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I. BARLA 

1. BARLA HAKKINDA GENEL BİLGİ 

1.1. Coğrafi Konum  

Barla, doğudan Eğirdir Gölü, batıdan Atabey sınırı, kuzeyden Senirkent Akkeçili Köyü ve 

güneyden Bağören Köyü ile çevrilidir. 

Barla Köyünün Çevre Yerleşimlere Uzaklığı: 

Isparta  : 46 km 

Eğirdir  : 23 km 

Senirkent : 45 km 

Yalvaç  : 80 km     

Afyon  : 130 km 

Antalya : 160 km 

  

1.2. Tarihi Geçmişi 

Barla’nın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. M.Ö.1. yüzyılda köyde para basıldığı 

araştırılan kaynaklardan tespit edilmiştir. Bilinen en eski adının Parlais olduğu, Antik yazar 

Ptolrmoios tarafından belirtilmiştir. Parlais’in yerinin aranması 1833 yılında F.V.J Arundel ile 

başlamıştır. Şehrin yeriyle ilgili çeşitli araştırmacılar tarafından çok farklı teklifler getirilmiştir. 

1914’ten itibaren aralıklarla Mütareke yıllarına kadar Pamphylia ve Pisidia’da kısa sürelerle 

incelemeler yapan B.Pace Barla’ya da uğramış ve buranın Parlais olduğunu ileri sürmüştür. L.Lobert, 

Eğirdir gölünün batısında Bedre köyü yakınında bulunan sınır yazıtıyla ve daha sonra yine Barla’da 

bulunan yazıtlarla Barla’nın Parlais olduğu anlaşılmıştır.  

Barla’nın 1.5 km kuzey batısındaki yamaçta ve tepede Akrapolis olduğu düşünülmektedir. 

Bunu doğrulayan üç kil ineli ve Semerdam’lı bir kaya mezarı bulunmaktadır. Genç devir kalıntıları 

günümüze gelebilmiştir. Roma imparatorluğundan kalan tarihi eserler: Roma Köprüsü ve 2 adet Kaya 

Mezarıdır.  

 Barla, 1204 yılında Selçuklu hakimiyetine geçmiştir. Anadolu Selçukluları Döneminde kaza 

olan Barla, Hamidoğulları Döneminde nahiye olmuştur. Osmanlılar Döneminde ise 1478-1501 yılları 

arası kaza, 1522 yılında Afşar’a bağlı bir nahiye, 1568-1867 yılları arası kaza ve 1868 yılında nahiye 

olmuştur. Cumhuriyet döneminde de nahiye olarak varlığını sürdüren Barla 1953 yılında Belediye 

olmuştur.      

Barla’da Kurtuluş Savaşı sonuna kadar Rumlarla, Türkler iç içe yaşamışlardır. Rumlardan 

kalan Aya Georgios Kilisesi, Osmanlılardan kalan 2 köprü, Çeşnigir Paşa Camii, 2 adet Bediüzzman 

Kültür Evi, 2 adet hamam, 4 adet Ulu Çınar ve tarihi çeşmeler tarihin tanıkları olarak günümüze 

kadar ulaşabilen önemli yapılardır. 
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1.3. Nüfus ve İdari Yapısı 

2013 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre Barla’nın nüfusu 1.500 

kişiden oluşmaktadır. Köyde 850 hane mevcuttur. Barla belediyesinin tüzel kişiliği, 6360 sayılı “13 

İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” geçici 1. maddesi gereğince sona ermiştir. 

1.4. Tarihi, Kültürel ve Doğal Zenginlikler 

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/07/1997 tarihli ve 3419 

sayılı kararıyla;  İlimiz, Eğirdir İlçesi, Barla köyünde bulunan ve karar eki 1/1000 ve 1/25000 ölçekli 

paftalarda yerleri işaretlenen 14 adet varlığın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi gereği “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı” olarak tescil edilmesine karar verilmiştir. Tescil edilen 

varlıkların listesi şu şekildedir: 

1. Aya Georgios Kilisesi (Rum Mahallesi) 

2. Çeşnigir Paşa Camii (Orta Mahalle) 

3. Roma Köprüsü (Barla Çayı) 

4. Osmanlı Köprüsü I (Barla Çayı) 

5. Osmanlı Köprüsü II (Barla Çayı)  

6. Hamam 

7. Ahırcı Çeşmesi (Ahırcı Sokak) 

8. Akmescit Çeşmesi (Akmescit Sokak) 

9. Başmahalle Çeşmesi (Başmahalle) 

10. Pazarmahalle Çeşmesi (Pazarmahalle) 

11. Çınar I (Başmahalle) 

12. Çınar II (Akmescit Sokak) 

13. Çınar III (Göçeripaşa Camii) 

14. Çınar IV (Saidi Nursi Sokak) 

 

Söz konusu tescilli 14 adet taşınmaz kültür ve tabiat varlığından Aya Georgios Kilisesi Kültür 

ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda olup Çeşnigir Paşa Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü 

sorumluluğundadır. Diğer 12 adet varlığın sorumluluğu, Barla Belediyesinde iken Belediyenin, 

06.12.2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı “13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 

İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun” geçici 1. maddesi gereğince tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle, sorumluluk İl Özel 

İdaresine geçmiştir. 

Bununla birlikte tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarına ilişkin yapılacak işlemlerle ilgili yetki 

ve sorumluluk, 17 Ağustos 2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

bünyesinde kurulan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Bu nedenle, 

Barla’da bulunan tescilli 4 adet taşınmaz tabiat varlığı (çınar ağaçları) ile ilgili tüm uygulamaların 

yetki ve sorumluluğu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna geçmiştir. 
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1.4.1. Aya Georgios Kilisesi  

  Eğirdir İlçesi, Barla Köyü Rum Mahallesinde yer alan kilise dikdörtgen planlıdır. Kilisenin 

dış duvarları, narteks kısmı ve orta mekanı moloz taşlarla yapılmıştır. Narteks binanın güneyindedir. 

Doğusunda üstte yuvarlak kemerli bir pencere, altında niş vardır. Orta mekan üç neflidir. Doğuda 

apsis, yanlarda birer niş vardır.  
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1.4.2. Çeşnigir Paşa Camii 

     Barla Köyü Orta Mahalle’de bulunan caminin kapı üzerindeki kitabesinden H. 777/ M. 1376 

tarihinde Çeşnigir Sinan Paşa tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Buna göre caminin Isparta ve 

civarının Osmanlı İdaresine geçmesinden altı yıl önce yapıldığı anlaşılmaktadır. Yan duvarları kâgir, 

üzeri ahşap ve toprak damlı, minaresi sovan biçimli ve renkli tuğlalardan yapılmıştır. Kapının 

içerisinde sol tarafta gömülü bulunan bir kişinin mezar taşında Hafız Tuti’i Karamani ibaresi ve H. 

794/ M. 1392 tarihi görülmektedir. Cami, 1878 yılında onarılarak damı kiremitli hale getirilmiştir. 

Cumhuriyet döneminde tekrar onarılarak bugünkü durumuna getirilmiştir. 
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1.4.3. Barla Roma Köprüsü  

     Barla Deresi üzerinde, yeniyol yakınındaki köprü MS II. yüzyıla tarihlenir. Kemerli olan 

köprünün yan yüzü kesme taştan yapılmış olup, üst kısmı moloz taşlarla kaplıdır. Zindan Mağarası 

önündeki köprüye benzer.  
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1.4.4. Barla Osmanlı Köprüsü I 

    Barla Deresi üzerinde bulunan köprü sivri kemerlidir. Kemer düzgün kesme bloklarla inşa 

edilmiştir. Üzeri moloz taşlarla kaplıdır. Taş döşeme yolda da devam eder.  
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1.4.5. Barla Osmanlı Köprüsü II 

     Barla Deresi üzerinde bulunan köprü sivri kemerlidir. Kemer düzgün kesme taşlardan inşa 

edilmiş, yanları moloz taşlarla doldurulmuş, üstü taş kaplıdır. Bu köprü halen kullanılmaktadır.  
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1.4.6. Barla Hamamı 

     Barla Köyü’nün güney yamacındadır. Giriş kısmında kövke planlı giyinme-soyunma odaları 

vardır. Ortada bir taş fıskiye vardır. Sıcaklık kısmında kubbeli iki mekan ve odalar yer alır. 
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1.4.7. Ahırcı Çeşmesi 

     Barla Köyü Ahırcı Sokakta bulunan çeşme, sivri kemerlidir. Altta devşirme üstte yerel taş 

kövke kullanılmıştır. Yanda bir sivri kemerli niş daha vardır. 
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1.4.8. Akmescit Çeşmesi 

  Barla Köyü Akmescit Sokakta bulunan çeşmenin üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. Üç tarafı 

kapalı ön tarafı açıktır. Sivri kemerli üç nişlidir. Orta nişte kurnanın olduğu kısımda dikdörtgen 

bölümde iki ejder ve yanlarda iki selvi kabartması yer alır. 
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1.4.9. Baş Mahalle Çeşmesi 

     Barla Köyü Baş Mahallede bulunan çeşme, kare planlıdır. Güney ve doğu cephelerinde iki 

sivri kemerli niş vardır. Güney cepheli niş büyüktür. Altta blok taşlar vardır. Doğu cepheye beton bir 

ahır yapılmıştır. 
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1.4.10. Pazar Mahalle Çeşmesi 

  Barla Köyü Pazar Mahallede bulunan çeşme, ahşap çatılı ve iki sivri kemerlidir. Orta dışa 

taşkın, batıda dört mumluk nişli mekan vardır. 
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1.4.11. Başmahalle Camii  
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1.4.12. Ahmetağa Camii  
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1.4.13. Musmescidi 

 

 

 



22 
 

1.4.14. Göçeripaşa (Pazar) Camii 
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1.4.15. Yokuşbaşı Camii 
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1.4.16. Fatih (Yeni Mahalle) Camii 
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1.4.17. Barla’da Bulunan Kültür Evleri:    

 Kültür Evi I: Barla Köyü’nde, Said Nursi’nin 1926-1934 yılları arasında 8 sene kaldığı 2 

odalı bir evi vardır. Bu evin altında daimi akan bir çeşmesi, asırlık bir çınar ağacı ve bu çınar 

ağacının dalları arasında Said Nursi’nin yaz aylarında istirahatı ve tefekkürü için bir kulübesi 

mevcuttur.   

 

 Kültür Evi II: Said Nursi 1953-1960 yılları arasındaki hayatını, daha önce gittiği yerlerdeki 

dostlarını ziyaretle geçirmiştir. Merkez Isparta olmak üzere, sık sık kısa seyahatlerle Afyon, Emirdağ, 

Eskişehir, Eğirdir ve Barla'ya giderek, eski mekânlarını ziyaret etmiş, dostlarıyla görüşerek, 

talebelerine dersler vermiştir. Bu yıllar arasında Barla’ya geldikçe de 46 pafta, 3825 parselde bulunan 

evde kalmıştır.   
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1.4.18. Barla Köyü’nün Doğal Değerleri 

Barla Dağı 

 Isparta çöküntü alanı ile Eğirdir Göl Havzası’nı birbirinden ayıran ve Eğirdir Gölü’nün geniş 

yayı içerisinde yerleşmiş durumdaki Barla Dağı kütlesi, Atabey, Barla ve Senirkent yöreleri arasını 

bütünüyle doldurmaktadır. En yüksek noktası 2.798 metredir. Güney bölümleri bitki örtüsü zengin 

olan Barla Dağı, Eğirdir yönünde hızla yükselti kaybederek düzleşir ve Davraz Dağı ile birleşir. İki 

dağ arasındaki koridordan kara ve demiryolu geçmektedir. 

Eğirdir’in batısında bulunan Barla Dağı, Eğirdir Gölü’ne hakim görüntüsü ile zirve yapanlara 

harika manzaralar sunmaktadır. Ayrıca Barla Dağı, kış tırmanışlarında kuzey yamacından tırmanmak 

isteyen dağcılara zevkli tırmanma imkânları vermektedir.  

Gelincik Dağı  

  Eğirdir-Barla yolu üzerinde Isparta şehir merkezine 70 km mesafededir. Gelincik Dağı’ndaki 

ormanlık sahalarda zengin bir yaban hayatı potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca bu alanlarda kırmızı 

orman karıncası doğal olarak bulunmakta olup, kuzey yarım küredeki yayılış alanının en güney 

sınırını teşkil eder. Dağın 1100-2900 rakım arasında yer alan sahalarında, sedir-karaçam ormanları, 

münferit olarak ardıç ağaçları görülmekle birlikte, biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir floraya 

sahip olan Gelincik Dağı’nda bol miktarda soğanlı, tıbbi ve aromatik özelliklere sahip bitkiler ve anıt 

meşcere niteliğinde anıt sedir ağaçları ile kapalı eşsiz sedir ormanı da bulunmaktadır. Gelincik 

Dağı’nda 127 çeşit endemik takson tespiti yapılmıştır. Alanın faunası zengin bir yaban hayatı 

potansiyeline sahip olup av turizmi için uygundur. Ayrıca, alanda rock climbing, alpinism ve 

absailing gibi dağcılık çeşitlerini yapmak mümkündür. Genel saha içerisinde Kapı Dağı ve Çamdağı 

bölümünden izlenebilecek eşsiz manzara güzellikleri mevcuttur. Çamdağı olarak bilinen mevkisine 

turizm amaçlı çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. Ziyaretçilerin Çamdağında konaklayabileceği 35 oda 

ve 95 yatak kapasiteli bir tesis mevcuttur. 
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Çamdağı Mesire Yeri 

Gelincik Dağı’nın Çamdağı bölümünden izlenebilecek eşsiz manzara güzellikleri mevcuttur. 

Mesire alanı olarak düzenlenen alan, 65 hektar büyüklüğündedir. Çamdağı Mesire Alanı’nda kır 

evleri inşaat aşamasında olup, alanda abdesthane, kamelyalar, oturma grupları ve seyir terasları 

mevcuttur.    
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Anıt Ağaçlar 

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Barla köyünde Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 22/07/1997 tarihli ve 3419 sayılı kararıyla tescillenmiş dört adet çınar ağacı 

bulunmaktadır. 

 
Çınar I (Baş Mahalle)    Çınar II (Akmescit Sokak) 

 

 

 
   Çınar III (Göçeripaşa Camii Yanı)       Çınar IV (Saidi Nursi Sokak)  
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1.4.19. Barla’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Araştırması 

Somut olmayan kültürel miras, toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, 

kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, 

beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar biçiminde tanımlanmaktadır. 

Tarihi bilgilerden anlaşıldığı üzere Barla yöresinde çok köklü bir kültür bulunmaktadır. 

Bugün gelinen noktada, bu kültürlerden birçoğu unutulmuş ve birçoğu da değişime uğramış olsa da 

kültürel birikime işaret eden izler karşımıza çıkmaktadır. Barla’yı ve çevresini daha iyi tanıyabilmek 

için altı adet alan araştırması düzenlenmiştir. Aynı zamanda yöre ile ilgili literatür araştırması 

yapılmış ve elde  edilen bilgilerden de yararlanılmıştır. 

Somut olmayan kültürel unsurlara geçmeden önce, kültür denilen unsurun daha çok yerleşik 

toplumlar tarafından oluşturulduğu gerçeğine  bağlı olarak, kültürün oluştuğu mekanlar son derece 

önemlidir. Barla'nın, erken tarihlerden itibaren sahip olduğu cami, hamam gibi yapılarla, kültürün 

oluşumu için uygun bir ortama sahip olduğu görülmektedir. Barla yöresinde zengin bir sivil mimari 

bulunmaktadır. Evler genellikle üç katlı ve iki katlıdır. Alt kat servis mekanları, orta kat ve üst kat ise 

yaşama alanı olarak kullanılmaktadır. Zemin kat taş malzemeyle inşa edilmiş, üst katlar ise ahşap 

çatkı, çatkı arası kerpiç dolgu ve ahşap kaplama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu evlerin en belirgin 

özelliklerden biri, üretimle yaşam alanının iç içe girmiş olmasıdır. İnsanlar tüm kış boyunca yiyeceği 

yiyecekleri ev içerisinde ve çevresinde kışa hazırlamaktadır. Yine Türklerin yaşam biçimine bakınca, 

geniş mekanların kullanımının tercih edildiği görülür. Göçebelikten yerleşik hayata geçen 

toplumlarda bunun olması doğaldır. Evlerde hayat denilen geniş ara mekanlar bulunur. Buranın 

tavanı, diğer odalara göre daha geniş tutulmuştur. 

a. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Unsurları 

Düğün İle İlgili Gelenekler 

Evlenme, gelin adayını aramakla başlar. Görücülük usulüyle gelin aranır. Görücülük, kendine 

eş aranan erkeğin yakını olan kadınların, evlenme çağında kızları bulunan ailelere yaptıkları 

ziyarettir. Geleneğe göre görücülere iyi davranmak gerekir. Tersini yapanlar için sonuç zararlı 

olabilir. Ziyaret ve arama sonucunda uygun bir kız bulununca ailece karara varılır. Eski evlenmelerde 

kural olarak erkeğin muvafakatı alınmazdı. Bununla birlikte damat adayına düşüncesinin sorulması 

da ihmal edilmezdi. Gelin adayı belirlendikten sonra kız istemek için kızın ailesine gidilirdi.1 

Söz kesme aşamasına gelinceye kadarki süre, bazen iki yıla kadar uzayabilmekteydi.2 Kız 

istemeyi tamamlamak için şöyle bir deyim kullanılırdı: Kız isteyenlerin birincisi koşa koşa, ikincisi 

düşe şaşa, üçüncüsü düşüne düşüne.3  

İki taraf arasında anlaşma olursa evliliğe doğru ilk adım atılmış sayılır. Bu aşama “söz kesme” 

deyimiyle tanımlanır. Boyalıköy’deki alan araştırmasında kaynak kişimiz söz kesme deyimi yerine 

mendil alma sözünü kullanmıştır. Mendil alma gününde şeker şerbeti verilirdi. Kız evi bir sini 

baklava yapıp erkek evine gönderirdi. Hısım, akrabaya dağıtılırdı.4  

                                                           
1 Süleyman KAZMAZ, Barla, Geçmiş Günler ve Halk Kültürü, Ankara, 2000 
2 Huriye KARATAŞ, 60 yaşında, Boyalıköy 
3 KAZMAZ, a.g.e 
4 Huriye KARATAŞ, 60 yaşında, Boyalıköy 
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Söz kesme’den sonra törenlere geçilir. Nişan gününü tayin etmek için kız tarafıyla erkek tarafı 

anlaşırdı. Hıdırellez gelsin veya harman kalkıversin veya nadas bitiversin gibi tabirlerle nişan gününü 

tayin ederlerdi.5 İlk tören nişandır; oğlan tarafından kıza nişan verilir; altın para, sarı lira, 

beşibiryerde, inci, pırlanta olur. Nişan töreni için gün belirlenir. O gün kız evinde, kadınlar arasında 

toplantı düzenlenir, çalgı çalınır, oyun oynanır.6 

Komşuların evleri kapı kapı dolaşılıp çerez dağıtılırdı. Nişanda soğanlı kıyma, nohut, fasulye, 

helva gibi yiyecekler bulunurdu. Nişandan sonra oğlan tarafındaki kadınlar, kızı hamama götürür. 

Hamamda kadınlar kendi aralarında eğlenirlerdi.7 

Bu toplantıya erkekler katılmaz.  

Bir anlatıma göre evlenecekler için hem belediye nikahı hem de imam nikahı kıyılırdı. 

Belediye nikahı düğünün herhangi bir gününde kıyılır, imam nikahı ise düğünün son gününde, gelin 

alındıktan sonra yapılırdı. İmam nikahı olmadan damat, geline dokunamazdı.8 Dini tören bittikten 

sonra oğlan evinden gönderilen şerbetin sunulmasına geçilir. Su ve şekerden oluşan şerbet, 

bardaklara dökülerek konuklara verilir. Bu sırada şerbet için tepsiyi taşıyanın arkasında havlu 

gezdiren bir kişi bulunur. Şerbet içenler, bu havluya dudaklarını silerler. Bu törenden sonra gece, 

kadınlar kendi aralarında eğlenirler; çalgı çalınır; kadınlar çalgıya uyarak oyun oynarlar. Bu 

toplantıya erkekler katılmaz. Başka bir  bilgiye göre eski zamanlarda kadıdan onay alınırdı. Daha 

sonra imam camide nikah kıyardı. Nikah için kız tarafının onayı alınırdı. Kız babası nikahta 

bulunmazdı. Nişan ve nikahı düğün izler. Evin eşyasını kız tarafı yapar. Yörede başlık geleneği 

yoktur.9    

Düğün, Pazartesi başlarsa Perşembe günü biter, Perşembe başlarsa Pazar günü biterdi.10 

Düğünler, önceden sekiz gün sürerdi.11 

Düğün zaman içinde, değişen yöntemlerle çevreye duyurulur. Bunların en eskileri tellal 

bağırtma ve sini gelenekleridir. Tellalla yapılan davet zamanla değişti. Onun yerini liste ve davetçi 

usulü aldı. Düğünden bir hafta veya on beş gün önce düğün odununa gidilirdi.12 Düğün odunu, düğün 

yemeğinin pişirilmesi için toplanırdı.13 Düğünde seymenler olurdu.14  Düğünün başlangıcında hali 

vakti yerinde olan erkek tarafı, düğün süresince oynamak üzere 25-30 kişilik seymen takımı 

oluşturur. Seymenler özel kıyafetlerini giyerler; ellerinde tüfek, saldırma bulunur. Bunlar düğün 

boyunca oğlanın evinde sabahtan akşama kadar oyun oynarlar, çalgı çalarlar, tüfek atarlar.15 

Seymenlerin başında mutlaka bir Yarenbaşı olur. Seymenler, Yarenbaşı’nın verdiği bütün görevleri 

yapmak zorundadırlar. Bu görev ne kadar ağır olsa da seymenler bu işi yaparlar. Örnek olarak 

                                                           
5 Eşref KARACA 
6 KAZMAZ, a.g.e. 
7 Eşref KARACA 
8Eşref KARACA 
9 KAZMAZ, a.g.e 
10 Rukiye ÇELİK, 62 yaşında, Boyalıköy 
11 Eşref KARACA 
12 Ali TOKÖZ, 72 yaşında, İlama Köyü 
13 Eşref KARACA 
14 Rukiye ÇELİK, 62 yaşında, Boyalıköy 
15 KAZMAZ, a.g.e. 
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akşamdan sabaha kadar dışarıda yatacaksınız dendiğinde yaparlar. Görevi yapamayan oldu mu, artık 

o kişi seymenlerin arasına bir daha katılamaz.16  

Düğünde gelinin alındığı gün yemek yenirdi. Yemekte 5-6 tane erkeç kesilirdi. Düğünde 

çorba, pilav, bütün et ve irmik helvası olurdu.17 Öğleden sonra gelin, meydanda atla dolandırılırdı. At 

üzerindeyken gelinin üzerinde cıbındırık olurdu.18 Gelin, Perşembe veya Pazar günlerinde alınırdı. 

Damadın babası, gelini attan indirip eve götürürdü.19 Kız tarafının elbisesini damat tarafı; damat 

tarafının elbisesini kız tarafı alırdı. Bayramda gelin kızın eline kına yakılır.20 Düğünden bir gün sonra 

düğün ertesi kutlanır. Kadınlar kendi aralarında eğlenirler.  

b. Sünnet İle İlgili Gelenekler 

Varlıklı aileler sünnet düğünü düzenlerler. Sünnet düğünü Perşembe, başka bir anlatıma göre 

Cuma günü yapılır. Genellikle Perşembe günü yemek verilir, yemek Pazartesi günü de olabilir. 

Kadınlar ve erkekler yemeğe çağrılır; öğleye kadar erkekler, öğleden sonra kadınlar yemek yer. 

Yemek yiyen gider. Yemek et-helvadır. Sünnet düğününde çalgı tutulur, çalgı çalınır.21 

Eski bir geleneğe göre sünnet olacak çocuklar bir süre gezdirildikten sonra evlerine götürülür 

ve orada sünnet edilirler. Başka bir anlatıma göre, yemekten sonra, öğleye doğru ya da öğle üzeri 

çocuk, sünnet şapkası ve sünnet elbisesi giydirilerek köyün içinde atla dolaştırılır. Günümüzde bu 

gezinti otomobille yapılmaktadır. Önce Karacaahmet yatırı ziyaret olunur, sonra çocuk sünnet 

ettirilir. Çocuk tekse sünnetin ardından hemen bir horoz kesilir. Bu iş tamamlanınca çocuk yatağa 

yatırılır. Arkasından ziyaret başlar. Ziyarete gelenler para, altın; kadınlar, akraba kadınlar bahşiş 

verirler. Davet edilen kadınlar yemeğe giderse sünnet olacak çocuğa hediye götürürler.22 

c. Askerlikle İlgili Gelenekler 

Silah altında geçen günlerin hatıraları, köyde,  kasabada ve şehirde, yerenliklerin en tatlı, en 

can alıcı konuları olarak tazelenir. Barla’da askerlikle ilgili güzel anılar vardır. Askere gidenler 

hısım, akrabayı dolaşır, el öper. Onlar da genç askere harçlık verirler. Bundan başka askere çağrılan 

gencin evine gidilir. Çorap, şeker gibi hediye götürülür.23 Asker olacak gencin eline kına yakılırdı.24 

d. Ramazanla ve Bayramlarla ilgili Gelenekler 

İftar sofraları bol ve çeşitli yemeklerle süslenir. Reçeller, zeytin, peynir gibi iftarlıklarla 

çorba, tencere kebabı, etli fasulye, tavuklu pilav, sarığıburma yörede iftarda yenilen yemeklerin 

başında gelir. Ramazan dinlenme ayıdır, öğleye kadar çalışılır, bağ, bahçe bellenir, sonra yatılır. 

                                                           
16 Eşref KARACA, 82 yaşında, Kırıkçılık, çıkıkçılık yapmış, Barla Köyü 
17 Ali TOKÖZ, 72 yaşında, İlama Köyü 
 
18 Rukiye ÇELİK, 62 yaşında, Boyalıköy 
19 Eşref KARACA 
20 Huriye KARATAŞ, 60 yaşında, Boyalıköy 
21 KAZMAZ, a.g.e. 
22 KAZMAZ, a.g.e. 
23 KAZMAZ, a.g.e. 
24 Eşref KARACA 
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Ramazanın özelliklerinden biri de sahurda davul çalınmasıdır. Davulcu mahalleleri dolaşarak hem 

çalar, hem mani söyler, halkı uyandırır, bayramlarda da bahşiş toplamak için aynı yöntemi uygular.25  

Aşağıda bu manilerden bir dörtlük yer almaktadır.  

Uyan beyim, uyan, 

Gül yastıklara dayan,  

Uyumaktan ne bulursun? 

İki rekat namaz kılsan, 

Cennet-i alayı bulursun.26 

Ramazan Bayramı’ndan sekiz gün önce her gün başka bir camide dualar okunur.27 

e. İnanışlar  

Yağmur Duası  

Barla’da güllerin açma zamanı olan Nisan-Mayıs aylarında özellikle Nisan ayında yağmurun 

büyük bir önemi vardır. Eğer bu dönemde kuraklık olursa yağmur duasına çıkılır. Mart-Mayıs 

arasında meydana gelen kuraklığa menekşe kurağı denir. Yağmur duası belli yerlerde yapılır. Bu 

yerler şunlardır: Karacaahmet Sultan Türbesinin yanı, deniz kıyısı, başka bir deyimle gölün kıyısı, 

Yokuşbaşı, mezarlığın başındaki çevrik, Karakavak’ın karşısındaki düzlük. Soğuk havalarda yağmur 

duası camide olur.28 

Mezarlıkta yemekler pişirilip halka dağıtılırdı. Etli pilav ve irmik helvası. Önce iki rekat 

namaz kılınır. Namazdan sonra imam yüksek bir yere (taşa) çıkarak duasını yapar29 

f. Iscak Dağıtma  

Isparta’nın önemli kültürel öğelerinden olan bir uygulamadır. Genellikle ölüler için mevlit 

okunduğunda veya kandil olduğunda, pişi denilen hamur kızartması dağıtılmaktadır. İnsanlar, ısıcak 

dediğimiz ve pişi denilen kızgın yağda pişirilen hamur yapar. İrmik helvası ve pişi ölmüşlere rahmet 

olsun diye dağıtılır.30 Iscak, genelde cenaze olduğunda dağıtılır.31 

g. Dini Uygulamalar 

Mevlit Okuma 

Hz. Muhammed (S.A.V)’e, Bediüzzaman Said Nursi’ye ve tüm İslam büyüklerine mevlit 

okutuluyor. Mevlit okunma programına yurtdışından 700-1000 civarı insan gelir. Mevlit programı, 

Temmuz-Ağustos aylarında yapılmaktadır. Pazartesi başlayan program, Cuma günü mevlit 

okunduktan sonra bitiyor. Cuma namazından önce lokma denilen tatlı dağıtılır. Yurtdışından gelen 

insanlar sohbetler eder. Park denilen yerde çadırlar kurulup pilav ve irmik helvasından oluşan 

yiyecekler dağıtılır.32 

                                                           
25 KAZMAZ, a.g.e 
26 KAZMAZ, a.g.e 
27 Ahmet ÖZKAN, 65 yaşında, Barla Köyü 
28 KAZMAZ, a.g.e. 
29 Abdullah ÇOLAK, Cami imamı, Barla Köyü 
30 Ahmet ÖZKAN 
31 Ali AKGÜN 
32 Abdullah ÇOLAK, Cami imamı, Barla Köyü 
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Sohbet Dersleri 

Perşembe günü Yatsı namazından sonra evlerde sohbet edilir, Risale-i Nur okunur. Dersten 

sonra nokul, bakla, sarma gibi yiyeceklerin yanında çay verilir. Bu ikramdan sonra bir ders daha 

yapılır. Son dersin ertesinde Yasin ve kısa sureler okunur ve en sonunda meyve ikramı yapılır.33 

Burada belli gruplar, kadınlar belirli günlerde ya evlerinde toplanırlar ya da hali vakti yerinde 

olmayanlar, bir abimizin verdiği binada toplanıp dua, Yasin okur. Belirli ikramlarla o günler geçirilir. 

Hemen hemen her gün yapılır. Erkekler Salı-Perşembe günleri toplanır. Risale-i Nur, Yasin okur. 

Bazen Fatih Cami dışarısında bir yerde toplanılır.34 

h. Diş Göllesi  

Yörede yeni doğan tüm bebeklerin ilk dişi görüldüğü zaman yapılan törenlere denir. Bebeğin 

ilk dişi çıktığı zaman dişi ilk gören kişiye bebeğin yakın akrabaları tarafından dişlerin daha çabuk ve 

sağlıklı çıkacağı inancıyla acilen bir hediye verilir. Barla ve çevresi de dahil olmak üzere Isparta’da 

yaygın olarak görülen bir gelenektir. İlama köyünde yapılan bir derlemeye göre; Bulgur pişirilir, 

nokul pişirilirdi. Komşu evlere bu yiyecekler dağıtılırdı.35 

 

 

1.4.20. Barla El Sanatları Envanteri 

 Geçmişten günümüze kadar ulaşan kültürel aktarımların en iyi ifade biçimlerinden biri olan el 

sanatları yazılı kaynaklar kadar etkili ve önemlidir. Geçmiş kültürümüzün gelecek nesillere 

aktarılması yönünde önemli veriler olan el sanatları, sanat değerinden başka halkın sosyal yapısını 

yansıtması bakımından da büyük önem taşır. Her biri halkın dilini, inançlarını, adetlerini, felsefesini 

ve köklü bir sanat geleneğini ifade eder ve nesiller arasında geleneksel bir bağ oluşturur. 

Süsleme kültürü açısından çok zengin olan Türk el sanatları birçok toplumdan etkilenmiş olsa 

da zaman içerisinde kendi kimliğini bulmuş, Türklere özgü sadelik, Türk duygu ve düşüncesinin en 

önemli ifade aracı olmuştur.  

Genel bir tanım olarak el sanatları; 

 “Bir veya birden fazla sanatkârın bilgi ve becerisine dayanan, çevre şartlarına göre değişim 

gösteren, güzelin yanı sıra yararlıyı sunan, insan yaşamını kolaylaştıran, ihtiyaçlarını karşılayan, evde 

veya atölyede, ya bütün gün ya boş zamanlarda ya da belli dönemlerde üretilen geleneksel, bölgesel, 

fonksiyonel, estetik, artistik, sanatsal, dekoratif, dini, sosyal açıdan sembolik karakter taşıyan, el, el 

aleti veya mekanik araçların yardımıyla yapılan ürünlerdir.”    

İlk dönemlerde insanların beslenme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan ve 

zaman içinde gelişerek çevre şartlarına uyum gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun 

duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek “geleneksel” olma 

niteliğini kazanmış, el sanatı üreticileri ustadan çırağa, babadan oğula bu geleneği aktarmıştır.  

 Isparta İli Eğirdir İlçesi Barla Köyünün geleneksel el sanatları envanterinin hazırlanmasına 

yönelik olan araştırma; “Barla Kırsal Kalkınma Eylem Planı Projesi” kapsamında alt faaliyet olarak 

hazırlanmıştır. 
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               Kültür birikimlerinin bir ifade biçimi olan, Barla ve beraberinde kültürel etkileşimlerinin 

yoğun olduğu Boyalı ile Bağören Köylerine ait geleneksel el sanatlarını inceleyerek, elde edilen 

özgün örneklerin boyutları, kullanılan araç ve gereçleri, teknikleri, renk, desen ve kompozisyon 

özelliklerini belirlemek, geleneksel kültürümüzdeki yeri ve önemini saptamak, elde edilen 

sonuçlardan el sanatları ile ilgili alanlarda eğitimlere hizmet vermek, yeni uygulamalar tasarlayarak 

hediyelik ve turistik ürün haline getirebilmek ve bu ürünleri gündelik hayatta kullanılır biçime 

dönüştürmektir. 

               Barla Yöresine ait geleneksel el sanatlarının korunması, tanıtılması, gelecek kuşaklara 

aktarılması ve yaşamın içinde kendiliğinden devamının sağlanması için turistik ürün olarak 

değerlendirilmesi, hem kavram, hem gelenek, hem de ürün olarak turizm pazarında “değer” bulması 

amacıyla envanter çalışması yapılmıştır.  

Çalışma sürecinde Barla Köyünün el sanatları ile etkileşim gösteren yöreleri tespit edilmiş, 

kaybolmakta olan el sanatları (dokumacılık, işlemecilik, örücülük, ahşap işleri vb.) ürünlerinin 

özellikleri, alanda incelenmiş ve  tespit çalışmaları yapılmıştır.  

Yöreye özgü el sanatlarının günümüz koşulları çerçevesinde değerlendirerek yeni ve çağdaş 

boyutlar kazandırılması, el sanatları ürünlerinin yaygınlaştırılması, el sanatlarına olan ilginin 

artmasının sağlanması, geleneksel el sanatlarından turistik ve hediyelik eşya yapımı kurslarına teşvik 

edilmesi, yöre ve kadın iş gücü istihdamına özendirilmesi ve yönlendirilmesi hedeflenmiştir.  

 Günümüzde Isparta’da azalarak devam eden geleneksel el sanatlarından halıcılık, kilimcilik, 

oya ve nakış işlemeleri yörede yaygındır. Kullanım amaçlı yapılmasının yanı sıra çeyize koymak ve 

gelir elde etmek için yapılan bu el sanatları daha çok tarla ve bahçe işlerinin azaldığı kış döneminde 

yapılır. Dericilik, keçecilik, saraçlık, semercilik ve nalbantlık gibi el sanatlarının günümüzde artık 

sadece Yalvaç ilçesinde, bıçakçılığın ise yalnızca İl merkezi ile Uluborlu ilçesinde yapıldığı 

görülmektedir. 

Barla da ise geçmişte Pazar Mahallesinde zanaatkârların dükkânlarının olduğu bir çarşının 

varlığı bilinmektedir.36 Nahiye halkının ihtiyacını karşılamaya yönelik işler üreten bu dükkânlar 

demirci, marangoz, manifaturacılık ( fesci, esbapcı, gömlekçi) vb. meslek gruplarındadır. Ancak 

günümüzde varlığını yitirmiştir. 

Halıcılık, Isparta genelinde yaygın yapıldığı dönemlerden itibaren Barlada da yöre kadınlarının 

önemli geçim kaynağı olarak hayat bulmuştur. Ahşap işçiliği, oyalar, nakışlar, ahşap işleri ve bitkisel 

örücülük örnekleri günümüze kadar ulaşan geleneksel el sanatlarıdır. 

Sonuç olarak geçmişten günümüze kadar devam etmekte olan el sanatlarının çoğu ihtiyacı 

karşılamak üzere üretimi yapılmıştır. İhtiyacın yanı sıra estetik kaygı bulunması ve ergonomik olması 

da diğer önemli özelliklerdir. Ancak günümüzde bu özelliklerin terkedilmesiyle meydana gelen 

eserler “moda” tabir edilen kısa bir süre çekiciliği bulunan ve sonrasında kullanılması terkedilen ürün 

yığını haline dönüşmektedir.  Yörede geçmişte yapılan unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş el 

sanatlarını aslına uygun olarak koruyarak yeni nesillere aktarmak, ayrıca turizm açısından el sanatları 

ürünlerinin hediyelik ve turistik eşyaya dönüştürülerek ulusal ve uluslararası platformda yörenin 

tanıtımını ve farkındalığını sağlamak amacıyla üretilecek olan hediyelik ve turistik eşya yapımı 

kursları düzenlenerek aşağıda belirtilen konu başlıklarında tasarımların değerlendirilmesinin yerinde 

olacağı düşünülmektedir.  

 

 

 

                                                           
36 Ahmet Özkan ile 14 Aralık 2014 tarihinde yapılan sözlü görüşme. 
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1. Yörede yapılan halı desenlerinden yola çıkarak aksesuar tasarımları. 

Isparta’da yöresel olarak dokunan ve halk tarafından bilinen halı motiflerinin aslına uygun 

yorumlanarak ürün tasarımlarında kullanılması. 

2. Kaybolan el sanatlarından olan kıl çul dokuma minyatür heybelerin tasarlanarak gül 

ürünlerine entegre edilerek sunumu. 

3. Ahşap işçiliği örneklerinin yoğun olduğu Barla da geleneksel Barla evlerini temsil eden 

maket Barla evi 

4. Araştırmalarda yoğun rastlanan kabaralı çeyiz sandıklarının minyatür boylarının yapılarak 

geleneksel süslemelerle hediyelik ahşap sandıklara uyarlanması  

5. Oya modellerinin derlenerek yörede unutulmaya yüz tutmuş geleneksel boncuk oyalardan takı 

ve aksesuar yapımı 

6. Yöresel örgü motiflerinin vurgulandığı patik anahtarlık yapımı 

7. El sanatları ürünlerinden kitap ayraçları  

8. Göl kenarında hammadde olarak fazlaca bulunan sazlardan Yöresel ürünlerin ve gül 

mamullerinin satışında kullanılmak üzere farklı sepet ve nihale tasarımları 

9. Plastik poşet yerine yörede yapılan ağ örücülüğünü file çantaya dönüştürme 

10. Göl kenarında bulunan yüzeyi düzgün taşların üzerine geleneksel motiflerin aktarılması ve 

farklı tekniklerle hediyelik ürün tasarlama ( bebek, magnet, aksesuar) 

11. Yöresel giysilerin devamlılığını sağlamak amacıyla geleneksek Barla bebeği tasarımı 

12. Yöreye özgü kiraz ve elmayı vurgulamak için sepet içerisinde mis mum yapımı 

13. Isparta’ya özgü “Gül” temalı tasarımlar(mum, kokulu taş, takı vs.) 

14. Yerel el sanatları değerlerimizden olan Isparta” Dericilik” ve “Keçecilik” sanatını ön plana 

çıkaran hediyelik eşya tasarımları 

15. Değişik formlarda tesbih koymaya yarayan dantelden örgü keseler 

 

16. Halk arasında “ırsıa” denilen nazara ve kem göze karşı koruyuculuğu olduğuna inanılan çıtlık 

ağacı, badem ve hurma çekirdeğinden nazarlık yapılması ve bunların kullanılıyor olması halk 

inanışları açısından yörede kabul görmüş uygulamalardır. Bu hammaddelerden yapılacak olan 

aksesuarların hediyelik ürün tasarlanmasında kullanılması. 

 

 El sanatları ürünlerinin hediyelik ve turistik ürün haline dönüştürülme sürecinde Geleneksel 

Türk El Sanatlarının turistik ürün olarak değerlendirilmesi yöresel kalkınma, kadınların doğrudan 

yöre ve aile ekonomisine katılımları, yörenin tanıtımı, kültürel değerlerin korunması ve çevre 

duyarlılığı gibi konularda olumlu yönde önemli gelişmelerin gerçekleşmesini sağlayacaktır.  
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Barla El Sanatları Örnekleri  

1. İşleme   

Barla yöresinde çoğunluğu kaneviçe olmak üzere dival işi,  kordon tutturma ve sarma 

tekniklerinde işleme örneklerine rastlanmıştır. 

 

 
Resim 1- İşleme Ürün Örnekleri 

 

2.Örücülük 

Anadolu’da özellikle genç kızlara temel beceri kazandırmada ilk öğretilen ve çeyiz 

geleneğinin devamlılığında en önemli ürün grubunu oluşturan bu el sanatları, her ortamda 

yapılabilmesi ve araçlarının kolay taşınması nedeniyle en yaygın yapılan el sanatları grubudur. Barla 

yöresinde de geçmişten günümüze en çok aktarımı olan ve halen uygulanmakta olan el sanatlarıdır.  
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2.1.Oyalar 

İğne, mekik, tığ, firkete vb. aletler ile yapılan geleneksel sanatların en ince örneklerindendir. 

Halen gelinlik kızların çeyizlerinin önemli parçalarıdır.Önceleri daha çok pamuk ipliği kullanılırken, 

son zamanlarda sentetik iplikler tercih edilmektedir.  

 Barla yöresinde günümüzde de yazmaların etrafına oyalar uygulanmaktadır. Yapılan oyaların 

çoğunluğu tığ ve iğne oyasıdır. Firkete ve mekik oyalarının fazla uygulanmadığı, dışardan gelen gelin 

çeyizlerinde bulunduğu ya da yaptırıldığı belirtilmiştir. Orta yaş üstü bireylerin sandıklarında görülen 

boncuk oyalar günümüzde yapılmamakta ancak annelerinden kızlarına çeyiz aktarımı şeklinde 

günümüze ulaştığı görülmüştür. Oyaların motifleri Isparta genelinde erik, gül, gelinlik, patates çiçeği, 

karanfil, iğde çiçeği, çilek, yasemin, hercai menekşe, papatya, nar çiçeği, fındık çiçeği, maydanoz 

yaprağı, leylak,  dut yaprağı, kardelen, kir menekşe, çarkı felek, dalgan çiçeği, biberli, serçe gözü, 

kaz ayağı, tavşan dudağı, kelebek, paket taşı, gökkuşağı, inci demeti, berber aynası, tin tin ve kaş göz 

olarak adlandırılır.  

   

 

Resim 2- Oya ürün örnekleri 
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2.2.Danteller 

 

Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen, türlü biçimde ince ve ağ 

görünümünde örgü anlamına gelmektedir. Dantelin masa örtüsünden giyim ürünlerine kadar geniş bir 

kullanım alanı vardır. Yörelere göre değişkenlik gösteren dantel çeşitleri, Barla yöresinde de kenar 

dantelleri, örtüler, (masa, sehpa, perde vb.) örneklerin bulunduğu ve çeyiz kültürünün devamlılığı 

nedeniyle günümüze kadar ulaşmıştır.  

 

Resim 3- Dantel  ürün örnekleri 
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2.3. Şiş Örücülüğü 

Barla yöresinde kazak, yelek, şal, bebek giysileri, patik, çorap ürün örnekleri oldukça fazla 

olup günümüzde halen devam etmektedir. Şiş örücülüğünün zaman içerisinde iklim şartları, 

gereksinimlerin değişmesi gibi sebeplerle unutulmaya yüz tuttuğu ve terkedildiği gözlemlenmiştir. 

Hediyelik eşya satan dükkânlarda sayıları az da olsa iple örülmüş hediyelik ürün sepetleri ve oyuncak 

bebekler şiş örücülüğünün günümüze yansıyan farklı uygulamaları olarak kayıt altına alınmıştır. 

 

  

 

Resim 4- Şiş örücülüğü  ürün örnekleri 
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2.4. Bitkisel Örücülük (Sepet Örücülüğü) 

 

Bitkisel dokumalar en çok sulak bölgelerde kullanılmaktadır ve tarihi belgelerde, ev kullanım 

eşyası ve kabir hasırı gibi gelenekler doğrultusunda kullanılan çeşitli ürünlerin, göl ve nehir yakını 

olan yerleşimlerde önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Barlanın Eğirdir Gölü kıyısında olması, 

ağaçlık bölgelerin çokluğu ve tarım ürünlerinin bol üretilmesi bitkisel örücülüğün hammaddesinin 

zenginliğini göstermektedir. Bölgede geçmişte sepet örücülüğü yoğun yapılmış ancak günümüzde 

kullanım alanının azalması nedeniyle üretimi kalmamıştır. Günümüzde  Barla’da Bekir İpekel 

tarafından  yapılan çantalar bitkisel örücülüğün günümüze aktarılmış şekli niteliğindedir.  

 Balık ağı örücülüğü ise Barla’da geçmişte yapılmış ancak günümüzde uygulaması 

gözlemlenmemiştir. Yapılan alan araştırmalarında, 40 yaş üstü uygulayıcılarının bilindiği ancak 

günümüzde tamamen hazır ağların (tor) satın alınarak kullanıldığı ağ örücülüğü sanatını 

canlandırmaya yönelik ürün tasarımları incelenmiştir.  

 

          

 
 Resim 5- Bitkisel örücülük  ürün örnekleri 
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3. Ağaç İşleri 

Yörede yapılan ahşap işçiliğine yönelik alan araştırmalarında Barla ev mimarisinde ahşap 

malzemenin çok yoğun kullanıldığı ve ahşap işçiliğinin uzun yıllardır devam ettiği bilinmektedir. 

19.yy. ortalarında Barlaya ait temettuat defterleri kayıtlarına göre binaların kapı ve pencere gibi 

doğramaların dışındaki kuşaklama, çatı, tavan merdiven vb. kaba ahşap kısımlarını yapan dülgerlerin 

sayısının 3 kişi olduğundan bahsedilmiştir.  

Barla'da evler sofalı, iki katlı, alt kat moloz taş ya da kerpiç, üst kat ahşap, çatkı arası kerpiç 

dolgulu ve “bağdadi”37 sıvalıdır. Aralarda ahşap hatıllar vardır. Bir diğer ev tipinde ise yapı tamamen 

moloz taş ancak dışa çıkan sofa kısmı ahşaptandır. Alt kat servis mekânları, üst kat ise yaşam alanı 

şeklindedir.  

Evlerin dolapları, rafları, ocaklık nişinin üzerindeki davlumbaz, gusülhane, yüklük, bohça 

dolabı vb. alanlar ahşaptandır. Üst örtü sisteminde yine ahşap malzeme kullanılmıştır. Tavan 

göbeklerinde yıldız motifi şeklinde süslemenin yer alması dikkat çeken önemli bir detaydır.  

Tavan tezyinatlarında yer alan yıldız motifleri astronomik cisimler, güneş ay yıldızlar eski 

çağlardan beri Orta Asya Türk topluluklarında bu gök cisimleri mitolojik özelliklerinin yanında 

kutsal özellikleri de olan objeler olarak yer tutmuştur.  

Isparta halk mimarisi tavan süslemesinde çok yaygın gördüğümüz yıldız motifi, Barla köy 

evlerinde de hemen hemen her evin tavan göbeklerinde tespit edilen tezyinat motifidir. Türk 

köylüsünün sanat ve estetikten uzak durmadığının ve bezeme hassasiyetinin bir belgesi olarak tespit 

edilmiştir.  

Barla da günümüzde betonarme evlerin fazlalaşması ile geleneksel ev mimarisi ve kullanım 

eşyaları da değişkenlik göstermektedir. Yok olmaya yüz tutmuş eski evlerin geleneksel biçimini 

bozmadan günümüze aktaran güzel bir örnek olarak Mahmut Bülbül’e ait evdir. Orijinal dokusu 

korunarak restore edilmiş ve kültür geçişi açısından önemlidir. 

Bir diğer örnek ise 70 yaşındaki ahşap ustası Adil Tetik’e ait evdir. Ahşap işçiliğinin birçok 

tekniğini bir arada kullanarak kendisinin yapmış olduğu evi ahşap sanatının yaşaması için yeni 

nesillere örnek olarak bıraktığını söyleyen usta, marangozluk mesleğini dedesi Şemmi Güneş'ten 

öğrenmiş ve halen sanatına devam etmektedir. 

Barla da mimari alanlar dışında ahşap malzeme ile yapılan ürünler geçmişte gündelik hayatın 

içerisinde oldukça fazla yer almış, tarlada kullandıkları aletlerden, yük taşıdıkları arabaya, yün 

eğirdikleri tengirekten, üzüm ezdikleri tekneye, su içtikleri kaptan, yaslandıkları bastona, un 

eledikleri elekten yemek yedikleri senite kadar birçok örnek günümüzde kullanılmasa bile anı olarak 

evlerin bir köşesinde saklanmış halde karşımıza çıkmaktadır. 

                                                           
37 “Bağdadi” İçerisinde alçı, kireç ve saman karıştırılmış yörede kıtık adı verilen dolgu ve sıva harcıdır. 



42 
 

 
Resim 6- Ahşap Konut Örnekleri, Yokuşbaşı, Barla 

 

 
Resim 7- Oturma odasındaki dolap ve yüklük 

 

 

 
Resim 8- Ahşap lambalık ve kapı 
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Resim 9- Ahşap evin oturma odası 

 
Resim 10- Dekoratif Pano 

 
Resim 11- Sahanlık 

 
Resim 12- Dolap bölmesinde yer alan ajur teknikli, geometrik ve stilize bitkisel desenli bezemeler 
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Resim 13- Tavan Detayları 

3.1. Diğer Ahşap İşçiliği Örnekleri 

Geçmişte gündelik hayatta kullanılan ancak günümüzde ya tavan arasında ya da kilerlerde atıl 

halde olan, “geçmişe özlem”, “ata yadigârı”, “işe yaramaz” vb. nedenlerle sakladıklarını ifade 

ettikleri birçok ahşap işçiliği örneklerine rastlanılmıştır.  

 
Resim 14- Farklı tarım aletleri ve üzüm ağılı 
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               Resim 15-  Düven  Resim 16- Ahşap merdiven 

 

 
Resim 17-  Hamur Tekneleri 

 
Resim 18- Senit 
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4. Dokuma Sanatı 

4.1. Isparta ve Barla Halıcılığı  

 Alan araştırmalarında Barla yöresinde kirkitli dokuma tekniğinde yapılan halı ve çul dokuma 

örneklere rastlanılmıştır.  

 Halıcılığın ve çul dokumanın Isparta genelinde olduğu gibi Barlada da geleneksel el sanatları 

yönünden birçok ürünün meydana getirildiği ve geçmişte önemli geçim kaynakları olan halıcılığın 

unutulmuş ve günümüzde uygulamasının terkedilmiş olduğu belirlenmiştir. İhtiyaca yönelik yapılan 

çul dokumacılığının ise son temsilcisinin de hayatını kaybettiği çocuklarının bildiği ancak 

uygulamadıkları tespit edilmiştir. 

 Isparta halı dokumacılığı, ilk defa 1891 yılında Babanzade Mustafa Zihni Paşa zamanında 

teşkilatlanarak köylere kadar kısa süreliğine de olsa yaygınlaştırılmış ,sonraları ise Etirelizade 

Mehmet Efendi, Doktor Bodasaki ve tarihçi Böcüzade Süleyman Sami, Cumhuriyet öncesi Isparta 

halıcılığını geliştiren ve bölgeye yerleştiren kişilerdir. Bu kişiler, Hacik Usta ile Isparta’lı Agapoğlu 

ve mahdumlarıyla ilişki kurarak, Isparta’da Şark Halı kumpanyasını kurmuştur. 1890’lı yıllardan 

1930’lara kadar bölgede Şark Halı Kumpanyasının organizasyonu ile üreticilere yün ipi, boya ve 

desen verilerek, en ücra köylere kadar halıcılık götürülmüştür. Bu dönemde üretilen halıların 

desenleri ticari albeniye göre Uşak, Hereke, İran halılarından uyarlanmıştır. Üretilen halı desenlerine 

dokuyan kimseler halının desen kompozisyonlarına göre bir takım isimler vermişlerdir. Bunlar: 

Kandahar, Üzümlü, Saatli, Hançerli, Bademli, Şimşekli, Ağaçlı, Beşir, Elvan, Goblen, Goncalı, 

Çelenkli gibi isimlerdir. Isparta halılarında Gülistan, Serpme, Kompozisyon, Osmanlı, Goblen, Çin, 

Üzümlü, Dönümlü, Köşe göbek gibi desenler kullanılmaktadır. 

Geleneksel adlarına göre halılar (40x130) Paspas, (75x130) Seccade, (100x200) Divan, 

(120x210) Seccade, (80x300) Yolluk, (150x260) Kelle, (200x300) Taban,(250x350) Büyük Taban 

dır. 

Isparta halılarında motiflerde genellikle bir hareketlilik ve sembolleşme görülmektedir. 

Isparta’nın simgesi haline gelen gül başta olmak üzere, genellikle çeşitli çiçek ve yapraklardan oluşan 

bitkisel bezemelerden seçilmektedir. İnsan, kelebek, kuş vb. hayvan figürlü bezemelerin, kandil, 

ibrik, şamdan gibi nesneli bezemelerin de halıyı çevreleyen bordürlerde düz ve çapraz 

düzenlemelerle yer aldığı görülmektedir.  

4.2. Çul Dokuma 

 “Haba” diye adlandırılan keçi kılından iliksiz kilim tekniğiyle, çoğu kez desensiz ve basit 

şekilde dokunan kirkitli dokumalardır. 

 Ev döşemesinde, kapı eşiğine, halı veya kilim altına serilen dokumalara “çul”, çadır 

yapımında, at arabasıyla ekin sapı (buğdağ, çavdar, arpa sapı), saman, ot taşımada kullanılan “geri”, 

eşya taşımak için kullanılanlara “heybe”, azık taşımak ve küçük eşyaları saklamaya yarayanlara 

“torba”, buğday, un gibi yiyecekleri ve elbiseleri saklamak ve taşımak için faydalanılan dokumalara 

“çuval” ya da “haral” adı verilir.  

Değişen ve gelişen teknolojiye yenik düşerek kullanım alanı kalmayan bu dokuma türü de 

günümüzde otantik mekânların duvarlarında aksesuar olarak ya da bazı evlerde yer döşemesinde halı 

kilim altına serilerek kullanılmaktadır.  
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4.3. Dokuma Ürün Örnekleri 

 
Resim 19- Üzümlü halı ve deseni 

 

Resim 20- Hat yazılı halı ve deseni 
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Resim 21-  “Geri” adı verilen büyük çuval ve detayı 

 
Resim 22- Kıl Heybe ve Çuval 

5. Giyim Kuşam ve Düğün Gelenekleri  

Türk halk kültürünün en zengin kaynaklarından biri olan giyim el sanatları yönünden de 

ayrıca değerlendirilmesi gereken alanlardan biridir. Anadolu kadınları ilk çağlardan itibaren 

giyecekleri giysileri tezgâhlarda emek emek dokumuşlar, duygularını yansıtarak oya ve nakışlarla 

işlemişler, aksesuarlarla süslemişlerdir. Yaşamlarındaki ümit, mutluluk, heyecan, gelenek görenek ve 

inançlarının yansıması olmuştur. Giyimde kadın daima yöresel motif ve renklerin etkisinde kalmış, 

bölge bölge farklılıklar gösterse de tıpkı bir lehçe gibi yöresel giyimler kimliğine bürünmüştür. 

Uzun yıllardır özellikle büyük kentlere göç veren Barla, giyim kuşam yönünden de diğer 

kırsal kesim yörelerine göre daha erken değişime uğramış, büyük kent yaşamının getirdiği 

değişiklikleri de yöreye erken taşımıştır.  Yöresel giysilerin sadece geleneksel olarak kullanımı 

geçmişe özlem şeklinde kalmış ve çeyiz sandıklarında aile yadigârı olarak saklandığı görülmüştür. 

Ancak geleneklerden tamamen kopulmamış özellikle özel günlerde ve düğünlerde geleneksel giysi 

kullanımı devam etmiştir.  

Günümüzde ise düğünlerde ve Hıdırellez kutlamalarında bu giysilerin tercihe göre giyildiği, 

özellikle zengin düğünlerinde birçok kişinin giydiği, eski örneklerin yıprandığı gerekçesiyle 

kullanılmadığı ancak bu geleneğin yaşatılması içinde yeni bindallıların özellikle Şanlıurfa’dan temin 

edildiği belirtilmiştir.  
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 El sanatlarına yönelik yapılan araştırmalarında düğün gelenekleri ve düğünlerde giyilen giyim 

kuşamlar yörenin el sanatları hakkında da önemli göstergelerdir.  

5.1. Barla Yöresel Kıyafet Örnekleri 

Gelinlik elbise, bindallı, üçetek, şalvar, fes ve al pullu Barla da tespit edilen geleneksel 

kıyafetlerdir.Üçeteğin altına giyilen, şalvar  (don), üzerine cepken (yörede mintan denilmekte),bele 

takılan kemer, başa takılan fes ve fesin üzerine örtülen al pullu Barla yöresi kına gecesinde giyilen 

yöresel kıyafettir. 

Şalvar: Üçetek altına giyilen parçadır. Mor kaşık sapı kumaştan dikilmiş, boğma paçalıdır. İçi 

pamuklu kumaşla astarlıdır. Uçkuru kumaştan olup işleme yoktur. Bel kısmında pamuklu kumaştan 

uçkur bağının geçeceği kısım ayrıca dikilmiştir. Üç eteğin yan yırtmaçlarından şalvar görünür. 

Fes: Barlada tespit edilen feslerin alt yapısı bordo renkli keçedir (kalıplanmış fötr). Fesin önü ve 

alına gelen kısma inciler dizilmiştir. Renkli parlak çekiler fesin etrafına dolanmış ve üzeri taş, inci ve 

boncuklarla bezelidir.  

Al pullu:Eğirdir ve çevresinde al bürüncükte denmektedir. Kına gecelerinde ve düğünlerde gelinlerin 

başlarına örtülen kırmızı renkli, üzeri pullarla işlemeli örtüdür. Pullar geometrik ya da bitkisel 

formlarda işlenmektedir. 

Kemerler: Yörede gümüşten yapılan tel örgü ve döküm tekniğinde gümüş kemerlere rastlanmıştır. 

Bütün olarak, dikdörtgen ve oval parçaların birbirine eklenmesi ile oluşturulan hareketli kemerler de 

bulunmaktadır. Bu parçaların üzerleri yıldız, manzara ve çiçek motifleriyle süslenmiştir. Kemer 

kaşlarında aynı motifler büyük olarak devam etmektedir. 

 

 
          Resim 23-  Gelinlik Elbise     Resim 24- Pembe Elbise 
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Resim 25- Bindallılar 

 

 
Resim 26- Üçetek ön ve arka görünümü 
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Resim 27- Cepken(mintan) 

.   

 

  
Resim 28- Fes örnekleri ve alpullu 

 
Resim 29- Göynek ve mintan              
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Resim 30- Kemer Örnekleri               

5.2. Hıdırellez Kutlamaları ve Barla 

Anadolu’da yaygın olarak kutlamaların yapıldığı Hıdırellez, Barlada farklı uygulanmaktadır. 

El sanatları yönünden kaynak temsil edecek nitelikte olan bu kutlamalarda yöresel giysilerin 

giyilmesi, hediyelerde el sanatları ürünlerinin gelin kıza hediye edilmesi, yöresel oyunların 

oynanması ve yöresel yemeklerin yenilmesi açısından geçmişten günümüze kadar yaşatılmış kültürel 

bir aktarımdır. 

  …Hızır ile İlyas peygamberin buluşup kavuştukları günün bereket ve bolluk getirdiğini 

söylerdi büyüklerimiz. Nişanlı olan kız için Hıdırellez yapılır. Nişanlı kıza erkek evi tarafından ya da 

kendi evinde yapılan kutlamalar olur. Şimdi evde yapılıyor ama önceden bahçelerde yapılırdı. Bir 

hafta öncesinden yakınlara gelin kızımıza Hıdırellez yapacağız buyurun gelin diye davet gönderilirdi. 

Şimdi sadece kadınlar yapıyor ama önceden erkeklerde olurdu. Onlar kendi arasında eğlenir 

kadınlar kendi arasında… Davar kesilir, bütün et yapılır, yemekler yenilirdi.  
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…Gelin kız ayakta durur. Konu komşu eş dost gelin kızı görür ve hediyelerini kızın başından 

ardırır(örtmek).hediyeler para olmaz. El oyası yazmalar, kumaşlar, dantelli havlu kenarları kıza 

hediye verilir. Nişanlı kız ve arkadaşları üçetek bindallı giyerler. Gençler ip atlar mam oyunu oynar, 

bulgur kaynatılır ve çerezle birlikte dağıtılır. Halende bu geleneğimiz sürüyor.           

 
Resim 31- Hediye Ardırma 

Yöresel yemek olarak kuru fasülye, kabune pilav, tatlı (irmik helvası ya da baklava), sarma, 

gözleme, patates salatası ve bereketi temsil eden kaynatılmış buğday ikram edilmektedir.  

6. Diğer Etnoğrafik Ürünler 

İçerisinde gelin kız çeyizlerinin yer aldığı Anadolu’da çeyiz kültürünün vazgeçilmez unsuru 

olan çeyiz sandıkları Barla yöresinde en sık rastlanılan ürün çeşitlerinden biridir. Sandıkların ortak 

özelliği ahşap olmasıdır. Bazı örnekler sade işlemesiz bazıları ise kabaralıdır. Kabaralı sandıklarda 

teneke levhalar üzerinde vazo içerisinden çıkan çiçekler ya da hayvan figürlerinden oluşan panolar bu 

sandıkları süslemektedir. Ayrıca kap ve kacaklarda geçmişten gelen hatıra ürünler olarak evlerde 

saklanmaktadır. 

  

 
Resim 32- Çeyiz sandıkları 
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Resim 33- Kap kacak örnekleri 
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El SANATLARI ENVANTERİNİN ÇIKARILMASINDA KAYNAK KİŞİLER 

 

AKGÜN Hatice,23,Ev Hanımı, Barla,6 Mayıs 2015  

AKGÜN Merve,28,Barla,6 Mayıs 2015  

BOZER Elif,23,Ev Hanımı, Barla,6 Mayıs 2015 

BOZER Nafiye,45,Ev Hanımı, Barla,6 Mayıs 2015 

ÇELİK Aysel,33, Boyalı Köyü, Barla,17 Nisan 2015 

ÇELİKER Nefise, 66, Ev Hanımı, Barla,6 Mayıs 2015 

ERYILMAZ Muazzez, 76,Ev Hanımı, Barla,6 Mayıs 2015 

GÜVEN Mesut,45,Bekçi, Barla,13 Mart 2015 

İPEKEL Bekir, 69,Bakkal, Barla, 30 Nisan 2015 

KARATUĞ Huriye, 60, Boyalı Köyü, 17 Nisan 2015  

KARLIDAĞ Hasibe, Ev Hanımı, Barla,13 Mart, 3 Nisan,17 Nisan 2015 

KARLIDAĞ Hatice,85,Ev Hanımı, Barla,13 Mart 2015 

KAYA Ali, 64,Emekli, Bağören, 3 Nisan 2015 

KUNT Eyüp, 24, İşçi, Barla, 6 Mayıs 2015 

ÖZDAMAR Azime, 73,Ev Hanımı. Barla,13 Mart, 3 Nisan,17 Nisan 2015 

ÖZKAN Ahmet,65,Emekli, Barla, 14 Aralık 2014 

SARIGÜL Yaşar,56,Ev Hanımı, Bağören, 3 Nisan 2015 

TETİK Adil,70,Ahşap Ustası, Barla, 6 Mayıs 2015 

TETİK Atifet,66,Ev Hanımı, Barla,6 Mayıs 2015 

ÜNSAL Gülhan,50, Ev Hanımı, Barla, 6 Mayıs 2015 
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II. BARLA KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI 

Isparta Valiliğince; İlimizde, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan 

kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelen, diğer taraftan 

çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, 

kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alan bir “kırsal 

kalkınma hamlesi” başlatılmıştır. 

İlimizde öncelikli olarak beldeden köye dönüşen yerlerde başlatılan ve kırsal kalkınma 

potansiyelinin kullanılmasının hedeflendiği çalışma, ilk olarak, taşıdığı inanç turizmi ve ekolojik 

turizm potansiyeli ve yılda 300.000’lere ulaşan ortalama ziyaretçi sayısıyla dikkati çeken Barla 

köyümüzde başlatılmıştır. 

Barla Kırsal Kalkınma Eylem Planı, Isparta ili Eğirdir ilçesi Barla Köyü kırsal kalkınma 

faaliyetlerine bütüncül bir politika çerçevesi oluşturmak, Isparta ilinde turizmin çeşitlendirilmesi ve 

bu bağlamda inanç turizminin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında örnek model oluşturmak 

amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. 

Kültürel, sosyal, demografik, ekonomik, çevresel ve mekansal zenginliği içerisinde Barla’nın 

inanç turizmi potansiyelinin değerlendirilmesinin hedeflendiği kırsal kalkınma modeli ile; ekonomik 

faaliyetlerin çeşitlendirilerek yörede yaşayanların gelir düzeyinin artırılması, alt yapının geliştirilerek 

yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve gelen ziyaretçilerin memnuniyetinin artırılması amaçlanırken, aynı 

zamanda beldedeki çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi gözetilmesi ve yörenin 

mevcut turizm potansiyelinin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda maksimum seviyede 

kullanılması hedeflenmektedir.  

Çalışma, kalkınmanın ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği için gerekli tüm 

hususları göz önünde tutar. 

1. BARLA KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANININ DAYANAKLARI 

Çalışma; Ulusal Kalkınma Planları, “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2007-2013) ve Ulusal 

Kırsal Kalkınma Planı (2007-2013), Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Isparta Kırsal Kalkınma Planı 

Taslağı (2014-2019)  belgeleri esas alınarak ve bu belgelerde yer alan politika ve önceliklere 

dayandırılarak hazırlanmıştır. 

2. İLKELER 

Eylem Planı, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde (2007-2013)  esas alınan;  

1. Mekansal Duyarlılık, 

2. İşbirliği ve Katılımcılık, 

3. Sürdürülebilirlik, 

4. Sosyal İçerme, 

5. Politika ve Düzenlemelerde Tutarlılık, Etkin İzleme, 

6. Kaynak Kullanımında Etkinlik,  

İlkeleri gözetilerek hazırlanmıştır. 
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3. BARLA KIRSAL KALKINMA MODELİNİN FİZİKSEL, EKONOMİK, SOSYO-

KÜLTÜREL VE ÇEVRE BOYUTU  

 Barla Modeli; doğal, tarihsel, kültürel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve geliştirici bir 

yaklaşım içinde ele alan, yörenin tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini ortaya çıkaran ve bu değerler 

konusunda toplumsal bilinç oluşturan, bu kaynakları ekolojik ve ekonomik verimlilik ilkesine bağlı 

olarak koruyan ve kullanan ve nihayetinde yörede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında 

yardımcı bir araç olarak tasarlanmıştır. 

 Barla Modelinin uygulanması ile; önemli bir inanç turizmi merkezi olan Barla’nın planlama, 

tanıtım, konaklama, ulaşım ve diğer alt- üst yapı sorunlarının giderilmesi, yörenin sahip olduğu inanç 

turizmi potansiyelinin, sektörel bazda ekonomik gelire dönüştürülebilmesi ve böylece sadece yörenin 

değil Isparta ilinin de önemli sosyoekonomik kazanımlar elde etmesi mümkün olacaktır.  

 Barla’nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini geleceğe taşıma, koruma ve kullanma bilinci 

içerisinde yöreyi dinlenme, konaklama, alış veriş etme gibi mekan ve tesisleriyle yeniden 

biçimlendirecek, yerli ve yabancı konukların ziyaretine ve konaklamalarına uygun hale getirecek 

proje ile; yörenin ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilerek halkın gelir seviyesinin iyileştirilmesi, alt 

yapı eksikliklerinin giderilerek yöre insanının yaşam seviyesinin yükseltilmesi ve hedeflenen kırsal 

kalkınma seviyesine ulaşılması amaçlanmaktadır. 

 Projenin amaçları çerçevesinde projeden doğrudan veya dolaylı olarak olumlu olarak 

etkilenecek kişiler yani hedef gruplar, yerli yabancı turistler, yöre halkı ve nihai olarak Isparta İlidir.  

 İnanç turizmi bağlamında Barla Modelinin tüm boyutlarıyla bir bütünlük içerisinde hayata 

geçirilerek hedeflerine ulaşılabilmesi için, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin bu 

modelin hem yöreye hem de Isparta İline ekonomik katkılar koyacağının bilinci içerisinde uyumlu bir 

biçimde hareket etmesi önem arz etmektedir. Tarafların aktif işbirliği ve etkileşimi içerisinde uyumlu 

çalışmaları ile modelin başarıya ulaşması mümkün olabilecektir. 

a. Ekonomik Boyut  

 Kırsal Kalkınma Planında yer alan “ekonominin geliştirilmesi ve is imkânlarının artırılması” 

stratejik amacı doğrultusunda, yörede tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal 

turizmin geliştirilmesi modelin ekonomik boyutunu biçimlendirmektedir. 

 Barla’nın tarihi ve kültürel dokusunu, çevre düzeniyle iyileştirerek; tarihi, doğal ve kültürel 

varlıkları koruma bilinci altında yerli ve yabancı turistlere sunumunu sağlamak suretiyle bölgenin 

ekonomik yapısının canlandırılması temel hedeftir.   

 Barla’nın kazanç getirici faaliyetlerinin çeşitlendirilerek ekonomik gelişiminin sağlanması, 

yöre insanının gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelirlerinin artırılması, geleneksel zanaatların 

ve el sanatlarının geliştirilmesi, turistik ürünlere dönüştürülmesi ve pazarlama modellerinin 

oluşturulması, ekonomik kaynakların yöresel örgüt modeliyle sürekli kılınarak ekonomik gelişimin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması da projenin arzulanan sonuçlarındandır. 

b. Sosyo- Kültürel Boyut  

 Kırsal Kalkınma Planında yer alan “İnsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel 

Kalkınma Kapasitesinin Geliştirilmesi” stratejik amacı doğrultusunda, Barla’nın kültürel 

zenginliğinin ve yapısının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli yapının kurulması 

önem taşımaktadır. Yöre insanının yerel kalkınma kapasitesinin ve çevre ile kültür bilincinin 

artırılması için eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve kaynakların kırsal kalkınma hedeflerine seferber 

edilebilmesi için örgütlenme düzeyinin geliştirilmesine yönelik çabalar yoğunlaştırılmalıdır. 
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c. Fiziksel Boyut  

 Barla Modeli; Kırsal Kalkınma Planında yer alan “Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin 

Geliştirilmesi ve Yasam Kalitesinin Artırılması” stratejik amacı doğrultusunda “Kırsal Altyapının 

Geliştirilmesi” “Kırsal Yerleşimlerin Geliştirilmesi ve Korunması” öncelikleriyle uyumludur. 

d. Çevre Boyutu 

 Kırsal Kalkınma Planının 4. stratejik amacı olan “Kırsal Çevrenin Korunması ve 

Geliştirilmesi”ni de dikkate alan Barla Modelinde, sosyo-ekonomik gelişme sağlanırken 

sürdürülebilir kalkınma için çevrenin korunmasını da gözetir.  

4. BARLA MODELİNİN BAŞARISI 

 Barla modelinin inanç turizmine dayanan kırsal kalkınma modeli olarak başarıya 

ulaşabilmesi, “iyi yönetişim” ilkesi çerçevesinde, il ve noktasal düzeyde kültür ve turizm sektörü ile 

ilgili kamu, özel sektör kuruluşları ve STK’ların karar verme süreçlerine katılımlarının sağlanarak, 

ulusal belgelerde tanımlanan stratejik amaç ve öncelikler doğrultusunda ekte yer alan Barla Eylem 

Planında belirlenen ve aşağıda başlıklar itibariyle sıralanan faaliyetlerin önceliklendirilmesi ve 

gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

1. Ulusal turizm politikalarında Barla farkındalığının oluşturulması:  

2. Belde Tanıtım Faaliyetleri:  

3. Yerel Kapasite Geliştirme faaliyetleri  

4. Mekâna Yönelik Geliştirme Çalışmaları  

5. Ekonominin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Faaliyetler   

 

5. BARLA KIRSAL KALKINMA MODELİNİN MALİ YAPISI 

Isparta İli, Barla kırsal kalkınma modeli eylem planında yer alan eylemlerin 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli deneyime sahiptir. Bu bağlamda ulusal ve bölgesel finans 

kaynaklarına erişim için yeterli potansiyele sahiptir. 

  Barla’da mevcut potansiyelin harekete geçirilebilmesi ve hedeflenen gelişimin sağlanabilmesi 

için; özel veya kamu bankalarından sağlanacak kredilerin yanı sıra, proje bazlı hibe destekleri veya 

diğer kamu destekleri hakkında il genelinde bir farkındalık yaratılması ve buraya yatırım yapacak 

şahıs, şirket, kurum/kuruluş veya sivil toplum örgütlerinin bu kaynaklara yönlendirilmesi önem arz 

etmektedir ve çalışmalar bu doğrultuda yoğunlaştırılacaktır. 

 Barla’nın inanç turizm ekseninde kalkınması için ilgili taraflar arasında gerekli uzlaşının 

sağlanması ve yöre sinerjisinin bu amaç doğrultusunda kullanılması yönündeki ortak arzu, bu 

modelin başarıya ulaşması için temel şart olup, bu uzlaşı ve ortak arzu çerçevesinde bir plan 

dahilinde çabalar sürdürülebilecektir. 
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III. KÜLTÜREL MİRAS VE İMAR BOYUTUYLA ISPARTA VE BARLA’NIN 

 GELECEĞİ ÇALIŞTAYI 

 

 Barla’nın gelişme eksenleri tespit edilerek sürdürülebilir bir gelişme projeksiyonunun tespit 

edilmesi, yapılabilecek faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla Başbakanlık Tanıtma Fonu katkıları ile  

gerçekleştirilen çalıştayda sorunlar ve çözüm önerileri “Kültürel ve Tarihi Mirasın Aktarımı”, “İmar 

Boyutuyla Isparta ve Barla” ve “STK Görüş ve Önerileri” olmak üzere üç ana başlıkta ele alınmış; 

sorunlar ve çözüm önerileri detaylı olarak katılımcılar tarafından irdelenmiştir.  

A- Kültürel ve Tarihi Mirasın Aktarımı  

 Kültürel ve tarihi mirasın aktarımı başlığı altında; STK temsilcileri ve alanında uzman 

akademisyenler tarafından, Isparta merkez başta olmak üzere, Atabey, Aksu, Eğirdir, Gelendost, 

Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şakikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişerbademli, Sav, 

İslamköy, Güneykent, Kuleönü , Barla ve diğer tüm belde ve köylerdeki tarihi ve kültürel değerlerin 

tespit edilmesi, söz konusu değerlerin nasıl geliştirilerek korunacağının belirlenmesi ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi temel soru ve sorunlara cevap bulunmaya çalışılmıştır. 

 Kültürel ve tarihi mirasın aktarımına ilişkin olarak; Çalıştaya katılan akademisyenler ve 

STK temsilcileri tarafından, aşağıda belirtilen hususlar dile getirilmiştir: 

Sorun 1: Barla’ya ve özelde Bediüzzaman Said-i Nursi (H.Z.)’ne ilişkin tarihi bilgi ve belgelerin 

envanterinin olmaması, arşiv çalışmalarının yetersiz olması. 

Öneriler:  

• Tarihi verilerin toplanarak tasnif edilmesi, güvenilirliğinin tespit edilmesi ve gelecek nesillere 

aktarımı için muhafaza edilmesi, 

• Barla ve Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.)’ne ilişkin maddi kaynaklar, kütüphane ve arşiv 

kaynakları, sözel kaynaklar;  bu kaynaklara bağlı yazılı, görsel ve sözel kaynaklar ile kullandığı 

eşyalar,  yaşadığı mekânlar, beraber olduğu şahıslar vb. ilgili tüm bilgi ve belgelerin envanterinin 

öncelikle çıkarılması, 

• Envanter oluşturulurken süreli yayınların gözden geçirilmesi; kitap, ansiklopedi, tez, makale, 

rapor gibi basılı kaynakların incelenmesi, hatıraların, Risale-i Nur’un el yazması, teksir ve matbu 

nüshalarının ve mektupların incelenmesi, 

• Tarihe ilişkin verilerin teyidi ve envanter oluşturulması kapsamında aşağıda sayılan arşivlerde 

inceleme ve araştırma yapılması, 

• BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), ATASE (Askeri Tarih Arşivi), Cumhurbaşkanlığı Arşivi, 

TBMM Arşivi, Emniyet, Milli Eğitim, Vilayet, Özel (Kişisel), Nüfus Müdürlüğü, Vakıf ve Dernek, 

Diyanet arşivleri ve yurtdışı,  

• Bütün bilgilerin sahih veriler çerçevesinde oluşturulması ve görsel, ansiklopedi ve kitap 

şeklinde yayına hazırlanması, 

• Hatıraların bilindiği kadarıyla yaşandığı gibi yayınlanması, 

• Her çalışmanın türü bilinerek bilgilerin kullanılması önemlidir. Hatıra türünde yazılanlar 

hatıradır, arşiv belgesi arşiv belgesidir. Tür bilindiğinde hatıraların da yayınlanmasının mahsuru 

yoktur,  

• Sağlıklı ve Belgelenebilir bir veri tespitinin yapılması ve biyografi çıkarılması, iddia edilen 

her bilginin belge ve dayanağının olması, 

• Bilgilerin doğrulanmasında metinden belgeye değil de belgeden metne gidilmesi, 

• Bilgilerin doğrulanmasında risale metinlerinin esas alınması, 
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• Eserlerin telif yer ve dönemlerinin tespiti, telif süreç ve sebeplerinin araştırılarak ortaya 

konulması, 

• Çalışmalar yapılırken dönemin siyasi ve askeri şartlarının, konjonktürün, mekânların 

tarihçelerinin de dikkate alınması,  

• Çalışmaların zaman, mekân yer ve şahıs bağlamında küçük parçalara bölünerek yürütülmesi, 

• Yazılı ve sözlü tarih çalışmalarının cd, videokaset gibi görsel çalışmalar ile de desteklenmesi, 

• Kaybolmakta olan etnografik değerlerin korunması, günışığına çıkartılıp sergilenmesi 

(elyazması Risale-i Nurlar dâhil.),  

• Risale-i Nur’da geçen tarihi bilgi ve değerlendirmelerin diğer metin dışı kaynaklar ile teyit 

edilmesi, 

• Arşiv ve dokümantasyon merkezi oluşturulurken Bediüzzaman (H.Z.)’nin tahsil hayatında 

beslendiği kaynakların tespit ve temin edilmesi, 

• Arşiv ve belge çalışmasının Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.)’nin yanında diğer şahıs ve 

olayları da kapsaması,   

• Risale-i Nur’da zikredilen şahıs, eser, mekân, olay, eşya gibi unsurların envanterinin 

çıkarılması ve bunlar hakkında tanımlayıcı, ayırt edici, açıklayıcı bilgilerin oluşturulması, 

• Yukarıda bahsedilen arşiv çalışmalarının yapılabilmesi için plan ve projelerin oluşturulması, 

• Mümkünse Isparta’daki çalışmaların Burdur ile entegre edilmesi. 

 

Sorun 2: Bediüzzaman Said-i Nursi (H.Z.) ve öğretilerine ilişkin kitap, mektup gibi eser ve belgeler 

ile döneme ilişkin eşya ve malzemelere erişimin zor olması, bu donelerin farklı kişi ve kurumların 

uhdesinde olması. 

Öneriler:   

• Bediüzzaman Said-i Nursi (H.Z.) ile ilgili eşya, bilgi ve verilerin toplanabileceği Isparta 

merkezli bir bilgi ve kültür merkezi oluşturularak çalışmaların kurumsallaştırılması, 

• Bediüzzaman Said-i Nursi (H.Z.)’nin ikamet ettiği her şehirde bir şehir arşivi kurulması, 

• Tematik kütüphanenin kurulması, 

• Kurulacak kültür merkezi ve kütüphane bünyesinde akademik çalışmaların teşvik edilmesi, bu 

alandaki verimliliğin artırılması, 

• Çalışmaların elektronik ortamda derlenerek kamuoyunun istifadesine sunulması, 

• Hatıraların tarihi bir belge olduğu gerçeği gözardı edilmeden kimin elinde ne varsa bunların 

bir araya getirilmesi, bu tip kayıtları olan kişi ve kurumların tespit edilmesi, 

• Kendisinde belge ve hatıra bulunan kişilerle hızlı bir şekilde temasa geçilmesi,  ve hatıraların 

acilen kayda alınması,  

• Elinde bilgi ve belge bulunan kişi ve kurumlarla irtibata geçilmesi bağlamında aşağıda 

isimleri zikredilen kişi ve kurumlar ile irtibata geçilmesi: 

  

• Necmettin Şahiner,  

• Ömer Özcan, 

• Said Özdemir, 

• İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, 

• Hizmet Vakfı, 

• Hayrat Vakfı, 

• Abdulkadir Badıllı Arşivi, 
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• Mustafa Kılıç, 

• Seyda Ünlükul, 

• İbrahim Zeyrek, 

• Dost Tv, 

• Isparta Kültür Eğitim Vakfı, 

• Müfit Yüksel, 

• Nevin Halıcı, 

• Zekeriya Kitapçı, 

• Urfalı Mustafa Hoca,vd. 

  

Sorun 3: Barla ve Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.)  odaklı ziyaretlerde yetişmiş, donanımlı rehber 

eksikliği ve söz konusu rehberlerin kullanabileceği tanıtım ve gezi rehberi eksikliği, tanıtıma yönelik 

faaliyetlerin yetersizliği. 

Öneriler:   

• Geçmişin hatıralarını yaşamak ve yaşatmak için gerekli tur güzergâhlarının belirlenmesi ve 

mizanseninin oluşturulması, 

• Risale-i Nur eksenli rehberlik hizmetleri verilmesi, 

• Rehberlik hizmeti yapacak kişilere özgü kaynak kitap hazırlanması, 

• Gelen ziyaretçiler için farklı gezi rehberleri hazırlanması, 

• Tanıtım çalışmaları yapılırken risalelerin özünün kaybedilmemesi, 

• Barla inanç turizminin Isparta’nın diğer kültürel ve doğal güzellikleriyle entegre edilmesi, 

• Rehber çalışmalarının İngilizce ve Arapça başta olmak üzere yabancı dillerde de 

hazırlanması, 

• Rehberlik hizmeti verenlerin tarihi bilgi ve Risale-i Nur’a uygun bilgiye sahip olması, 

• Isparta Otogarı ve Süleyman Demirel Havalimanında belirli noktalara bilgilendirme kioskları 

konulması ve üniversite gezi kulüpleriyle işbirliği yapılması. 

 

Sorun 4: Barla ve Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.) odaklı kültürel ve turizm aktivitelerinin tanıtımı 

yetersizdir. 

Öneriler:   

• Verilerin sosyal medyada yer alması, wikipedia ve benzerlerinde doğru şekilde yer alması, 

• Barla ve Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.)’ne ilişkin tarihi, kültürel ve turistik değerlerin cd, 

videokaset gibi görsel medya alanına aktarılarak tanıtım yapılması, 

• Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.)’nin hayatındaki bazı tarihi kesitlerin canlandırıldığı ortamlar 

oluşturulması, 

• Örnek: teksir makinasının Sav’da evde çalıştırılarak bir dua ya da risale metninin ziyaretçilere 

verilmesi ilgi çekici olabilir, 

• İlgili resmi kurumların internet sitelerinde ilgili bilgilere yer verilmesi ve görülen eksikliklerin 

resmi kurum ve kuruluşlara ulaştırılması, 

• Gelen ziyaretçilerin Barla yerli halkı ile iletişiminin sağlanması, 

• Barla’yı tanıtıcı broşür ve dokümanlarının İl Kültür Müdürlüğü’nde yer alması, 

• Güncellenebilir kolay anlaşılabilir gezi rehberi ve haritalarının hazırlanması, telefon 

uygulamaları web tasarımları ve mevcut uygulamalara entegrasyon yapılması.  
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Sorun 5: Barla ve Bediüzzaman Said Nursi odaklı tarihi ve kültürel çalışmaları yapacak, tüm sivil 

toplum kuruluşlarının benimsediği güçlü bir yapı ve çalışma grubu mevcut değildir. Buna bağlı 

olarak yapılan çalışmalar birbirinden kopuk ve parçalıdır.  

Öneriler:   

• İSAM'ın  bazı hususlarda örnek alınarak, bir organizasyon/kurumsal yapının teşkil edilmesi,  

• Arşiv ve Dokümantasyon Birliği gibi bir birlik oluşturularak kültürel ve tarihi ögelere 

erişiminin diğer kurumlara açık hale getirilmesi, 

• Yukarıda sözü geçen çalışmaların yapılması için gerekli olan kurul, kurum ve kuruluşların 

oluşturulması,  

• Bahsi geçen çalışmaları kimin ne zaman yapacağına ilişkin bir eylem planının acilen 

hazırlanması ve bu süreçte üniversite ve enstitülerin desteğinin sağlanması, 

• Kurumsal yapı üzerinden Barla ve Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.) ‘ne ilişkin lisansüstü 

çalışmaların desteklenmesi,  

• Barla ve Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.) öğretilerine ilişkin araştırma vb. çalışmalara burs ve 

proje desteği verilmesi, 

• Çalışmaya katkı sağlayacak uzman müşavir isimlerin tespit edilmesi ve bu kişilere görev 

verilmesi, 

• Bu çalışmalar yapılırken mevcut kişisel ve kurumsal birikim ve tecrübelerden istifade 

edilmesi, 

• Yapılacak çalışmaların önceliğe göre sınıflanması ve öncelik sırası ile çalışmalara acilen 

başlanması, 

• Sivil Toplum Kuruluşları arası işbirliği toplantılarının belirli aralıklarla yapılması, 

• Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.)’nin eserlerinin UNESCO Dünya Belleği Eserlerine alınması 

için gerekli başvuruların yapılması, 

• Risale-i Nurda geçen Medresetüz Zehra’nın Barla’da hayata geçirilmesi. 

 

B-Kentsel Tasarım, İmar ve Kırsal Kalkınma Açısından Barla 

 Kentsel Tasarım, İmar ve Kırsal Kalkınma Açısından Barla başlığı altında Barla’nın imar 

sorunları, kentsel tasarıma ilişkin sorunlar ve kırsal kalkınma problemleri çalıştaya katılan 

akademisyenler ve STK temsilcileri tarafından ele alınmış ve bunlara yönelik çözüm önerileri dile 

getirilmiştir. 

Sorun 1: Barla kasabasında kültürel ve turistik unsurları koruyan ve ön plana çıkaran bir kentsel 

tasarım ve imar planı mevcut değildir. Bu durum tarihi yapıların korunamamasına, estetikten uzak ve 

plansız betonarme yapılaşmaya, plansız kentleşmeye neden olmaktadır.   

Öneriler:   

• Alan yönetimi için mastır plan yapılması, yapılacak yatırımlar ve işletmelerin bu plan 

çerçevesinde hayata geçirilmesi, 

• Barla’nın tarihi dokunun yaşadığı Safranbolu benzeri manevi bir şehir şeklinde tasarlanması, 

• Isparta ve Barla’nın; sempozyum,  panel ve kongre gibi Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.)  

çalışmalarının yapıldığı bir kongre merkezine dönüştürülmesi ve bunun altyapı çalışmalarının 

yapılması, 

• Barla’daki Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.) evi ve çevresindeki eski yapıların korunması. Yeni 

imar alanları açılacaksa Harmanyeri–Keltepe mevkiinin tercih edilmesi. Yeni mimari yapılarda 
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Barla’nın genel yapısının da dikkate alınması. Yokuşbaşın’dan Harmanyerine (Keltepe) teleferik 

yapımının değerlendirilmesi, 

• Müze yapılması, bu alanın geniş tutulması ve yolunun otoparka bağlanması, 

• Yapılacak müzenin Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.)’nin hayatını ve hizmetlerini tanıtacak 

boyutta olması,  

• Dereardı Deresi kenarındaki yolun açılması, otoparkın oraya taşınarak sorunun çözülmesi, o 

bölgenin ağaçlandırılarak çevre düzenlemesinin yapılması,  

• Barla’ya girişte Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.) ’ni tanıtıcı bir levha ve kent krokisinin 

yapılması,  

• Eski Barla içindeki tanıtım levhalarının yazılarının büyütülmesi ve bütünlüğün sağlanması, 

• Barla’ya gelen misafirlerin konaklama ihtiyacı olup olmadığının tespit edilmesi ve kültür 

turizmi konseptine uygun konaklama imkanının oluşturulması,   

• Eski Barla içinde yer alan Cennet Bahçesi yanı ile Dr. Mahmut Bülbül’ün evi arasındaki 

dereye kadar olan alanın eski mimariye uygun olarak sosyal tesis, alışveriş yerleri ve yürüyüş yolu 

olarak düzenlenmesi, 

• Barla’nın Isparta–Senirkent karayoluna bağlantısını sağlayan ana giriş yolunun belirli 

noktalara hız kesici bariyerler konulması,  

• Karakavak Yolunun ıslah edilmesi ve suyun çıktığı yerin mesire yeri olarak düzenlenmesi, 

• Dere kenarı mevkiinin otopark olarak belirlenmesi, düzenlenip, dokuya zarar verilmeyecek 

bağlayıcı yolların yapılması, gelen tur otobüslerinin köy merkezinde yolcusunu indirdikten sonra 

park alanına gitmesinin sağlanması, 

• Cennet Bahçesi ile kültür evi arasındaki bölgenin sosyal alan olarak kamulaştırılarak estetik 

bir şekilde düzenlenmesi, 

• Restoran, kafeterya gibi yerlerin imar planında ayrıca belirtilerek Eski Barla dışındaki 

alanlara yapılması,      

• Atıl alanların değerlendirilmesi kapsamında yeni yapılan şadırvanın üstüne yeme- içme tarzı 

mekânlar yapılması, 

• Mahkeme vb. itirazlarda zaman ve işgücü kaybını önlemek için imar planlarının hazırlanması 

ve etaplar halinde uygulanması, 

• Kentsel tasarım ve mimari uygulamalarda engelli ihtiyaçlarının dikkate alınması, 

• Barla imar planında vatandaşın mağduriyeti önlenerek 18. maddenin uygulanması,  

• Isparta Barla yolunun duble yol olarak düzenlenmesi, 

• “Sizin de Barla’da bir eviniz olsun” kampanyası yapılarak yıkılmış ve yıkılmaya yüz tutmuş 

olan yapıların restorasyonunun devlet kurumları, STK ve işadamlarının işbirliğiyle sağlanması, 

 Yokuşbaşı'nda ve yakın çevresinde, Barla'nın siluetini, tarihî ve kültürel dokusunu bozan çok 

katlı yapıların, Barla doğal yapısına uygun yapılar haline getirilmesi, o yapıların imara açılacak yeni 

alanlara taşınması,  

 Gelecek yıllarda Barla'nın yaşaması muhtemel olan su problemi bağlamında, Barla Göleti'ne 

kıyasla en az 8-10 kat fazla su depolama kapasitesine sahip olacağı öngörülen Çukuryayla Barajı ön 

etüdlerinin yapılması ve fizibilite raporunun çıkarılması, 

 Son yıllarda Barla'da gelişme gösteren meyvecilik sektörünün ihtiyacı olan yeterli kapasitede 

ve modernitede inşa edilecek bir soğuk hava deposunun inşa edilmesi, 

 Barla'da son yıllarda gelişme gösteren hayvan besiciliği nedeniyle oluşan kötü koku, 

ziyaretçileri oldukça rahatsız etmektedir. Bu nedenle hayvan besiciliğinin Barla'nın daha uzak 
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mekanlarına taşınması ve bu bağlamda besicileri mağdur etmeden yer gösterme ve finansal destek 

gibi konuların çözüme kavuşturulması, 

 Barla kabristanlarına defnedilmesi için uzak şehirlerden Barla'ya nakledilen cenazelerin 

definden önceki ve sonraki hizmetlerin yapılabileceği bir taziye evinin inşa edilmesi, 

 Bedre, İlama, Akkeçili köylerinin Barla'nın mahalleleri olarak tensip edilmesi, 

 Barla'daki hayvan kesimhanesinin çok eski ve ihtiyaca cevap veremiyor olması nedeniyle, 

hijyenik şartlara uygun, modern bir kesimhanenin tesis edilmesi, 

 

Sorun 2: Çamdağı kültürel turizm aktivitesinin önemli bir parçasıdır. Ancak Çamdağı’nın çevre 

temizliği, Çamdağı’na ulaşım, Çamdağı’nda yapılaşma gibi konularda sorunlar bulunmaktadır.  

Öneriler:   

• Barla’dan Çamdağına çıkış yolunun genişletilmesi,  

• Karakavak ve yeni Çamdağı yoluna kabristan üzerinden giden yolların düzeltilmesi,  

• Çamdağı’nın her iki yolunun da genişletilmesi ve mevcut parke taşlarının kenarlarının 

sağlamlaştırılması,  

• Çamdağı’nda su sorununun çözülmesi,  

• Çamdağı’nda ticari faaliyetlere izin verilmemesi,   

• Çamdağı’na 3. bağlantıyı sağlayan Senirkent  yolunun ıslah edilmesi, 

• Barla ve Çamdağı çevre düzeninin korunmasında temizlik ve bakımda gerekli hassasiyetin 

gösterilmesi ve gerekli hizmetlerin verilmesi.  

 

Sorun 3: Barla genç nüfusun azaldığı, kente göç veren, iş ve sosyal imkanların kısıtlı olduğu küçük 

bir kasabadır. Kırsala özgü bu sorunlar, sosyal imkanların yetersizliği insanların başka yerlere göç 

etmesine ve nüfusun azalmasına neden olmaktadır. 

Öneriler:   

• Genç nüfusa iş ve girişim olanakları sağlayacak proje ve faaliyetler geliştirilmesi, 

• Barla sağlık ocağında sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanması, 

• Yöresel ürünlerin imalatı ve eğitimine yönelik hizmetlerin verilmesi, 

• Barla’ya modern bir soğuk hava deposunun kazandırılması, 

• İçme ve sulama suyu kapasitelerinin arttırılması ve yeni kaynakların sisteme dâhil edilmesi, 

• Çocuk oyun alanlarının ve spor tesislerinin yerlerinin belirlenmesi ve yapılması,  

• Özellikle ev pansiyonculuğu olmak üzere yöresel ürünlerin üretiminden pazarlanmasına kadar 

yerel halkın eğitilmesi ve teşvik edilmesi, 

• Barla’ya yakın göl kenarındaki alanlara günübirlik piknik ve dinlenme alanlarının 

oluşturulması. 

 

Sorun 4: Kültür evinin çevresi başta olmak üzere Barla’da silüeti bozan betonarme yapıların 

yaygınlaşması beldenin görselliğini olumsuz etkilemektedir. 

Öneriler:   

• Barla kabristanı içinin düzenlenmesi. (Özellikle Bediüzzaman’ın Talebelerinden Bayram 

Yüksel’in kabri civarının ayrıca değerlendirilmesi ve yoğunluğa izin verilmemesi), 

• İstimlak edilecek mevcut hediyelik eşya ve diğer dükkânların uygun bir alana taşınması, 
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• Yapılaşmada yöresel ve tarihi dokuyu yansıtacak mimari projelerin geliştirilmesi ve 

uygulanması,  

• Kültür evi çevresindeki dernek ve vakıflara ait evlerin taşınması kapsamında tarihi dokuya 

uygun tip proje üretilmesi ve uygun olan yerlere inşa edilerek STK’ların taşınması, 

• Yok olmaya yüz tutmuş eski yapıların restore edilerek turizme kazandırılması, restorasyonda 

devlet, dernek, vakıf ve üniversite işbirliğinin sağlanması, 

• Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.) ve talebeleri ile ilgili olan eski yapıların onarımında STK ve 

işadamı sponsorluğuna başvurulması, 

• Bediüzzaman Said Nursi (H.Z.)  ve talebelerinin eski evleri başta olmak üzere kilise, çeşme, 

köprü gibi özellikli tarihi yapıların tespit edilmesi ve restore edilerek korunmaya alınması.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER: 

 

1. Barla Kırsal Kalkınma Eylem Planı, 

2. Barla Son Durum Görseller 

3. Çalıştay Görseller  
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EK-1       BARLA KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI 

YEREL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ 

Faaliyet 

no 

Faaliyet Sorumlu Kuruluş Süresi Açıklamalar Sorumlu Kurum / Kişi 

1 Yöredeki turizm değerleri ile 

kültürel mirasın korunması 

konusunda yerel farkındalığın 

geliştirilmesi 

STK Kültür Turizm 

İl Müdürlüğü 

TKDK BAKA SDÜ 

12 ay Barla Halkının sahiplenmesi için 

bilinçlendirme çalışmalarının 

yapılması. 

Sorumlu Kurum:  İl Kül. ve Turizm Md. 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md.Yrd.  

- Berna K. DOĞAN - Şube Müdürü  

- Zeliha ALAV - VHKİ 

 

İş birliği yapılacak kuruluş: SDÜ, BAKA, TKDK 

,STK,  

- Habibe ŞİMŞEK- SDÜ -Güzel San. Fak. Öğr.Gör. 

- Ali Galip BİLGİLİ -BAKA -Yat. Dest.Ofisi 

Koordinatörü 

- Ahmet YILIK -TKDK-İletişim Uzmanı 

 

2 İnanç turizmi konusunda halkın 

farkındalığının artırılması, 

STK Kültür Turizm 

İl Müdürlüğü 

TKDK BAKA SDÜ 

12 ay Yerel medyanın çalışmalara katkı 

koymasının sağlanması 

Sorumlu Kurum: İl Kül. ve Turizm Md. 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md.Yrd.  

- Berna K. DOĞAN - Şube Müdürü  

İş birliği yapılacak kuruluş: SDÜ, BAKA, TKDK 

STK,  

- Habibe ŞİMŞEK- SDÜ -Güzel San. Fak. Öğr.Gör. 

- Ali Galip BİLGİLİ -BAKA -Yat. Dest.Ofisi 

Koordinatörü 

- Ahmet YILIK -TKDK-İletişim Uzmanı 

3 Turizm sektöründe yöresel işbirliği 

ve yerel örgütlenmenin 

desteklenmesi 

SDÜ, BAKA, 

Köylere Hizmet 

Götürme Birliği, 

Halk Eğitim,  

Kültür Turizm İl 

Müdürlüğü, Barla 

Muhtarlığı 

24 ay Kültür Turizm İl Müdürlüğünün 

koordinatörlüğünde ürünlerin üretimi 

ve pazarlama ve satışı aşamasında 

faaliyet gösterecek kooperatif/dernek 

kurulması sağlanacaktır. 

Sorumlu Kurum:  İl Kül. ve Turizm Md. 

 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md.Yrd.  

- Berna K. DOĞAN Şube Müdürü  

 

İş birliği yapılacak kuruluş: SDÜ, BAKA, 

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Halk Eğitim,  

Barla Muhtarlığı 

- Habibe ŞİMŞEK- SDÜ Güzel San. Fak. Öğr.Gör. 

- Ali Galip BİLGİLİ BAKA Yat. Dest. Ofisi 

Koordinatörü 

- Emine ÇINAR Halk Eğit. Mer. ve Akşam San. 

Okulu Md. Müdür Yrd. 
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4 Turizmin bölgede kazanç haline 

dönüşmesi için eğitimler verilmesi.  

SDÜ, BAKA, 

Kültür Turizm İl 

Müdürlüğü, Halk 

Eğitim, İşkur, 

KOSGEB, Elele 

Derneği  

Sürekli Mesleki eğitimler (Ev 

pansiyonculuğu eğitimi, Ön büro, Kat 

hizmetleri, Aşçılık El sanatları, 

Yöresel ürünler eğitimi). Kültür 

Turizm İl Müdürlüğü eğitim 

çalışmalarını koordine edecektir. 

 

 

Sorumlu Kurum:  SDÜ, İl Kültür ve Turizm Müd. 

Sorumlu Kişi :Habibe ŞİMŞEK, Resul TAŞTAN  

 

İş birliği yapılacak kuruluş: SDÜ, BAKA, Halk 

Eğitim Merkezi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, 

Halk, İşkur, KOSGEB, Elele Derneği, İl Kültür ve 

Turizm Md. 

- Habibe ŞİMŞEK- SDÜ Güzel San. Fak. Öğr.Gör. 

- Ali Galip BİLGİLİ BAKA Yat. Dest. Ofisi 

Koordinatörü 

- Emine ÇINAR Halk Eğit. Mer. ve Akşam San. 

Okulu Müd. Müdür Yrd.  

- Mehmet IŞIK KOSGEB 

- Adil IMIZOĞLU KOSGEB 

- Şerafettin ABI-Isparta Çalışma ve İş Kur.İl Müd.-

Şube Müdürü 

- Nadir SÖKMEN-Isparta Çalışma ve İş Kur.İl 

Müd.-Şef 

- Resul TAŞTAN-İl Klt.veTrz.Md.-Md.Yrd.  

- Berna K. DOĞAN İl Klt.veTrz.Md.-Şube Müdürü 

 

 

  

5 Kırsal turizmin finansmanı 

konusunda bilgilendirme 

toplantıları düzenlenmesi (Pansiyon 

işletmeciliği, turizm girişimciliği, el 

sanatları, yöresel yiyecekler üretim 

ve pazarlanması, organik tarım, 

projelerin finansman konulu 

eğitimler) 

BAKA, TKDK, 

Kültür Turizm İl 

Müdürlüğü,Orköy, 

KOSGEB, İşkur 

Sürekli  Sorumlu Kurum:  TKDK  

Sorumlu Kişi : Ahmet YILIK İletişim Uzmanı 

 

İş birliği yapılacak kuruluş:  BAKA, İşkur, 

KOSGEB, ORKÖY, İl Kültür ve Turizm Md.   

- Ali Galip BİLGİLİ BAKA Yat. Dest. Ofisi 

Koordinatörü 

- Şerafettin ABI-Isparta Çalışma ve İş Kur.İl Müd.-

Şube Müdürü 

- Mehmet IŞIK- KOSGEB 

- Adil IMIZOĞLU- KOSGEB 

-Resul TAŞTAN- İl Klt.veTrz.Md.-Md.Yrd.  

- Berna K.DOĞAN-Klt.veTrz.Md.-Şb.Md. 

- Zeliha ALAV İl Klt.veTrz.Md.- VHKİ 
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6 Turizm sektörü ve kırsal ekonomik 

faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde 

girişimciliğin teşvik edilmesi 

BAKA, TKDK, 

KOSGEB 

Sürekli Yörede verilecek eğitimler 

sonucunda yeni istihdam olanakları 

oluşturacak, yöre ekonomisine ivme 

kazandıracak yeni işletmelerin 

kurulması teşvik edilecektir. 

Sorumlu Kurum:  TKDK, BAKA  

Sorumlu Kişi :  

- Ahmet YILIK-TKDK-İletişim Uzmanı 

- Ali Galip BİLGİLİ BAKA Yat. Dest. Ofisi 

Koordinatörü  

 

İş birliği yapılacak kuruluş:  KOSGEB 

- Mehmet IŞIK -KOSGEB 

- Adil IMIZOĞLU -KOSGEB 

 

 

MEKANA YÖNELİK GELİŞTİRME FAALİYETLERİ  

Faaliyet 

no 

Faaliyet Sorumlu Kuruluş Süresi Açıklamalar Sorumlu Kurum / Kişi 

1 Yaşayan Barla konseptinde Barla 

Müzesi ve Kültür Merkezini tesisi: 

 

STK 5 yıl STK tarafından çalışmalar 

sürdürülmektedir.  

Sorumlu Kurum: STK 

 

2 İmar Planı Revizyonu yapılması 

 

İl Özel İdaresi  24 ay İhtiyaçlar belirlendikten sonra hızlıca 

tamamlanması 

Sorumlu Kurum:  İl Özel İdaresi 

Sorumlu Kişi : Mehmet UÇAN İmar ve Şehircilik 

Müdürü 

- Elif DİLMEÇ Şehir Plancısı 

- Ömer HIZ Harita Müh. 

3 Ziyaret merkezi sahası 

kamulaştırma faaliyetleri 

 

İl Özel İdaresi 24 ay İl Özel İdaresince öncelik alanlar 

belirlenip çalışma yapılmıştır. Maliye 

Bak Ve Kalkınma Bakanlıklarından 

gerekli ödenek talebi yapılmıştır. 

Sorumlu Kurum:  İl Özel İdaresi 

Sorumlu Kişi : Mehmet UÇAN İmar ve Şehircilik 

Müdürü 

- Ömer HIZ Harita Müh. 

- Hayrettin ALAN İnş. Mühendisi 

 

4 Eğirdir Gölü kıyısında günübirlik 

piknik alanı ve tekne turları için 

iskele (Çekek) yapılması  

 

Eğirdir Belediyesi, 

İl Özel İdaresi, 

Köylere Hizmet 

Götürme Birliği 

24 ay Barla’ ya ulaşım noktası için uygun 

bir alanda tasarlanması. Eğirdir Özel 

Hükümlere uygun olarak yapılması,  

İl kültür turizm müdürlüğü tarafından 

mevzuata uygunluğu araştırılacaktır. 

Baka tarafından desteklenen güneş 

enerjili tekne projesini işlerlik 

kazandırılması ve Barlayla 

bağlantısının kurulması 

hedeflenmektedir. 

Sorumlu Kurum:  İl Özel İdaresi 

Sorumlu Kişi : Mehmet UÇAN İmar ve Şehircilik 

Müdürü 

İş birliği yapılacak kuruluş: İl Özel İdaresi, 

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kültür ve 

Turizm İl Müd.  

- Elif DİLMEÇ Şehir Plancısı 

- Ömer HIZ Harita Müh. 

- Berrin BİLGİNER-Eğirdir Bel. Şehir Plancısı 

- R. Beyza YAKARGÜNEŞ Şehir Plancısı 
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5 Barla’nın peyzaj öğelerinin tespiti,  

ve koruma ve restorasyon 

ihtiyacının belirlenmesi ve 

desteklenmesi: tarihi yapıların, sivil 

mimari örneklerinin korunması ve 

gelecek nesillere aktarılması, 

İl Özel İdaresi, 

Orman Bölge 

Müdürlüğü, Kültür 

Turizm İl 

Müdürlüğü Vakıflar 

Antalya Bölge 

Müdürlüğü, Çevre 

ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

24 ay Envanter ve restorasyon 

çalışmalarının tamamlanması: 

1. Yöresel mimari örneklerinin 

tespiti ve envanterinin 

çıkarılması.(İl özel idaresi 

koordine edecektir.) 

2. Belli sayıda konutun 

belirlenerek restorasyonunun 

projelendirilmesi için 

sahiplerinin ikna edilmesi  

projelerin TKDK’nın Proje 

Teklif Çağrısına kadar 

yetiştirilmesi.(TKDK)  

3. Diğer peyzaj değerlerinin 

tespiti, envanterinin 

çıkarılması ve korunması 

(Orman Bölge Müdürlüğü)  

4. Çeşnigir Sinan Paşa Cami 

Restorasyonu. 

5. 5. Yörede bulunan Kilise ve 

tarihi köprülerin 

restorasyonu. 

  

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi, Orman Bölge 

Müdürlüğü,  Isparta Müze Müdürlüğü 

Sorumlu Kişi :   

- Mehmet UÇAN İmar ve Şehircilik Müdürü 

- Mustafa AKASLAN-Isp.Müze Müd. 

- Süleyman BAŞ Mimar 

-Cesur ÇELİKTÜRK Sanat Tarihçisi 

- Hüseyin DİVRİK-Isparta Orman İşlt. Müdürü 

- Sibel KORKMAZ-Isparta Orman İşlt.Müd Yrd. 

- Abdulkadir TAŞER-Eğirdir Orman İşlt.Müdürü   

- İsmet DOKUR-Eğirdir Orman İşlt.Müd. Yrd.  

 

İş birliği yapılacak kuruluş: Kültür Turizm İl 

Müdürlüğü, Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğü, 

Çev. ve Şeh. İl Md. 

- Resul TAŞTAN- İl Kül.Tur. Md.-Md.Yrd. 

- Ruhan SARAL- Vakıflar Böl.Md. Mimar 

- Sinan KARABULUT-Vakıflar Böl.Md. İnş. 

Müh. 

- Ahmet ŞİMŞEK- Vakıflar Böl.Md. İnş. Müh. 

- Betül ARSLANHAN-Çev. ve Şeh- Şb Md.V. 

- Betül KARAKAYA-Çev. ve Şeh.-Çevre Müh.  

 

6 Yöresel ekoloji ile uyumlu 

konaklama imkanlarının 

geliştirilmesi: Belirlenecek sınırlı 

sayıda konutun, mülk sahiplerinin 

rızası alınmak şartıyla, tarihi 

değerini korumak ve yansıtmak 

üzere restore edilmesi. Yöreye özgü 

mimarinin simgelerinden olan 

otantik evlerin restore edilerek 

turizme kazandırılması ve böylece 

ziyaretçiler için bir çekim merkezi 

oluşturulması. 

TKDK, BAKA, 

STK, Kültür Turizm 

İl Müdürlüğü, İl 

Özel İdaresi, Orman 

Bölge Müdürlüğü 

5 yıl İmar Planı Revizyonu çalışmalarıda 

yerel mimari öğelerinin Barla kentsel 

kimliğin teşvikine yönelik 

hükümlerin konması.  Bu konuda 

Türkiye’de uygulanmış örneklerin 

incelenmesi. 

 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 

Bakanlık destekleri hakkında 

bilgilendirme çalışmalarının 

yapılması. 

 

TKDK tarafından bilgilendirme ve 

yönlendirme çalışmalarının 

yapılması. 

Sorumlu Kurum:  İl Özel İdaresi 

Sorumlu Kişi : Mehmet UÇAN İmar ve Şehircilik 

Müdürü 

İş birliği yapılacak kuruluş: 

TKDK, BAKA, STK, Kültür Turizm İl 

Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Orman Bölge 

Müdürlüğü 

- Ahmet YILIK TKDK-İletişim Uzmanı 

- Ali Galip BİLGİLİ BAKA Yat. Dest. Ofisi 

Koordinatörü  

- Resul TAŞTAN- İl Kül.Tur.Md-Md.Yrd. 

- Süleyman BAŞ Mimar 

- Yasin TEKİN Arkeolog 

- Hüseyin DİVRİK-Isparta Orman İşlt. Müdürü 

- Sibel KORKMAZ-Isparta Orman İşlt.Müd Yrd. 

- Abdulkadir TAŞER-Eğirdir Orman İşlt.Müdürü   

- İsmet DOKUR-Eğirdir Orman İşlt.Müd. Yrd.  
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7 Yöre dokusuyla uyumlu, çeşitli 

kültür turizm etkinliklerine ev 

sahipliği yapabilecek meydan 

düzenlemesi ve aydınlatmanın 

tamamlanması, şadırvan gibi sosyal 

donatılarla zenginleştirilmesi,  

İl Özel İdaresi, 

Köylere Hizmet 

Götürme Birliği, 

Kültür Turizm İl 

Müdürlüğü 

12 ay Barla’ya özgü değerlerin özel 

aydınlatma aracılığıyla ön plana 

çıkarılması. 

İl Özel İdaresinin çalışma konuları 

arasındadır. 

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi  

Sorumlu Kişi : Mehmet UÇAN İmar ve Şehircilik 

Müdürü 

- Ramazan FURKAN İnş. Tek. 

- Yasin TEKİN Arkeolog 

İş birliği yapılacak kuruluş: Köylere Hizmet 

Götürme Birliği, Kültür Turizm İl Müdürlüğü 

- Resul TAŞTAN- İl Kül.Tur. Md.-Md.Yrd. 

8 Gezi parkurlarının belirlenmesi ve 

haritalar ile görsel materyallere 

işlenmesi ve tanıtılması. İşlenmiş 

haritaların köyün farklı noktalarına 

yerleştirilmesi. 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

12 ay Başbakanlık Tanıtma Fonuna sunulan 

Barla Kırsal Kalkınma projesinde 7. 

maddede de düzenlenmiştir.  

 

 

Sorumlu Kurum:  İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md.Yrd.  

- R. Beyza YAKARGÜNEŞ-Şehir Plancısı   

 

İş birliği yapılacak kuruluş: Orman Bölge 

Müdürlüğü, Barla Muhtarlığı, İl Özel İdaresi, STK 

- Hüseyin DİVRİK-Isparta Orman İşlt. Müdürü 

- Sibel KORKMAZ-Isparta Orman İşlt.Müd Yrd. 

- Abdulkadir TAŞER-Eğirdir Orman İşlt.Müdürü   

- İsmet DOKUR-Eğirdir Orman İşlt.Müd. Yrd.  

- Ömer HIZ Har. Tek. 

- Süleyman BAŞ Mimar 

9 Parkur güzergahları üzerine yön ve 

mesafe bildiren levhalama 

çalışmalarının yapılması,  

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

24 ay Başbakanlık Tanıtma Fonuna sunulan 

Barla Kırsal Kalkınma projesinde 8. 

maddede de düzenlenmiştir.  

 

 

Sorumlu Kurum : İl Kül. ve Turizm Md.  

 Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN Md.Yrd.   

- R. Beyza YAKARGÜNEŞ/Şehir Plancısı 

 

İş birliği yapılacak kuruluş: Orman Bölge 

Müdürlüğü, Barla Muhtarlığı, İl Özel İdaresi, STK 

- Hüseyin DİVRİK-Isparta Orman İşlt. Müdürü 

- Sibel KORKMAZ-Isparta Orman İşlt.Müd Yrd. 

- Abdulkadir TAŞER-Eğirdir Orman İşlt.Müdürü   

- İsmet DOKUR-Eğirdir Orman İşlt.Müd. Yrd.  

- Metin AŞKIN- Maden Müh. 

- Uğur ÇELİKLİ İnş. Müh. 
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10 Tarihi ve kültürel değerlerin 

fotoğraflarının sergilendiği 

bilgilendirme panolarının 

oluşturulması ve  belde girişine 

yerleştirilmesi,  

Kültür Turizm İl 

Müdürlüğü 

9 ay Başbakanlık Tanıtma Fonuna sunulan 

Barla Kırsal Kalkınma projesinde 9. 

maddede de düzenlenmiştir.  

 

 

Sorumlu Kurum : İl Kül. ve Turizm Md. 

 Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md.Yrd.  

- R. Beyza YAKARGÜNEŞ-Şehir Pl. 

 

İş birliği yapılacak kuruluş: Orman Bölge 

Müdürlüğü, Barla Muhtarlığı, İl Özel İdaresi, STK 

- Hüseyin DİVRİK-Isparta Orman İşlt. Müdürü 

- Sibel KORKMAZ-Isparta Orman İşlt.Müd Yrd. 

- Abdulkadir TAŞER-Eğirdir Orman İşlt.Müdürü   

- İsmet DOKUR-Eğirdir Orman İşlt.Müd. Yrd.  

- Cesur ÇELİKTÜRK- Sanat Tarihçisi 

- Yasin TEKİN- Arekeolog 

 

11 Beldenin farklı yerlerine 

bilgisayarlı, sesli, görsel tanıtım 

araçlarının yerleştirilmesi 

Kültür Turizm İl 

Müdürlüğü 

24 ay  Başbakanlık Tanıtma Fonuna sunulan 

Barla Kırsal Kalkınma projesinde 10. 

maddede de düzenlenmiştir.  

 

Sorumlu Kurum : İl Kül. ve Turizm Md. 

 Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md.Yrd.  

 

İş birliği yapılacak kuruluş: STK 

 

 

 

 

 

12 Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi 

ve yol yapımı, 

İl Özel İdaresi, 

Orman Bölge 

Müdürlüğü 

24 ay Barla Çam Dağı gidiş yolunun (eski 

yol) kilit parke taşlarının 

tamamlanması (1400m) ve yapılan 

kilit taşlı yolun her iki yanında tespit 

betonlarının yapılması, dönüş yolu 

(yeni yol, 11400m) ve yokuş başı 

(1900m) yollarına kilit parke taşı 

döşenmesi için gerekli ödenek 

Bakanlıklardan talep edilmiştir. 

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi  

Sorumlu Kişi : Mehmet UÇAN İmar ve Şehircilik 

Müdürü 

- Ramazan FURKAN- İnş Tek.  

- Yasin TEKİN- Arekeolog 

İş birliği yapılacak kuruluş: Orman Böl. Md. 

- Hüseyin DİVRİK-Isparta Orman İşlt. Müdürü 

- Sibel KORKMAZ-Isparta Orman İşlt.Müd Yrd. 

- Abdulkadir TAŞER-Eğirdir Orman İşlt.Müdürü   

- İsmet DOKUR-Eğirdir Orman İşlt.Müd. Yrd.  
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13 Anıt ağaçların korunması, KUDEB (İl Özel 

idaresi), Çevre ve 

Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Sürekli Dört çınar ağacı tescil edilmiş ve 

korumaya alınmıştır. 

Sorumlu Kurum: Çevre ve Şehircilik Md.  

Sorumlu Kişi :  

- Betül ARSLANHAN- Çevre ve Şeh.- Şube Md. 

V. 

- Betül KARAKAYA- Çevre ve Şeh..-Çevre Müh.  

 

İş birliği yapılacak kuruluş: KUDEB (İl Özel 

İd.)  

- Yasin TEKİN- Arekeolog  

- Cesur ÇELİKTÜRK Sanat Tar. 

 

14 Yeme-İçme tesislerinin 

oluşturulması 

TKDK, BAKA, 

STK, KOSGEB 

24 ay Halkın, Yatırımcıların ve STK ların 

bilgilendirilmesi ve finansman 

kaynaklarına ulaşabilmesi için 

eğitimi, Projeler bazında 

desteklenmesi. 

Sorumlu Kurum: TKDK 

Sorumlu Kişi : Ahmet YILIK 

 

İş birliği yapılacak kuruluş: TKDK, BAKA, 

STK, KOSGEB  

- Ahmet YILIK TKDK-İletişim Uzmanı 

- Mehmet IŞIK KOSGEB- Personel 

- Adil IMIZOĞLU KOSGEB- Personel 

- Ali Galip BİLGİLİ BAKA Yat. Dest. Ofisi 

Koordinatörü 

 

15 Otopark düzenlemesi İl Özel İdaresi 5 yıl Yerinin belirlenmesi ve otopark 

düzenlemesi 

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi  

Sorumlu Kişi: Mehmet UÇAN İmar ve Şeh. Müd. 

- Ramazan FURKAN- İnş. Tek. 

- Mustafa USLU- İnş. Tek. 

 

16 İçme Suyu altyapısının 

iyileştirilmesi 

İl Özel İdaresi 24 ay Mevcut içme suyu altyapı tesislerinin 

(iletim hatları, isale hatları ve içme 

suyu depoları) değerlendirilerek ilave 

içme suyu ihtiyacının olup 

olmadığının araştırılması ve 

iyileştirme çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi 

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi  

Sorumlu Kişi: Mehmet UÇAN İmar ve Şeh. Müd. 

- Mehmet SEL-İl Özel İd. Ziraat Müh. 

- Berat ÖZDEMİR-İl Özel İd. İnşaat Müh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

17 Kanalizasyon sisteminin ihtiyaca 

cevap verebilir hale getirilmesi, 

İl Özel İdaresi 24 ay  Yerleşim yeri Eğirdir Gölü içme 

suyu havzasında (uzun mesafe) 

olması sebebiyle mevcut 

kanalizasyon alt yapı  tesislerinin 

gözden geçirilmesi, arıtma tesislerinin 

kurulup kurulmayacağının 

araştırılması, gerekliliğinin tespit 

edilmesi halinde kanalizasyon 

yenileme ve arıtma tesislerinin 

yapılması 

 

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi  

Sorumlu Kişi: Mehmet UÇAN İmar ve Şeh. Müd. 

- Hayrattin ALAN- İnş Müh. 

- Berat ÖZDEMİR-İl Özel İd. İnşaat Müh 

 

18 Wc ve dinlenme banklarının tesisi, İl Özel İdaresi  24 ay Şadırvan inşaatı kapsamında WC 

inşaatı devam etmektedir. Köyün gezi 

güzergahı üzerine bankların 

yerleştirilmesi. 

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi  

Sorumlu Kişi: Mehmet UÇAN İmar ve Şeh. Müd. 

- Ramazan FURKAN İnş. Tek. 

- Süleyman BAŞ- Mimar 

 

19 Tarihi ve kültürel eserleri korumak 

için kamera sisteminin kurulması, 

İl Özel İdaresi  24 ay Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan 

sonra gerçekleştirilecektir. 

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi  

Sorumlu Kişi: Mehmet UÇAN İmar ve Şeh. Müd. 

- Burak TOSLAK Elektrik Müh. 

-Yasin GÖRGÖZ- Elektrik Müh. 

 

20 Köy temizliğinin arttırılması 

amacıyla katı atık yönetimi 

stratejisinin geliştirilmesi, 

İl Özel İdaresi, 

STK, EkoBir, Çevre 

ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

12 ay  Bu konuyla ilgili çalışmalar iş 

birliği içerisinde çözümlenecektir. 

 

 

 

 

(Katıatık düzenli olarak 

toplanmakta olup Ispartadaki katı 

atık deşarj alanına 

aktarılmaktadır. Ancak çöp 

konteyneri yeterli olmayıp 50 

adet çöp konteyneri ilave 

edilecektir.) 

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi  

Sorumlu Kişi: Mehmet UÇAN İmar ve Şeh. Müd. 

- Burcu KAYA- Çevre Müh. 

- Ramazan ÇOLAK- İnş Tek. 

 

İş birliği yapılacak kuruluş: STK, EkoBir, 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
- Betül ARSLANHAN- Çevre ve Şeh.- Şube Md. 

V. 

- Betül KARAKAYA- Çevre ve Şeh..-Çevre 

Müh.  
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21 Kısa mesafe geziler için römork 

tarzı yöreye özgü ulaşım araçlarının 

kullanımı,  

İl Özel İdaresi, 

Muhtarlık, STK 

24 ay Römorkun alımının İl Özel İdaresince 

yapılacağı ve işletmesinin yöre 

halkınca gerçekleştirileceği bir model 

geliştirilecektir.  

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi  

Sorumlu Kişi: Mehmet UÇAN İmar ve Şeh. Müd. 

- Ramazan FURKAN- İnş. Tek. 

- Birol İLHAN- Mak. Müh. 

 

İş birliği yapılacak kuruluş: STK, Muhtarlık 

22 Beldeye ait somut olmayan kültürel 

mirasın tespiti ve yaşatılmasına 

yönelik çalışmalar yapılması, 

 

İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü  

12 ay Yöreye özgü somut olmayan kültürel 

miras öğelerinin tespiti yapılarak 

yörede inanç turizmi kapsamında 

değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

Sorumlu Kurum : İl Kül. ve Turizm Md. 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md. Yrd. 

- Berna KUTLAR DOĞAN-Şube Müdürü  

- Yusuf HALAT-Folklor Araş. 

 

23 Yerel halkın ürünlerinin satılması 

için yerli yabancı ziyaretçilerin 

ilgisini çekecek otantik stantların 

tasarımı ve oluşturulması,  

İl özel İdaresi 24 ay Başbakanlık Tanıtma Fonuna sunulan 

Barla Kırsal Kalkınma projesinde 11. 

maddede de düzenlenmiştir.  

 

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi 

Sorumlu Kişi: Mehmet UÇAN İmar ve Şeh. Müd. 

- Süleyman BAŞ- Mimar 

- Hayrettin ALAN- İnş. Müh.  

 

İş birliği yapılacak kuruluş: Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, STK, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 

- Zeliha ALAV-VHKİ- İl Kült.Tur.Md. 

- Habibe ŞİMŞEK- SDÜ Güzel San. Fak. Öğr.Gör. 

 

24 Uluslararası gençlik kampının 

oluşturulması  

Gençlik Spor İl 

Müdürlüğü, STK, İl 

Kültür Turizm 

Müdürlüğü, 

5 yıl Gençlerin eğitimlerinin yanı sıra, 

sosyal aktivitelerle zenginleştirilen 

uluslararası bir platform 

oluşturulması 

planlanmaktadır.(Gençlik Hizmetleri 

ve Spor Bakanlığına Teklif 

Edilecektir. Gelincik Dağının İlimizin 

2. En yüksek dağı olması nedeniyle 

dağcılık faaliyetleri için yılın belirli 

dönemlerinde kamp ve uygulama 

alanı olarak kullanılması, spor turizmi 

açısından uygun olacaktır.) 

 

Sorumlu Kurum: Gençlik Hiz.ve Spor İl Md. 

Sorumlu Kişi: Durmuş Uçgun 

 

İş birliği yapılacak kuruluş: STK, İl Kültür 

Turizm Müdürlüğü,  

- Resul TAŞTAN-Md.Yrd.- İl Kült.Tur.Md. 

 

25 Barla’da ev pansiyonculuğunun 

geliştirilmesi 

İl Kültür ve Turizm 

müdürlüğü, TKDK 

5 yıl Aziz yolu üzerinde ev 

pansiyonculuğu geliştirilecektir.  

Sorumlu Kurum : İl Kül. ve Turizm Md. 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md. Yrd. 
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26 Barla Çamdağı mevkisinde A tipi 

Mesire Yeri Çalışmalarının 

yapılması 

Orman Bölge 

Müdürlüğü 

12 ay Barla beldesi ve Çamdağı 

mevkilerinin bulunduğu alan çok 

yoğun ziyaretçi potansiyeline sahip 

bir yerdir. İnanç turizminin yoğun 

olarak yaşandığı bu yerlerde Çamdağı 

mevkisinde 65,00 Hektarlık alan 

üzerinde A tipi ( Konaklamalı) 

Mesire yeri kurulma çalışmalarına 

2012 yılı sonlarında başlanılmıştır. 

Mesire yerinde yapılacak tesislerle 

ilgili çalışmalara 2013 yılında 

başlanılmış, 2014 yılında ilgili alanda 

yapılacak Bunglow inşaatı ( Kır Evi) 

yapımı çalışmaları devam etmektedir. 

Sorumlu Kurum : Orman Bölg. Md. 

Sorumlu Kişi :  

- Hüseyin DİVRİK-Isparta Orman İşlt. Müdürü 

- Sibel KORKMAZ-Isparta Orman İşlt.Müd Yrd. 

- Abdulkadir TAŞER-Eğirdir Orman İşlt.Müdürü   

- İsmet DOKUR-Eğirdir Orman İşlt.Müd. Yrd.  

 

 

 

 

27 Barla’da önem arz eden yapıların 

dış cephelerinin ve çevresinin 

yörenin ruhuna uygun biçimde 

ışıklandırılması 

İl Özel İdaresi 24 ay Başbakanlık Tanıtma Fonuna sunulan 

Barla Kırsal Kalkınma projesinde 13. 

maddede de düzenlenmiştir.  

 

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi 

Sorumlu Kişi: Mehmet UÇAN İmar ve Şeh. Müd. 

- Süleyman BAŞ- Mimar 

- Hayrettin ALAN- İnş. Müh. 

İş birliği yapılacak kuruluş: STK 

28 Barla İnanç Turizminin 

Gelişmesine Yönelik Mekansal 

Tasarım Çalışması ve Sunumu 

İl Özel İdaresi 24  ay Başbakanlık Tanıtma Fonuna sunulan 

Barla Kırsal Kalkınma projesinde 14. 

maddede de düzenlenmiştir.  

 

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi  

 Sorumlu Kişi: Mehmet UÇAN İmar ve Şeh. Müd. 

- Elif DİLMEÇ- Şehir Plancısı 

- Yasin TEKİN- Arkeolog 

 

İş birliği yapılacak kuruluş: İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, STK 

- R. Beyza YAKARGÜNEŞ-Şeh.Plancısı 

 

 

 

 

 

29 4 adet tescilli tarihi çeşmenin 

restorasyon yapım işi 

İl Özel İdaresi 24  ay Başbakanlık Tanıtma Fonuna sunulan 

Barla Kırsal Kalkınma projesinde 15. 

maddede de düzenlenmiştir.  

 

Sorumlu Kurum: İl Özel İdaresi  

 Sorumlu Kişi: Mehmet UÇAN İmar ve Şeh. Müd. 

- Süleyman BAŞ- Mimar 

- Hayrettin ALAN- İnş. Müh. 

 

İş birliği yapılacak kuruluş: İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü  

- Mustafa AKASLAN - Müze Müdürü 
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30 Elektrik alt yapısının 

güçlendirilmesi ve elektrik 

kablolarının yer altına alınması 

 

Akdeniz E.İ. aŞ. 24 ay Artan talebin karşılanması ve yörenin 

görsel kirlilikten arındırılması 

amacıyla yapılacak çalışma için ilgili 

Kuruma yazı yazılmıştır.  

Sorumlu Kurum : İl Kül. ve Turizm Md. 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md. Yrd. 

31 İnternet fiber alt yapının kurulması Türk Telekom 24 ay Artan talebin karşılanması amacıyla 

ilgili Kurumdan talep edilmiştir. 

Sorumlu Kurum : İl Kül. ve Turizm Md. 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md. Yrd. 

32 Sağlık hizmetlerinden erişimin 

geliştirilmesi 

Isparta İl Sağlık 

Müdürlüğü 

24 ay  Sorumlu Kurum : İl Kül. ve Turizm Md. 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md. Yrd. 

33 Çeşnigirpaşa Camiinin restorasyonu Vakiflar Bölge 

Müdürlüğü 

36 ay  Sorumlu Kurum : İl Kül. ve Turizm Md. 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md. Yrd. 

 

 

EKONOMİK FAALİYETLER 

Faaliyet 

no 

Faaliyet Sorumlu Kuruluş Süresi Açıklamalar Sorumlu Kurum / Kişi 

1 Zanaat ve el sanatları 

envanterinin 

çıkarılması, 

Kültür Turiz. 12 ay Yöresel zanaat ve el sanatlarının turistik 

ürün haline dönüştürülebilmesi için 

envanter çalışmalarının yürütülmesi. 

Sorumlu Kurum : İl Kül. ve Turizm Md. 

 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md. Yrd. 

- Berna KUTLAR DOĞAN-Şube Müdürü  

- Zeliha ALAV-VHKİ  

- Yusuf HALAT-Folklor Araş. 

   
İş birliği yapılacak kuruluş: STK 

2 El sanatlarına yönelik 

atölyelerin 

desteklenmesi,  gezici 

kurslara yönelik altyapı-

donatı ihtiyaçlarının 

belirlenmesi ve 

karşılanması, 

SDÜ, BAKA, Halk 

Eğitim Müdürlüğü 

Kültür Turizm İl 

Müdürlüğü, TKDK 

24 ay Atölye projelerinde BAKA’ dan mali 

destek sağlanması 

Sorumlu Kurum:  İl Kültür Turizm Müd. 

Sorumlu Kişi :  

- Berna KUTLAR DOĞAN-Şube Müdürü  

- Zeliha ALAV-VHKİ  

- Yusuf HALAT-Folklor Araş. 

 

İş birliği yapılacak kuruluş: SDÜ, BAKA, Halk Eğitim 

Müdürlüğü  

- Habibe ŞİMŞEK- SDÜ Güzel San. Fak. Öğr.Gör. 

- Ali Galip BİLGİLİ BAKA Yat. Dest. Ofisi 

Koordinatörü 

- Emine ÇINAR Halk Eğit. Mer. ve Akşam San. Okulu 

Müd. Müdür Yrd.  
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3 Yöresel gıda ürün 

envanterinin 

çıkarılması, 

Tarım İl Müdürlüğü, 

TKDK, Kültür Turizm 

İl Müdürlüğü 

12 ay Turistik ürün haline dönüştürülebilecek 

yöresel gıdaların araştırılması. (Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü) 

Sorumlu Kurum:  Gıda Tar. ve Hay. İl Md. 

Sorumlu Kişi :  

- Ahmet UYSAL-Gıda ve Yem Şb.Md. 

Fatma ATAÇ-Gıda Mühendisi 

 

İş birliği yapılacak kuruluş: TKDK, Kültür Turizm İl 

Müdürlüğü 

- Ahmet YILIK TKDK-İletişim Uzmanı 

- Resul TAŞTAN-İl Klt.veTur.Md. Müd.Yrd. 

 

 

5 Yörede ürünlerin 

tanıtımı ve 

pazarlanmasına yönelik 

destek sağlanması, 

BAKA, STK, Kültür 

Turizm İl Müdürlüğü, 

KOSGEB, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık 

İl Müd., TKDK 

12 ay Eğitimler verilmesi, pazarlama konusunda 

üretici örgütlerinin desteklenmesi 

Sorumlu Kurum:  TKDK, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müd. 

Sorumlu Kişi :  Ahmet UYSAL, Ahmet YILIK 

 

İş birliği yapılacak kuruluş: BAKA, STK, Kültür 

Turizm İl Müdürlüğü, KOSGEB 

- Ali Galip BİLGİLİ - BAKA Yat. Dest. Ofisi 

Koordinatörü 

- Mehmet IŞIK - KOSGEB 

- Adil IMIZOĞLU – KOSGEB 

- Resul TAŞTAN-İl Klt.veTur.Md. Müd.Yrd. 

- Berna KUTLAR DOĞAN- İl Klt.veTur.Md.- Şube 

Müdürü  

- Zeliha ALAV- İl Klt.veTur.Md.-VHKİ  

6 Yöresel gıdaların 

temin edilebileceği 

köy pazarının 

kurulması ve turizm 

sektörüne hizmet 

edebilecek 

standartlara 

ulaştırılması, 

İl Özel İdaresi 24 ay Başbakanlık Tanıtma Fonuna sunulan 

Barla Kırsal Kalkınma projesinde 16. 

maddede de düzenlenmiştir.  

Yöresel gıdaların temin edilebileceği köy pazarının 

kurulması ve turizm sektörüne hizmet edebilecek 

standartlara ulaştırılması, 
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ULUSAL TURİZM POLİTİKALARINDA BARLA FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 
 

Faaliyet 

no 

Faaliyet Sorumlu 

Kuruluş 

Süresi Açıklamalar Sorumlu Kurum / Kişi 

1 Ulusal turizm politikası 

belgelerinde, Barla’nın 

“inanç turizm merkezi” 

olarak yer almasının 

sağlanması, 

 

Isparta 

Valiliği 

24 ay  

 Kültür ve Turizm Bakanlığına teklif edilecektir. 

Sorumlu Kurum : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md. Yrd. 

 

2 Bakanlığın Türkiye 

Turizm Stratejisi 

güncelleme çalışmaları 

kapsamında Barla’nın 7 

adet tematik gelişim 

koridorundan “inanç 

turizmi gelişim 

koridoru” kapsamına 

alınması,  

 

Isparta 

Valiliği 

24 ay Kültür ve Turizm Bakanlığına teklif edilecektir. Sorumlu Kurum : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

 

Sorumlu Kişi : Resul TAŞTAN-Md. Yrd. 
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EK-2     BARLA SON DURUM GÖRSELLER 
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EK-3      ÇALIŞTAY GÖRSELLER 
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