  X  X  X  X   X X 

Peyzaj 

güzelliği/fotosafari 

(PF) 

X  X   X      X X X   X  

Yaylada 

konaklama/kamping 

(YK) 

X X X X  X  X  X  X  X   X X 

Düzenlenmiş tabiat 

gezisi rotası(DGR) 

           X  X     

Tabiata uyumlu kırsal 

miras gezisi(KMG) 
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Pansiyonculuk(P)                   

Kır havasında şehir 

merkezleri(KHŞM) 

                  

Aktif yaylacılık(AY)  X X   X           X  

Kelebek gözlemciliği 

imkanı(KeG) 

       X    X       

Kuş gözlemciliği 

imkanı(KuG) 

       X   X X       

Sportif olta balıkçılığı 

imkanı(SOB) 

           X       

Milli park vb 

sahalar(MP) 

           X X X     

Milli park vb. nde 

konaklama(MPK) 

                  

Kış sporları 

potansiyeli(KSP) 

                 X 

Aktif kış sporları 

merkezi(KSM) 

                  

Estetik şelale bulunan 

yerler(EŞ) 

           X X      

Estetik göl/baraj olan 

yerler(EGB) 

       X    X X      

Botanik gezilerine 

uygun saha(BOG) 

X X X   X  X    X  X    X 

Tescilli Avlak Sahası 

 

 

                 x 
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Yaban hayatı 

geliştirme 

sahası(YHGS) 

           

X 

 

X 

      

Garantili yaban 

hayatı gözlemi(GYHG) 

           X       

İzole ilginç 

ekosistemler(İE) 

     X  X    X       

Çim kayağı(ÇK)                   

Ormanaltı florası 

tanıma gezi 

imkanı(Mantar ve 

benzeri dahil) (FGİ) 

                  

Endemik Bitkilerin 

Gözlemi (EBG) 

 X    X      X  X    X 

Köy Pazarları(Orman 

meyvelerinden reçel 

marmelat, 

kurutulmuş meyve 

satılması kaydıyla) 

(KP) 

                  

Çayır şeklinde 

gruplanmış dağ 

çiçekleri gezisi 

(görselliği yüksek 

olacak) (DÇG) 
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Bakir tabiat parçaları  

keşif gezisi(Bakir vadi 

ve bakir orman gibi 

gizli kalan değerleri 

keşfetme gezileri) 

(BDPKG) 

           X       

Gastronomi gezisi 

(Gezi günü belirlenir. 

Gezi günü 

ziyaretçilerle yöresel 

yemekler yapılarak 

yedirilir) (GG) 

                  

Dokusu bozulmamış 

kırsal miras gezisi 

(köyler) (KMG) 

                  

Yayla gezisi imkanı 

(Ya) 

X X X X  X  X  X  X  X   X X 

Yaya gezi imkanı (Y) X  X         X  X   X  

Tarihi eserler, sit 

alanı (Ts) 

X X X X X   X X X X X X X X X  X 

Şelale görme imkanı 

(Ş) 

           X X      

Peyzaj değeri yüksek 

yerler,fotoğrafik 

yerler (P) 

X X X   X X X X X X X X X    X 

Mağara gezisi (Mğ)  X            X     

Motorlu gezi imkanı 

(M) 
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Jeolojik ve 

jeomorfolojik 

değerler (Jm) 

X X       X   X X X     

Kanyon görme imkanı 

(Cn) 

      X  X   X       

Botanik gezisi imkanı 

(Bt) 

X X X   X  X    X  X    X 

Bakir orman gezisi 

(Bo) 

           X       

Atla geziye uygun 

(At) 

           X       

Tablo 50. Denizli İli ve İlçelerinin Öne Çıkan Tabiat Turizmi Değerleri Matrisi Tablosu 

 
Denizli’nin tabiat turizmi yönünden öne çıkan ilçeleri;  

 
- Çivril, (Tabiat Yürüyüşü, Kanyon, Yayla gezisi, Kelebek ve Kuş Gözlemciliği, Şelale, Estetik 

göl ve baraj, Yaban hayatı gözlemi, Orman gezisi) 

- Honaz, (Milli Park, Mağara, Bisiklet turu, peyzaj güzelliği, Yayla turizmi, Tabiat gezisi, 

Orman gezisi, Endemik bitki gözlemi) 

- Acıpayam, (Rafting, Mağara, Endemik bitki gözlemi, Yayla turizmi, ) 

- Merkez ilçe, (Bisiklet turları, Yayla turizmi, Tarihi eserler, Jeolojik değerler,)  

- Buldan, (Yayla turizmi, Tarihi eserler, peyzaj güzelliği, Tabiat gezisi, Orman gezisi, Endemik 

bitki gözlemi, Kelebek ve Kuş Gözlemciliği) 

- Babadağ, (Tabiat Yürüyüşü, Yayla gezisi, Orman gezisi, Endemik bitki gözlemi,) 

- Tavas, (Kış turizmi, Bisiklet turları, Yayla turizmi, Endemik bitki gözlemi, ) 
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5. SEÇKİN VE YÜKSEK DEĞER TAŞIYAN (X) YILDIZ ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

POTANSİYELİNİ GELİŞTİRME İMKÂNLARININ ORTAYA KONULMASINA İLİŞKİN ANALİZLER 

 
5.1. DENİZLİ ÇİVRİL IŞIKLI GÖLÜ - GÖKGÖL VE AKDAĞ 
  
5.1.1. Alanın adı ve koruma kategorisi 
 
Çivril 1499 km2 yüz ölçümüyle Denizli İli’nin en büyük ilçesidir. Dünya haritasındaki yeri 38 -

12 kuzey boylamı ile 29 - 48 doğu enlemi üzerindedir. Deniz seviyesinden 840 m. yükseklikte 

olup, Denizli - Uşak  Devlet Karayolları üzerindedir.  Denizli İli’ne 96 Km, Uşak İli’ ne 57 Km. 

uzaklıktadır. 

 
Denizli Çivril Işıklı Gölü ve Gökgöl 
 
Işıklı Gölü taşıdığı potansiyel nedeni ile Denizli Milli Park Mühendisliği’nce “Su Kuşları Koruma 

Alanı” olarak tescili teklif edilmiş, 1996 yılında Orman Bakanlığı alanın Yaban Hayatı Koruma 

sahası olarak ilan edilmesi için girişimde bulunmuştur. Mevcut vaziyette, alanının 4915 sayılı 

Kara Avcılığı Yasal çerçevesinde Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 

statüleri ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanununda yer alan koruma statüleri bulunmamaktadır. 

 
Ancak Işıklı ve Gökgöl, Akdağ Tabiat Parkı ve Tabiat Parkını çevreleyen Yaban Hayatı Koruma 

Sahasının Denizli-Çivril bölümünde kalan kısmının yakınında ve güney batısında yer almaktadır.  

 
Çivril ilçesi, Merkez Av Komisyonu (MAK) kararıyla belli dönemlerde avlanma bölgelerine ve 

av hayvanı gruplarına göre ava yasaklanan sahalar kapsamındadır.  

 
Işıklı Gölünü besleyen Işıklı Beldesinde yer alan Işıklı Kaynakları’nın bulunduğu bölge 3. 

Derece Arkeolojik Sit kapsamındadır. 

 
Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanı taşıdığı özelliklerden dolayı ülkemizin Uluslararası Öneme Sahip 

Sulak Alanlar Listesinde yer almaktadır. Alan aynı zamanda Ramsar Alanı olarak tescil 

edilebilecek aday sulak alanlardan biridir.  

Alanda üreyen Alaca Balıkçıl, Bıyıklı Sumru ve Gülen Sumru populasyonları ile Önemli Kuş 

Alanı (ÖKA) statüsündedir. 
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Işıklı ve Gökgöl sulak alanı idari yönetim bakımından tek elden yönetilmemektedir. Farklı 

Bakanlık ve kurumların kendi mevzuatları çerçevesinde alanla ilişkileri bulunmaktadır. Işıklı ve 

Gökgöl’de sulama ile ilgili DSİ, Sulama Birlikleri ve Kooperatifleri, su ürünleri bakımından Ziraat 

Bakanlığı, Su Ürünleri Kooperatifleri, İl Özel İdare, içme suyu ile ilgili İçmesuyu Birlikleri, avcılık, 

saz kesimi ve turba çıkarımı konularında izin ve kontroller Orman ve Su İşleri Bakanlığı taşra 

teşkilatlarınca yürütülmektedir. Ayrıca, yerel yönetimler Kaymakamlık, Belediyeler ve 

Muhtarlıklar ile yerel Gönüllü Kuruluşların farklı mevzuatlar çerçevesinde alana yönelik idari 

yaptırımları da bulunmaktadır.  

 
Denizli Çivril Akdağilk olarak Mülga 3167 sayılı Karar Avcılığı Kanununa göre 23.12. 1977 

tarihinde 27.094 ha büyüklüğünde Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak tescil edilmiştir. 2003 

yılında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun yürürlüğe girmesinin ardından saha yeniden 

değerlendirilmiş ve önceleri bölge müdürlükleri bazında çalışmakta olan Bakanlığımızın İl 

Müdürlüğü sistemine geçmesi ile yeni yapılanmaya göre Denizli Çivril Akdağ YHGS ve 

Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ YHGS olarak Bakanlar Kurulunun 7.9.2005 tarih ve 2005/9453 

sayılı kararı ile 16/10/2005 tarih ve 25968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Daha sonra sahanın Denizli İli Çivril İlçesi sınırları içerisinde kalan kısmında Bakanlar 

Kurulunun 13/09/2006 tarih ve 2006/10966 sayılı kararı ile sınır değişikliği yapılarak bugünkü 

hali ile 5.10.2006 tarih ve 26310 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

  
Afyonkarahisar Sandıklı – Denizli Çivril Akdağ YHGS içerisinde aynı zamanda 2873 Sayılı Kanun 

kapsamında tescil edilmiş olan Akdağ Tabiat Parkı bulunmaktadır. Adı geçen tabiat parkının 

planı 2006 yılında tamamlanarak Genel Müdürlüğümüzce 08.12.2006 tarihinde onaylanmıştır. 

YHGS’lerin toplam büyüklüğü 25.965 ha olup bunun 14.693 Hektarı Akdağ Tabiat Parkıdır. 
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Şekil 37. Sulak Alan Tampon Bölge ile Akdağ Tabiat Parkı Sınırları 
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Şekil 38. Akdağ Tabiat Parkı Sınırları 
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5.1.2.Coğrafik Konumu (yerleşim krokisi, enlem-boylam, deniz seviyesinden yüksekliği, ülke 

içerisindeki yeri, diğer yakın yerleşim yerleriyle bağlantıları) 

 
Çivril İlçesi; doğusunda Sandıklı ve Dinar (Afyon), batısında Karahallı (Uşak) Bekilli, Çal ve 

Baklan (Denizli), kuzeyinde Sivaslı (Uşak) ve Sandıklı (Afyon), güneyinde Dazkırı, Evciler (Afyon) 

ve Baklan (Denizli)  ilçeleriyle çevrilidir. 

 
Işıklı Gölü ve Gökgöl; Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde, Denizli İli Çivril İlçesi‘nin 12 

km. güneydoğusunda, Akdağ ile Bozdağ kütleleri arasında, güneybatı-kuzeydoğu 

doğrultusunda uzanan tektonik kökenli bir depresyonun en çukur kesiminde yer almaktadır. 

Proje alanının Türkiye’deki yeri, Menderes Havzasındaki yeri, Işıklı havzası ve alt havzaları 

aşağıdaki Şekillerde sunulmuştur. 

 
Çivril ovası, su kaynakları bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Ovadaki en büyük akarsu 

Menderes Nehri’dir. Sandıklı Havzası’nın sularını drene eden Kufi çayı, güneydoğuda Dinar 

yakınlarından kaynağını alan Dinar Suyu, Işıklı Gölüne dökülerek Büyük Menderes nehrini 

besler. Nehir Işıklı Gölü’nden sonra Baklan Ovasına geçer.  

 
Kufi çayı kaynağını Sandıklı Ova’sının kuzey ve doğusundaki dağlardan almaktadır. Kufi çayı 

1952 yılına kadar ilçe merkezi yakınlarından geçerek, B. Menderes’e karışmaktaydı. Bazı yıllar 

meydana gelen sel ve taşkınlar, ilçe merkezinde ve ovada maddi hasarlar meydana 

getirmekteydi. Işıklı Gölü etrafındaki setlerin yapımından sonra, Kufi Çay’ın suni bir kanalla 

Işıklı Gölüne bağlanması ve Büyük Menderes’in sularının kontrol altına alınarak Işıklı 

Regülatörü’nün yapılmasıyla ovada sel ve taşkınlar büyük ölçüde önlenmiştir. 

 
Sulama mevsiminin başladığı Haziran ayından itibaren, nehre bırakılan su azalmakta, 

sulamanın sona erdiği Eylül ayından itibaren artmaktadır. Çivril ovası’nda sulu ziraatın 

yaygınlaşmasıyla yerüstü ve yer altı su kaynakları daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Böylece 

Büyük Menderes’in akım ve rejim özelliklerine müdahale yapılmıştır. Çivril ovasındaki sulama 

projelerinin tamamlanmasıyla, Işıklı Gölü’nden Büyük Menderes nehrine kontrollü su 

bırakılmaya başlanmıştır. Yağış ve kar erimelerinin bol olduğu kış ve ilkbahar mevsimlerinde, 

sular gölde tutulmakta, Büyük Menderes’e gölün kapasitesinin üzerindeki sular 
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bırakılmaktadır. Yağışın az olduğu yıllarda nehre bırakılan su miktarı kısıtlanmakla birlikte, son 

yıllarda belli miktarda su düzenli olarak nehre bırakılmaktadır. 

 
Işıklı Gölü Büyük Menderes Nehrini besleyen kaynakların üzerinde, Akdağ'ın güneyinde yer 

alan maksimum 7 m. derinliğinde tatlısu göldür. Göl; Kufi Çayı, Akçay, Işıklı kaynakları, yeraltı 

suları ve Büyük Menderes'in yukarı havzadaki iki büyük kolu tarafından beslenir. Işıklı Gölü 

orta kesimlerinde kuvvetli rüzgârlarla yer değiştiren saz adacıkları, kuzey doğusunda sazlık ve 

bataklık alanlar bulunmaktadır. Bu adacıklar su kuşlarının barınma ve üreme yerleridir. 

Yüzölçümü 7300 ha. koordinatları 38º14'K 29º55'D, rakım 821 metredir. Kurak ve yağışlı 

dönemlerde alanı genişleyip daralır. Kuaternerdeki tektonik olaylar sonucu, Kufi çayının 

taşımış olduğu alüvyonların ovanın güneydoğusundaki çukurluğun batısında birikmesiyle 

oluşmuştur. Gölün batı, güney ve doğu kıyıları seddelerle çevrilidir. Bugün sulama maksatlı 

rezervuar olarak kullanılmaktadır.  

 
Işıklı Gölünün 3 km. batısında, B. Menderes Nehri’nin üzerinde yer alan Gökgöl ise, Işıklı 

Gölünü çeviren seddin sona erdiği güney kesimindeki bağlantı ile bu göle dökülür. Bağlantının 

doğu-batı doğrultusunda uzunluğu  8.5 km.’dir. Işıklı Gölünü besleyen önemli bir kaynak 

özelliği taşıyan Gökgöl; 300 ha. bir göl aynası ile çevresindeki sazlık ve bataklıktan oluşan 700 

ha. Gökgöl Ekosistemi yer almaktadır. Doğudan ve kuzeyden Akdağ, batıdan Akçay’ın taşımış 

olduğu alüvyonlardan meydana gelen, Gümüşsu ovası ile çevrilidir. Göl alanının yaklaşık 900 

ha’lık kısmı denizden 819 - 820 m. yüksekliktedir. Gökgöl; Büyük Menderes Nehri, kaynak 

suları, Akçay ve yüzey suları tarafından beslenir. Fazla sularını Işıklı Gölü’ne boşaltır. Işıklı 

Gölünde su düzeyi yükseldiği zaman, buna bağlı olarak Gökgöl’ün de su düzeyi yükselir. 

Haziran ve Temmuz aylarında iki gölün seviyesi birbirine çok yakındır. Haziran ayından itibaren 

düşmeye başlayan seviyeler Eylül’de minimum değere iner. Bu aydan itibaren tekrar 

yükselmeye başlayarak Mayıs’ta zirveye çıkar. Eylül-Şubat döneminde Gökgöl’ün su seviyesi 

Işıklı’ya göre biraz daha yüksektir. Ancak, her iki gölün seviyesinin yüksek olduğu Mart - Haziran 

devresinde aralarındaki fark çok azdır. 

 
Işıklı Gölü etrafında düzenlemeler yapılmadan önce, Gökgöl daha dar bir alan kapladığı için 

yükseltisi 820 m.’nin üzerinde olan arazilerde zirai faaliyetler yapılabiliyordu. 

Düzenlemelerden sonra Gökgöl’ün su seviyesi yükselerek, önceden ziraat yapılan alanlar 
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yüksek taban suyu nedeniyle ziraat dışı kalmıştır. Göl etrafındaki arazilerin toprak profillerinde 

bulunan organik madde, taban suyunu çabuklaştırıcı bir etki yapmakta, gölde su seviyesi 

düştüğünde civar arazilerin taban suları kısa sürede düşmektedir. Seviye yükseldiğinde ise 

arazilerden göle doğru olan taban suyu tahliyesi güçleştiği gibi, gölden çevreye doğru taban 

suyu akımı başlamaktadır. Işıklı Gölü ve civarındaki düzenlemelerden sonra yükseltisi 823 

m.’ye kadar olan arazilerde yüksek taban suyu nedeniyle ziraat yapmak imkânsızlaşmış ve DSİ 

tarafından bu araziler kamulaştırılmıştır. Bu bakımdan Gökgöl Köyünün ziraat alanları yok 

denecek kadar azdır.   

 

  
Şekil 39. Alanın Türkiye’deki yeri 
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Akdağ; Ege Bölgesinde Denizli İli Çivril ilçesi ile Afyonkarahisar İli Sandıklı ve Kızılören İlçeleri 

sınırları içerisinde kalmaktadır. 
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Şekil 40. Alanın uydudan görünümü 

 
Akdağ, Dinar – Çivril Devlet Karayolunun kuzeyinde yer almaktadır. Antalya’yı ülke ulaşım 

ağına bağlayan önemli ulaşım güzergâhının üzerinde yer alması karayolu ile ulaşılabilirliğini en 

üst düzeye çıkarmıştır. Antalya’yı Ankara ve İstanbul’a bağlayan D650 Karayolu güney batı 

sınırında,  kuzey-güney yönünde baştan sona kat etmektedir. 

 

 
Şekil 41.Akdağ YHGS’nin coğrafi konumu 

 
Tabiat Parkının tamamı Denizli Çivril Akdağ YHGS sınırları içerisinde kalmaktadır. YHGS'lerin 

ön etüt raporlarındaki sınır tarifleri ve mevcut sınır tespitleri OGM ile yapılan 01.07.2007 tarihli 

protokol doğrultusunda hassas olarak GIS ortamında sayısal olarak yeniden üretilmiştir. Bu 

çalışma ile alanın toplam büyüklüğünün Akdağ Tabiat parkı ile birlikte 25965.0 ha olduğu 

anlaşılmıştır. Bu alanın 14693.0 Hektarı Akdağ Tabiat parkı statüsünde 11272.0 hektarı  

Afyonkarahisar – Denizli Akdağ YHGS statüsündeki yerlerdir. 

IŞIKLI 

GÖLÜ 
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1/25 000 ölçekli memleket paftalarından  L23b2-b3-c2 ve L24a1-a3-a4-d1 paftalarında 

kalmakta olan Afyonkarahisar – Denizli Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ; 

 

GCS_European datum 1950 (ED_1950_UTM zon 35N) koordinat sistemine göre; 
 
Kuzeyi  : 4256326 

Güneyi  : 4236225 

Doğusu :   773952 

Batısı    :   754283    grid hatları arasında kalmaktadır. 
 
Alanın deniz seviyesinden yüksekliği 900 m. – 2400 m. arasında değişmektedir. 
 
5.1.3. Alanın büyüklüğü 
 
Işıklı Gölü Yüzölçümü 7300 hektar, koordinatları 38º14'K 29º55'D, rakım 821 metredir. 
 
Gökgöl ise, Işıklı Gölünü çeviren seddin sona erdiği güney kesimindeki bağlantı ile bu göle 

dökülür. Bağlantının doğu-batı doğrultusunda uzunluğu  8.5 km.’dir. Işıklı Gölünü besleyen 

önemli bir kaynak özelliği taşıyan Gökgöl; 300 ha. bir göl aynası ile çevresindeki sazlık ve 

bataklıktan oluşan 700 ha. Gökgöl Ekosisteminden oluşmaktadır. 

 
Denizli Çivril Akdağ YHGS ve Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ YHGS alanları toplam büyüklüğü 

Akdağ Tabiat Parkı ile birlikte 25.965 ha olup bunun 14.693 Hektarı Akdağ Tabiat Parkıdır. 

 
4. Giriş noktaları (Koordinatları, sayısı) 
 
Gerek Işıklı – Gökgöl gerekse Akdağ geniş bir alana yayılı ve birçok noktadan ulaşıma açık 

olduğundan giriş noktaları ve koordinatları tam olarak belirlenmemiştir. 

 
Ancak Akdağ Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı çalışması kapsamında Akdağ Tabiat Parkı 

sınırları içerisine giren her türlü araç ve yaya trafiğinin düzenlenebilmesi ve kontrol 

edilebilmesi için, ulaşım güzergahlarının başlangıç ve bitiş noktalarında “Giriş Kontrol 

Noktaları” düzenlenmiştir. Akdağ Tabiat Parkı alanında teklif edilen 6 adet Giriş Kontrol 

Noktası aşağıda verilmiştir. 

 

1. Menteş Yolu Giriş Kontrol Noktası, 
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2. Cumalar-Çivril Yolu Giriş Kontrol Noktası, 

3. Çamoğlu-Sorkun Yolu  1. Giriş Kontrol Noktası  

4. Çamoğlu-Sorkun Yolu  2. Giriş Kontrol Noktası  

5. Gümüşsu Tokalı Kanyonu Giriş Kontrol Noktası 

6. Gümüşsu-Zirve Yürüyüş Yolu  Giriş Kontrol Noktası 

 
5.1.4. Ulaşım Vaziyeti (Koordinatlarıyla harita üzerinde) 
 
5.1.4.1. Anayollar 
 

 
Yaya yolları, patikalar 

 
Işıklı ve Gökgöl alanı ve çevresinde özel olarak düzenlenmiş yaya yolları bulunmamaktadır. 

Çevrede yaşayanlar tarafından ziraat ve hayvancılık maksatlı kullanılan yollar ile sedde yolları 

mevcuttur. 

 
Akdağ Tabiat ParkıYürüyüş Güzergâhları 
  
Akdağ Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişim Planında; ana kaynak değer olan biyolojik, 

jeomorfolojik oluşumların tahribata uğratılmadan sınırlı, düzenli ve programlı bir şekilde 

korunarak kullanılması ve devamlılığının sağlanması ile kültürel kaynak değeri olarak önem 

kazanan geleneksel yaylacığın korunması ve yaşatılabilmesi amacı doğrultusunda bilimsel 

maksatlı tanıtma, bilgilendirme ve sportif faaliyetlere yönelik aşağıda verilen hatlarda yürüyüş 

güzergâhları belirlenmiştir.  
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1. Kocayayla Yürüyüş Güzergâhı 

Eski Orman Bakımevi Tanıtım Biriminden başlayan Kocayayla yürüyüş güzergâhı 

(zorluk derecesi düşük)   

2. Çamoluk Tepe-Çimek Tepe Yürüyüş Güzergâhı 

Eski Orman Bakımevi Tanıtım Biriminden başlayan Çamoluk Sırtı-Çimektepe- Eski 

Orman Bakımevinde sonlanan yürüyüş güzergâhı (zorluk derecesi düşük)  

3. Sığırkuyruğu Tepe –Kartalçimen Tepe Yürüyüş Güzergâhı 

Sığırkuyruğu Orman bekçi kulübesi-Sığırkuyruğu tepe -Kartalçimen tepe etekleri-

Sığırkuyruğu yaylası güneyinden devam ederek başlangıç noktasına ulaşan yürüyüş 

güzergâhı (zorluk derecesi düşük)  

4. Karanlık Dere – Tokalı kanyonu yürüyüş güzergâhı (zorluk derecesi yüksek)  

5. Sığırkuyruğu-Akkale Tepe Zirve Yürüyüş Güzergâhı (zorluk derecesi yüksek)  

 
Karanlık Dere olarak başlayan, Akçay Dere olarak devam eden, Tokalı Kanyonu olarak 

adlandırılan Akçay Dere kesimi yürüyüş için tercih edilen bölgelerden birisidir. Yürüyüş için 

tercih edilen diğer bir güzergâh da Tabiat Parkının batı ve güneybatı yönündeki yükseltisi olan 

Büyükgedik Tepe, Güvencigeçidi Tepe ve Deveboynu Tepenin oluşturduğu Akdağ zirve hattıdır. 

Aynı güzergâhın devam etmesi öngörülmüştür. Gerek Karanlık Dere ile Tokalı Kanyonu gerekse 

Akdağ Zirve hattı topografik özellikleri açısından zor şartlara sahiptir.  Bu nedenle Akdağ Zirve 

hattı, Karanlık Dere vadisi ve Tokalı Kanyonu yüksek zorluk derecesinde yürüyüş güzergahı 

olarak belirlenmiştir.  

 
5.1.4.2. Küçük yollar (yayla yolları vb) 
 
Akdağ Tabiat Parkı İçi Ulaşım 
 
Tabiat Parkı sınırları içerisine dört noktadan taşıt ile girilebilmesi öngörülmüştür, taşıt giriş 

noktaları; 1. Sorkun-Çamoğlu birinci girişi, 2. Sorkun-Çamoğlu ikinci girişi, 3.Menteş girişi, ve 

4. Çivril-Cumalar girişi olarak düzenlenmiştir. 

 
Daimi taşıt trafiğine açık olarak düzenlenen taşıt yolları; tabiat parkı sınırları içine girmesine 

imkân tanınan (otobüs hariç) tüm taşıtlara açıktır. Bu güzergahta Çamoğlu yerleşimi girişinden 

Kocayayla’ya ulaşan aks Kocayayla girişinde ikiye ayrılmakta, yol batı yönünde devam 

edildiğinde Çivril-Cumalar girişine bağlanmaktadır, diğer yön  takip edildiğinde Menteş giriş 
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yolu ile bağlantı sağlanmaktadır. Bu düzenleme ile Tabiat parkının dört ana giriş noktasını 

birbirine bağlayan ana taşıt ulaşım sistemi oluşturulmuştur. 

 
Servis amacına yönelik olarak düzenlenen güzergah ise Kocayaylanın güney yönünden 

başlayıp Ortakapuz Dere-Akçay Dere birleşme noktasına bağlantı sağlamaktadır. Bu güzergah 

sadece Tokalı Kanyonuna gelen yürüyüş kafilelerine yönelik olarak düzenlenmiştir. 

 

5.1.5. Kısaca tüm görsel kaynakların tanımlanması 
 

5.1.5.1. Topografya çeşitliliği (eğimli yerler, düzlükler, vb.) 
  
Işıklı ve Gökgöl alanı ve yakın dolayında; Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı Burgaz Grubu’na ait 

Sivaslı Formasyonu, Işıklı-Belence Metasedimentleri ve Burgazdağ Formasyonu, Akdağ 

Grubu’na ait Jura yaşlı Ergenlik Resifal Kireçtaşı, Filiş ve Karmaşık Seri’ye ait Üst Kretase yaşlı 

Ofiyolitik Kayaçlar ve Eosen’den günümüze kadar değişik yaşlara sahip Neo-Tektonik Örtü 

Birimler yüzeylenmektedir. İnceleme alanı ve yakın dolayı için, 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası 

baz alınarak oluşturulan jeoloji haritası aşığıda verilmektedir. 
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Akdağ; kuzeybatıdan-güneydoğuya doğru alçalan iki silsile halinde uzanmaktadır.  Birinci silsile 

Bakırlı dere’den başlayıp, Tokalı kanyonu’nda son bulan birinci Akdağ olup, en yüksek tepesi 

2446 m ile Kıraç tepesi’dir. İkinci silsile Tokalı kanyonu’nda başlayıp Düzbel’deki  Sarp dere’de 

son bulan ikinci Akdağ olup, en yüksek tepesi 2343 m ile Akkıraç tepesi’dir.  

 
Akdağ YHGS’ deki litostratigrafik birimleri yaşları Paleozoyik’ten Pliyo-Kuvaterner’e kadar 

değişen kayaçlar oluşturur. Alandaki temel kayaçları Paleozoyik yaşlı Kestel formasyonuna ait 

fillitler, kuvarsitler ile kuvarsit-serisitler oluşturur. En genç birimler ise Pliyo-Kuvaterner’e ait 

kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve konglomeralardır. Genel olarak, Akdağ YHGS’nın da içinde yer alıdığı 

bölgede Menderes masifi örtü şist ve karbonatlarını temsil eden Burgaz grubu ile Batı Toroslar 

kapsamındaki Akdağ grubuna ait kaya birimleri birbirlerine oldukça benzerdir. 
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Akdağ YHGS alanı tektonik açıdan Toros orojeninden etkilenmiş bir bölge içerisindedir. Bu 

nedenle Akdağ YHGS alanı içerisinde jeolojik süreç boyunca geniş alanları etkilemiş bindirme 

faylar izlenebilmektedir. Bunlara ilişkin ayrıntılara ilerleyen bölümlerde değinilecektir. Ayrıca 

bindirme faylarının etkisiyle sınırlar boyunca breşleşmeler, sürüklenme kıvrımları ve 

metamorfizma oluşmuştur. Bunlarda tipik olanı çalışma alanının yaklaşık orta kesimlerinde 

kuzeybatı – güneydoğu uzanımlı Kestel formasyonu ile Karatepe Verrucano formasyonu ve 

Derealanı formasyonları arasındaki bindirme fayıdır. Bu bindirmenin etkisiyle Kocayaylada 

porfiroyid şistler kıvrılmış ve kırılmış, bu bölgenin kuzeyinde yer alan Karacık tepede Karatepe 

Verrucanoformasyonunun kumtaşı ve konglomeraları az gelişmiş bir şistsellik kazanmış ve 

metakumtaşından şiste geçiş aşamasına varan dinamometamorfik etkinlik oluşmuştur (Öngür, 

1973). Akdağ YHGS’nin doğusunda yer alan Kocakarakaya tepe civarında bindirmiş şist kütlesi 

Karatepe Verrucano ve Derealanı formasyonlarının devrik tabakaları üzerinde durmaktadır.  
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Işıklı ve Gökgöl, Büyük Menderes Nehir Havzası’nın beslenme alanında yer almaktadır. 

Yaklaşık 500 km. uzunluğa sahip olan Büyük Menderes Nehrinin drenaj alanı 26137.8 km2’dir. 

Büyük Menderes Nehir Havzası, Afyon, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Muğla ve Uşak 

illeri idari sınırlarını ihtiva etmektedir. Işıklı Göl ve Gökgöl sulakalan sisteminin drenaj alanı ise 

3832.7 km2 olup, Büyük Menderes Nehir Havzası’nın yaklaşık  % 14.5’lik kısmını 

oluşturmaktadır 
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Alanı, hidrolojik olarak 3 tane alt havzadan oluşmaktadır. Alt havzalar, bu sistemlere yüzeysel 

akımla beslenim gerçekleştiren akarsu kolları dikkate alınarak Işıklı Gölün boşalım noktasından 

itibaren oluşturulmuştur. Alt havzalar, Işıklı Göl–Gökgöl, Kufi Çayı ve Karakuyu alt havzaları 

olarak adlandırılmıştır. Karakuyu alt havzasında drene olan yüzey suları Büyük Menderes 

Nehri, Kufi Çayı alt havzasında drene olan sular ise, tahliye kanalı aracılığı ile Işıklı Göl ve Gökgöl 

sulakalan sistemini beslemektedir.  
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5.1.5.2. Su Noktaları 
 
Işıklı Göl ve Gökgöl sulakalan sisteminde su noktalarını, akarsular, kaynaklar, sondaj kuyuları, 

göller, bataklık alanlar ve drenaj kanalları oluşturmaktadır. Işıklı Göl ve Gökgöl sulakalan 

sistemi için oluşturulan hidroloji haritası ve su kimyası ölçüm noktalarını gösteren harita 

aşağıda verilmektedir. 

  

 
Şekil 42.Işıklı Göl ve Gökgöl Sulakalan Sisteminin Hidroloji Haritası 
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Akarsular  
 
İnceleme alanının en önemli akarsuyu, Büyük Menderes Nehri’dir. Dinar ve Işıklı Göl–Gökgöl 

sulakalan sisteminin Kuzeyinde yer alan Akdağ dolaylarında doğmakta, Ege Denizi’ne 

dökülmektedir. 

 
Dinar dolaylarında ana akarsu ve çayların sularını toplayan Büyük Menderes Nehri, Işıklı Göl–

Gökgöl sulakalan sisteminin GD’da Kabaklı dolaylarında Çivril Grabeni’ne ulaşmaktadır. Çivril 

Grabeni içinde yer alan inceleme alanında, Büyük Menderes Nehri geniş düzlükler boyunca 

menderesler yaparak Işıklı Göl– Gökgöl sulakalan sistemine kadar akışına devam etmektedir. 

Büyük Menderes Nehri’ne ek olarak; Işıklı Göl–Gökgöl sulakalan sisteminin KD ve KB’da yer 

alan sırasıyla Gökgöl ve Işıklı karst kaynaklarından boşalan yeraltısuları ile Gümüşsu 

dolaylarından Akdağ ve yakın dolayında meydana gelen yüzeysel akımları drene eden dere 

suları, göl sistemini beslemektedir. Buna ek olarak Kufi Çayı tarafından drene edilen 

yüzeysuları ise, alanının B’sında yer alan kanal ile sulak alan sistemine ulaşmaktadır.  

 
Işıklı Göl ve Gökgöl sulak alan sistemi ve yakın dolayında gözlem yapan Akım Gözlem 

İstasyonlarında (AGİ) gözlenen akım değerlerine ait istatistiki değerlendirmeler sonucunda 

sulak alan sistemine, Işıklı kaynaklarından ortalama 5.204 m3/s, Kufi Çayından ortalama 2.668 

m3/s ve Dinar Çayından ise ortalama 3.120 m3/s oranında bir yüzey suyu katkısı geldiğini 

göstermektedir. Işıklı Gölün çıkışında yer alan regülatörde gözlenen ortalama debi değeri ise 

12.627 m3/s’dir.  

 
Drenaj Kanalları  
 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından sulama suyu sağlamak amacı ile yapılmış 

olan sulama kanalları yer almaktadır. Bu kanallardan Gümüşsu Sulama Birliği, Irgıllı–Sütlaç 

Sulama Birliği, Işıklı Sulama Birliği, Çivril Sağ Sahil Sulama Birliği ve Çivril – Baklan Sol Sahil 

Sulama Birliği tarafından sulama suyu sağlamaktadır. 

  
Sulama kanallarının yanı sıra, ziraat arazisi oluşturmak ve sulamadan dönen suların tahliyesi 

amacı ile özellikle Gümüşsu Sulama Birliği, Irgıllı – Sütlaç Sulama Birliği, Işıklı Sulama Birliği ve 

Çivril Sağ Sahil Sulama Birliği’nin bulunduğu alanlarda kurutma kanalları yer almaktadır.  
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Kaynaklar 
 
Alanda sürekli boşalım sağlayan Işıklı Pınar, Gökgöl, Yuvaköy ve Yapağı kaynakları yer 

almaktadır. Işıklı karst (Akgöz) kaynağının akiferini Triyas-Kretase yaşlı Burgazdağ 

Formasyonu’na ait dolimitler, Gökgöl karst kaynaklarının akiferini ise Akdağ Grubuna ait Jura 

yaşlı Ergenlik Resifal Kireçtaşları oluşturmaktadır. Üstün (2008) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmada; Işıklı Pınar, Gökgöl, Yuvaköy ve Yapağı kaynaklarının ortalama debi değerlerinin 

sırası ile 3.371, 2.301, 1.028 ve 0.259 m3/s olduğu belirtilmektedir. Bu kaynaklara ek olarak 

mevsimsel boşalım sağlayan kaynaklar da yer almakla birlikte bu kaynakların debileri 1-2 l/s’yi 

geçmemektedir. 

 
Kuyular  
 
Keson Kuyular 
 
Köylülerin büyük bir çoğunluğu, içme ve kullanma suyu temin etmek ve ekili arazilerini imkân 

nispetinde yeraltısuyu ile sulamak amacıyla evlerinin önünde ve arazilerinde keson kuyular 

açmıştır. Bu keson kuyular, özellikle alanının B ve G kesiminde açılmış olup derinlikleri 5-10 m. 

arasında değişmektedir. Söz konusu kuyular kayıt altına alınmamış olup sayıları 

bilinmemektedir. 

 
Sondaj Kuyuları 
 
Işıklı Göl ve Gökgöl sulak alan sistemi yakın dolayında sulama birliklerine su sağlamak amacı 

ile DSİ tarafından farklı maksat ve derinlikte sondaj kuyuları açılmıştır. Buna ek olarak DSİ 

tarafından ovanın değişik yerlerinde; araştırma ve işletme sondaj kuyuları açılmıştır. İnceleme 

alanındaki kayıtlı araştırma, işletme ve derin sondaj kuyusu sayısı toplam 121 tanedir. Sürekli 

yeraltısuyu seviye gözlemi yapılan kuyular Işıklı Göl’ün KB-K-KD sınırında yer almaktadır. 

Gümüşsu’da (37229) yer alan bir kuyu dışında diğer kuyularda gözlenen en düşük su seviye 

değerleri Işıklı Göl’ün taban kotunun (814 m.) üstünde yer aldığını göstermektedir. Bu vaziyet, 

Işıklı Göl’ün KB-K-KD sınırındaki alansal yeraltısuyu Akdağ’dan itibaren Işıklı Göle doğru 

gerçekleştiğini ifade etmektedir. Ayrıca 37229 nolu kuyudaki yeraltısuyu seviyesinin Işıklı 

Gölün taban kotunun altında yer alması ise bu kuyunun bulunduğu bölgede aşırı yeraltısuyu 

kullanımı olduğunu işaret etmektedir.   
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Göller  
 
Proje çalışmasına konu olan Işıklı Göl ve Gökgöl alanının içinde yer almaktadır. Işıklı Göl ve 

Gökgöl’ün toplam yüzey alanları 62.89 km2 olup çevresi ise 56.4 km.’dir. 

 
DSİ XXI. Bölge Müdürlüğü, Işıklı Göl ve Gökgöl sulakalan sisteminin G kenarı kuşaklama kanalı 

ve mansabına ise bir adet regülatör inşa etmiştir. Söz konusu regülatörede, DSİ XXI. Bölge 

Müdürlüğü tarafından göl sisteminin su seviyesi, 1981-2008 yılları arasında aylık aralıkta 

kaydedilmektedir. Sulakalan sisteminin G’de yer alan mühendislik yapılarından dolayı, ölçülen 

seviye değerleri gölün tabii seviye değerlerini ifade etmemektedir. Buna ek olarak yapılacak 

olan değerlendirmelerde, söz konusu mühendislik yapılarından dolayı, Işıklı Göl ve Gökgöl tek 

bir göl olarak kabul edilmiştir. Buna karşın 1981-2008 yılları arasında, Işıklı Göl ve Gökgöl 

sulakalan sisteminde gözlenen en düşük ve en yüksek su seviyesi sırası ile 816.43 m. ile 821.13 

m. arasında değişmekte olup gölün ortalama su seviyesi ise 818.85 m. olarak gözlenmiştir. 

 
Diğer taraftan DSİ XXI. Bölge Müdürlüğü tarafından 4-25 Haziran 1998 tarihinde Işıklı Göl’ün 

batimetri haritasının çıkarılması amacı ile çalışma yapılmıştır. Söz konusu çalışma sonucunda 

Işıklı Göl’ün en düşük taban kotu 814.0 m. olarak belirlenmiştir. 1981-2008 tarihleri arasında 

gözlenen su seviyeleri ve göl batimetri haritasından elde edilen en düşük taban kotu dikkate 

alındığında, Işıklı Göl’ün en derin yeri yaklaşık 7 m. olarak hesaplanmıştır. 

 
DSİ XXI. Bölge Müdürlüğü tarafından 1998 yılında yapılan batimetri çalışmaları sonucunda elde 

edilen veriler değerlendirilmiş ve Işıklı Göl’ün batimetri haritası elde edilmiştir. Işıklı Göl’ün 

maksimum işletme kotu olan 821 m. üst sınır olarak kabul edilmiştir. Işıklı Gölün en derin 

noktası ise 814 m. ile gölün KD’da yer almaktadır. 

 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda Işıklı Gölün en düşük, en yüksek ve ortalama su seviye 

değerleri sırası ile 814.0, 821.0 ve 817. 88 m. olarak hesaplanmıştır. 

  
Ayrıca elde edilen batimeteri haritasının değerlendirilmesi sonucunda, Işıklı Göl için su seviyesi 

ile alan ve hacim ilişkisi değerlendirilmiştir. Işıklı Gölde depolanan toplam su hacminin % 50’si 

814 ile 816 m kotları arasında yer almaktadır. Bu suyun depolandığı alan göl toplam alanının 

yaklaşık % 20’sine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte Işıklı Gölün su seviyesinin 821 m olması 
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hâlinde toplam hacmi 256.767 × 106 m3 ve göl toplam alanı ise 52.691 × 106 m2 olarak 

hesaplanmıştır.  

 
Barajlar   
 
Işıklı Göl ve Gökgöl sulakalan sistemi alt drenaj alanı içinde baraj bulunmamakla birlikte, 

sulakalan sisteminin KB’da Kufi Çayı alt havzasında, Sandıklı’nın K’de DSİ tarafından işletilen 

Örenler Barajı yer almaktadır. 

 
Işıklı Göl ve Gökgöl Sulak alanında balıkçılık, turizm, hayvancılık, ziraat, torf işletmeciliği, saz 

kesimi, avcılık ve madencilik gibi faaliyetler yapılmakta aynı zamanda içme suyu ve sulama 

suyu kaynağı olarak da yararlanılmaktadır. 

 
5.1.5.3. Vegetasyon çeşitliliği; saf, karışık, tabii, yaşlı, bakir vb. 
 
Akdağ vejetasyon açısından YHGS ve Tabiat Parkı birlikte incelenmiş ve alandaki hedef 

tür/türler in ekolojik istekleri de  göz önüne alınarak makro bir vejetasyon  değerlendirmesi 

yapılmıştır. 

 
a- Ağaç, Ağaçcık ve Çalılar: Sahadaki başlıca Ağaç, Ağaçcık ve Çalı türleri: Kızılçam (Pinus 

brutia), Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana), Ardıç (Juniperus foetidissima, Juniperus 

exelsa, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus), Meşe (Quercus pupescens, Quercus 

ithaburensis, Quercus cerris, Quercus coccifera, Quercus trojana, Quercus infectoria), 

Karaağaç (Ulmus glabra), Söğüt (Salix alba, Salix pedicellata), Titrekkavak (Populus tremula), 

Kestane (Castanea sativa), Ceviz (Juglans regia), Çınar (Platanus orientalis), Porsuk (Taxus 

baccata), Kavak (Populus alba), Dişbudak (Fraxinus angustifolia), Kızılcık (Cornus mas), Laden 

(Cistus lauririfolius. Cistus salviifolius), Adifındık (Corylus avellana), Koyunkıran (Hypericum 

heterophyllum), Dağ akçaağacı (Acer hyrcanum ssp, keckianum), Defne (Laurus nobilis), Cehri 

(Rhamnus ssp.), Barut ağacı (Frangula alnus), Karamuk (Berberis spp.), Mürver (Sambucus, 

nigra), Hanımeli (Lonicera caucasica), Ilgın (Tamarix ssp.), Hünnap (Zizypus jujuba), Sumak 

(Rhus coriaria ), Boyacı sumağı (Cotinus coggyria), Muşmula (Mespilus germenica ), Menengiç    

(Pistacia tarebinthus), Karaçalı (Paliurus spina-christi), Çitlenbik (Celtis australis, Celtis 

glabrata), Üvez (Sorbus umbellata), Alıç (Crataegus ssp.), Dafna (Daphne oleoides), Yabangülü 

(Rosa ssp.), Badem (Amygdalus communis, Amygdalus orientalis), Ahlat (Pyrus ssp.), Yabani 
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erik (Prunus ssp.), Bögürtlen (Rubus canascens), Dağ Muşmulası (Coteneastter ssp.), Kapari 

(Capparis ovata), Sarı Çiçekli Yasemin (Jasminum fruticans), Abdestbozan (Poterium 

spinosum), Katırtırnağı (Spartium, Genista ssp.), Orman Sarmaşığı (Hedera helix), Taflan 

(Euonymus europaea), Pelin (Artemisia ssp.) dir. 

 
Bitki grupları itibariyle toplam sahaya oranları: Bozuk Karaçam Ardıç (BÇkAr) %21, Karaçam 

Koru Ormanı (Çk) %14, Bozuk Meşe Baltalığı (BMBt) %10.25, Bozuk Diğer Yapraklılar (BDy) %9, 

Bozuk Ardıç(BAr) %8, Bozuk Meşe Ardıç (BMAr) %6, Bozuk Karaçam ormanı (BÇk) %3, Bozuk 

Ardıç Meşe Taşlık (BArM-T) %1.5, Meşe baltalığı (MBt) %1.5, Bozuk Meşe (BM) %0.7, Kızılçam 

Koru Ormanı (Çz)  %0.5 dir. (Akdağ tabiat parkı bölümünde bulunan ormanlar) 

 
YHGS deki ormanlık alanlar ( Akdağ TP dışında kalan) Afyon Sandıklı ve Denizli Çivril orman 

işletme şeflikleri mesuliyet alanlarında kalmaktadır. Bu işletme şefliklerine ait orman 

amenajman planları meşcere haritaları üzerinde yapılan çalışma ile alanda kalan ormanlık 

alanlar ve bu alanlardaki ağaç va ağaçsıların oluşturdukları karışımların, kapalılık, yaş, 

vaziyetleri ve makro vejetasyon yapısı, ayrıca orman harici yer kaplayan alanlarla ile ilgili 

bilgiler aşağıda Tablo’da verilmiştir. 
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Mescere tipi Alanı (Hektar) Mescere tipi Alanı (Hektar) 

Ag0 45.5 Çkc1 28.0 

BAr 415.5 Çkc2 59.5 

BArM 19.5 Çkc3 208.0 

BÇk 771.0 Çkcd1 41.5 

BÇk-T 1538.5 Çkcd2 178.0 

BÇkAr 1411.0 Çkcd3 52.0 

BÇkM 767.5 Çkd1 41.0 

BÇz 1.5 Çkd2 20.0 

BDy 157.0 Çzc1 10.0 

BM 1917.0 Çzc2 1.5 

BMAr 432.0 Çzcd2 10.0 

Mescere tipi Alanı (Hektar) Mescere tipi Alanı (Hektar) 

Çka 589.0 MBt3/10 13.0 

Çka0 57.0 MBt3/40 136.5 

Çka2 2.0 T 109.0 

Çkb3 64.0 OT-T 2.0 

Çkbc2 24.0 OT 1085.0 

Çkbc3 47.5 Z 254.0 

  İs 2.5 

  TOPLAM ALAN 11272.0 

Tablo 51.Orman Alan Tipleri ile Diğer Arazi Kullanımları 

 
b- Otlar ve Sazlar: Sahada çeşitli çayır otları , Sütleğen (Euphorbia ssp.), Mercanköşk 

(Origanum ssp.), Adaçayı (Salvia ssp.), Kekik (Thymus ssp.), Sığırkuyruğu (Verbascum 

heterobarbatum, V. luridiflorum) , Nane (Mentha ssp.), Kirpi yastığı (Acantholimon ssp.), Dağ 

Yavşan otu (Veronica ssp.), Geven (Astragalus gaeobotrys, A. mitchelianus, A. paecilanthus), 
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Eğrelti (Dryoptris filix-mas.), Kantaron (Hypericum heterophyllum, H. aviculariifolium ssp. 

uniflorum), Pelin (Artemisia ssp.), Yumak otları (Festuca ssp.), Sarı ot (Boreava aptera), Nicar 

otu (Barbarea hedgeana), Çan çiçeği (Campanula sorgerae), Orman müşiri (Asperula ritida ssp. 

hirtella), Kuşkonmaz (Cardus nutans ssp. falcato-incurvus) Peygamber çiçeği (Centaurea 

carlensis ssp. maculiceps, C. olimpica), Deve dikeni (Cirsium sipyleum), Karanfil (Dianthus 

erinaceus var. alpinus), Ölümsüz çiçek (Helichrysum compactum), Taş nanesi (Micromeria 

cristata ssp. phrygia), Gelincik (Papaver spicatum var. spicatum), Sabun otu (Saponaria 

pamphylica), Yemlik (Scorzonera violacea), Dağ çayı (Sideritis condensata), Nakil çiçeği (Silene 

caryophylloides ssp. echinus), Crenosciadium siifolium, Asyneuma compactum, Cypeola 

ciliata, Erysimum pallidum,çeşitli sukkulent bitkiler ve Soğanlı bitkiler mevcuttur. Sümbül 

(Scilla bifolia), Sarıkokulu (Erantis hymalis), Ağlayan gelin (Fritillaria pinardii), Lale (Tulipa 

orphanidea), Karçiçeği (Merendera trigyna, Merendera attica), Safran (Crocus ssp.), Kardelen 

(Galanthus gracilis), Süsen (İris suaveolens) Arap sümbülü (Muscari ssp.), Glayöl (Gladiolus 

atroviolacens), Siklamen (Cyclamen mirabilis) sahadaki  mevcut soğanlı bitkilerden bazılarıdır. 

Sahada bulunan Çobandeğneği (Polygonum afyonicum) yeni tür (endemik) dür. 

 
Sahanın nemli ortamlarında bulunan Hasır sazı (Juncus ssp.), Çayır sazı (Carex ssp.) ve Papirus 

otu (Cyperus ssp.) sahadaki sazlardan bazılarıdır. Orman içi açıklarında bulunan otlar ve 

sazların toplam sahaya oranı %18 dir. 

 
c- Yosun, Mantar ve Likenler: Saha yosun, mantar ve liken açısından zengindir. Sahada 

bulunan yenebilen mantarlardan bazıları Morchella esculenta (Kuzugöbeği), Morchella conica 

(Kuzugöbeği), Lactarius deterrimus (Çıntar), Coprinus comatus, Marcolepiota 

procera,Agaricus campastris, Armilleria mellea, Tricholoma terreum (Karakız mantarı), 

Pleurotus ostreatus (Kavak mantarı), Pleurotus eryngii, Chroogomphus rutiles (Geyik mantarı), 

Rhizopogon luteolus (Domalan), Lycoperdon perlatum (Şeytan kınası), Lycoperdon molle 

(Şeytan kınası), Polyporus squamosus (Kadifeli)’ dir.Sahadaki odun tahripçisi mantardan 

bazıları: Stereum hirsitum, Mycena strabicicola’dır. Inocybe fastigiata ise sahadaki zehirli 

mantarlardan birisidir. 

 
 
 
 



  
   
 

                                                                  307                                                             
 

DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

5.1.6.  İklimsel veriler 
 

5.1.6.1. Sıcaklık 
 
Işıklı Göl ve Gökgöl sulakalan ekosistemi ve yakın dolayında yer alan MGİ’da gözlenen, yıllık 

ortalama sıcaklık değerleri dikkate alınarak inceleme alanı için sıcaklık dağılım haritası 

oluşturulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, inceleme alanı ve yakın dolayında 

gözlenen en düşük ve en yüksek yıllık ortalama sıcaklık değerleri 10.66 C ile 13.55 C arasında 

değişmekte olup, yıllık ortalama sıcaklık ise 12.76 C olarak hesaplanmıştır. 

 
Ölçüm yapılan 4 istasyonun ortalamalarına göre, en soğuk ay 3.7oC ortalama ile Ocak ayı, en 

sıcak ay ise 25.0oC ortalama ile Temmuz ayıdır. Bölge yaz aylarında 23.8oC ortalama sıcaklığa 

sahip iken kış aylarında ise, ortalama sıcaklık 4.5oC’ dır. 

 
Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Akdeniz iklim bölgesinde olup Ege - İç Anadolu iklimi 

arasında bir geçiş bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgenin hakim iklim tipi, oldukça yüksek 

yağış, karakteristik ve tipik şiddetli yaz kuraklığıdır. Netice olarak alandaki iklimin klasik 

anlamda Akdeniz-İç Anadolu geçit özellikleri yansıttığı söylenebilir. Alan Güneyde Büyük 

Menderes Vadisi boyunca Ege’ye açık olması nedeniyle, bu kesimde flora ve vejetasyonun 

yapısı da (örneğin Quercus coccifera topluluğunun bulunuşu gibi) bu vaziyeti doğrular 

niteliktedir. Buna karşılık alanın Büyük Menderes Vadisi bitiminde ani bir yükselim yapması ve 

söz konusu vadiye dik konumlu bulunması nedeniyle, kuzey ve doğu kesimleri daha karasaldır. 

Bu iklim, Ege Bölgesi'nin büyük bir bölümü ile İç Anadolu'nun batı kesiminde ve Akdeniz 

Bölgesi'nde Torosların güneye bakan kesimlerinde etkilidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve 

yağışlıdır. Kıyı kuşağında kar yağışı ve don olayları nadir olarak görülür. Yüksek kesimlerde 

kışlar karlı ve soğuk geçer. YHGS ve çevresinde kışlar oldukça sert ve kar yağışlıdır. Ortalama 

yıllık toplam yağış 725.9 mm dir ve yağışların çoğu kış mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık 

toplam içindeki payı %5.7 dir. Bu yüzden bölgede yaz kuraklığı hakimdir. Yıllık ortalama nispi 

nem %63.2 dir. Kıyı kuşağının tabii bitki örtüsünü sıcaklık ve ışık isteği yüksek, kuraklığa 

dayanıklı olan kızıl çam ormanları ve maki vejetasyonu oluşturur. Yüksek yerlerde ise iğne 

yapraklı karaçam, sedir, ardıç ve göknar ormanları hakimdir. YHGS nin bulunduğu bölge, Afyon 

ve Denizli İllerinin sınırları içerisinde kalmaktadır. Alana ait iklim verileri Devlet Meteoroloji 

İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) web sitesindeki (www.dmi.gov.tr) Afyon ve Denizli İllerinde 
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bulunan meteoroloji istasyonlarına ait Uzun Yıllar (1975 - 2010) İçinde Gerçekleşen Ortalama 

Değerler ve Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler tablolarından 

alınmıştır.(www.dmi.gov.tr) 

 

İstasyon adı: 
AFYONKARAHİSAR 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2010) 

Ortalama Sıcaklık (°C) 0.2 1.7 5.5 10.4 15.1 19.3 22.3 22.0 17.8 12.3 6.6 2.1 

Ort. En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 
4.4 6.3 11.2 16.2 21.2 25.7 29.4 29.3 25.2 19.0 12.3 6.1 

Ortalama En Düşük 

Sıcaklık (°C) 
-3.4 -2.4 0.4 4.6 8.4 11.8 14.4 14.2 10.4 6.4 1.8 -1.4 

Ort. Güneşlenme 

Süresi (saat) 
2.9 4.0 5.2 6.2 8.2 9.9 11.2 10.6 8.7 6.3 4.7 2.7 

Ortalama Yağışlı Gün 

Sayısı 
11.7 12.0 12.2 12.7 11.6 7.7 4.2 3.8 4.8 8.0 8.8 12.4 

Aylık Toplam Yağış 

Miktarı Ortalaması 

(kg/m2) 

39.2 36.7 41.4 48.4 43.9 32.5 19.8 14.4 19.1 39.9 35.2 45.3 

 Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 - 2010) 

En Yüksek Sıcaklık (°C) 18.0 21.0 25.8 30.2 32.0 35.8 39.8 38.4 35.6 30.6 24.4 21.0 

En Düşük Sıcaklık (°C) -22.2 -22.0 -17.0 -7.6 -3.1 3.9 5.6 5.1 1.2 -4.6 -13.2 -18.0 

Tablo 52. Afyonkarahisar Meteorolojik Veriler 

 

 

 

 

 
 

http://www.dmi.gov.tr/
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İstasyon adı:DENİZLİ 
 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2010) 

Ortalama Sıcaklık (°C) 5.9 6.9 10.2 14.6 19.9 24.8 27.5 26.9 22.4 16.8 11.2 7.3 

Ort. En Yüksek Sıcaklık 

(°C) 
10.6 12.0 16.0 20.7 26.4 31.4 34.5 34.3 30.0 23.7 16.9 11.9 

Ortalama En Düşük 

Sıcaklık (°C) 
2.3 2.8 5.3 9.1 13.3 17.6 20.3 19.9 15.9 11.5 6.8 3.7 

Ort. Güneşlenme Süresi 

(saat) 
3.9 4.4 5.8 6.9 9.3 11.3 11.9 11.1 9.4 6.7 4.9 3.6 

Ortalama Yağışlı Gün 

Sayısı 
10.9 10.9 10.9 10.5 8.0 4.7 2.5 2.5 3.3 6.0 7.9 11.6 

Aylık Toplam Yağış 

Miktarı Ortalaması 

(kg/m2) 

76.1 76.7 63.5 55.3 37.1 24.4 20.4 11.7 13.2 36.7 62.3 83.9 

 Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 - 2010) 

En Yüksek Sıcaklık (°C) 22.6 25.9 30.8 35.8 37.0 42.4 43.9 44.4 41.6 34.4 29.3 25.1 

En Düşük Sıcaklık (°C) -9.5 -10.5 -7.0 -2.0 2.7 7.9 13.1 12.0 6.6 -0.8 -4.2 -6.3 

Tablo 53. Denizli Meteorolojik Veriler 

Tablolardan da anlaşıldığı gibi Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerlerin iki istasyon 

ortalamalarına göre yılın soğuk ayının ocak ayı olduğu, ortalama sıcaklığın 3,05 °C, en sıcak 

ayın Temmuz ayı olduğu ortalama sıcaklığın 24,9°C, sahadaki yıllık ortalama sıcaklık yaklaşık 

16,3°C civarında olduğu, en yağışlı ayın 64,6 Kg/m2 ile Aralık ayı olduğu görülmektedir. 

 
5.1.6.2. Yağış (yağmur, kar, dolu, sis vb) 
 
Işıklı Göl ve Gökgöl, son 30 yıl içerisinde gerek tabii gerekse insan etkisi sebebiyle değişimlere 

uğramıştır. Bu değişimlerin doğru olarak analiz edilmeleri sulakalan ve çevresinde yağış ve 

buharlaşma analizlerini içeren meteorolojik değerlendirmelerin önemini daha da 

arttırmaktadır. Her ne kadar söz konusu sulak alan ekosistemi içerisinde, insan etkisinin son 

yıllarda artmış olduğu bilinse de, küresel ısınmanın ve paralel olarak iklim değişikliğinin alan 
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üzerindeki etkisinin ayrıntılı olarak ortaya konması şüphesiz zorunludur. Bu maksatla, Işıklı Göl 

ve Gökgöl çevresinde ve sulak alan havzası içerisinde yeralan alanın meteorolojik özelliklerini 

yansıtabilecek istasyonlar seçilmiştir.1975–2008 yılları arasında Dinar, Denizli, Güney ve 

Denizli-Çivril istasyonları olmak üzere dört istasyon yağış, sıcaklık ve buharlaşma analizleri için 

seçilmiştir Bu maksatla, öncelikle inceleme alanı ve yakın dolayında yer alan tüm istasyonlarda 

gözlenen yağış, buharlaşma ve sıcaklık verileri için değerlendirme yapılmıştır. 

 
İnceleme alanı için yıllık toplam yağış miktarı, Eş Yağış Eğrisi ve Thiseen Poligon Usûlleri 

kullanılarak belirlenmiştir (Şekil5). Eş Yağış Eğrisi ve Thiseen Poligon Usûlleri kullanılarak Işıklı 

Göl ve Gökgöl sulakalan sistemi için hesaplanan yıllık toplam yağış miktarı sırası ile 440.99 ve 

442.71 mm/yıl olarak hesaplanmıştır. Her iki usûlle yapılan değerlendirmelerde, özellikle G-

GD’dan gelen yağışların, inceleme alanındaki yağış paternini oluşturduğu görülmektedir. 

İnceleme alanı ve yakın dolayında yer alan MGİ’da gözlenen yağış değerlerine göre; kış yağışları 

yıllık toplam yağışın yaklaşık % 34.53’nü oluşturmaktadır. Bunu sırası ile % 31.20 ile ilkbahar, 

% 22.71 ile sonbahar ve % 11.56 ile de yaz yağışları takip etmektedir. 

 

YAĞIŞIN MEVSİMLERE GÖRE DAĞILIMI 

MEVSİM Yağış (mm) Yağış Yüzdesi (%) 

  - İlkbahar   (Mart+Nisan+Mayıs) 144.8 29 

  - Yaz            (Haziran+Temmuz+Ağustos) 61.6 12 

MEVSİM Yağış (mm) Yağış Yüzdesi (%) 

  - Sonbahar  (Eylül+Ekim+Kasım) 114,0 23 

  - Kış              (Aralık+Ocak+Şubat) 178.5 36 

    Toplam 498,9 100 

 Tablo 53. Yağış 
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5.1.6.3. Rüzgâr (hızı ve yönü) 
 
Grafikler Afyonkarahisar’da rüzgar esme sayısının en çok NNW yönünde (3702) ve ortalama 
hızının 2.9 m/s olduğu, Çivril’de rüzgar esme sayısının en çok W yönünde (2854) ve ortalama 
hızının 1.5 m/s olduğu görülmektedir. 
 
5.1.6.4. Nemlilik 
 
Buharlaşma 
 

 
İnceleme Alanı ve Yakın Dolayındaki Mevcut MGİ’na Ait Eş Gerçek Buharlaşma-Terleme Haritası (Turc Usûlü) 
 

Turc Usûlü ile elde edilen gerçek buharlaşma-terleme değerleri kullanılarak inceleme alanı ve 

yakın dolayı için eş gerçek buharlaşma-terleme eğrisi haritası oluşturulmuştur. Hesaplamalar 

sonucu elde edilen veriler sonucunda proje alanı için gerçek buharlaşma-terleme miktarı 

377.97 mm/yıl olarak hesaplamıştır. 

 
5.1. DENİZLİ İLİ VE İLÇELERİNİN KIYAS YÖNTEMİ İLE KISA DEĞERLENDİRMESİ  
 
Karşılaştırma yöntemi, kapsam dâhilindeki unsurun benzerleri ve rakipleri ile arasındaki farkı 

görmesi ve daha ilerlemesine itici güç olması maksat edinilerek verimliliği arttırma yöntemidir.  
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Karşılıklı bilgi alışverişi olarak değerlendirilen bu yöntemde, kopyalama değil, kendi 

ürünlerimize yönelik ilham almak, uyarlamak hedeftir. Gelecek eğilimlerini şimdiden görüp, 

müşterinin isteklerini şimdiden karşılamaya hazırlıklı olmayı gerektirir.  

Karşılaştırma yapılan ilçenin/ilin başarılı olduğu hususta takip ettiği yolun ilçede/ilde 

alınabilirliği araştırılmalıdır. 

 
 

 

6. DENİZLİ İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TABİAT TURİZMİ STRATEJİLERİ  
 
6.1. Gelişme Stratejileri  
 

Strateji 1.Tabiat turizmi yatırım projelerine uygulanmak için teşviklerin sağlanması ile 

Gümüşhane’de turizm sektöründe yatırımların artırılması  

 
Strateji 2.Sürdürülebilir Tabiat turizmi ürünlerinin, turistik kalkınma sürecinde zarar 

görmeden, faydalı olan yerel çevre, toplum ve yöre kültürüyle uyum içinde işlenmesi  

 
Strateji 3.Yüksek potansiyele sahip ilçelerde de yerel kalkınmada turizmin güçlü bir 

araç olarak öne çıkarılması 

Strateji 4.Ürün çeşitliliğini artırma yoluyla, gelirlerin arttırılmasının sağlanması  

KIYAS USÛLÜ İLE TABİAT TURİZMİ POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN BAZI İLÇELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Denizli   ili 

İlçe 
Kıyaslanan 
İl/ilçe 

Kıyaslama 
sebebi, 

Örnek Alınacak Deneyim 

Merkez 

Nevşehir / 
Ürgüp 

Konaklama, 
tanıtım ve 
turistik alt yapı 
imkanları 

Uluslar arası İyi bir tanınırlık, ziyaretçi gelişi ve 
turizm geliri. 

Çivril 

Balıkesir 
Edremit Kaz 
Dağları ve 
Manyas Kuş 
Cenneti, 

İklim tabiat 
peyzaj 

Dağ ve orman kültürünün orijinalliği ile gelişebilir, 
burasının gelişme deneyimlerini kullanılabilir.. 
 

Buldan 

Bolu Abant Tabiat, peyzaj ve 
biyolojik 
çeşitlilik 

Göl ekosistemi, konaklama, kamp vb. deneyimleri. 

Tavas 
Bursa Uludağ İklim, tabiat, kış 

turizmi 
Kış sporları yönüyle örnek alınabilir. 
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6.2. Koruma Stratejisi  
 

Strateji 1.Tabiat turizmi yatırım projelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla 

gerekli önlemlerin alınması 

Strateji 2.Tabiat turizmi faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak maksadıyla halkın 

bilinçlendirilmesi ve eğitim çalışmalarının yapılması  

 
6.3. Pazarlama Stratejisi  
 

Strateji 1.Milletlerarası, ülke geneli, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşmanın 

hedeflenmesi, ülke çapında tanıtım ve pazarlamaya ek olarak varış noktaları bazında tanıtım 

ve pazarlama faaliyetlerine başlanması  

 
Strateji 2.Tabiat turizmi ürünlerinin her bileşeninde toplam kalite yönetiminin, 

sertifikasyonun etkin kılınması 

 
Strateji 3.Toplumun farklı kesimlerine uygun fiyatta, kaliteli turistik ürün faaliyetlerinin 

sunulması, faydalandırmada yüksek ekonomik güç sahibi olmanın gerekmemesi  

 
6.4. Ziyaretçi Yönetimi Stratejisi  
 

Strateji 1.Koruma ilkeleri ve ziyaretçi yönetim kriterlerinin yaygınlaştırılması, bunun 

yanında, müşteri beklentilerine de dayalı sürdürülebilir ziyaretçi yönetiminin sağlanması 
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7.SONUÇ VE ÖNERİLER  
 
Tatil yapmak şimdilerde, farklı uygarlıklar ve kültürel değerlerle buluşup tanışması, tatilcinin 

kendini yeniden tanıması ve tanımlaması, değişimin farkına vararak yeni heyecan ve maceralar 

yaşaması, pozitif enerjiye ulaşması, hayata daha dinç bir şekilde sarılması için ‘’ Tabiat 

Alanlarında Olmak’’ günümüz insanının en çok ihtiyaç duyduğu olgulardan biridir.  

 
Dünyada 60 ve 70 li yılların moda turizm türü olup, sonra ona yeni türlerin eklendiği deniz 

turizmi, Türkiye’de son 10-15 yıldır altın çağını yaşamaya başlamıştır. Dış talebin artısında 

Türkiye’nin pek keşfedilmemiş bir ülke Kıyılarımızın henüz kirlenmemiş ve aşırı betonlaşmamış 

olması, tabii güzelliklerimizin zenginli ve iklimin uygunluğu, ucuzluk, Türk halkının 

misafirperverliği başlıca rol oynayan faktörlerdir. 

 
Dünya turizminde yeni eğilimler çıktıkça, yeni yerler keşfedildikçe, bölgesel çatışma ortamları 

doğdukça, turizmin bir yerden başka bir yere kayması son derece çabuk olmaktadır. Kaldı ki 

bir de bunlara turizmde “moda olma” eklenmektedir. Dünya Turizm Teşkilatı’nın 

araştırmalarına göre 21. yüzyılda tüketici eğiliminin kültür turizmine yöneleceğine ilişkin 

saptamaları vardır. Yapılacak olan, deniz turizmine alternatif ya da onu tamamlayan diğer 

türlerin ülkemizde gelişmesine çaba gösterilmesidir. İste bu türlerden biri kırsal turizmdir. 

 
Türkiye; dört mevsimin aynı anda yaşanabildiği, bakir ve yıpranmamış tabiatıyla, 4 saatlik uçuş 

mesafesiyle dünya nüfusunun %40’ına ulaşabiliyor olması, her çeşit coğrafi ve iklim çeşitliliğe 

sahip olunması, yerel kültürlerin, geleneklerin ve yaşam tarzlarının devam ediyor olması, 

tabiat ve macera turizmine yönelik büyük bir potansiyel taşıyor olması açısından jeopolitik bir 

önemin yanısıra biyoçeşitlilik, sosyokültürel kaynak değerleri bakımından da bir kıtanın sahip 

olabileceği bütün ekosistem ve habitat özelliklerine tek başına sahiptir. Ayrıca asırlardır birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmış ülkemizin her bir köşesinde tabiat ile iç içe bir tarihi 

yaşatmaktadır. Bu yüzden yapılan ve yapılacak olan çalışmaların önemi bir o kadar 

artmaktadır. Dünyada tabiat turizmi açısından gelişmekte olan ülkeler arasında 19. Sırada yer 

almaktayız. 
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında dünyadaki ilk on büyük ekonomi arasında yer 

alacak “Büyük Türkiye” idealinin gerçekleşmesi maksadıyla tabiat turizmi çalışmaları 

başlanmış ve süratle devam etmektedir.  

 
İstihdamı ve bölgesel gelişim seviyelerini arttırarak ülkemizin tabiat turizmi potansiyelini 

uluslararası bir marka haline getirerek bütün korunan alanlarımızdaki yapı ve tesislerimizi 

tabiat turizmi uygulamalarına imkan verecek şekilde düzenlemekteyiz.  

 
Tabiat temelli turizm anlayışı küresel boyutta da giderek yükselen bir değerdir. Yeni tip 

turistlerin beklentileri; deniz-güneş-kum üçgeninin hakim olduğu alışılmış turizm 

merkezlerinden uzakta, tabiat ile iç içe, abartılı olmayan tesislerde iyi bir oda, iyi hizmet ve 

tüm bunların başında bozulmamış ve temiz bir çevrede aktif bir tatil şeklindedir. Ülkemizdeki 

tabiat turizmi potansiyeli bu beklentiyi tam olarak karşılayacak düzeydedir. Bu açıdan 

bakıldığında Türkiye, sahip olduğu tabi güzellikleriyle ve korunan alanlarıyla değerlendirilmeyi 

bekleyen büyük bir ekoturizm potansiyeline sahiptir. 

 
Tabiat Turizmi faaliyetleri kapsamında hedeflenen ve planlanan hususlar şunlardır; 
 

 Tabiat Turizminde rekabeti ucuz ürün yerine, markalaşan turizm bölgeleri oluşturarak 

sağlamak,  

 Var olan tabiat turizmi potansiyelimizi sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele 

alıp planlamak,  

 Tabiat Turizmini hükümetin sosyo-ekonomik hedeflerini destekleyecek şekilde 

geliştirmek,  

 Tabiat Turizmindeki gelişmeleri sürdürülebilir çevre politikaları ile desteklemek,  

 Uluslararası işbirliğini güçlendirmek,  

 Tabiat Turizmi sektörel gelişme politikaları ve hedeflerinin, genel ulusal gelişme 

politikaları ve hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamak,  

 Küresel eğilim taleplerini izlemek ve buna yönelik planlama ve uygulamalar yapmak,  

 Sürdürülebilir tabiat turizmi konularında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarını 

bilinçlendirmek,  

 Yurtiçi ve yurtdışı tanıtım ve pazarlama çalışmalarını etkin kılmak,  
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 Alternatif turizm odaklı (sağlık ve termal, golf, kış sporları, tabiat turizmi vb.) turizm 

kentlerinin oluşturulmasını sağlamak,  

 Tabiat Turisti profiline odaklanan turizm ürünleri oluşturmak,  

 Nitelikli turist sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması için metotlar geliştirmek  

 Tabiat Turizmiyle ilgili altyapı ve ulaşım yatırımlarında özel sektörün etkinliğini 

özendirerek kamunun yükünü hafifletmek,  

 Tabiat Turizmi eğitimi ile işgücü kalitesini arttırmak ve sektörde sertifikasyon 

sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak…  

 Öncelikli tabiat turizmi türlerine ve gelişmişlik seviyelerine bağlı olarak bölgesel 

düzeyde sektörel teşvik mekanizmaları geliştirmek  

 Tabiat Turizmi potansiyelimizi ortaya çıkararak uluslararası bir marka haline gelmek 

Dünya çapında benzerleriyle yarışabilir düzeyde serbest turizm ticaret bölgeleri 

oluşturmak  

 
Bu hedefler doğrultusunda ülkemizin ulusal ve uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri 

bakımından ilk 5 ülke arasına girmek için tabiat turizmi sektöründe büyük bir seferberlik 

başlatılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 
Türkiye’de Tabiat turizminin asıl müşterisi olacaklar yabancı turistlerdir. Diğer bir ifadeyle 

kırsal turizm dış turizmde yerini almalıdır. O yüzden kırsal turizme açılacak köyler bir nevi  

Geleneksel köy kültürümüzün temsilcileri olacağından titizlikle seçilmelidir. 

 
Kültürel ve tarihi bakımdan çok zengin olan ülkemizde, bu konuya daha fazla önem verilerek, 

tarihi ve kültürel bakımdan turist çekebilecek kırsal alanlara daha fazla yatırım yaparak ve 

özellikle bu alanlarda yaşayan gençlere ek iş imkanları getirerek göç etmelerini önlemek 

olmalıdır  

 
Plan aşamasından her türlü girişime kadar köy halkı her isin içinde yer almalı, muhakkak 

teşkilatlanmaları sağlanmalıdır. Ancak en basta eğitim gelmektedir. Bütün bunların yerine 

getirilmesinde, başka deneyimlere başvurmalı, aynısını yapmak yerine, yörenin kaynakları, 

yerel halkın talepleri ve yaratıcılığı ön plana çıkarılmalıdır. 
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Anadolu’nun turist çeken il ve ilçe merkezlerinde turistlerin kolayca erişim sağlayacağı turizm 

ofisleri kurularak bölge ile alakalı bilgi ve haritaların turistlerin faydalanabileceği şekilde 

yapılmalıdır.  

 
Türkiye Ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan turizm ve dolayısıyla Tabiat turizmi 

ülkemizin 7 coğrafi bölgesinde de kolaylıkla uygulayabilecek bir ekonomik faaliyettir. Turizm 

sektörünün hizmetler sektörü içerisinde yer alması, emek yoğun üretim gerektirdiği için, 

işsizliğin önlenmesine de katkı sağlayacaktır.  

 
Turizmin çeşitlendirilmesi, bütün bir yıla yayılması strateji ve 2023 vizyonu çerçevesinde; 

Maksat; Türkiye dağlık alanlarını bir bütün içinde ele almak ve sunduğu kırsal turizm 

potansiyelini ortaya koymaktır. Türkiye genel alanı içinde en geniş yeri kaplayan dağlık alanlar, 

bünyesinde barındırdığı kırsal nüfusta en az gelir düzeyine sahip kitleleri oluşturmaktadır. Bu 

sebeple dağlık alanların sunduğu alternatif turizm potansiyeli çerçevesinde öncelikle jeolojik 

ve jeomorfolojik özellikler, tabiiortam şartlarındaki çeşitlilik ve korunmuş kültürel yapısıyla bu 

tür alanların kırsal turizm açısından son derece zengin olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 

bölgelerde hayat savaşı veren kırsal nüfusun kalkınmasında ve yerinde tutulmasında yardımcı 

olacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir politika ile bu alanların değerlendirilmesi 

önemli olacaktır . 

 
-Tabiat turizme hizmet maksadıyla kurulan yeme içme tesislerinin tabiata uygun, abartısız 

yapılması, iletişim araçlarının çevreyi en az kirletecek şekilde geliştirilmesi, su ve enerji 

tüketiminin sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyum içinde olması gerekmektedir. İşletmelerin kuruluş 

aşamasında genel dokuya uygun malzemeler kullanıp kullanmadığı denetlenmelidir. Faaliyet 

aşamasında da yerel yönetimler tarafından sık sık denetimleri gerçekleştirilmelidir.  

 
-Tabiat turizmi potansiyeli değerlendirildiği takdirde bölge turizminin mevsimsellik 

özelliğinden kurtarılarak, yıl içine yayılması, böylece gelen turistlerin kalış sürelerinin 

uzatılabilmesi mümkün olacaktır.  

 
-Tabiat turizmi bir yerleşme biriminde gelişebilmesi için coğrafi konumun ve kuruluş yerinin 

uygunluğu, tabiigüzelliklerin, tarihsel ve kültürel çekiciliklerin varlığı ve korunmuş olması, 
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altyapı yeterliliği, konaklama olanakları, kırsal geleneksel üretim biçimlerinden en az birinin 

varlığı ve turiste sunulabilmesi, yerel halkın turizm için gönüllü olması önde gelen şartlardır.  

Türkiye ye gelen turistlerin deniz ve eğlence turizmden sonra en çok kültürel turizm maksatlı 

geldikleri göz önüne alındığında, sürdürülebilir turizme hizmet eden ekoturizmin yanında kırsal 

ve onunla bütünleşen kültürel turizmin üzerinde daha fazla durulması turizmin gelecekte 

devamlılığı için önem arz etmektedir., 

 
Kırsal alanların turistler tarafından ziyaretiyle kültür alışverişiyle beraber kırsal halkın dışa 

açılması sağlanabilecektir.  

 
-Tabiat turizminin teşvik edilmesi ile bölgede yer alan tabiikaynakların korunması hususunda 

yerel halk daha titiz hareket edecektir. Kırsal alanda yapılan turizm faaliyetleri, kırsal nüfusun 

yaşadığı problemler için çözüm olarak görülmektedir. Kırsal turizmden beklenen ekonomik, 

sosyo-kültürel ve çevresel yararların sağlanması için öncelikli olarak yerel halkın gönüllü olması 

önemlidir.  

 
-Tabiat turizminin kırsal nüfus tarafından benimsenmesi için bölge halkının hayat tarzları ve 

bölgenin özellikleri dikkate alınarak teşvikler sağlanmalıdır. Kırsal alanlarda ziraatsal 

faaliyetlerin temel geçim kaynağı olduğu düşünüldüğünde, turizme yönelik iş olanaklarının 

teşvik edilmesi ekonomik Problemler için araç olarak değerlendirilebilir  

 
-Başka ulusların tarih ve kültürlerini taklit etmek yerine, yöresel ve geleneksel mimariye uygun, 

tabiiçevrenin bütünlüğünü bozmayacak şekilde alt ve üstyapıların oluşması sağlanmalıdır. Bu 

da daha çok dikkat çekerek, tabii olarak bölgenin turistik faaliyetlerinin gelişmesini de katkı 

sağlayacaktır.  

 
-Yöresel ve geleneksel mimariye uygun olmayan, çevreye uyumsuz çok yıldızlı ve çok yataklı 

tesisler yapmak yerine, çevreye uygun daha küçük ölçekli konaklama birimlerinin tercih 

edilmesi yöreye ait Tabiat turizm potansiyelinin hızlanmasını sağlayacaktır.  

 
-Kitle turizmindeki plansız ve kontrolsüz gelişmelerin yol açtığı olumsuzluk, yarattığı çevresel 

tesir eder ve destinasyonların sürdürülebilirliği açısından tabiat merkezli işletmelere olan 

ihtiyaç günden güne kendini hissettirmektedir. Bu vaziyetbölgenin bir turizm destinasyonu 
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olarak sürdürülebilirlik ve Tabiat turizm bağlamında önemli bir imaj yaratmasına da yardımcı 

olacaktır.  

 
- Bölgesel konaklama alanları cazibe noktalarına yakın mevcut alt yapı olanaklarının olduğu 

noktalarda seçilmelidir. Bu noktalardan sonra yaylalara çıkan yollar mevcut vaziyetiyle 

korunmalı.(Haberal. 2011 S.206) 

 
-Yaylalarda konaklama, alışveriş, yeme içme konularında öncelikle mevcut yapılardan 

faydalanılmalı, bu yapılardan özgün olanlarının aslına uygun restorasyonu ile turizme 

kazandırılmaları teşvik edilmelidir. Yapılaşmanın yoğun olduğu yaylalarda yapılaşma 

dondurulmalıdır.  

 
-Turistin yöre halkının evinde ve günlük yaşantısı içinde misafir edilmesi, yöresel ürünler ve el 

sanatlarının turiste tabiiçevrede arzı sağlanmalı, bu şekilde yöre halkı günlük yaşantılarıyla 

birlikte turizm olgusu içinde yer almalıdır.  

 
-Belli yaylaları içeren pilot uygulamaları yapmadan yüksek oranlı teşviklerle, bütün 

yaylalarımızda yapılaşmayı teşvik ederek ve Tabiatı tahrip eden yanlış uygulamalardan 

kaçınılmalıdır.  

 
-Bütün yapılaşmada özgün malzeme ve geleneksel otantik mimari tarz kullanılmalıdır. Yörenin 

tamamlayıcı unsuru olan otantik hayat ve kültürü muhafaza edilmeli, el sanatları geliştirilmeli 

ve teşvik edilmelidir. Aksi halde cazibe unsuru olan otantik hayat yerini modern hayata terk 

ederek mevcut kültürün kaybolmasına sebep olacaktır. Bu sebepe yöre halkının evlerini 

yörenin otantik yaşantısına göre restore ederek pansiyon olarak turiste verebilmeleri ve el 

sanatları üretimine katkıda bulunabilmeleri için kredi ile teşvik sağlanmalıdır.  

 
-Yaylalardaki vadilerde teleferik sistemi oluşturulmalı ve bu sistemle turistlerin zirvelere 

ulaşımları kolaylaşmalıdır.  

-Yayladaki evlerin ve konakların ve konaklama tesislerinin mimarisi, iç ve dış tasarımı 

geleneksel otantik kültüre uygun olmalıdır. Tesis, yer ve dükkân isimleri, Festival ve yayla 

şenlikleri yaylalardaki müzikler, danslar, oyunlar, yiyecek ve içeceklerin çeşitliliği (mönü) içeriği 

ve sunumu geleneksel otantik kültüre uygun olmalıdır. El sanatları, hediyelik eşyalar, yerel 
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halkın kıyafetleri (erkek, çocuk, bayan), yerel halkın kullandığı alet ve araçlar, rerel halkın 

gündelik hayatı ve alışkanlıkları geleneksel otantik kültüre uygun olmalıdır.  

 
-Otantik yaylacılığın kültürel temellerini korumalıyız. Bunlar; Yayladaki evlerin ve konakların ve 

konaklama tesislerinin mimarisi, iç ve dış tasarımı geleneksel otantik kültüre uygun olmalıdır. 

Tesis, yer ve dükkân isimleri, Festival ve yayla şenlikleri yaylalardaki müzikler, danslar, oyunlar, 

yiyecek ve içeceklerin çeşitliliği (mönü) içeriği ve sunumu geleneksel otantik kültüre uygun 

olmalıdır. El sanatları, hediyelik eşyalar, yerel halkın kıyafetleri (erkek, çocuk, bayan), yerel 

halkın kullandığı alet ve araçlar, yerel halkın gündelik hayatı ve alışkanlıkları geleneksel otantik 

kültüre uygun olmalıdır 

Bu saydığımız bilgiler ışığında Denizli Tabiat Parkı, Milli Parkı, Gölleri,  florası ve faunası ile 

Tabiat turizm için çok uygun bir yöredir. 

 
Türkiye’de 1970’li yıllardan başlayarak 1980’lerden sonra ivme kazanan deniz kıyılarında yazlık 

ev veya ikinci konutların yapımı, halkın ihtiyacından doğan ve giderek adeta moda akım halini 

alarak yaygınlaşan bir uygulamadır. Benzer bir talep 1980’lerde başlayıp 1990’lardan itibaren 

Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Çünkü temiz ve serin 

havası, suyu, yüksek peyzaj değerleriyle yaylalar çok çekici alanlardır. Bölgede başta ulaşım 

imkan olmak üzere diğer altyapı imkan arttıkça yaylaların çekiciliği daha da artmaktadır. Bu da 

şehirlinüfusun yaz aylarında tatil ve dinlenmek için yaylaları tercih etmesine yol açmaktadır. 

Bu tercihle birlikte ortaya çıkan ulaşım, barınma ya da konaklama talepleri tabiiolarak 

yaylalarda yapılaşmayı artırmaktadır. Bütün bunlar dikkate alınarak Mera Kanunu’nun 

kapsamı ve yaylaların kullanım biçiminin yeniden değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.  

 
Tabii ve kültürel mirastan doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu kamu kurum ve kuruluşları, 

konuyla alakalı uzmanlar, üniversiteler, sivil toplum teşkilatları, halk temsilcilerinin görüşleri 

alınarak öncelikle üst ölçekte planlar hazırlanmalıdır. Bu planlar doğrultusunda Yayla turizm 

merkezlerinin özelliklerine göre, alakalı kurumlarca hazırlanacak uygulama planlarını hayata 

geçirebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip uzmanların, yerel yönetimlerin kadrosuna 

alınmaları sağlanmalıdır. 

Tabii, biyolojik, kültürel ve toplumsal özgün kaynak değerlerinin, bilimsel olarak sürdürebilir 

kılındığı Türk ve dünya kamuoyuna tanıtılmalıdır (Haberal. 2011 s.206-207) 
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 Yapıların restorasyon çalışmalarının tamamlanarak yapılara gösterişli hava 

kazandırılmalıdır  

 Eserlerin tanıtılmasında mitolojik değerlerden yararlanılmalıdır  

 Turizm acentelerinin düzenli ve organize olarak bölgeye gelmesi sağlanmalıdır  

 Paket turları kamplı inanç turizmine yönelik düzenlenmelidir  

 Uluslararası festival ve teşkilatlar düzenlenmelidir  

 Başta Pisidia Antiocheia antik şehri olmak üzere antik şehirlere ait yürüyüş yolları 

belirlenmeli ve işaretlenerek koruma altına alınmalıdır.  

 Kayak merkezlerindeki alt ve üst yapı eksiklikleri giderilmelidir. Kayak merkezlerine 

ulaşımı sağlayan yollar modernize edilmelidir  

 Kayak merkezlerinin markalaşması sağlanmalı ve uluslararası tanınırlığı artırılmalıdır  

 Kış turizminde bölgeye dikkat çekebilmek adına uluslararası festival ve teşkilatların 

bölgede düzenlenmesi sağlanmalıdır  

 Tesislerin dolulukları 10-12 aya çıkarılmalı, bu maksatla diğer turizm türleriyle 

bütünleşik çalışmalar yapılmalıdır  

 Kış sporlarına yönelik geniş kapsamlı eğitim programları organize edilmelidir  

 Kayak merkezleri çevresinde rekreasyon (eğlenme ve dinlenme) maksatlı mekanlar 

oluşturulması teşvik edilmelidir Antiocheia vb.) önceliklerine göre restore edilmeli ve 

turizme kazandırılmalıdır.  

 

Tarihi şehirlere ulaşım, gezi yolları, krokiler, bilgilendirme tabelaları gibi turizm altyapı ve Üst 

yapı eksiklikleri giderilmelidir  

 

 Bölgemizde özellikle kültür ve tarih mirası yönünden zengin bölgelerde turistlere 

yönelik konaklama kapasiteleri geliştirilmelidir  
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 Tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımı ve pazarlaması yönünde gerek direkt turistlere 

gerek tur operatörleri ve acentelere tanıtım filmi, broşür, el kitapçığı gibi görsel 

malzemeler hazırlanmalıdır  

 Tarihi eserlere zarar verebilecek herhangi bir tahribatın önlenmesi maksadıyla kontrol 

ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir  



Özellikle tarihi ve kültürel varlıkların tahribatının önlenmesi için yerel halkın 

bilinçlendirilmesi ve eserleri sahiplenmesi sağlanmalıdır  

 Paydaşların işbirliği ve teşkilatlanmasıyla bölgede kazılara fon ayrılması ve kazıların 

hızlandırılması sağlanmalıdır 

 Bölgede bu turizm türünün geliştirilmesi için misyon ve vizyon belirlenmelidir (kalkınma 

ve rekabet aracı olarak gastronomi, uluslararası gastronomi destinasyonu olma) 

  Gastronomi turizminde özellikle önem taşıyan kurumlar arası teşkilatlanma sağlanmalıdır  

 Gastronomi turizmi için var olan ürünler seçilip öne çıkarılmalı, yeni ürün geliştirilmeli ve 

temalı yerel restoranlar oluşturulmalıdır  

 Bölgenin bu konuda isminin pek bilinmemesi sebebiyle hedef pazar belirleme, tanıtım, 

imaj, markalaşma gibi pazarlama çalışmaları yapılmalıdır 

 Öğrenciler, yerel halk ve bu konuda hizmet verecek insanlara eğitim verilmelidir  

 Turizm değeri taşıyan tabiat alanları ve kültür varlıklarının ulaşım yollarına yeterli yol ve 

yön gösteren levhaları yerleştirilmelidir  

 Mağara içleri aydınlatılmalı, yürüyüş yolları, salonları, seyir terasları, havalandırma gibi 

geziyi mümkün kılacak ve kolaylaştıracak çalışmalar yapılmalıdır  

  Kayıt altına alınmamış mağaraların tespiti yapılmalı inceleme yapılmamış olanların 

uzmanlarca araştırılmalıdır.  
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6.1 .KAPASİTE GELİŞTİRME  Maksat: İlgili paydaşların tabiatturizmi (ekoturizm) açısından kapasitelerini  geliştirmek 

Ey
le

m
 n

o
 

Ö
n

ce
lik

 

Eylem Açıklama 
Yapacak kişi ve 

kuruluşlar 

İşbirliği 

ortakları 

 

Başlangıç 

tarihi 

Süresi 

Bütçesi ve 

Finans 

kaynağı 

Göstergeler 

2 

0 

2 

0 

 

2 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

2 

2 

0 

2 

3 

1 1 
Tabiat koruma eğiticileri 

yetiştirmek 

Tabiat eğitimi için vazife alacak 

eğitimcilerin eğitilmesi, plan 

dönemi içinde  

eğitici eğitmek,  

 

OSİ, 

ÜNİVERSİTELER  

TUBİTAK, 

WWF-

Türkiye, 

TEMA Vakfı,  

DKMPGM  

2022 

      

2 1 
Yöre halkının tabiat 

eğitimi 

Tabiatı anlatmak için çocukların 

eğitimi,  

Plan dönemi boyunca çocuklara 

tabiat eğitmi verilmesi,  

OSİ; ÜN, KY, HEM  Muhtarlıklar, 

belde 

belediyeleri,  
2020 

      

3 2 
Gönüllülük sisteminin 

oluşturulması 

Tabiat gönüllülerinin seçimi  

Plan dönemi boyunca her ilçede 

gönüllü seçilmesi  

OSİ, ÜN, KY, B  WWF, TEMA  

2022 
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6.2. FİZİKSEL ALTYAPININ OLUŞTURULMASIMaksat; altyapıyı güçlendirmek veya geliştirmek, 

Ey
le

m
 n

o
 

Ö
n

ce
lik

 

Eylem Açıklama 
Yapacak kişi ve 

kuruluşlar 

İşbirliği 

ortakları 

 

Başlangıç 

tarihi 

Süresi 

Bütçesi ve 

Finans 

kaynağı 

Göstergeler 

2 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

2 

2 

0 

2 

3 

1 

 

 

3 
Alan düzenleme 

Honaz Dağı MP,  Akdağ TP, 

Gökgöl ve Işıklı Göllerinde Kamp 

alanınındüzenlenmesi 

veuygulamaya geçilmesi 

OSİ  

2021 

      

2 

 

1 

 

Patika düzenlemeleri 

(trekking yol ağı 

oluşturma ve düzenleme) 

Honaz Dağı MP ve Akdağ TP 

Parkurların planlanması, 

belirlenmesi, işaretlenmesi ve 

haritalanması 

OSİ İTM, OSİ, Ky, 

B,  
2020 

      

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

Dağ bisikleti parkurları 

Gökgöl ve Işıklı Göllerinde 

bisiklet rotalarının 

belirlenmesi, işaretlenmesi 

ve haritalandırılması, etkinlik 

programlarınıngeliştirilmesi ve 

düzenli olarakuygulanması 

OSİ İTM, OSİ, Ky, 

B, 

2021 
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6.2. FİZİKSEL ALTYAPININ OLUŞTURULMASIMaksat; altyapıyı güçlendirmek veya geliştirmek, 

Ey
le

m
 n

o
 

Ö
n

ce
lik

 

Eylem Açıklama 
Yapacak kişi ve 

kuruluşlar 

İşbirliği 

ortakları 

 

Başlangıç 

tarihi 

Süresi 

Bütçesi ve Finans 

kaynağı 
Göstergeler 

2 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

2 

2 

0 

2 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 Tabelaların hazırlanması 

Akdağ TP, Honaz Dağı MP, 

Gökgöl ve Işıklı Gölleri, Buldan 

Yayla Gölü, Acıgöl, 

Bilgilendirme, uyarı-ikaz ve 

yönlendirme tabelalarının 

hazırlanması ve uygulanması 

OSİ 
İTM, OSİ, Ky, 

B, 
2021 

      

 

 

5 

 

 

1 

Kuş gözlem kulelerinin 

yapılması 

Uygun sulak alanlara kuş 

gözlem kulesi yerlerini 

belirlenmesi, haritalanması ve 

yapılması 

OSİ STK 2020 

      

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Kanyoning programı 

hazırlanması 

 

Akdağ TP’da aktiviteye yönelik 

uyulması gereken kurallar, 

yapımı, koşulları ve uygulama 

detaylarının basılı hale 

getirilmesi 
OSİ 

İTM, OSİ, Ky, 

B, 
2020 
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6.2. FİZİKSEL ALTYAPININ OLUŞTURULMASIMaksat; altyapıyı güçlendirmek veya geliştirmek, 

Ey
le

m
 n

o
 

Ö
n

ce
lik

 

Eylem Açıklama 
Yapacak kişi ve 

kuruluşlar 

İşbirliği 

ortakları 

 

Başlang

ıç tarihi 

Süresi 

Bütçesi 

ve Finans 

kaynağı 

Göstergeler 

2 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

2 

2 

0 

2 

3 

7 3 Yaban hayatı gözlemciliği için materyel hazırlanması 

Gözlem yapılacak tür ve 

alanlara yönelik tanıtım 

materyallerinin 

hazırlanması 

OSİ, ÜN, STK 2020 

      

8 3 Yaylacılık tanıtım materyali hazırlanması 

Yaylacılık faaliyetinin 

tanıtımı ve özelliklerine 

yönelik araştırma ve 

tanıtım materyallerinin 

hazırlanması, 

geleneksel yaylacılık 

aktivitesini gerçekleştiren 

yöre halkı ile ortak bir 

uygulama programının 

geliştirilmesi 

OSİ, B, Ky, STK 2022 
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6.3. ENVANTER, ÜRÜN OLUŞTURMA,ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME VEGELİŞTİRME, SERTİFİKALANDIRMA, TANITIM VE PAZARLAMANIN YAPILMASIMaksat: mevcut ekoturizm ürünlerinin 

ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, tanıtımı ve pazarlamasını yapmak. 

Ey
le

m
 n

o
 

Ö
n

ce
lik

 

Eylem Açıklama 
Yapacak kişi ve 

kuruluşlar 

İşbirliği 

ortakları 

 

Başlangıç 

tarihi 

Süresi 

Bütçesi ve 

Finans 

kaynağı 

Göstergeler 

2 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

2 

2 

0 

2 

3 

1 2 
Fotosafari etkinliğinin 

planlanması 

Akdağ TP, Gökgöl ve Işıklı Göllerinde 

foto safari etkinliğinin planlanması, 

alan ve programının geliştirilmesi ve 

düzenli olarak foto safari etkinlikleri 

ve yarışmalarının düzenlenmesi 

OSİ ÜN, STK 2021 

      

2 2 
Avlaklarda av kaynağına 

yem takviyesinin yapılması 

Avlaklarda av potansiyelini artıracak 

ve av turizminin cazibesinin 

artırılması 

OSİ, Avlak 

İşletmecileri, Avcı 

Dernekleri 

STK 2020 

      

3 2 Avlakların tanıtılması 

Avlaklar ve av kaynaklarının av 

turizm acentalarıyla görüşerek 

tanıtılması sağlanacaktır.  

OSİ, Avcı dernekleri, STK 2020 
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DENİZLİ İLİ 

TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI 

6.4 .iZLEME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK EYLEMLERMaksat: ekoturizm faaliyetlerinin  izlenmesine ilişkin kriterlerin belirlenmesi, izlemenin yapılması, raporlama, değerlendirme ve 

geri bildirimlerin yapılması. 

Ey
le

m
 n

o
 

Ö
n

ce
lik

 

Eylem Açıklama 
Yapacak kişi ve 

kuruluşlar 

İşbirliği 

ortakları 

 

Başlangıç 

tarihi 

Süresi 

Bütçesi ve 

Finans 

kaynağı 

Göstergeler 

2 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

2 

2 

0 

2 

3 

1 1 
Değişimin sınırlarının 

belirlenmesi 

Tabiat ve kültürel değerleri etkileyen 

tüm turizm faaliyetlerinin kabul 

edilebilir değişimin sınırlarının 

belirlenmesi, bu çalışmanın hedefi 

yöresel düzeyde kabul edilebilir 

sınırların tespitidir.  

OSİ, İTM, 

Üniversiteler 

WWF, 

Dernekler 
2020 

      

2 1 
Çevresel etkilerin 

izlenmesi 

indikatörlere göre izlenecektir.  
ÇŞM OSİ B 

Dernekler, 

KTM 
2020 

      

3 1 
Ekonomik etkilerin 

izlenmesi 

indikatörlere göre izlenecektir  İTM, Ziraat Md Ky 

B Tic San  

Dernekler, 

Üniv. 
2020 

      

4 1 
Sosyal ve kültürel etkilerin 

izlenmesi 

indikatörlere göre izlenecektir  
OSİ, İTM Üniv Dernekler, 2020 

      

5 1 
Sürdürülebilirliğin 

izlenmesi 

indikatörlere göre izlenecektir  
OSİ; ÇŞM Dernekler, 2020 

      

6 1 Uyumun izlenmesi 

Kurallar sistemine uyumun 

izlenmesi, uyumsuzluğun sözkonusu 

olduğu hususları inceleme, uzlaşma 

arayışı. 

İTM, OSİ Özel 

girşimciler, Hizmet 

üreten 

Dernekler 2020 

      

 


