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EĞİRDİR İSMİNİN EFSANESİ

Zamanın birinde Eğirdir’de; bir Bey eşi ve 
çocuklarıyla birlikte, Sivri Dağı eteklerinde 
yaşamaktadır. Bey bir gün dağa avlanmaya çıkar. 
Orada bir geyik görür, okunu gerer ve geyiğe doğru 
fırlatır. Ancak ok, geyiğe değil arkasında bulunan 
kayaya saplanır. Kayada, okun saplandığı yerden 
sular fışkırmaya ve gittikçe çoğalarak akmaya 
başlar. Bey’in orada bulunan çocuğu bu suya kapılır 
ve boğularak ölür.

Bey, hanımının yanına feryat ederek koşar ve 
çocuğun boğularak öldüğünü söyler. Hanım dalmış, 
elindeki tengereğiyle yün eğirmektedir.

Bey, daha da isyankar bir tavırla;
- Hanım hanım çocuğu su aldı götürdü, sen hala 
elindekini eğirir durursun. “EĞİRDUR” bakalım, der.

Böylece Eğirdir ismi ilk defa “EĞİRDUR” şeklinde 
telaffuz edilmiş ve inanışa göre Eğirdir isminin bu 
efsaneden kaynaklandığına inanılmaktadır.
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EĞİRDİR’İN TARİHÇESİ 

Eğirdir ve çevresinin Arzava Krallığı (MÖ 2000-
1200) döneminde yerleşime açılmış olacağı yöredeki 
buluntulardan ve kayıtlardan anlaşılmaktadır. Eğirdir 
kentinin Lidya’nın son hükümdarı Kroisos (MÖ 560-
547) tarafından kurulduğu ve ilk adının da “Krozos” 
olduğu sanılmaktadır. Şehrin iç kalesi de Lidyalılar 
tarafından yapılmıştır. Eğirdir, MÖ 540 yılında Pers 
İmparatorluğu tarafından zaptedilmiş, yaklaşık 200 
sene adı geçen imparatorluğun egemenliğinde kalmış, 
daha sonra Seleukos egemenliği altına girmiştir. 
Yöre, Seleukoslar tarafından MÖ 188 yılında Apamea 
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(Dinar) antlaşması ile Romalılara bırakılmıştır. 
Romalılar döneminde “Prostanna” adıyla anıldığı 
görülmektedir. Prostanna, bugünkü şehrin 
güneybatı kısmında, Camili yaylada yer almaktaydı. 
Kent, Ptolemaios’da, Orta Pisidia’da, Hierocles’te, 
Timbriada (Mirahor) ile Konane (Gönen) arasında 
gösterilmektedir. Eğirdir ve çevresinin 395’te Bizans 
egemenliğine girmesinden sonra, şehrin orta çağda 
“Akroterion” şeklinde isimlendirildiği görülmektedir. 
Bizans egemenliğinin son döneminde, şehrin adı 
“Akrotiri” olarak geçmekte ve Bizans’ın Anatolikon 
Theması sınırına dahil bulunuyordu.

Yörede ilk Türk yerleşiminin 1071’den birkaç yıl 
sonra gerçekleştiği sanılmaktadır. 1097 Dorilaion 
(Eskişehir) Savaşı’ndan sonra Türk boyları, Haçlı-
Bizans baskısı altında Anadolu içlerine çekilmişlerse 
de kısa bir süre sonra 1176 Miryakefalon Zaferiyle 
yeniden çevreye yerleşmeye başlamışlardır. Anadolu 
Selçuklu Hükümdarı III. Kılıç Arslan, 1204 yılında 
çevredeki şehirlerle birlikte Eğirdir’i de Selçuklu 
egemenliği altına almıştır. Selçuklu Sultanlarının, 
doğal güzellikleri sebebiyle yaklaşık olarak 75 yıl 
sayfiye şehri olarak kullandıkları Eğirdir’in, bu 
dönemde “Cennetabad” olarak isimlendirildiği de 
bilinmektedir.
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Anadolu Selçuklu Devleti’nin sona ermesinden 
sonra, Teke Türkmenlerinin İğdir boyuna mensup 
olan Felekeddin Dündar Bey, Hamidoğulları Beyliğini 
kurdu ve önce Uluborlu’yu daha sonra da 1310’da 
Eğirdir’i Beylik merkezi yaptı. Eğirdir, 3 yıllık İlhanlı 
egemenliği dönemi hariç tutulacak olursa, 1391 
yılına kadar 78 yıl süre ile Hamidoğulları Beyliği’nin 
başkenti olmuştur. 1333 yılında Eğirdir’e gelmiş olan 
ünlü seyyah İbn Battuta, şehri çok nüfuslu, güzel 
çarşı ve pazarları olan, iyi sulanmış meyve bahçeleri 
ile çevrili bir belde olarak anlatır. 

1391’de, Kemaleddin Hüseyin Bey’in ölümü ile, 
Hamidoğulları Beyliği sona ermiş ve Beyliğin diğer 
topraklarıyla birlikte Eğirdir ve yöresi Osmanlı 
Egemenliğine girmiştir. Osmanlıların ilk egemenlik 
dönemi çok kısa sürmüştür. Timur, Ankara 
Savaşından sonra, Anadolu’yu istilası sırasında 
Eğirdir’e gelerek kendisine boyun eğmeyen şehri ve 
halkın sığındığı Nis Adası’nı kuşatarak zapteder ve 
bölgeyi 1402 yılında Karamanoğlu II. Mehmet Bey’e 
verir. Bu zamanda basılmış olan sikkeler günümüze 
kadar ulaşmış bulunmaktadır.

1415 yılında tekrar Osmanlı egemenliğine giren 
yöre, kısa bir zaman sonra, yeniden Karamanoğlu 
egemenliğine geçer. Bu egemenlik 1423 yılına 
kadar sürmüştür. Eğirdir ve yöresi tekrar Sultan 
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II. Murad zamanında Osmanlı topraklarına katılır. 
Osmanlılar döneminde zaman zaman Hamideli 
Sancağı’nın merkezi olan Eğirdir, Tanzimat’tan 
sonra Konya Vilayeti Hamid Sancağı’na bağlı bir ilçe 
merkezi olmuştur. Eğirdir Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan sonra da ilçe statüsünü korumuştur. 

2009 nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçenin 
toplam nüfusu 36.132’dir. Bu nüfusun 18.402’si 
ilçe merkezinde, 17.730’u belde ve köylerde 
yaşamaktadır. İlçenin yüz ölçümü 1.227 km2’dir. 

Eğirdir ilçesi, Isparta İlinin hatta tüm Göller 
Bölgesi’nin en önde gelen turizm merkezlerindendir. 
Gerek tarihi zenginlikler açısından, gerekse doğal 
varlıklar açısından büyük bir potansiyele sahiptir. 
Eğirdir Gölü’nün ve bölgesinin doğal güzellikleri 
her yıl artan sayıda yerli ve yabancı turisti ilçeye 
çekmektedir. Turizm ilçe ekonomisi için de oldukça 
ağırlıklı bir yer tutmaktadır. İlçenin belli başlı turis-
tik değerleri: Eğirdir Kalesi, Dündarbey Medresesi, 
Hızırbey Camii, Baba Sultan Türbesi, Eğirdir 
Kervansarayı, Yeşilada, Can Ada, Barla, Çamyolu, 
Camili Yayla, Kasnak Meşesi Ormanı, Kovada Gölü 
Milli Parkı, Pınar Pazarı, Altınkum Plajı, Bedre 
Plajı, Akpınar, Prostanna ve Parlais Antik Kentleri, 
Aya Stefanos Kilisesi, Aya Georgios Kilisesi’dir. 
Eğirdir, eğlence ve dinlenme turizmi dışında, iki 
önemli turizm olanağına da sahiptir. Bunlar Eğirdir 
Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi ile Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı’nın burada bulunmasıdır.Komutanlığı’nın burada bulunmasıdır.
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FİZİKİ ÖZELLİKLER

Coğrafi Konumu 

Eğirdir İlçesi; 37°50’41” - 38°16’55” kuzey 
enlemleri ile  30°57’43 - 30°44’39” doğu boylamları 
arasında bulunmaktadır. Güneybatı Anadolu’da, 
Göller Bölgesi Yöresi’nde 1414 km2’lik alan 
üzerinde; Türkiye’nin dördüncü büyük gölü olan 
Eğirdir Gölü’nün doğudan-batıya uzanan kıyılarında 
kurulmuştur. 

Eğirdir ilçe merkezi, Isparta - Konya - Adana 
devlet yolu üzerindedir. Buraya yurdun her yerinden 
kolayca ulaşılmaktadır. İlçenin bütün köyleri ile 
yol bağlantısı vardır. İlçeye bugün faal olmayan  
demiryolu bağlantısı da bulunmaktadır. İzmir-Aydın 
demiryolunun Eğirdir’e ulaştırılması 1912 yılında 
gerçekleştirilmiştir. Eğirdir’in Isparta’ya uzaklığı 36 
km’dir. 

Isparta İl sınırları içerisinde olan İlçe; kuzeyden 
Yalvaç ve Gelendost İlçeleri, doğudan Şarkikaraağaç 
ve Aksu, güneyden Sütçüler İlçesi, güneybatıdan 
Burdur İli, batıdan Isparta Merkez ve Atabey İlçesi ile 
kuzeybatıdan Senirkent İlçesi’yle komşudur.
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Yüzey Şekilleri 

Eğirdir Gölü’nün büyük bir bölümü ile Kovada 
Gölü’nün tümü ilçe sınırları içindedir. Yörede, 
ovalar gittikçe genişleyerek Eğirdir Gölü’ne 
dökülen derelerin vadi tabanlarında toplanmıştır. 
Eğirdir ilçesinin genelde, toprakları III. jeolojik 
zamanda teşekkül etmiş, beyaz tebeşir kalkerden 
meydana gelmiştir. Arazi oldukça dağlık ve 
engebelidir. İlçede dağlar üzerinde önemli 
yaylalar bulunmaktadır. Genelde, ilçenin üzerinde 
bulunduğu plato, bayırları, dağları, dalgalı arazileri, 
gölleri ve birkaç dar alüviyal düzlüğü ihtiva eden 
parçalı bir görünümdedir. Kuzeybatıda; Barla Dağı 
(2.798 m), batıda; Davraz Dağı (2.635 m), doğuda; bu 
kesimi kuzey-güney doğrultusunda kesen Dedegöl 
Dağı (2.998 m) yer alır. Eğirdir ilçesinin denizden 
yüksekliği ortalama 918 m’dir.

Toprakları killi ve kalkerlidir. Meyil %40’a kadar 
değişmektedir. Dağların arasında bazı önemli 
düzlükler yer almaktadır. Bunların en önemlisi 
Boğazova düzlüğüdür. Dağlar kısmen ormanlıktır. 
Genel olarak kızılçam, karaçam hakim olup; 
ayrıca meşe, ardıç, sedir, köknar topluluklarına 
da rastlanmaktadır. İlçenin en önemli platosu ise 
Barla Platosu’dur. En önemli akarsuyu Aksu’dur. 



Eğirdir’in yüzey şekilleri 
ve arazi şartları nedeniyle 
İlçede Dağ Komando 
Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı kurulmuştur. 
Komutanlık dağcılık, 
kayak, su üstü ve su altı 
eğitimlerinin verildiği, 
ülkenin en zorlu komando eğitim merkezidir. 
Asteğmen ve asker eğitimi veren iki bölümü vardır. 
Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılan 
değişim programlarıyla yabancı askerlere de eğitim 
verilen bir okuldur. Eğirdir, özellikle yemin töreni 
dönemlerinde gelen asker aileleri tarafından da 
yoğun ilgi görmektedir.

İklimi 

İlçe iklim bakımından Akdeniz ve İç Anadolu 
iklimleri arasında bir geçiş alanında yer almaktadır. 
Bu iklim tipine bağlı olarak, ilçede ne Akdenizin 
yağışlı ne de İç Anadolu’nun kurak iklimi söz 
konusudur. Yıllık sıcaklık ortalaması 11.9 °C, yağış 
ortalaması ise 705 milimetre dolaylarındadır. Göller 
Bölgesi’ndeki en büyük göl olan Eğirdir Gölü’nün 
büyük bir kesimi İlçe sınırları içinde bulunmaktadır. 
İlçedeki diğer bir göl de Kovada Gölü’dür. 
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DOĞAL GÜZELLİKLER,
MİLLİ VE TABİAT PARKLARI İLE 

MESİRE YERLERİ  

Eğirdir Gölü 

Isparta ili sınırları içinde olduğu kadar Göller 
Bölgesinin de en önemli göllerinden birisi Eğirdir 
Gölüdür. Eğirdir Gölü, Sultan ve Karakuş Dağları’nın 
arasında ve il alanının ortasında yer almaktadır. 517 
km2 yüz ölçümü ile Türkiye’nin 4. büyük gölüdür. 
Kuzey-güney uzunluğu 50 km olan, doğu-batı 
genişliği ise 3 ila 15 km arasında değişen Eğirdir 
Gölü, takriben 3.309 km2 lik bir havzanın sularını 
toplamaktadır. Gölün oluşumunda karstik yapının 
payı büyüktür. Ana kalker temeli üzerinde yer alan 
çöküntü oluklarının birbirleriyle birleşmesi sonucu 
ortaya çıkmıştır. Göl, deniz seviyesinden 916 m 
yükseklikte olup, ortalama derinliği 12 m kadardır. 
Maksimum derinliği ise Eğirdir yakınlarında 16.5 
m’dir.

Gölün suyu berraktır. Gölün güneybatı 
sahillerinde derin ve kuytu koyları vardır. Sarp 
kayalar ve yarlar bu koylara çok güzel görünümler 
vermektedir. Göl kuzeyden güneye uzanmaktadır ve 
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genelde yeraltı su kaynakları ile beslenmektedir. 
Gölün suyu tatlı, çevresi ormanlıktır. Bu kaynak 
suları gölün içinde muhtelif yerlerden çıkmaktadır. 
Göl kaynak sularından başka, civardaki pınarlarla 
da beslenmektedir. Bunların başlıcaları, Gençali’nin 
yanından çıkan ve hemen göle giren Kanlı Palamut 
Pınar, bunun hemen güneyindeki ve daha bol suyu 
olan Karaot Avlığı Pınarı, Tırtar altından çıkan Koca 
Pınar ve Havutlu Pınarı’dır.

Gölde poyraz rüzgarları tehlikeli dalgalar 
yaratır. Hoyran’ın güneyinde Eğirdir’e doğru hızlı 
sayılabilecek bir akıntı vardır. Eğirdir Gölü, iki 
kısma ayrılmaktadır. Kuzeyde kalan ve daha küçük 
göl kesimine Hoyran Gölü, güneyde kalan kesimine 
ise Eğirdir Gölü denir. Her iki göl Hoyran Boğazı 
ile birbirine bağlanır. Gölün kenarları genellikle 
diktir. Bu dikliğin kaybolduğu Gelendost ve Hoyran 
yörelerinde göl kıyısında bataklıklar bulunur. Gölde, 
Eğirdir ilçesinin üzerinde bulunduğu yarım adanın 
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bir uzantısı gibi küçük iki ada vardır. Biri Can Ada, 
diğeri Yeşilada (Nis)’dır. Yeşilada üzerinde 100 
kadar ev bulunmaktadır. Son yıllarda göl sularının 
azalmasından yararlanılarak bu adalar birbirine 
ve Eğirdir’e bağlanmış bulunmaktadır. Gölde balık 
çoktur. En iyi cinsleri çapak, siraz, çiçek, levrek, tatlı 
su ıstakozu ve sudaktır. Gölde balıkçılığı daha ziyade 
Yeşilada sakinleri yapmaktadır.

Eğirdir Gölü’nden, Eğirdir regülatörü ile kontrol 
edilen 25 km uzunluğundaki ve 25 m3/sn kapasiteli bir 
drenaj kanalı ile Kovada I ve II Hidrolik Santralleri’nin 
su ihtiyacı karşılanmaktadır.

Eğirdir Gölü, doğal güzellikleri ve özellikleri 
nedeniyle 17.05.1996 tarihinde I. ve III. Derece Doğal 
Sit Alanı ilan edilmiştir.



Kovada Gölü Milli Parkı 

Benzersiz flora zenginliği ve yaban hayatı 
çeşitliliğinin yanı sıra, açık havada dinlenme ve 
eğlenme imkânları bakımından büyük potansiyele 
sahip olması, doğal kaynakların ender bir peyzaj 
bütünlüğü içinde bir araya gelmesi, Kovada Gölü 
ve çevresini milli park yapmaya yetmiştir. 6.534 ha 
büyüklüğündeki saha, 03.11.1970 tarihinde milli 
park olarak ve 1992 yılında 1. derece doğal sit 
alanı olarak ilan edilmiştir. Kovada Gölü Milli Park 
sahasının en önemli özelliği rekreasyonel kullanıma 
müsait olan doğal kaynaklarıdır. 9 km genişliğinde ve 
oldukça sığ olan gölün çevresi 20,6 km.dir. Derinliği 
ise 6-7 m.ye kadar iner. Suda bulunan ve göle yeşil 
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renk veren tortular 1,5 m derinlikten sonrasının 
görülmesine engel olurlar. Gölün deniz seviyesinden 
yükseltisi 900 m.dir. Yörenin oluşumunu sağlayan 
karst morfolojisi, bakir doğanın araştırılması, 
kampçılık, yürüyüş, manzara seyretme ve tırmanma 
ziyaretçilerin katılacağı başlıca uğraşlardır. Milli 
Park içerisinde yürüyüş yolları ve fotoğraf çekimi 
için gözetleme kuleleri yapılmıştır.

Zengin bir bitki örtüsüne sahip milli park; 
kızılçam, karaçam, saplı-sapsız-saçlı meşeler, 
pırnal meşesi, kokar ağaç ve ardıç gibi ağaç türleri 
ile hayıt, sandal, kocayemiş, funda, çitlembik, 
yabani zeytin, akçakesme, mersin, menengiç, boyacı 
sumağı, muşmula, alıç, dağ muşmulası, böğürtlen, 
yabani gül, defne, tesbih ağacı, karaçalı, kördiken 
gibi maki florasının çalıları ile kaplanmıştır.

Kovada Gölü’nde sazan, kadife ve tatlı su levreği, 
tatlı su ıstakozu bulunur. Kovada Gölü çevresinde 
en çok bulunan yaban hayvanları, yaban domuzu, 
sansar, porsuk, tilki, tavşan ve ağaç sincabıdır. 
Kovada Gölü’nde 153 tür su kuşu tespit edilmiştir. 
Kuşlardan yaban ördeği, kaz, angut, keklik ve çulluk 
mevsimlere göre milli parkta rastlanan belli başlı 
türlerdir. 
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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. Genel 
saha içerisinde Kapı Dağı ve Çam Dağı bölümünden 
izlenebilecek eşsiz manzara güzellikleri mevcuttur. 
Çam Dağı olarak bilinen mevkisine turizm amaçlı çok 
sayıda ziyaretçi gelmektedir.  
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Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı 

Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Yukarı Gökdere Köyü 
hudutları içerisinde bulunan Kasnak Meşesi 
Ormanı 1987 yılında tabiatı koruma alanı olarak ilan 
edilmiştir. 1.300 ha alanı kaplayan Kasnak Meşesi 
Ormanı, Isparta il merkezine 57 km, Eğirdir ilçe 
merkezine 22 km uzaklıktadır. Yüksekliği ise 1300-
1848 m arasındadır.

Koruma alanı içerisinde 218 bitki türü tespit 
edilmiştir. Yörede kasnak meşesi, saçlı meşesi, 
makedonya meşesi, mazı meşesi, lübnan sediri, 
karaçam, kızılçam, toros köknarı, kakar ardıcı, boylu 
ardıcı, çınar yapraklı akçaağaç, akçaağaç, çiçekli 
dişbudak, sivri meyveli dişbudak gibi ağaçlar ile tilki, 
porsuk, sansar, kurt, yaban domuzu ve sincap gibi 
yaban hayvanları bulunmaktadır.   

Kasnak meşesi, küçük grup ve kümeler halinde 
bulunur. Toprağın derin olduğu ve çukur alanlarda 
en iyi gelişmeyi gösterir. 25-30 m boy ve 1.6 m kadar 
çapa ulaşmaktadır. Kasnak meşesi, akmeşe grubuna 
dahil olup, sadece Türkiye’de yetişen bir türdür. 
Düzgün gövdesiyle kaplamacılıkta ve parkecilikte 
kullanılmaktadır. Yıllar önce bu ağaç fıçı ve esnek 
malzeme yapımında kullanıldığı için yöre halkı 
tarafından kasnak meşesi adıyla anılmıştır.
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Yeşilada   

Eğirdir’in en güzel turizm bölgesidir. Eğirdir 
Merkezine 1 km.lik bir yolla bağlanmıştır. Yerli 
ve yabancı turistlere hizmet veren adada ev 
pansiyonculuğu gelişmiştir. Balık lokantaları da 
Yeşilada’ya ayrı bir renk katmaktadır.

 
Doğal güzelliği yanında tarihi zenginlikleri de 

bulunan ada, yerli yabancı ziyaretçileri konuk 
etmektedir.

 
Can Ada 

Eğirdir ile Yeşilada arasında yer alan, sadece piknik 
alanı olarak kullanılan 7 dönümlük bir adacıktır. 
Atatürk’ün Eğirdir’i ziyareti sırasında Can Ada, 01 
Şubat 1933 tarihli Belediye Encümen Kararıyla 
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Atatürk’e hediye edilmiş, daha sonra Atatürk’ün 
mirasçılarına ve onlardan da Eğirdir Belediyesi’ne 
geçmiştir. 

Can Ada, çadır ve karavan turizmine güzel bir 
mekan teşkil eder. Piknik alanı olması ve doğal bir 
güzelliğe sahip olması münasebetiyle çevre halkının 
en çok ilgi gösterdiği yerlerden biridir.

Altınkum Plajı  

Merkezden 3 km uzaklıkta tren istasyonunun 
altında bulunan plaj, yerinin koy olması nedeniyle 
ince kumludur. Göl burada sakindir ve yüzmeye en 
elverişli yeridir. Kıyıdan 200 m uzaklaşıldığı halde 
boyu geçmeyen sığlığıyla güvenli bir plajdır. Soyunma 
kabinleri, duşu, gazinoları, büfeleri, elektriği, 
telefonu ve 50 çadırlık kamping alanı ile kapalı kum 
banyosu havuzları mevcuttur. İlk yardımın yapılacağı 
sağlık kabini vardır. Alt yapı ve çevre düzenlemeleri 
sonucunda “Mavi Bayrak” ile ödüllendirilmiştir.
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Bedre Koyu Plajı 

Eğirdir-Barla yolu üzerinde, merkeze 11 km 
mesafede, 1.550 m sahil şeridi ile güzel bir dinlenme 
yeri, sığ suyu ve kumsalıyla güvenli bir plajdır. 
Soyunma kabinleri ve kamping alanları vardır.

Akpınar Köyü Seyir Terası 

Akpınar Köyü, Eğirdir şehir merkezinden 7 
km uzaklıkta, Eğirdir Gölü’nün kuşbakışı olarak 
seyredilebildiği şirin bir köydür. Akpınar Köyü’nden 
yeşilin ve mavinin yedi tonunu, Yeşil ve Can adalarını, 
Barla Dağı’nı, Anamas Dağları’nı, Boğaz Ova’yı 
soğuk bir ayran veya sıcak bir çay içerek ve gözleme 
yiyerek görmek mümkündür. Göl ve ilçenin en güzel 
manzaralarını buradan fotoğraflayabilirsiniz. 

Pınar Pazarı  

Eğirdir İlçesi, Bağlar Mahallesi’nde yeşil bir alan 
içerisinde geleneksel olarak kurulan bir pazardır. 
600 yıllık bir geçmişi vardır. Her yıl Temmuz ayından 
itibaren 14 hafta devam eder. 



Haftada bir gün (Pazar günleri) panayır mahiye-
tinde kurulan pazarda; her çeşit ticari eşya, koyun, 
keçi, sığır ve süt ürünleri ile yörede yetiştirilen sebze 
ve meyveler satılır. Pazar yerinde kesilen koyun, 
oğlak ve keçi etleri fırınlarda pişirilerek fırın kebabı 
olarak müşterilere sunulur.

Önceki yıllarda Pınar Pazarının kurulduğu son 
hafta, kadınlar el emeği, göz nuru olan el işlerini ve 
oyalarını satışa sunarlardı. Ayrıca âdetlere göre bu 
pazarda, yöre gençlerine kız beğenilerek gençlerin 
yuva kurması sağlanırdı.
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TARİHİ, KÜLTÜREL VE ARKEOLOJİK 
VARLIKLAR

Eğirdir Merkez

Prostanna Antik Kenti 

Kent kalıntısı Eğirdir Sivrisi (Viarus)’nin güneyinde, 
Akpınar Köyünün yaklaşık l.5 km kuzeybatısıyla, 
Camiliyayla’da bulunan askeri alanın doğusunda 
ortada bir boyun üzerinde kalmaktadır. Kente 
askeri alan içinden ulaşan yol asfalttır. Akpınar 
Köyü içinden geçerek giden yol çok kötü ve taşlıktır.  
Şehrin tarihi hakkında fazla bir bilgi yoktur. Kent 
Roma döneminden sonra terkedilmiştir. Şehirle ilgili 
en eski belge, Asia eyaletinden bir görevli şerefine 
dikilen MÖ 113 yılına tarihlenen bir yazıttır. Bu yazıtta 
“Pisidia’daki Prostanna Halkı” yazmaktadır. 

Şehrin akropolisi Eğirdir Sivrisi’nin güneyindeki 
alçak bir tepe üzerindedir. Hem bu tepe hem de Sivri 
üzerinde sur vardır. Sur üzerindeki kuleler yer yer 
tespit edilebilmektedir. Küçük tepedeki sur içinde 
kare biçimli yapı temelleri ayrıca yuvarlak bir tholosa 
ait olabilecek stylobat blokları mevcuttur. Kentteki 
asıl büyük yapılar her iki tepenin arasındaki boyunda 
yapılmıştır. Burada bosajlı işçiliğe sahip olan 
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podiumlu alan üzerinde muhtemelen bir tapınağa 
ait temeller yer alır. Yapının üst kısmı tamamıyla 
tahrip edilmiştir. Bu yapıya ait olabilecek alınlık 
kısmının sağ köşesi ve Friz parçası biraz aşağıda 
tespit edilmiştir. Bu yapının hemen kuzeyinde ikinci 
bir yapıya ait temel bulunmaktadır.  Bu yapıların 
oturduğu kısım surla kaplı değildir. Bu yapıların 
güneyinde akropolisin doğusunda hamam olarak 
adlandırılan büyük bir yapı mevcuttur. Kent sikkeleri 
MÖ I. yüzyıldan itibaren görülmektedir. İmparatorluk 
döneminde de İmparator Antoninus Pius’dan (MS 
138-161)  Claudius II’ye kadar sikke basılmıştır.

Dündarbey Medresesi

Eğirdir İlçesi’nin merkezinde bulunan, Taş 
Medrese adıyla da anılan yapı; 1237 yılında Selçuklu 
Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında han 
olarak yaptırılmıştır. Daha sonra 1301 yılında 
Hamidoğlu Dündar Bey tarafından medrese haline 
getirilmiştir. Medrese iki katlı olup, ortada avlu yer 
alır ve otuz hücresi vardır. 

 
Medresenin, dış taç kapısı Selçuklu tarzında 

olup, geometrik desenlerle süslenmiştir. Büyük 
kapıdan içeri girilince kısa bir dehlizden sonra, ikinci 
kapıdan avluya girilir. Avlu kareye yakın dikdörtgen 
şeklindedir. Medrese iki katlıdır. Üst kısmı yıkılmış 
fakat daha sonra tekrar yapılmıştır. İkinci kata çıkmak 
için 12 basamaklı bir merdiven vardır. Medresenin 
11 odası, mermer sütunlu revak altına tesadüf eder. 
Odaların altısı avlunun sağında, beşi solundadır. 
Büyük kapının karşısındaki kemerli divanhane 
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veya dershanenin altında 
odalar vardır. Bu kemerli 
kısmın üstünde Hamidoğlu 
Dündarbey’in tamir kitabesi 
vardır. Kitabede;

“Emera el-emiru’l-Kebîr 
el-isfehsalâr el-müeyyed 
el- muzaffer el-hasîb el-

nesîb muharriru’l-etrâf 
meliku’l-umerâ ve’l-eâzım 

feleku’d-devle ve’d-dîn alâu’l-
islâm ve’l-muslimîn Dündar b. 

İlyas b. el-Hamîd eazzellâhu 
ensârahu ve zâafe iktidârahu 
bi-vaz’ı hâzihi’l-medreseti’l-

mubâraketi ve eşâre bi-
imâratihâ fî seneti ihdâ ve 

sebumie dâme ma’mûren bi-
bekâi mâlikihâ” yazılıdır.

Kitabenin Anlamı : 
“Müslümanların, İslam’ın 

din ve devletin alicenap, 
koruyucusu, kumandanların hükümdarı, etrafı ihya 
eden, soyu asil ve şerefli Büyük Kumandan Hamid 
Bey Oğlu İlyas Oğlu Dündar, şu mübarek medresenin 
yapımı ve tamirini 701 senesinde bu yapının inşaasını 
emretmiştir. Allah iktidarını kat kat arttırsın ve 
mâlikinin bekâsıyla sürekli mamur kılsın”.

Yapının girişinde büyük bir taç kapısı vardır. Yapının 
etrafı Selçuklu karakterinde geometrik şekillerle 
süslenmiştir. Bu süs kuşağını, kitabe çevreler. Yapının 
malzemeleri, yakınındaki Eğirdir Kervansaray’ından 
getirilmiştir. Eğirdir Kervansarayı’nda yapılan 1993 
yılı kazısında bulunmuş taç kapı portali parçası, 
yapının 1301 yılında, handan sökülerek medresenin 
inşasında kullanılmıştır.

Dündarbey Medresesi bugün kapalı çarşı olarak 
kullanılmaktadır.
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Hızırbey Camii 

Eğirdir’deki camilerin en büyüğüdür. Duvarları, 
kagir ve üstü toprak dam olarak Hızırbey tarafından 
yaptırıldığı söylenmektedir. Cami, 3000 kişi alacak 
şekilde olup, kışın damına biriken karları atmak 
mümkün olmadığından, damın ortası açık bırakılmış 
ve caminin içinde bir kar kuyusu oluşturulmuştur. 
Caminin cadde üzerinde bulunan kapısı, karşısındaki 
Dündarbey Medresesi’nin kapısına bakar. Bu 
caddeye, doğuya doğru kemerli bir kapıdan geçilir. 
Kemerin üzerinde bir minare yer alır.  

Caminin Feleküddin Dündarbey’in oğlu Hızırbey 
tarafından, karşısındaki medreseye nazire olarak 
yaptırıldığı söylenir. Hızırbey, H.728/M.1327-28 
yıllarında emirlik yapmıştır. Caminin bu tarihlerde 
yapılmış olması gerekmektedir. Ancak, cami 
duvarlarında veya resmi kayıtlarda hangi tarihte 
yapıldığına dair bir kitabe yoktur. Medresenin, 
1237 yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 
yaptırıldığı yazıldığına göre, caminin de o tarihlerde 
yapılmış olması gerekmektedir.

 
Hızırbey Camii, 1814 tarihinde çıkan bir yangında 

tamamen yanmış, Yılanlıoğlu Şeyh Ali Ağa tarafından 
onartılmış ve 1820 yılında ibadete açılmıştır. 1878 
yılında tekrar onarılmıştır. Cami, 1884 yılında 
Burhanoğlu Hacı Murat Ağa tarafından üzeri kiremitli 
hale getirilmiştir. Cumhuriyet Dönemi’nde Vakıflar 
tarafından bugünkü durumuna getirilmiştir.

Tarihi önemi, büyüklüğü ve minberinin yapısı 
bakımından önemli bir kültür varlığıdır. Ayrıca, kemer 
üzerine yapılan minaresiyle dünyada tek olduğu iddia 
edilmektedir.
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Minare Kitabesi Şöyledir: “1-Essultanülislam ve 
müslimin Sultan Mehmet Halledallahü memleketehü, 
2- Eğridur yoksullarına, baylarına ahsen-i hayr 
bağışladı, 3- Her kim bu hükümden tecavüz ede 
laneti hüda ve resul ola anınlarına.”

Merkez Ağa Camii 

Eğirdir İlçe Merkezinde bulunan 
cami, iki katlı dikdörtgen planlı bir 
yapı olup, moloz taş örgülüdür ve 
Marsilya tipi kiremit örtülü kırma 
çatısı vardır.

Baba Sultan Türbesi 

Yazla Mahallesi’ndedir. Anayolun 
hemen kuzeyinde, sekizgen gövdeli ve 
konik çatılıdır. Kövke taşı ile yapılan 
türbe Selçuklu sitilindedir. Her yüzde 
kör kemerler olup, karşılıklı ikisinde 
pencere, birinde giriş kapısı vardır. 
Çatı da sekizgen koniktir. Türbe 
kapısında bulunan kitabeye göre, 
Hamidoğlu İlyas Bey tarafından H. 759 
/ M. 1358 yılında İsa bin Musa isimli 
şahıs için yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 
Türbe içinde Baba Sultan’dan başka Sureti Baba 
(Zorti Baba) ile Palaz Baba adlı kişiler de vardır. 

Türbe içindeki kişinin, Timur’un Eğirdir’i zapt 
ettiğinde adaya kaçan halkı öldürülmekten kurtardığı 
söylenir. Rivayete göre; Timur, Eğirdir’e gelip halka 
işkenceye başlayınca bu kişi halka eziyet etmemesi 
için Timur’a ricada bulunmuştur. Timur bu ricayı 
kabul etmeyince “Senin gibi Emir’e zort” demiş, o da 
öfkelenip boynuna taş bağlatarak göle atmış; fakat 
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gölde batmayan ve askerlere taş atan şeyh gölden 
çıkarak, her rastladığı yerde Timur’a “Zorttt” demeye 
devam etmiştir. Bu nedenle adı Zorti Baba olarak 
kalmıştır. 

Eğirdir Keyhüsrev Kervansarayı (Eğirdir Hanı) 

Yeni mahallede bulunan Eğirdir Hanı, klasik 
Selçuklu hanları özelliğini taşımaktadır. İlçe 
merkezinin 3 km güneyinde, göl kıyısında yer 
alan yapı, Anadolu Selçuklu kervansaraylarının 
en büyüklerindendir. Konya-Antalya kervan yolu 
üzerindeki yapı, avlu ve kapalı mekan olmak üzere 
iki bölümlüdür. Her iki bölüm de yıkılmıştır. Avlunun 
doğu duvarı ortadan kalkmış, günümüze kalabilen 
diğer beden duvarlarının kaplamaları sökülmüş, bu 
nedenle duvarlar bir hayli incelmiştir. Açıkta kalan 
moloz taş örgünün içine sızan sular duvarların daha 
fazla yıpranmasına sebep olmaktadır. 

Eğirdir Hanı, 1237 yılında II. Gıyaseddin Keyhüs-
rev tarafından yaptırılmıştır. 1237 yılında yaptırılan 

han 64 yıl gibi kısa bir süre sonra 
bir yangınla işlevini yitirmiştir. 
Hanın tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. 1993 yılında 
kervansarayda yapılan kazılar 
sonucu ortaya çıkarılan geometrik 
süslü taş parçası Dündarbey 
Medresesi’nin portalindeki sol 
mihrabiyenin çerçeve bordüründeki 
kırık yere tam oturmuş ve 
kompozisyon tamamlanmıştır. 
Dündarbey Medresesi’nin, 1301 
yılında inşası sırasında portalin 
handan sökülerek taşındığı ve 
dolayısıyla hanın inşa tarihinin 
portalde belirtildiği üzere 1237 
olduğu kesinlik kazanmıştır.
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Eğirdir Kalesi 

Eğirdir Kalesi, Eğirdir 
Gölü’ne uzanan yarımada 
üzerinde bulunur. Kuzey-güney doğrultusunda 
yarımada boyunca uzanan sur duvarları üzerinde 
konutlar vardır. İç ve dış kaleden oluşan Eğirdir 
Kalesi’nin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 
Bugünkü kalıntıları Bizans döneminden kalmadır. 
Çeşitli zamanlarda onarılan kale surları bir sıra 
tuğla ve taş olarak inşa edilmiştir. Dış kaplama, 
iç moloz dolgudur. Timur’un Eğirdir’i istilası 
sırasında hasar görmüş, Hamidoğulları ve Osmanlı 
dönemlerinde tamir görmüştür. 

Kalenin kitabesi şöyledir: Allahü Müfettihu’l-
ebvâb/ Ammere hâzihi’l-imârete’l mübârekete bi-emri’l- 
emîr el-azami Felekü’d-dünya ve’d-din / E’azzalla hu 
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ensârahu fi seneti seb’a ve seb’a miete 707.
(Anlamı: Bütün kapıların fâtihi Allahü Zülcelaldir. 

Din ve dünyanın meliki Feleküddin emir-i azam’ın 
emriyle şu mübarek yapı tamir edildi. Allahü zülcelal 
yardımla aziz etsin. H.707/M.1307). 

Eğirdir Evi

Geçmişe küçük bir gezi yapabileceğiniz Eğirdir 
Evi, 1993 tarihinde Eğirdir Belediyesi tarafından 
restore edilmiştir. 297,5 m2’lik avlulu kagir ve 
ahşap bir evdir. Duvarlarda eski Eğirdir resimleri, el 
dokuması kilimler, eski bir semaver ve yer sofraları 
bulabileceğiniz bu evde ayrıca doyumsuz bir manzara 
seyretme imkanı da vardır.
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Esma Sultan Hamamı 

Eğirdir İlçe Merkezinde bulunan ve kullanımı 
devam eden hamamın mülkiyeti belediyeye aittir.

Kale Mahallesi Hamamı 

Eski Hoyrat Mevkii’nde, kuzey-güney doğrultu-
sunda olan yapı beşik tonoz örtülüdür. Yapının 
malzemeleri harç, moloztaş, örgülüdür. Tek 
mekandan oluşan yapının içi sonraları kuru duvar 
örgüsü ile ikiye ayrılmıştır. İçi hamam kurumları olan 
yapının tavan kısmı yarıya kadar yıkık olup içten ahşap 
hatıllar dıştan teneke parçaları ile korunmaktadır.
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Yeşilada

Ada Camii 

Yeşilada (Nis Adası) içinde 
bulunan Cami, kiliseden 
camiye çevrilmiştir.  Daha 
önceki dönemlerde toprak 
damlı iken şu anda kırma 
çatılı ve üzeri kiremitle 
örtülüdür. 1618 yılında 
II. Osman’ın fermanıyla 
ibadete açılmıştır. Kilisenin 
ilk adı Kız Kilisesi’dir. Yapı 
kare planlı, tek minarelidir. 
Önceden toprak dam ile örtülü olan caminin damı, 
kırma çatı olarak yeniden yapılmış ve üzeri kiremit 
ile örtülmüştür.

 Aya Stefanos Kilisesi 

Eğirdir ilçesi Yeşilada içinde bulunur. Doğu batı 
yönünde uzanan kilise dikdörtgen planlı olup, üç 
nefli ve apsislidir. 
XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında yapılmıştır. 
Yan duvarlar moloz 
taş ile örülmüştür. 
Çatı beşikçatı olup, 
içyüzü harç sıvalıdır. 
Dışı sıvalı ahşap 
direkler üzerine 
oturan çatı alaturka 
kiremitle kaplıdır. 
Yapının doğu duvarında dışa çıkık yarım yuvarlak 
apsis bulunmaktadır. Apsisin aydınlatılması altta 
bir, üstte ikinci kat seviyesinde iki pencere ve 
en üstte yuvarlak bir pencere ile yapılmaktadır. 
Pencere kenarları beyaz mermer bloklarla 
çevrelenmiştir. İçte alçı süslemeler dökülmüştür. 
Kilise restorasyon kapsamına alınmış, daha sonra 
çatı kaplaması yenilenerek, dış duvarları yapılmış, 
iç ahşap kısımlar yenilenmiştir.
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Şeyh Muslihiddin Türbesi 

Yeşilada (Nis) içinde olup, 
ahşap bir mezar ve mescitten 
ibarettir. Mescid kısmına 
ahşap bir merdivenle çıkılır. 
Çatı alaturka kiremitle 
kaplıdır. IX. veya X. yüzyılda 
yaşadığı sanılmaktadır. 
Türbesinde bulunan dikişsiz 
bir gömlek Konya Müzesine 
gönderilmiştir.

Yeşilada Hamamı 

Yeşilada’da bulunan, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık 
ve külhan bölümlerinden oluşan yapı kagir olup; 
soyunmalık mekanının 
üstü ahşap kırma çatı 
ile örtülü Marsilya 
tipi kiremitle kaplıdır. 
Sıcaklık mekanının 
üstü tuğla tonoz örtülü 
olup, aydınlatma kubbe 
üzerindeki fil gözlerinden 
sağlanmaktadır. Ilıklık 
mekanının üstü ise tuğla 
tonozla örtülüdür. 
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Barla Kasabası

Parlais Antik Kenti  

Eğirdir ilçesi Barla Kasabasında bulunan antik 
kentte MÖ I. yüzyıldan itibaren para basılmıştır. 
Şehrin kesin yeri konusunda uzun süre görüş 
birliğine varılamamıştır. L. Robert’in Bedre Köyü 
yakınında bulduğu sınır yazıtıyla Prostanna (Eğirdir) 
ve Parlais’in (Barla) yeri net olarak tespit edilmiştir. 
MÖ I. yüzyıldan beri sikke basan kentin ne zaman şehir 
hüviyetine kavuştuğu bilinmemektedir. MÖ 25 yılında 
İmparator Augustus tarafından Galatia eyaletine dahil 
edilen şehrin ismi “Colonia Julia Augusta Parlais” 
olarak değiştirilmiş ve kent bir Roma kolonisine 
dönüştürülmüştür. Ordu üssü olarak kullanılan kent 
Pisidia ve komşu İsauria  (Konya-Bozkır) halklarını 
denetim altına almıştır. Şehir Roma İmparatorluk 
çağında İmparator Marcus Aurelius’dan (MS 161-
180) İmparator Caracalla  (MS 198-217) dönemine 
kadar sikke basmıştır. Yüzeyde 
fazla bir kalıntı yoktur.

Çeşnigir Paşa Camii 

Barla Kasabası Orta 
Mahalle’de bulunan caminin 
kapı üzerindeki kitabesinde 
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.

     Aya Georgios Kilisesi   

Eğirdir ilçesi Barla Kasa-
bası 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. Yapı oldukça tahrip 
olmuş bir durumdadır.

Barla Hamamı 

Barla Kasabası’nın güney yamacın-
dadır. 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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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. 

 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. 

 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. 



Sarıidris Kasabası

Malos Antik Kenti  

Antik kent, Eğirdir İlçesi, Sarıidris Kasabası, 
Göynücek gediği mevkiinde bir tepe üzerinde yer 
alır. Kent akropolü Helenistik ve Roma Dönemi 
surlarla çevrilidir. Tepenin doğu yamacında kayaya 
oyulmuş basamaklı bir toplantı alanı mevcuttur. 
Küçük bir dağ kenti olan yerde şehrin resmi yapıları 
tespit edilememiştir. Sur kulelerinden bir tanesi 
hâlâ sağlam ve ayaktadır. Şehirdeki tapınaklardan 
birisi kentin 1 km kuzeybatısında Kaşerenler Tepesi 
yakınındadır. Tapınağın doğu duvarı ve kapısı halen 
ayaktadır. Tapınağın arkasında bir mağara vardır. 
Kareye yakın planlı tapınağın yan duvarlarının bir 
kısmı ayaktadır. Bu tapınak da aynı bölgede Aksu 
Zindan Mağarası önündeki Eurymedon Kutsal Alanı 
gibi bir mağara önüne yapılmıştır. 
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Eğirdir Boyalı Mevkii

Eğirdir Gölü

Akpınar’dan Eğirdir Manzarası



Kovada Gölü Milli Parkı

Akpınar’dan Eğirdir Manzarası

Eğirdir Kalesi
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EĞİRDİR ÇEVRESİNDE
GEZİLİP GÖRÜLECEK YERLER

Davraz Kayak Merkezi

Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm 
Merkezi, dağcılık sporuna gönül verenlerin yeni gözde 
mekânıdır. Doğal dokunun yumuşaklığı ve mükemmel 
kar kalitesi ile amatör kayakçılara tehlikesiz 
rotalar, profesyonel kayakçılara ise gönüllerince 
kayabilecekleri 8-10 km. ye ulaşan benzersiz 
parkurlar sunmaktadır. Kayak Merkezinde saatte 1000 
kişiyi taşıyabilen 1211 m uzunluğunda 1. telesiyej, 
saatte 800 kişiyi taşıyabilen ve 936 m uzunluğunda 
2. telesiyej, saatte 800 kişiyi taşıyabilen ve 850 m 
uzunluğunda 3. telesiyej olmak üzere toplam 3 adet 
telesiyej, ayrıca saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 
m uzunluğunda bir adet teleski (T-Bar) ile 300’er 
metrelik 2 adet babylift vardır. Kayak Merkezinden 
Eğirdir Gölü’nün doyumsuz manzarasını izlemek 
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mümkündür. Kayak pistlerinin rakımı, mevcut 
mekanik tesislerle ulaşılabilen 1650 m ve 2150 
m arasında değişir. 8 dakikada ulaşılan dağ evi 
kafeteryasında dinlendikten sonra, Kuzey Disiplini, 
Alp Diplisini, Tur Kayağı, Snowboard, Dağcılık, 
Botanik Gözlemciliği ya da Trekking aktivitelerini 
yapma imkânı bulunmaktadır. Kayak Merkezindeki 
MAVİ renkli pistler yeni başlayan kayakçılar için, 
KIRMIZI renkli pistler orta düzeyli kayakçılar için, 
SİYAH renkli pistler ise usta kayakçılar için uygun 
olan pistleri göstermektedir. Aralık ayında başlayıp 
nisan ayının sonuna kadar devam eden kayak 
sezonunda, kar kalınlığı ortalama 50 ila 250 cm 
arasında değişmektedir. 

Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm 
Merkezi, Isparta il merkezine 26 km, Süleyman 
Demirel Havalimanı’na 50 km, Antalya il merkezine 
ise 154 km uzaklıkta olup, ulaşım problemi 



olmayan bir turizm yeridir. Gerek günübirlik turlar, 
gerekse uzun süreli tatilciler için konaklama 
tesisleri bulunmaktadır. Kayak Merkezinde 3 adet 
dağ kafeteryası; 4 yıldızlı ve 280 yatak kapasiteli, 
Süleyman Demirel Ünüversitesi’nin ve 84 yatak 
kapasiteli, ayrıca 55 yatak kapasiteli bir oberj olmak 
üzere 3 adet otel tesisi vardır. Kayak Merkezine 8 
km uzaklıkta ve Davraz’ın giriş kapısı olan Çobanisa 
Köyü’nde de, doğaya uygun 24 yatak kapasiteli 1 adet 
pansiyon yer almakta ayrıca Eğirdir ve Isparta’da 
bulunan otellerden de faydalanılmaktadır.    

Aksu Zindan Mağarası 

Aksu ilçesinin 2 km kuzeydoğusunda Aksu 
Çayı vadisindedir. Çay kıyısını takip eden ve daha 
yukarıdaki yaylalara giden yol Zindan Mağarası’nın 
önünden geçer. Otobüs dahil her türlü araçla bu 
yoldan Zindan Mağarasına ulaşılabilir. Zindan 
Mağarası Romalılardan bu yana bilinen ve kullanılan 
bir mağaradır. Yerinin çok uygun olması nedeni 
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ile belki Romalılardan önce de kullanılmış olması 
muhtemeldir. Mağaranın toplam uzunluğu 765 m 
kadardır. Zindan Mağarası, mağara tipleri arasında, 
yatay ve yan aktif bir mağara tipi özelliğine sahiptir. 
Zindan Mağarası’nın bulunduğu Göller Bölgesi 
yurdumuzun en yoğun karstikleşmiş alanlarından 
birisidir. Bu yörede kireç taşları diğer kaya birimleri 
ile karşılaştırıldığında yayılım alanı yönünden birinci 
sırada  yer alır. Bu çevrede en yaygın ve kalın kireç 
taşları kretase ve jura yaşlı olanlardır. Bunlar aynı 
zamanda çok saftır ve bundan dolayı da şiddetli 
karstlaşmıştır. Zindan Mağarası karstlaşmaya 
uygun bir formasyon içinde yer yer önemli kırıklar 
üzerinde gelişmiştir. Bu fomasyonun kalınlığı 
100-300 m kadardır. Mağaranın kırıklarına isabet 
eden kısımlarında tavan yüksekliği 15-20 m’ye 
ulaşmaktadır. Zindan Mağarası genellikle kuzey-
güney yönünde uzanan kırıklar üzerinde gelişmiştir. 
Bazen bu kırıkları dike yakın açılarla kesen kırık 
sistemleri takip eder. Buna bağlı olarak Zindan 
Mağarası bölüm bölüm dirsekler yapar. Zindan 
Mağarası’nın geniş ve düzgün ağzı Aksu Çayı’ndan 12 
m daha yukarıdadır. Düzgün bir tünel profili gösteren 
ağız 8 m yüksekliğinde ve 12 m genişliğindedir. 
Hemen girişten sonra mağara iki dirsek yaparak 
kuzeye yönelir. Bu kısımda taban toprak ve küçük 
kaya blokları ile kaplıdır. Tavan 20 m’ye kadar 
yüksektir ve burası yaz kış yarasa kolonilerinin 
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barındığı bölümdür. 50 ila 105 m arasında kısa, dar ve 
basık tüneller vardır.  Zindan Mağarası içinden kış ve 
bahar aylarında kuvvetlenen, yaz aylarında zayıflayan 
bir yeraltı deresi akmaktadır. Mağaranın sonundan 
çıkan su, mağara içinde 300-400 m aktıktan sonra 
düdenlerde kaybolmaktadır.

Zindan Mağarası, düz ve uzun olması nedeni ile 
çok rahat sığınak ve depo olarak kullanılabildiği gibi 
turizm amacı ile de kullanılmaya çok elverişlidir. 
Yatay olarak uzanması, birkaç dar yeri dışında 
insanların rahatça yürüyebilecekleri genişlik ve 
yüksekliğe sahip olması, içinde yer yer damlataş 
oluşumlarının bulunması ve mağarayı süslemesi, 
içinden küçük bir derenin akması, mağaraya çok 
ilginç doğa görünümü vermektedir.   

Eurymedon Açık Hava Tapınağı ve Tarihi Roma 
Köprüsü de Zindan Mağarasının yakınlarında 
bulunmaktadır. Bu durum da mağaraya ayrı bir cazibe 
kazandırmaktadır. Mağara 765 metre uzunluğu olan, 
içindeki ilginç sarkıt ve dikitleriyle, cildi güzelleştirdiği 
söylenen tabii yeraltı deresinden akan suyu ile çok 
dikkat çekmektedir. Mağaraya içinde yer alan renkli 
ışıklı taşlar ve mikroklimatik ortamı ayrı bir nitelik 
kazandırmaktadır. Mağara, Kültür Bakanlığı, İzmir 
II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 15.6.1988 ve 307 Nolu Kararı ile Doğal ve 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Mağarada 
ışıklandırma ve çevre tanzimi yapılmıştır.
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Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı 

Sütçüler ilçesine 10 km. uzaklıkta olup, 600 
ha. bir alanı kapsamaktadır. 05.09.1989 tarihinde 
Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Parka adını veren 
kanyonun derinliği 100 ile 400 m.dir. Zengin bitki 
örtüsü, yaban hayatı ve seyrine doyum olmayan doğal 
güzellikleri vardır. Tarihi “Kral Yolu”nun da geçtiği 
kanyon tapınak ve kaya yazıtları ile tarihi önem 
arz etmektedir. Kanyonun içinde ikinci köprünün 
sağında tahrip edilmiş olan yazıt Antalya Tabiat ve 
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi Prof. Dr. 
Sencer Şahin tarafından çözülmüş ve bu yazıtın 
karşısına Türkçe ve İngilizce tercümesi asılmıştır. 
Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün girişimi ile 
de yazıtın ilerisine, yörenin doğal kaya dokusuna ve 
yazıtın bulunduğu yerdeki kaya rengine uygun kireç 
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taşından yapılmış, Türkçe ve İngilizce tercümesinin 
bulunduğu tanıtıcı malzeme yaptırılmıştır. Aziz 
Paul, Perge’den Pisidia Antiokheia’ya giderken bu 
kanyondan geçmiştir.  

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda kızılçam, 
kızılağaç, saçlımeşe, çınar, ardıç, ceviz, pırnal 
meşesi, keçiboynuzu, akça kesme, defne, zeytin, 
sandal, sakız, tesbih, mersin, alıç, karaçalı, laden, 
katırtırnağı, zakkum, yaban gülü, sarmaşık, eğrelti 
gibi bitki türleri ile domuz, yaban keçisi, tilki, porsuk, 
su samuru, tavşan, sincap, kartal, kızıl akbaba, 
doğan, güvercin, üveyik, keklik gibi yabani hayvanlar 
bulunmaktadır. 

Yazılı Kanyon Tabiat Park alanında önemli 
kanyonlar bulunmaktadır. Pek çok araştırmacının 
ve meraklıların bu kanyonu görmek üzere yöreye 
helikopterle geldikleri bilinmektedir. Trafiğe açık 
olan Antalya-Isparta Dereboğazı Karayolu ile Antalya 
yöresinde yer alan turistik tesislerden bu alanlara 
ulaşılması 1,5 saatlik bir süreye inmiştir.  
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DOĞA VE ALTERNATİF TURİZM İMKANLARI 

 Barla Kasabası:
Eğirdir İlçesi’nin inanç turizmindeki önemli 

noktalarından biri Barla Kasabasıdır. Barla, Eğirdir 
ilçesine bağlı, Eğirdir’in 25 km kuzeybatısında, Eğirdir 
gölüne 18 km kıyı şeridi olan, 104 km2 yüzölçümlü 
yerleşim yeridir. Barla’nın bilinen en eski adının 
Parlais olduğu antik kaynaklardan anlaşılmıştır. 

Kasabanın 1.5 km kuzey batısındaki yamaçta ve 
tepede Akrapolis olduğu düşünülmektedir. Roma 
dönemi eserleri; Roma Köprüsü ve 2 adet Kaya 
Mezarıdır.

Barla Kasabası, 1376 yılında Osmanlı yönetimine 
geçmiş olup, Kurtuluş Savaşı sonuna kadar Rumlarla, 
Türkler iç içe yaşamışlardır. Rumlardan kalan Aya 
Georgios Kilisesi, Osmanlılardan kalan 2 köprü, 
Çeşnigir Paşa Camii, 2 adet hamam, 4 adet Ulu Çınar 
ve tarihi çeşmeler mevcuttur. 



Eğirdir Rehberi 53

Barla’da yazın turizm nedeniyle nüfus 
artmaktadır. Turistler 2.737 m yükseklikteki Barla 
Dağı’na, Barla evlerine, eski eserlere ve Çamdağı’na 
rağbet etmektedir. Çamdağı’ndan Eğirdir Gölü’nün 
muhteşem manzarasını izlemek mümkündür. 
Barla’dan Çamdağı’na yaklaşık 2 saatte yürünebildiği 
gibi, araçla da gidilebilmektedir. Aynı zamanda, 
Barla’da “Cennet Bahçesi” olarak adlandırılan bir 
bahçe bulunmaktadır. Burası da yoğun ziyaretçi 
çekmektedir.  Barla’da bulunan dükkanlarda Barla 
hatıraları ve gül ürünleri satılmaktadır. 
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Yeşilada: 
Antik Pisidia Bölgesi tarih öncesi çağlardan 

günümüze dek çok tanrılı dinlerden tek tanrılı 
dinlere kadar birçok dine kucak açmış bir bölgedir. 
Bu bölgenin 2000 yıllık tarihine baktığımızda Musevi-
liğin, Hristiyanlığın ve daha sonrasında Müslüman-
lığın yan yana, bazen de iç içe olduğunu görmekteyiz. 

Hristiyanlık dininin yayılmasında siyasi kişiliği 
ile çok önemli bir rol oynamış olan Hz. İsa’nın 
12 havarisinden St. Paul’un Pisidia bölgesinin 
başkenti Antiokheia’ya gelmesi, burada 2 sene 
kıl çadır dokuyarak geçimini sağlaması ve farklı 
dinlere inanan insanlara hitap ederek, onlara 
Hristiyanlığı anlatması, vaazlar vermesi, bu bölgenin, 
Hristiyanlığın beşiği olmasına neden olmuştur. Daha 
sonra kilise yapımı serbest bırakılınca Antiokheia 
halkı, St. Paul’un anısına dünyanın ilk ve en büyük 
kilisesini 325 yılında Aziz’in ilk resmi vaazını 
verdiği Sinagog üzerine yapmışlardır. Dolayısıyla 
Hristiyanlığın bu kadar hızla yayıldığı bölgede bu dini 
kabul eden rahibeler de kendilerine fiziki konumu 
nedeni ile Eğridir’in Nis Adası’nı, bugünkü adıyla 
Yeşilada’yı mekan olarak seçmişlerdir. Nis Adası’nın 
karşısındaki Karabağlar bölgesinin esas isminin 
Karıbağları olduğu ve rahibelerin bu bölgede üzüm 
yetiştirip, dünyanın en kaliteli şaraplarını ürettikleri 
araştırmalarla belirlenmiştir. Ayrıca çok yakın 
tarihimize kadar gelenek olarak gelen, Eğridir’de 
6 yaşından büyük erkek çocukların alınmadığı, 
sadece kadınların gittiği mesire yerlerinin bulun-
ması dünyanın ilk rahibelerinin Eğirdir Nis Adası’nda 
yaşadığını göstermektedir.

1402 yılındaki Timur’un saldırısına kadar Nis 
Adası’nda yalnız kadınlara mahsus 18 adet manastır 
ve kilise bulunmaktaydı. Timur’un saldırısından 
çekinen Eğirdir halkı Nis Adası’na sığınmış, bunu fark 
eden Timur sallar yaptırarak, Nis Adası’na saldırmış 
ve adadaki manastırları yıkmıştır. Bu tarihten sonra 
adadaki Hristiyan rahibelerin bir kısmı başka yere 
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göçmüş, bir kısmı ise Müslüman halkla birlikte 
uyum içinde yaşamışlardır. Prof. Ramsey ve Bizans 
tarihçilerinin yazdığı Türk hoşgörüsü ve inançlara 
karşılıklı saygının bir örneği olarak belirtildiği 
gibi, halk Nis Adası’nda yaşayan Müslümanların 
namaz kılmak için fırtınalı havalarda Eğridir’e 
gitmelerinin zor olduğunu beyan ederek, adadaki 
kız kiliselerinden birinin Müslümanlara tahsisini 
2. Osman’dan istemişlerdir. Padişah, Atabey 
Medresesi’nden konuyu tahkik ettirmiş ve harap 
durumda olan kız kilisesinin Müslümanlarca tamir 
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edilerek ve yalnız cuma ve iki bayram namazında 
kullanılmak üzere camiye dönüştürülebileceğine 
padişah fermanı olarak karar verilmiştir. Bu 
fermanın aslı Nis Adası’ndaki caminin duvarına 
asılmıştır. Bu padişah fermanı aşağıdaki gibidir: 

“Südde-i Saadetime mektuplar gönderip, Eğirdir 
Kasabası ceziresinde (Nis Adası’nda) 18 bab kinisa 
olup, kenais-i mezkureden (adı geçen kiliselerden) 
kız kilisesi demekle maaruf kinisa cami-i olmak 
münasip olmakla, kendi mallarıyla, haraba müşerref 
olan yerlerin tamir edüp, Cami-i Şerif olmasın rica 
ettikleri, bildürüp izn-i hümayunu erzan kılınmıştır. 
Buyurdum ki, göresin, zikr olunan kinisa müstamel 
olmayıp, harap ve muattal ise kendi mallarıyla tamir 
ettürüp ikameti, Salat-ı Cuma ve iydeyn (cuma ve iki 
bayram namazı kılınması) ettiresin. Şöyle bilesin, 
alamet-i şerifeme itimat kılasın. Hicri 1027, miladi 
1618.” 
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Eko Turizm 

Göller Bölgesinin incisi olan Eğirdir’in dağları, 
yaylaları, kıyıları, tabiat parkları ve doğal güzellikleri 
birçok turizm faaliyetinin gerçekleştirilmesine imkân 
tanımaktadır. Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’nın 
Göller Bölgesi başkenti olan Eğirdir’de birçok doğa 
turizmine elverişli muhteşem yerler bulunmaktadır. 
Eğer doğa, yaban hayatı, su, dağ, park ve ormanlık 
alanlarda farklı aktiviteler, yeni yaşam tarzları, 
benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışma, 
macera yaşama ve muhteşem doğal güzellikleri 
görmek isterseniz Eğirdir ve çevresi iyi bir tercih 
yeridir. Eğirdir’in ormanları, kuşları, ağaçları, yabani 
çiçekleri…kısacası doğal hayat sizi bekliyor. 



Kuş Gözlemciliği: 
Kovada Gölü Milli Parkı, Kasnak Meşesi Tabiatı 

Koruma Alanı ve Eğirdir Gölü’nün Hoyran kısmı kuş 
gözlemciliği için elverişli olup, her yıl bu bölgelere 
genellikle İngiltere ve Fransa’dan kuş gözlemcileri 
gelmektedir. Eğirdir Gölü, bölgede kışlayan küçük 
karabatak, macar ördeği, elmabaş patka, tepeli 
patka, sakarmeke ile Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsü 
kazanmıştır. 
 

Endemik Bitki Gözlemciliği:
Eğirdir’de endemik bitki gözlemciliği Kasnak 

Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Kovada Gölü Milli 
Parkı Alanı’nda yapılmaktadır.  
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Foto Safari: Kovada Gölü Milli Parkı, Yukarıgökdere 
Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı, Akpınar Köyü 
Eğirdir’de foto safari için tercih edilen alanlardır.  
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Trekking (Doğa Yürüyüşü) Parkurları  

* Eğirdir - Akpınar Köyü (8 km)  
* Eğirdir - Oluklacı Yaylası (5 km)
* Yukarı Gökdere Köyü - Kasnak Meşesi Tabiatı   
 Koruma Alanı (10 km)
* Yukarı Gökdere Yol Çatı
 Kovada Gölü Milli Parkı (10 km) 
* Kovada Gölü Çevresi
* Aşağı Gökdere-Arbeterum (Ağaç Müzesi) - Su Çatı- 
 Gökbüvet Kanyon - Çandır Yazılı  Kanyon (30 km)  
* Eğirdir - Bedre Plajı - Altınkum Plaj Tesisleri (8 km)
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Oryantiring (Yön Bulma): 
Harita, pusula kullanılarak 
doğada hedef bulma spor 
dalıdır. Kovada Gölü Milli 
Parkı Alanı ve çevresi, 
Kasnak Meşesi alanı, 
Eğirdir Sivri Dağı, Akpınar 
Köyü ve Prostanna Antik 
Kenti ve çevresi Eğirdir’in 
en ideal oryantiring 
yapılabilir alanlarıdır.    

Skuba (Dalgıççılık): 
Skuba su altı 
gözlemciliğidir. 
Eğirdir Gölünde 
seyahat acentelerinin 
programları 
doğrultusunda su 
altı gözlemciliği 
yapılabilmektedir. 

Absailing (Kaya Tırmanışı): 
Bölgede kaya tırmanışı dışında 
kanyon ve kayalık bölgelerden 
iple iniş faaliyeti yapılmaktadır. 
Eğirdir Sivri Dağında, Kovada Milli 
Parkı’nda günübirlik turlarla, bir 
program dahilinde, genellikle 
pansiyon işletmecileri tarafından 
organize edilerek yapılmaktadır.   
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Yayla Turizmi:
Yükseklikleri yer yer 3.000 m’yi bulan dağlarla 

çevrili bölge adeta Akdeniz Bölgesi’nin damı 
niteliğindedir ve yayla turizmi için gerekli olan bir 
potansiyele sahiptir. Eğirdir ve yöresi Toroslar’ın 
kuzeye bakan yamaçlarında birçok özelliği olan dağ, 
yayla ve vadilerle çevrilidir. Bu yamaçlar yer yer sık 
ve çeşitli ağaçların donattığı ormanlarla kaplıdırlar. 
Yazın serin havaları ve soğuk pınarları ile kışın ise 
tatlı meyilleri ve yöreye göre uzun sayılabilecek karlı 
görünümleri ile doğayı sevenler için oldukça ilgi çekici 
yerlerdir. Eğirdir sınırları dahilinde Kurucaoluk, 
Belova ve Belkuyu Yaylaları önemli yaylalardır.  

Kamp-Karavan Turizmi:
Bölgenin doğal değerleri, araba ve karavan ile 

seyahat eden turistler için önemli bir tercih sebebidir. 
Özellikle Eğirdir ve Beyşehir Gölleri kıyılarında kamp 
alanları mevcuttur. Ayrıca civardaki yaylalarda, 
ormanlık sahalarda kamp ve karavan turizmine cevap 
verebilecek turistik mahalleler de vardır. Eğirdir’de 
Bedre Koyu, Altınkum Plajı, Can Ada, Kovada Gölü 
Milli Parkı içerisinde kamp yapılabilir.  
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Dağ Turizmi: 
Yörenin dağlık bir yapıya sahip olması diğer turizm 

çeşitleri kadar dağ turizminin de tercih edilmesine 
neden olmaktadır. Yörede dağcılık sporuna gönül 
verenlerin değişik rota ve parkurlar kullanarak 
zirve yapabilecekleri Davraz, Barla, Dedegöl, 
Akdağ, Sarpdağı, Bozburun ve Eğirdir Sivrisi dağları 
bulunmaktadır. 

 
Isparta bölgesinde dağ ve doğa sporları konusunda 

faaliyet gösteren ETUDOSD Derneği bölge hakkında 
bilgi alınabilen bir sivil toplum örgütüdür.   
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Davraz Dağı:
Dağcılık sporu için mükemmel parkurlara sahip 

olan 2.635 m rakımlı Davraz Dağı hem yaz hem de kış 
tırmanışları için idealdir. İki rotadan tırmanılabilen 
zirvenin gerek amatör ve gerekse profesyonel 
dağcılara hitap edecek tırmanış parkurları vardır. 
Kamplı ve günübirlik tırmanışla zirve yapılabilen 
Davraz Dağı’nın zirvesinden, gerek Isparta gerekse 
Eğirdir Gölü’nün doyumsuz manzarasını seyretmek 
mümkündür.
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Eğirdir Sivrisi:
Eğirdir ilçe merkezini ikiye bölen, 1.749 m rakımlı, 

yüksek tepelerinde çeşitli uygarlıklara yer vermiş, 
üzerinde Prostanna Antik Kenti’ni barındırmış ve 
panoramik görüntüsüyle tırmananları büyüleyen, 
sivri kayalıklardan oluşan bir tepedir. 

Barla Dağı:
Eğirdir’in batısında 2.798 m rakıma sahip 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.  

Bozburun Dağı:
Davraz Dağı’nın bir kolu olarak da bilinen dağ, 

Eğirdir ilçesinin güneyinde 2.109 m yüksekliktedir. 
Doğa yürüyüşlerine uygun parkurları ve manzarasıyla 

ilgi çekmektedir. 
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Yamaç Paraşütçülüğü:
Eğirdir’de Single ve Tandem uçuşları şeklinde 

yamaç paraşütçülüğünün yapıldığı elverişli alanlar 
bulunmaktadır.  Bu maksatla çevre illerden Eğirdir’in 
değişik yerlerine gelen hava sporcuları her geçen 
gün artmaktadır. 

   
Yamaç paraşütçülüğü Eğirdir ilçesinde Karatepe 

Mevkii’nde 550-650 m kuzey ve 350 m güney, 
Akpınar köyü 250 m kuzeydoğu, Eğirdir Sivrisi 1.700 
m kuzeydoğu ve Davraz Dağı Kış Sporları Turizm 
Merkezi 1.800 m doğu pistlerinden yapılmaktadır. 
Uçuş pist alanlarına araçla ulaşım imkânları mevcut 
olup, Single ve Tandem uçuşları yapılmaktadır. Kalkış 
ve iniş alanları şöyledir:
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Tandem uçuşları;
Davraz Dağı Kayak Evi
doğu yakası - Kul Ovası
Eğirdir Karatepe - Altınkum Plaj Alanı
Eğirdir Karatepe - Bedre Plaj Alanı
Eğirdir Sivrisi - Can Ada açıkları
Akpınar Köyü
alanlarına  yapılmaktadır.  

Isparta’da havacılık sporunun gelişmesi için 
Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde bir 
Havacılık Kulübü kurulmuştur. Kulüp çalışmaları 
içerisinde eğitim amaçlı kurslar verilmektedir. SDÜ 
Havacılık Kulübünce Eğirdir’de uçuş yapılan bölgeler 
ve özellikleri şunlardır:

- 250 m: Eğirdir sınırları içerisinde Kemik Eklem 
Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 
arkasında, Akpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan 
tepe kuzey rüzgârına açık bir tepedir. Tepenin asfalt 
yolu mevcuttur. Yelken ve termik uçuşları için ideal 
bir tepedir. İniş alanı dar olduğu için yalnızca tecrübeli 
pilotların uçabileceği bir tepedir.

- 350 m: Eğirdir-Isparta karayolu üzerinde Eğirdir 
merkezinden 10 km uzaklıkta bulunan tepeye oldukça 
bakımlı toprak yolla çıkılır. Tepe güney rüzgârına 
açıktır.
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- 550 m: Aynı tepe üzerinde kuzey rüzgârına açık 
olan pist Eğirdir Kaymakamlığı tarafından tandem 
uçuşları için özel olarak açılmıştır. İnişler Altınkum 
Plajı’na yapılmaktadır.

- 650 m: Aynı tepe 
üzerinde kuzey rüzgârına 
açık bir pist mevcut olup, 
kalkış ve iniş pistleri oldukça 
geniştir. Öğrencilerin ilk 
yüksek uçuşları için oldukça 
ideal bir pisttir.
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Su Sporları Turizmi:
Eğirdir Gölü, günün değişik zamanlarında farklı 

renklerin güzelliğini yaşatan, gün batımında seyrine 
doyum olmayan, berrak suyu ve temiz plajları ile 
doğa harikası bir göldür. Yüzme, yelken, sörf ve 
kürek gibi spor branşlarının yanı sıra balık avcılığı da 
yapılabilmektedir.  

Eğirdir Gölü’nde, paraşüt, jettaki, su bisikleti, 
su kayağı, banana v.s. faaliyetler Kaleönü Liman 
Mevkii, Yeşilada çevresi, Can Ada önü, Kale arkası, 
Derya Restaurant önü, Dolmabahçe Park önü, Yazla 
Plaj Mevkii, Altınkum Plaj-Kamping Mevkii ve Bedre 
Koyu Plaj-Kamping Mevkii alanlarında plaj emniyet 
dubaları dışında yapılabilir.

Eğirdir ilçesinin 29 km güneyinde bulunan 
Kovada Gölü Milli Parkı’nda su sporları, kuş 
gözlemciliği, dağcılık, trekking ve kamp yapma 
imkanları bulunmaktadır.
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Jeep Safari:
Eğirdir ve çevresinde jeep safarisi değişik 

programlar doğrultusunda yapılmaktadır. 

Jeep Safari Parkurları: 
* Eğirdir - Kovada Gölü Milli Parkı -
  Çandır Kanyonu (60 km)
* Eğirdir - Yılanlı Köyü
  Aksu Sorgun Yaylası (40 km)
* Eğirdir - Yılanlı Köyü - Aksu - Yakaavşar
  Pınargözü Mağarası (85 km)
* Eğirdir - Akpınar Köyü - Eğirdir Sivrisi
  Prostanna Antik Kenti (8 km)
* Eğirdir - Yukarıgökdere Köyü
  Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı (28 km)
* Eğirdir - Bedre Koyu - Barla
  Kaya Mezarları (Hoyran Gölü alanı) (95 km)
* Antalya - Beşkonak - Kesme - Kasımlar
  Aksu - Eğirdir (180 km) 
* Eğirdir - Kovada I Hidroelektrik Santrali
  Aşağı Gökdere Orman Yolu - Su Çatı Pınar Su    

  Fabrikası - Kovada Gölü üzerinden Eğirdir (80 km) 
* Eğirdir - Isparta - Gelincik Köyü - Teke Sarayı
  İnsuyu Mağarası - Sagalassos Antik Kenti 
  Isparta Parkuru (200 km)  
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Av Turizmi:
Bölgenin engebeli bir topoğrafya ve zengin bir 

bitki örtüsüne sahip olması yörede çeşitli yabani 
av hayvanlarının barınmasına imkân vermektedir. 
Eğirdir Gölü’nün kuzeyinde kalan bölümü Hoyran Gölü 
adını taşır. Hoyran Gölü besin maddeleri bakımından 
daha zengin, sığ ve yer yer geniş sazlıklarla kaplıdır. 
Bu özellikler kuş varlığı açısından çok önemlidir. Kış 
aylarında ortalama otuz bin civarında su kuşunun bu 
bölümde barınıyor olması kara avcılığı açısından ayrı 
bir potansiyel oluşturmaktadır. 

Bölgede av turizmi açısından her ne kadar kara 
avcılığı sınırlı imkânlara sahipse de Eğirdir ve 
Kovada Gölleri’nde ve yaylalarda bulunan akarsu 
membalarında sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi 
mümkün görülmektedir.  

Av Turizmi:



Eğirdir Rehberi72

Kültür Turizmi 

Yörenin zengin tarihi geçmişi nedeniyle, turizme 
yönelik son derece zengin ve görülmeye değer 
kültürel eserler ve yerler bulunmaktadır. Hızırbey 
Camii, Barla Çeşnigir Sinan Paşa Camii, Ada Camii, 
Aya Stefanos Kilisesi, Aya Georgios Kilisesi, Baba 
Sultan Türbesi, Dündar Bey Medresesi, Eğirdir 
Kervansarayı, Eğirdir Kalesi, Prostanna ve Malos 
Antik Kenti bunlardan bazılarıdır.    
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Sağlık Turizmi  

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi: 1952 yılında, o dönem 
yaygın olan kemik ve eklem vakalarının tedavisi için 
bir merkez olarak 100 yatak kapasitesiyle açılmıştır. 
Konumu ve etkin çalışmaları nedeniyle oluşan yoğun 
hasta akışından dolayı 3 bloktan oluşan 9 katlı ana 
bina 1000 yatak kapasiteli olarak diğer binalarla 
beraber bitirilerek 1986 yılında hizmete açılmıştır.  

2003 yılından itibaren fizik tedavi biriminin 
de açılmasıyla hizmetine Eğirdir Kemik Eklem 
Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 
olarak devam etmeye başlamıştır. 

 
Yurt çapında ünlü bir tedavi merkezi olan hastane, 

yılda yaklaşık 40 bin hastaya poliklinik hizmeti, 6 bin 
civarında hastaya da yataklı tedavi hizmeti vermekte 
olup önemli bir sağlık turizmi merkezidir. 
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Festival ve Etkinlikler

Uluslararası Eğirdir Triathlonu:
Eğirdir Gölü’nün muhteşem manzarasının yanı sıra 

farklı spor dallarının da yapılmasına imkân sağlayan 
konumu sayesinde Triathlon sporunun vazgeçilmez 
merkezi olmuştur. Triathlon yarışmaları için ideal 
parkurlara sahip olan Eğirdir, bu avantajını yaptığı 
organizasyonlarla birleştirince ulusal boyutta olan 
Eğirdir Triathlonu uluslararası boyut kazanmıştır. 

Oluklacı Bahar Şenliği:
Oluklacı Şenlikleri her yıl Mayıs ayının ikinci 

haftası Oluklacı mevkiinde yapılmaktadır. İlçenin 
ve Eğirdir Gölü’nün muhteşem manzarasına sahip 
şenlik alanı 1.150 m rakımında bulunmaktadır. 
Şenliğe katılanlara pilav ve yöreye has irmik helvası 
ikram edilmektedir.  
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EKONOMİK DURUM

Osmanlı zamanında Eğirdir ekonomik yönden 
güçlü bir belde idi. Bölgenin en canlı pazarlarından 
birisi Eğirdir’de kuruluyordu. Eğirdir ve Çevresi 16. 
yüzyıl sonlarındaki Suhte ve 1645’teki Haydaroğlu 
ayaklanmalarından ekonomik yönden olumsuz 
etkilendiyse de, 17. yüzyıl sonlarında yörede 
ekonomik hayat yeniden canlanmıştır.

1892 Konya Vilayet Salnamesinde Eğirdir 
İlçesinde, 864 hane, 4 han, 3 hamam, 211 dükkan, 
1 değirmen, 4 fırın, 3 kahvehane bulunduğu 
kaydedilmektedir. Eğirdir’de o zamanın gelir 
kaynakları olarak, bez ve çarşaf dokumacılığı gibi 
küçük sanayi yanında tarım ürünleri de önemli yer 
tutmaktaydı. Kayıtlarda, özellikle üzüm, elma, ceviz 
ve karpuzu boldur denilmektedir. Yine 1892 Vilayet 
Salnamesine göre, Eğirdir’de 2833 kişiye pamuk, 
900 kişiye afyon üretiliyordu.

Bütün yörede olduğu gibi pamuk ve afyon 
üretiminin de önemli yer tuttuğu anlaşılmaktadır.

Eğirdir’e canlılık kazandıran bir başka etken 
de, ilçenin 1912’de İzmir-Aydın-Dinar demiryoluna 
bağlanması olmuştur. Böylece İngiliz sermayeli 
Şark Halı Şirketi 1913 yılında Eğirdir’de 500 tezgahta 
1500 işçinin çalışmasıyla 15 bin metrekare halı 
dokutmuştur.
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Eğirdir ekonomik bakımdan oldukça güçlü bir 
durumdadır. En önemli gelir kaynağı ihracata 
dönük olan elma ve su ürünleridir. Bu iki ürün için 
ilçede ayrı bir sektör oluşmuştur. Bunlardan başka 
hayvancılık, küçük sanatlar, orman ürünleri gibi 
ekonomik faaliyet dalları da ilçede oldukça önemli 
bir yer tutmaktadır. Kırsal kesimde halkın tamamı 
tarımla uğraşırken, büyük bir bölümü de tarımdan 
arta kalan zamanlarında halı dokumaktadırlar. 

Sanayi

Soğuk Hava Deposu:
Eğirdir ve çevresinde büyük önem taşıyan elma 

üretimine bağlı olarak çeşitli yerlerde soğuk hava 
depoları kurulmuş ve kurulmaktadır. İlçede 12 
adet soğuk hava 
deposu ve bir 
adet ambalajlama 
fabrikası mevcut 
olup, soğuk hava 
depolarının toplam 
kapasitesi 80 bin ton 
civarındadır.

Meyvelerin İşlenmesi:
Yörenin zengin ürünleri arasında bulunan elma, 

vişne, şeftali, kayısı ve üzüm gibi meyvelerin suyu, 
konsantreleri ve pulplarının üretimi yapılmakta 
ve yörede bulunan meyve suyu fabrikalarında 

işlenmektedir. En güzel 
meyve suları, Eğirdir 
İlçesinin bahçelerinde 
yetişen meyvelerden 
üretilmektedir. Son 
zamanlarda meyveden 
% 100 doğal elma 
cipsi de üretilerek, 
yurt içi ve yurt dışında 
tüketilmektedir.
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Su Ürünleri İşleme Tesisi:
İlçede 3 adet su ürünleri işleme ve değerlendirme 

tesisleri mevcut olup, bu tesisler Eğirdir ve 
çevre göllerde avlanan su ürünlerini işlemekte, 
depolamakta ve yurtdışına ihraç etmektedir.

Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı olarak 
Eğirdir’de bulunan Su ürünleri Fakültesi, su 
ürünlerinin gelişmesine bilimsel ve teknik destek 
vermektedir.

Ayrıca Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, bölgedeki 
göl ve akarsularda balık üretimi açısından denemeler 
yapmaktadır. 

Su Ürünleri İşleme Tesisi:
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Elektrik Santrali: Eğirdir Gölü’nden giden su ile 
beslenen iki adet hidroelektrik santrali mevcuttur. 
Kovada I ve II adları verilen bu santrallerden, 
Kovada I’den yılda 28 milyon kw/sa, Kovada II’den 
yılda 178 milyon kw/sa. civarında elektrik enerjisi 
üretilmektedir. Santraller, enterkonnekte sisteme 
bağlıdır.



Eğirdir Rehberi 79

Tarım ve Hayvancılık

Elmacılık:
İlçenin en önemli geçim kaynağı, ihracata yönelik 

elma üretimidir. Türkiye elma üretiminin yaklaşık 
% 25’ini karşılayan Isparta, Eğirdir ve Gelendost 
ilçeleriyle Türkiye’nin meyve bahçesidir. Günden 
güne gelişmekte olan elma üreticiliğinde yeni kültür 
fidanları geliştirilmekte ve ihracata daha uygun hale 
getirilmektedir.
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Tarımda en önemli gelir kaynağı olan elma, 
tat, koku ve aroma yönünden iç ve diş pazarda 
tutulmaktadır. Bu kadar önem taşıyan elma 
üretiminin her sene yeterli miktarda olmasının yanı 
sıra kaliteli ve hastalıktan arınmış, şekilde üretme 
çalışmaları yapılmaktadır.
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İlçede, merkez ve Yukarı Gökdere’de 2 adet 
istasyon kurulmuş ve bu istasyonlara devit cihazı 
ile termohidrografi aleti yerleştirilmiştir. Bu 
aletler devamlı kontrol edilmekte olup, bunlardan 
alınan verilere göre, ilaçlama zamanları çiftçiye 
bildirilmektedir. Elma üretimi için yapılan tüm 
çalışmalar erken uyarı kapsamındadır. Yani hastalık 
ve haşerelere karşı mücadeleyi önceden haber verip 
başlatmaktadır. Bu konuda üreticiye zaman zaman 
eğitim de verilmektedir.
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 Balıkçılık ve Hayvancılık 

 Biyolojik çeşitliliği ile en önemli sulak alanların 
başında gelen Eğirdir Gölü’nde balıkçılık, çevresinde 
yaşayan insanlar için önemli bir geçim kaynağıdır. 
Ayrıca Eğirdir Gölünde sportif olta balıkçılığı da 
yapılmaktadır. 



 İlçede hayvancılık da önemli bir geçim kaynağı 
olup; sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliği mevcuttur. 
Ayrıca ilçede kümes hayvancılığı da bulunmaktadır.
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ÖNEMLİ TELEFONLAR

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kepeci Mah. 106 Cad. 1217 Sok. No:31 / ISPARTA 
Telefon : 0.246.232 57 71 – 223 27 98
Faks : 0.246.232 61 42
e-posta : kulturturizm@isparta.gov.tr
   iktm32@kultur.gov.tr
Elektronik Ağ : www.ispartakulturturizm.gov.tr

Isparta Valiliği    : 0.246.223 80 80

Eğirdir Kaymakamlığı   : 0.246.311 41 14

Eğirdir Belediye Başkanlığı  : 0.246.311 24 97

Eğirdir Turizm Danışma Bürosu : 0.246.311 43 88

Isparta Müze Müdürlüğü  : 0.246.218 34 37

Yalvaç Müze Müdürlüğü  : 0.246.441 50 59

Uluborlu Müze Memurluğu  : 0.246.531 24 99

TURİZM İŞLETME BELGELİ OTELLER 

İşletmenin Adı    Telefon No Faks  No 

Altıngöl Otel  (***) : 311 39 61 311 42 19

Kroisos Lake Resort Hotel  (**) : 311 50 06 311 55 92

BELEDİYE BELGELİ OTELLER

Apostel Otel   : 311 54 51 311 35 33
Cankoru Otel   : 311 40 55 
Çamdağı Oteli (Barla)  : 318 23 80 318 24 19
Çolak Otel   : 311 22 80  
Merci Butik Otel   : 311 25 28 311 25 28
Nafiz Yürekli A.O Turizm M.L : 311 51 48 311 59 80
S.D.Ü Mavigöl Uygulama Otel : 311 53 83 311 64 17
Sinan Otel   : 311 30 07 
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BELEDİYE BELGELİ PANSİYONLAR 

İşletmenin Adı   Telefon No   Faks  No 
Akdeniz Pansiyon  : 311 24 32 
Alis Pansiyon   : 311 25 47 311 25 47
Barlas Pansiyon   : 311 46 40 
Big Apple Pansiyon  : 311 45 55 311 58 08
Choo Choo Pansiyon  : 311 49 26 311 67 64
Çarly Pansiyon   : 311 46 11 
Çetin Pansiyon   : 311 21 54 
Fulya Pansiyon   : 311 21 75 
Göl Pansiyon   : 311 23 70 311 25 94
Köşk Pansiyon   : 311 43 82 311 61 84
Lale Hostel Pansiyon  : 311 24 06 311 49 84
Melis Pansiyon   : 311 32 31 
Merve Pansiyon   : 311 39 92 
Paris Pansiyon   : 311 55 09 
Sahil Pansiyon   : 311 21 67 
Simurg Butik Hotel  : 311 60 51 311 60 49
Sun Rise Pansiyon  : 311 58 12 
Sunset Pansiyon   : 311 43 15 
Şehsuvar Peace Pansiyon  : 311 24 33 
Turkuaz Pansiyon  : 311 28 25 311 57 83
Yeşilada Pansiyon  : 311 44 13 311 67 70

BELEDİYE BELGELİ RESTORANLAR

İşletmenin Adı   Telefon No   Faks  No 
Asmalı Konak   : 311 22 55 
Big Apple  Restoran  : 311 45 55 
Big Fish Restoran  : 311 44 13 311 67 70
Canlı Balık Restoran  : 311 55 50 
Derya Restoran   : 311 40 47 311 27 21
Eğirdir Restoran   : 311 39 61 
Felekabad Restoran  : 311 58 81 
Göl Restoran   : 311 63 32 
Hacı Aladdin Kebap Salonu : 311 41 54 
Kebap 49 Restoran  : 311 28 99 
Kemer Restoran   : 311 42 47 
Mavigöl Restoran   : 311 64 17 
Melodi Restoran   : 311 48 16 
Pehlivan Restoran  : 311 37 40 311 49 84
Poyraz Restoran   : 311 62 82 
Sahil Restoran   : 311 21 67 
Simurg Restoran   : 311 60 51 311 60 49
Sönmezler Restoran  : 311 54 07- 31 07 
Sultan Sofrası Restoran  : 311 58 21 
Uğur Restoran   : 311 22 12




