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ONSOZ
Yakm Dogu Unlversitesi Tiirk Dili ve Edebiyan Bolumu'nde hazirlamis oldugum
mezuniyet cahsmam sayesinde Antalya'yi cok daha iyi tarudun. Bu cahsmamda Antalya'yi
tarihi, k:iiltiirel,sosyal ve folk:larikyonden tarutmaya cahsacagim.
Cesitli kaynaklardan ve izlenimlerimden derledigim bu mezuniyet
bulacagmiz eksiklikler ve hatalardan dolayi affuuza s1gtruyorum.

cahsmamda

Cahsmalanmda benden maddi ve manevi yardirmm esirgemeyen babam Selim
AYA'ya ve bana cahsmalanm siiresince 1~tk tutan Sn. DO<;. DR. Biilent YORULMAZ'a
tesekktirti bore bilirim.

Saygilanmla
BernaAYA

Lefkosa Haziran 2001

GiRiS
Antalya Bolgesi Akdeniz kiyisi boyunca,kuzeydeki Ban Toroslar'a paralel olarak Fethiye'den
Anamur'a kadar 40-50 km genisliginde ve 400 km uzunlugunda bir kusak seklinde uzamr.Bolge
kuzeyde ve batida daghk alanlar ve kiyida ovahk boliim olmak uzere iki bolgeye
aynhr.Bolgenin %'iinii kaplayan Ban Taros Daglari'nm bir 90k tepesi 2.500-3.000 m'yi
asar.Genellikle kirectaslanndan meydana gelen bu daglarda ve eteklerinde,kire9t~larmm
erimesiyle olusmus magralar ve su alti nehirleri vardir
Antalya Korfezinin ban kesminde oldukca dar bir kiyi seridi vardir.Bu kiyida akarsulann
getirdigi aliivyonlardan olusan kii9iik kiyi ovalan ile plajlar yer ahr.Antalya Kerner arasmda
deniz hizla derinleserek birden 100-200 m derinlige erisir, Tatb su kaynaklannm coklugu
nedeniyle,tuzluk burada 90k degildir.
Antalya kentinin iizerinde bulundugu 40 m yiikseklikteki falezlerin oniinde denizin derinligi
birden 200 metreye iner.Ancak kentin batismdaki Konyaalti ve dogusundaki Lara
plajlarmda,deniz daha yavas derinlesir.yine birkac yiiz metre aciklarda.derinlik 200 metreye
iner.
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Antalya'mn dogu sahili Anamur'a kadar genis yaylar cizerek uzamr.Daglann dogrudan denize
indigi yerlerde dik falezler vardir.Fakat kiyr seridi Manavgat yakinlannda genisler ve ilnlii Side
Plajlanru olusturur.Buralarda denizin derinligi fazla degildir.Bu nedenle deniz turizmi en uygun
ortam burada gorulur.Tum Antalya Korfezi'nde tuzluluk genel olarak yiiksektir. Ortalama 3940 arasinda degisinde tuzluluk oram,akarsu agizlannda ve denizde kaynayan tath su
kaynaklanrun cevresinde duser.
Daghk bolgeler kiyiya gore daha 90k yag1~ ahr ve buralarda kisalar uzun.cok soguk ve
karh,yazlar kisa ve sicaknr.Kiyi bolumu ise,yilksek sicak isteyen bitkilerin yetistirilmesine
uygunlukta ilkcagda (krn2'ye ortalama 40-60 kisi) oldugu gibi bu giinde en kalabahk (krn2'ye
43 kisi) bolumdur.
Antalya bolgesinin ekonomisinde en belirgin yeri.tanm iiriinleri
ahr .Pamuk.susam.yerfisngi.anason, turuncgiller ,turfanda sebze yetistirilir.
Antalya Bolgesi.dogal plajlan.elversli iklimi.selaleleri.dogal ve tarih oncesi
magralar1,antik:9ag,Bizans,Sel9uklu ve Osmanh Devri kentlerine ait kahnnlan ve sanat
eserleri,liiks otel.motel.kampingleriyle Tiirkiye'de turizmin en 90k gelisltigi.yatak sayismm en
90k oldugu ildir.Bu turizm merkezlerinin basmda Alanya,Side,Belek,Kemer ile yakm yillarda
biiyiik bir ilgi cekmeye baslayan Finike ve Kas.Kalkan gelmektedir.
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COGRAFi YONDEN ANT AL YA BOLGESi
Qrtalama olarak Tiirkiye kiyilannm % 6,2'sine (590 Km) sahip Antalya ilinin bau kesiminde
daglar denize dik o larak indiklerinden girintili.cikmnh bir kiyi cizgisi ve derin bir deniz
meydana getirmislerdir.Daglartn kiyidan itibaren yer,yer ve birden ytikselisleri.kryryi
tekdiizelikten kurtarmis.bir 90k kii9iik ve giizel manzarah koylar meydana gelmistir.Ancak bu
kryilardaki kumsal alanlar az ve koylar hava akimlanna kapahdir
Antalyanm dogusunda ise daglar kryiya paralel olarak uzamrlar ve az girintili cikmtih boydan
boya kumsal bir sahil bandi meydana getirirler.289 Km uzunlugundaki dogal kumsallann yer
aldigi Antalya Ili'nde ozellikle Antalya-Gazipasa arasmda 90k giizel ve ince kumlu kumsallar
vardir.Arazinin kalker olusu nedeniyle yer yer dik falezlerin goriildiigii Antalya kentinde bazi
akarsularm (Duden Suyu gibi)denize bu falezlerden 9aglayanlar halinde dii~ii~ii turistik yonden
ilgi cekici bir giizellik olusturur.

OVALAR
Kiyilardan icerilere dogru.denizden daglarm uzaklasmalanna bagh olarak irirli,ufakh ovalann
yer aldig; gorulur.Antalya'nm bati kismmda daglann denize dik ve fazla yaklasmis
olmalan.surekli ve biiyuk ovalarm olusmasina olanak vermemistir.Burada Diimrii
Deresi.Yasgoz ve Alakir Caylan gibi akarsulara bagh olarak olusmus Kumluca,Finike ve
Tekirova dismda onemli bir ova yoktur Antalya'rnn dogu bolumunde ise daglarm denizden
uzaklasmalanna paralel olarak,biiyiik akarsulann da varhgi.batrdan doguya dogru
Aksu,Serik,Manavgat,Alara ve Alanya gibi biiyiik ve
birbirni tamamlayan bir ovalar zinciri ortaya ciknnstir Antalya ovalanru kiyi ve daghk kesimde
olmak iizere iki bolumde incelemek yerinde olur.
KIYI OV ALARI
Antalya Ili'nin batida Esen Cayi'ndan baslayarak.doguda Kalediran Cayi'na kadar yaklasik 500
Km uzunlugunda bir kiyisi bulunur.Bolgenin her tarafina egemen Toroslar'dan akan akarsular
yoluyla inen topraklar.bazt sahilleri doldurarak bircok ovalar meydana getirmislerdir.Bu
ovalar,bazen Toroslar'm denizle kucaklastigi kii9iik ve dar parcalardan.bazen'de Antalya'dan
Alanya'ya kadar uzanan,uzun fakat genisligi hie bir yerde 30 km'yi gecmeyen diizliiklerden
ibarettir.Topraklari aliivyonlu,iklimi sicak ve her parcasi yerine gore bir veya birkac kiiciiciik
''Nil"ile sulandigi icin son derece verimlidir.Burada Akdeniz iklimi'ne ozgii biitiin meyveler ve
tahildan baska steak iklim iiriinleri olan muz,hurma,zeytin,pamuk,susam'da
yetisir.Yetisme icin
gecerli kosullar o kadar uygundur'ki,bir fidam rilzgann sallantismdan korumak icin "kurudur"
diye diktigimiz bir dayagin.hatta bazen topraga gomillen bir kismi yakilmis o Ian odundan
yapilma bir elektik direginin bile filizlenip yeserdigi gorulur.Antalya topraklan turfandacihga
90k uygundur.Ekilmeye uygun olmayan tashk ve kayahk yerleri ise cesitli orman agaclan ile
susludur.Daglannda yaban gulleri acar ve her tiirlii av hayvanlan bulunur
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KUMLU OVA (GELEMiS)
Antalya lli'nin ban smmni olusturan Esen Cayi'nm Antalya tarafindaki kiyrsinda.ilk bakista
jeolojik bir degisim goze carpar.Burada derin bir 96kiintii meydana gelmistir.Bu 96kiintiiniin
ortasmda akan Esen Cyi'nm bansmda Ban Anadolu'ya ait olan boltime Kumlu Ova denir.

DEMREOVASI
Kekova Adasi ile sahil arasmdaki giizel manzarah bir bogazdan gectikten sonra,Demre
Ovasi'na gelinir.Demre (bugiinkii adiyla Kale il9e merkez,sahilden 2 km iceridedir.Ayru adi
tasiyan ve 90k kez yazm kuruyan bir irmagm doldurdugu bu delta ovasi.cevrenin en verimli ve
giizel yerlerinden birisidir.Burada iklim o kadar ihmandir ki,k1~ aylarmda sera kurmadan
turfanda sebze bile iiretmek olasidir

FiNiKE OVASI
Demre Caymm dogusunda birden hire diklesen kiyi.finike ilcesine kadar siirer ve bir burnu
dondiikten sonra Finike ilce merkezi He birlikte Finike Ovasi baslar.Finike Korfezi kiyilannda
yaklasik 80 km2'lik bir alam kaplayan ve ilcenin bashca bitkisel iiretim alam olan Finike Ovasi
kii9iik akarsulann y1gd1g1 aliivyonlarm Finike Korfezini doldurmasiyla olusmustur.Basgoz Cayi

ve Beydaglari'ndan cikan Alakrr Cayi ile sularur.Burasida Antalya Ili'nin verimli ve guzel
ovalanndan biridir. Gelidonya Burnu'nun yakmlanna kadar uzunlugu yaklasrk olarak
20,geni~ligi 10 km kadardrr

ANTALYAOVASI
Banda Beydaglan.Kuzeyde Toroslar ve doguda yine Toros Daglan ile Antalya Korfezi arasmda
kalan ovalara Antalya Ovasi denir.Bunlar iizerinde bulunan ilcelerin adlanna
gore.Serik.Mnavgat.Alanyaftvalen isimlerini ahrlar.Antalya Ovalarr'nm en belli bash
ozellikleri ise,Toros Daglan'ndan gelen Aksu.Kopru Cayi.Manavgat Irmagi.Alara Cayi.Karpuz
Cayi ve Dim Cayi gibi caylann sulamalan ile bol iiriin almalandir.Bu ovalarda elde edilen
bashca iiriinler ise yurdumuz.atnilyonlarca dolar doviz saglayan
pamuk:,pirin9,susam,bugday,arpa,zeytin,narenciyeiiriinlerinden muz,portakal,limon gibi
iiriinlerdir.Antalya Ovalan'nm bu verimliligi yamnda son yillarda Bu ovalann sahillerinde
yapilan turistik tesislerle,bu ova bolgeleri turizm yonunden de ayn bir deger kazannuslardir.

DAGLIK OVALAR
Antalya kentinin kkuzeyinde Cubuk Bogazi'mn dogusunda bulunan ve Toroslzaglan'nm
arasmda kalan vadiler arasmdaki ovalar,o kadar biiyiik olmamakla beraber verimlidirler.Bunlar
ovadan cok.esik alanlan olarak tammlanabilir.bunlar ilin yaklasik %12'sini
olusturmaktadir.Genellikle kiyidaki ovalar smmndan yaklasik 100 m'den 250-500 m
yiikseltilere kadar hafif bir egimle cikan bu alan.daglar ile ovalar arasmda bir basamak
durumundadir
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DAGLIK BOLGELER
ilin %77.8'ini kaplayan daghk alanlan genellikle kalkerden olusmus.Alp dolusumu sirasmda
krvnlarak yiikselen Giiney Anadolu Daglan.olusma hatlan yonunden doguda Toroslar.batida
Beydaglan olmak iizere iki boltime aynlrmsnr Beydaglan.etrafindaki diger daglarla birlikte
cesitli kuvvetlerin etkisi altmda kalmis ve krvnmlar yiiksek bir yiikselis gostererek aralannda
ktictik ovalann bulundugu bir cevre meydana getirmislerdir.Yuksekligi 3.000 m'yi gecen bu
daglar genellikle giineyban-kuzeydogu yonlerinde uzanmakta;denize dik indikleri ve asin
yaklasnklan icin de dik yamach.girintili.cikmnh ufak koylardan meydana gelir

BELLiBASLIDAGLAR
Esen Cayr'rnn dogusundaki cokuntuden baslayarak kuzeye dogru uzanan dag siralan birdenbire
diklesir ve Tekeli Yaylasi'ndaki daglar yiikseltilerinin en yuksegine ulasip Akdag (3.024) adim
ahr
Elmah Ilcesinin 40 km guneybatismda bulunan bu daghk alan kuzeydoguya gittikce alcalmaya
baslar ve oldukca derin bir vadi olusturduktan sonra kuzeydoguda adi gibi yuvarlak bir tepe
olan Yumru Dagi (2.741) belirir
Elmah Ovasi'm Fethiye yondne baglayan Gogii Beli'ne dogru alcalan daglar Elma Dagi
(2.600)'na dogru tekrar yiikselmeye baslar ve sonra Kizilcadag (2.598) ile birlesir Giineye
dogru uzanan Kohu Dagi (2540)'nm dorugu ciplak olmakla birlikte giiney ve kuzey yamaclan
katran cami ormanlan ile kaph oldugu gibi.kuzeybati yamaclan iizerinde irili ufakh cesitli
golctikler bulunmaktadrr.Kohu dagi ile Beydaglan'nm etekleri arasmda biiyiik,sulak ve verimli
Elmah Ovasi ile Kragol (Antalya'daki Goller) ve Kohu Dagi'nm hemen kuzeyinde bu giin
tamamen kurutulmus olan Avian Golii vardrr Beydaglan ise yukarda sozii edildigi gibi cok
yiiksek olmalanna ragmen pek engebeli degildirler.aralannda biikiile biikiile,dalgalana
dalgalana giineyden dogu kuzeye uzamp giderler
TEKTONiK DURUM

n civannda

teknotik engebeler bulunmasina ragmen deprem katalogu,aktifbir hattm
bulunmadigmi gostermektedir.Bclgede nadiren hissedilen sarsmnlar.Goksu Bolgesi'ndeki yerel
depremlerle ilgilidir
MADEN KAYNAKLARI
Antalya iii icinde detayh bir maden arasnrmasryaprlmarmsnr.Maden Tetkik Arama Enstitiisii ve
Etibank tarafindan yapilan on arasnrmalarla bulunan maden parcalan.bclgenin maden
kaynaklan yominden de zengin oldugunu gostermektedir.Bunlar arasmda onemli madenler
krom, ve boksittir.Birinci derecede onemli krom yataklan Serik'tedir.Boksit ise Akseki Alanya
ilcelerinde saptanmisnr .Bolgenin o biir onemli madenleri arasmde.kursun.manganez, barit
kuvars,do lomit,fosfat,asfalt, bitiimlii sist.mermer, traverten,linyit kemiirtl ve tas komilrii
sayilabilir.
Maden Tetkik ve Arama Enstitiisiiniin (MTA) Antalyada saptadigi maden yataklanmn dagihmi
soyledir:
Gazipasa : Kursun.manganez, barit,kuvars,mermer.

Antalya : Aliiminyum _ (boksit ), barit.fosfat.kuvarsit.znnpara tasi.
Akseki : Ahiminyurn _(boksit),dolomit,bitiimlii sist.linyit komuril.

Serik : Krom,manganez,fosfat.

Gilndogmu~: Aliiminyum_ (boksit),barit,zunpara tasi,
Kumluca: Aliiminyum_ (boksit),manganez.
Manavgat : Krom,fosfat.
Kerner : T~ komuru.krom,
Finike : Asfalt.
Kas : Asfalt.
AKARSULAR
Antalya ilin'de sayilan zv'u bulan akarsu vardrr.Bunlardan 25'1 deniz.dordu icerdeki gollere
dokiiliirveya gollerden cikip ovalarda kaybolurlar.Hatta bunlarm bazilan yazm kuruyan ktictlk
dereciklerdir.
Antalya Bolgesinin bu akarsulan.diger akdeniz illerinde oldugu gibi rejimleri diizensiz dere ve
caylardtr.Debileri mevsimlere gore biiyiik degisiklikler gosterirler.
Yazlan steak ve kurak gecmesi yiiziinden akarsulann yaz sonlanna dogru sulan 90k azalrr,hatta
bir cogu tiimden kurur.Sonbahar sonlannda yagmurlann baslamasiyla su diizeyi gittikce
yiikselir ve ilk baharda Toros Daglari'ndaki karlarm erimesiyle son asamasma ulasir.Genellikle
boylan kisa ve debileri az olan bu akarsular icinde selalesi ile ilnlii Manavgat Irmagi'run
derinligi ilce merkezi icinde ve yakmlannda 2-7 metreyi bulmakta; bu nedenle icinde ulasim
yapilabilen tek akarsuyu olusturmaktadir.Ortalama akim toplamlan 338.4 m3/sn. Olan il
akarsularmm en onemlileri sunlardir.
Esen Cayr : Antalya Ili'nin ban smmm cizen ve Kocacay achyla da bilinen bu cay aynca Batt
Anadolu ileGiiney Anadolu'yu ve Akdeniz ile Ege Denizi'ni de birbirinden aymr.Bogaz
girisinde 1.300 m olan akarsu tabamnm denizden yuksekligi cikista 200 m'ye kadar iner.Bu
egimden dolayi bogazda hizla akan Esen Cayi.daha sonra giineye dogru genisleyen.dik kenarh
ve diiz bir vadide akmaya baslayarak Kemer.Caykenan ve Kimk'taa gecerek denize dokiiliir
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tarihi, k:iiltiirel,sosyal ve folk:larikyonden tarutmaya cahsacagim.
Cesitli kaynaklardan ve izlenimlerimden derledigim bu mezuniyet
bulacagmiz eksiklikler ve hatalardan dolayi affuuza s1gtruyorum.

cahsmamda
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tesekktirti bore bilirim.
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GiRiS
Antalya Bolgesi Akdeniz kiyisi boyunca,kuzeydeki Ban Toroslar'a paralel olarak Fethiye'den
Anamur'a kadar 40-50 km genisliginde ve 400 km uzunlugunda bir kusak seklinde uzamr.Bolge
kuzeyde ve batida daghk alanlar ve kiyida ovahk boliim olmak uzere iki bolgeye
aynhr.Bolgenin %'iinii kaplayan Ban Taros Daglari'nm bir 90k tepesi 2.500-3.000 m'yi
asar.Genellikle kirectaslanndan meydana gelen bu daglarda ve eteklerinde,kire9t~larmm
erimesiyle olusmus magralar ve su alti nehirleri vardir
Antalya Korfezinin ban kesminde oldukca dar bir kiyi seridi vardir.Bu kiyida akarsulann
getirdigi aliivyonlardan olusan kii9iik kiyi ovalan ile plajlar yer ahr.Antalya Kerner arasmda
deniz hizla derinleserek birden 100-200 m derinlige erisir, Tatb su kaynaklannm coklugu
nedeniyle,tuzluk burada 90k degildir.
Antalya kentinin iizerinde bulundugu 40 m yiikseklikteki falezlerin oniinde denizin derinligi
birden 200 metreye iner.Ancak kentin batismdaki Konyaalti ve dogusundaki Lara
plajlarmda,deniz daha yavas derinlesir.yine birkac yiiz metre aciklarda.derinlik 200 metreye
iner.
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Antalya'mn dogu sahili Anamur'a kadar genis yaylar cizerek uzamr.Daglann dogrudan denize
indigi yerlerde dik falezler vardir.Fakat kiyr seridi Manavgat yakinlannda genisler ve ilnlii Side
Plajlanru olusturur.Buralarda denizin derinligi fazla degildir.Bu nedenle deniz turizmi en uygun
ortam burada gorulur.Tum Antalya Korfezi'nde tuzluluk genel olarak yiiksektir. Ortalama 3940 arasinda degisinde tuzluluk oram,akarsu agizlannda ve denizde kaynayan tath su
kaynaklanrun cevresinde duser.
Daghk bolgeler kiyiya gore daha 90k yag1~ ahr ve buralarda kisalar uzun.cok soguk ve
karh,yazlar kisa ve sicaknr.Kiyi bolumu ise,yilksek sicak isteyen bitkilerin yetistirilmesine
uygunlukta ilkcagda (krn2'ye ortalama 40-60 kisi) oldugu gibi bu giinde en kalabahk (krn2'ye
43 kisi) bolumdur.
Antalya bolgesinin ekonomisinde en belirgin yeri.tanm iiriinleri
ahr .Pamuk.susam.yerfisngi.anason, turuncgiller ,turfanda sebze yetistirilir.
Antalya Bolgesi.dogal plajlan.elversli iklimi.selaleleri.dogal ve tarih oncesi
magralar1,antik:9ag,Bizans,Sel9uklu ve Osmanh Devri kentlerine ait kahnnlan ve sanat
eserleri,liiks otel.motel.kampingleriyle Tiirkiye'de turizmin en 90k gelisltigi.yatak sayismm en
90k oldugu ildir.Bu turizm merkezlerinin basmda Alanya,Side,Belek,Kemer ile yakm yillarda
biiyiik bir ilgi cekmeye baslayan Finike ve Kas.Kalkan gelmektedir.
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COGRAFi YONDEN ANT AL YA BOLGESi
Qrtalama olarak Tiirkiye kiyilannm % 6,2'sine (590 Km) sahip Antalya ilinin bau kesiminde
daglar denize dik o larak indiklerinden girintili.cikmnh bir kiyi cizgisi ve derin bir deniz
meydana getirmislerdir.Daglartn kiyidan itibaren yer,yer ve birden ytikselisleri.kryryi
tekdiizelikten kurtarmis.bir 90k kii9iik ve giizel manzarah koylar meydana gelmistir.Ancak bu
kryilardaki kumsal alanlar az ve koylar hava akimlanna kapahdir
Antalyanm dogusunda ise daglar kryiya paralel olarak uzamrlar ve az girintili cikmtih boydan
boya kumsal bir sahil bandi meydana getirirler.289 Km uzunlugundaki dogal kumsallann yer
aldigi Antalya Ili'nde ozellikle Antalya-Gazipasa arasmda 90k giizel ve ince kumlu kumsallar
vardir.Arazinin kalker olusu nedeniyle yer yer dik falezlerin goriildiigii Antalya kentinde bazi
akarsularm (Duden Suyu gibi)denize bu falezlerden 9aglayanlar halinde dii~ii~ii turistik yonden
ilgi cekici bir giizellik olusturur.

OVALAR
Kiyilardan icerilere dogru.denizden daglarm uzaklasmalanna bagh olarak irirli,ufakh ovalann
yer aldig; gorulur.Antalya'nm bati kismmda daglann denize dik ve fazla yaklasmis
olmalan.surekli ve biiyuk ovalarm olusmasina olanak vermemistir.Burada Diimrii
Deresi.Yasgoz ve Alakir Caylan gibi akarsulara bagh olarak olusmus Kumluca,Finike ve
Tekirova dismda onemli bir ova yoktur Antalya'rnn dogu bolumunde ise daglarm denizden
uzaklasmalanna paralel olarak,biiyiik akarsulann da varhgi.batrdan doguya dogru
Aksu,Serik,Manavgat,Alara ve Alanya gibi biiyiik ve
birbirni tamamlayan bir ovalar zinciri ortaya ciknnstir Antalya ovalanru kiyi ve daghk kesimde
olmak iizere iki bolumde incelemek yerinde olur.
KIYI OV ALARI
Antalya Ili'nin batida Esen Cayi'ndan baslayarak.doguda Kalediran Cayi'na kadar yaklasik 500
Km uzunlugunda bir kiyisi bulunur.Bolgenin her tarafina egemen Toroslar'dan akan akarsular
yoluyla inen topraklar.bazt sahilleri doldurarak bircok ovalar meydana getirmislerdir.Bu
ovalar,bazen Toroslar'm denizle kucaklastigi kii9iik ve dar parcalardan.bazen'de Antalya'dan
Alanya'ya kadar uzanan,uzun fakat genisligi hie bir yerde 30 km'yi gecmeyen diizliiklerden
ibarettir.Topraklari aliivyonlu,iklimi sicak ve her parcasi yerine gore bir veya birkac kiiciiciik
''Nil"ile sulandigi icin son derece verimlidir.Burada Akdeniz iklimi'ne ozgii biitiin meyveler ve
tahildan baska steak iklim iiriinleri olan muz,hurma,zeytin,pamuk,susam'da
yetisir.Yetisme icin
gecerli kosullar o kadar uygundur'ki,bir fidam rilzgann sallantismdan korumak icin "kurudur"
diye diktigimiz bir dayagin.hatta bazen topraga gomillen bir kismi yakilmis o Ian odundan
yapilma bir elektik direginin bile filizlenip yeserdigi gorulur.Antalya topraklan turfandacihga
90k uygundur.Ekilmeye uygun olmayan tashk ve kayahk yerleri ise cesitli orman agaclan ile
susludur.Daglannda yaban gulleri acar ve her tiirlii av hayvanlan bulunur
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KUMLU OVA (GELEMiS)
Antalya lli'nin ban smmni olusturan Esen Cayi'nm Antalya tarafindaki kiyrsinda.ilk bakista
jeolojik bir degisim goze carpar.Burada derin bir 96kiintii meydana gelmistir.Bu 96kiintiiniin
ortasmda akan Esen Cyi'nm bansmda Ban Anadolu'ya ait olan boltime Kumlu Ova denir.

DEMREOVASI
Kekova Adasi ile sahil arasmdaki giizel manzarah bir bogazdan gectikten sonra,Demre
Ovasi'na gelinir.Demre (bugiinkii adiyla Kale il9e merkez,sahilden 2 km iceridedir.Ayru adi
tasiyan ve 90k kez yazm kuruyan bir irmagm doldurdugu bu delta ovasi.cevrenin en verimli ve
giizel yerlerinden birisidir.Burada iklim o kadar ihmandir ki,k1~ aylarmda sera kurmadan
turfanda sebze bile iiretmek olasidir

FiNiKE OVASI
Demre Caymm dogusunda birden hire diklesen kiyi.finike ilcesine kadar siirer ve bir burnu
dondiikten sonra Finike ilce merkezi He birlikte Finike Ovasi baslar.Finike Korfezi kiyilannda
yaklasik 80 km2'lik bir alam kaplayan ve ilcenin bashca bitkisel iiretim alam olan Finike Ovasi
kii9iik akarsulann y1gd1g1 aliivyonlarm Finike Korfezini doldurmasiyla olusmustur.Basgoz Cayi

ve Beydaglari'ndan cikan Alakrr Cayi ile sularur.Burasida Antalya Ili'nin verimli ve guzel
ovalanndan biridir. Gelidonya Burnu'nun yakmlanna kadar uzunlugu yaklasrk olarak
20,geni~ligi 10 km kadardrr

ANTALYAOVASI
Banda Beydaglan.Kuzeyde Toroslar ve doguda yine Toros Daglan ile Antalya Korfezi arasmda
kalan ovalara Antalya Ovasi denir.Bunlar iizerinde bulunan ilcelerin adlanna
gore.Serik.Mnavgat.Alanyaftvalen isimlerini ahrlar.Antalya Ovalarr'nm en belli bash
ozellikleri ise,Toros Daglan'ndan gelen Aksu.Kopru Cayi.Manavgat Irmagi.Alara Cayi.Karpuz
Cayi ve Dim Cayi gibi caylann sulamalan ile bol iiriin almalandir.Bu ovalarda elde edilen
bashca iiriinler ise yurdumuz.atnilyonlarca dolar doviz saglayan
pamuk:,pirin9,susam,bugday,arpa,zeytin,narenciyeiiriinlerinden muz,portakal,limon gibi
iiriinlerdir.Antalya Ovalan'nm bu verimliligi yamnda son yillarda Bu ovalann sahillerinde
yapilan turistik tesislerle,bu ova bolgeleri turizm yonunden de ayn bir deger kazannuslardir.

DAGLIK OVALAR
Antalya kentinin kkuzeyinde Cubuk Bogazi'mn dogusunda bulunan ve Toroslzaglan'nm
arasmda kalan vadiler arasmdaki ovalar,o kadar biiyiik olmamakla beraber verimlidirler.Bunlar
ovadan cok.esik alanlan olarak tammlanabilir.bunlar ilin yaklasik %12'sini
olusturmaktadir.Genellikle kiyidaki ovalar smmndan yaklasik 100 m'den 250-500 m
yiikseltilere kadar hafif bir egimle cikan bu alan.daglar ile ovalar arasmda bir basamak
durumundadir
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DAGLIK BOLGELER
ilin %77.8'ini kaplayan daghk alanlan genellikle kalkerden olusmus.Alp dolusumu sirasmda
krvnlarak yiikselen Giiney Anadolu Daglan.olusma hatlan yonunden doguda Toroslar.batida
Beydaglan olmak iizere iki boltime aynlrmsnr Beydaglan.etrafindaki diger daglarla birlikte
cesitli kuvvetlerin etkisi altmda kalmis ve krvnmlar yiiksek bir yiikselis gostererek aralannda
ktictik ovalann bulundugu bir cevre meydana getirmislerdir.Yuksekligi 3.000 m'yi gecen bu
daglar genellikle giineyban-kuzeydogu yonlerinde uzanmakta;denize dik indikleri ve asin
yaklasnklan icin de dik yamach.girintili.cikmnh ufak koylardan meydana gelir

BELLiBASLIDAGLAR
Esen Cayr'rnn dogusundaki cokuntuden baslayarak kuzeye dogru uzanan dag siralan birdenbire
diklesir ve Tekeli Yaylasi'ndaki daglar yiikseltilerinin en yuksegine ulasip Akdag (3.024) adim
ahr
Elmah Ilcesinin 40 km guneybatismda bulunan bu daghk alan kuzeydoguya gittikce alcalmaya
baslar ve oldukca derin bir vadi olusturduktan sonra kuzeydoguda adi gibi yuvarlak bir tepe
olan Yumru Dagi (2.741) belirir
Elmah Ovasi'm Fethiye yondne baglayan Gogii Beli'ne dogru alcalan daglar Elma Dagi
(2.600)'na dogru tekrar yiikselmeye baslar ve sonra Kizilcadag (2.598) ile birlesir Giineye
dogru uzanan Kohu Dagi (2540)'nm dorugu ciplak olmakla birlikte giiney ve kuzey yamaclan
katran cami ormanlan ile kaph oldugu gibi.kuzeybati yamaclan iizerinde irili ufakh cesitli
golctikler bulunmaktadrr.Kohu dagi ile Beydaglan'nm etekleri arasmda biiyiik,sulak ve verimli
Elmah Ovasi ile Kragol (Antalya'daki Goller) ve Kohu Dagi'nm hemen kuzeyinde bu giin
tamamen kurutulmus olan Avian Golii vardrr Beydaglan ise yukarda sozii edildigi gibi cok
yiiksek olmalanna ragmen pek engebeli degildirler.aralannda biikiile biikiile,dalgalana
dalgalana giineyden dogu kuzeye uzamp giderler
TEKTONiK DURUM

n civannda

teknotik engebeler bulunmasina ragmen deprem katalogu,aktifbir hattm
bulunmadigmi gostermektedir.Bclgede nadiren hissedilen sarsmnlar.Goksu Bolgesi'ndeki yerel
depremlerle ilgilidir
MADEN KAYNAKLARI
Antalya iii icinde detayh bir maden arasnrmasryaprlmarmsnr.Maden Tetkik Arama Enstitiisii ve
Etibank tarafindan yapilan on arasnrmalarla bulunan maden parcalan.bclgenin maden
kaynaklan yominden de zengin oldugunu gostermektedir.Bunlar arasmda onemli madenler
krom, ve boksittir.Birinci derecede onemli krom yataklan Serik'tedir.Boksit ise Akseki Alanya
ilcelerinde saptanmisnr .Bolgenin o biir onemli madenleri arasmde.kursun.manganez, barit
kuvars,do lomit,fosfat,asfalt, bitiimlii sist.mermer, traverten,linyit kemiirtl ve tas komilrii
sayilabilir.
Maden Tetkik ve Arama Enstitiisiiniin (MTA) Antalyada saptadigi maden yataklanmn dagihmi
soyledir:
Gazipasa : Kursun.manganez, barit,kuvars,mermer.

Antalya : Aliiminyum _ (boksit ), barit.fosfat.kuvarsit.znnpara tasi.
Akseki : Ahiminyurn _(boksit),dolomit,bitiimlii sist.linyit komuril.

Serik : Krom,manganez,fosfat.

Gilndogmu~: Aliiminyum_ (boksit),barit,zunpara tasi,
Kumluca: Aliiminyum_ (boksit),manganez.
Manavgat : Krom,fosfat.
Kerner : T~ komuru.krom,
Finike : Asfalt.
Kas : Asfalt.
AKARSULAR
Antalya ilin'de sayilan zv'u bulan akarsu vardrr.Bunlardan 25'1 deniz.dordu icerdeki gollere
dokiiliirveya gollerden cikip ovalarda kaybolurlar.Hatta bunlarm bazilan yazm kuruyan ktictlk
dereciklerdir.
Antalya Bolgesinin bu akarsulan.diger akdeniz illerinde oldugu gibi rejimleri diizensiz dere ve
caylardtr.Debileri mevsimlere gore biiyiik degisiklikler gosterirler.
Yazlan steak ve kurak gecmesi yiiziinden akarsulann yaz sonlanna dogru sulan 90k azalrr,hatta
bir cogu tiimden kurur.Sonbahar sonlannda yagmurlann baslamasiyla su diizeyi gittikce
yiikselir ve ilk baharda Toros Daglari'ndaki karlarm erimesiyle son asamasma ulasir.Genellikle
boylan kisa ve debileri az olan bu akarsular icinde selalesi ile ilnlii Manavgat Irmagi'run
derinligi ilce merkezi icinde ve yakmlannda 2-7 metreyi bulmakta; bu nedenle icinde ulasim
yapilabilen tek akarsuyu olusturmaktadir.Ortalama akim toplamlan 338.4 m3/sn. Olan il
akarsularmm en onemlileri sunlardir.
Esen Cayr : Antalya Ili'nin ban smmm cizen ve Kocacay achyla da bilinen bu cay aynca Batt
Anadolu ileGiiney Anadolu'yu ve Akdeniz ile Ege Denizi'ni de birbirinden aymr.Bogaz
girisinde 1.300 m olan akarsu tabamnm denizden yuksekligi cikista 200 m'ye kadar iner.Bu
egimden dolayi bogazda hizla akan Esen Cayi.daha sonra giineye dogru genisleyen.dik kenarh
ve diiz bir vadide akmaya baslayarak Kemer.Caykenan ve Kimk'taa gecerek denize dokiiliir
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Demre Cayi : Bogazcik adasi'nm karsismdaki Sidrek Dagi'ndan cikip.Kumburnu dogusunda
denize dokiilen Demre Cayi'nm ilk 9tkt1g1 noktadaki ismi Felendere ve Antik Devirde ise
Myros'tur.Denize doktthinceye kadar yolu iizerindeki Kms.Karapmar.Srgi.Katran ve Karadag
Derelerinden hirer kol aldiktan sonra.Demre Cayi adiru ahr.Ilerdeki Somakh ve Dikmen
Derelerini de aldiktan sonraAkdeniz'e doktllilr Demre Caymm Uzunlugu 45 km'dir.
Acisu : Uzunlugu 37 km olan Acisu,2.336 m yiikseklikteki Alacadag'dan cikar ve Finike
yakmmda denize dokiiliir.
Akeay : Uzunlugu 33 km olan ve Finike'nin B~ Goz Koyu'nden cikan bu cay.Yazir Koyunden
bir ayakla beslendikten sonra Gokce ve Tocak Daglarr'ndan gelen cayi alarak denize doktiltir.
Alaktr Cayi : Debisi 4.5 m3/sn. Olan bu cay, Beydaglarr'nda Susuz Imecik'in giineyindeki
Erentepe ve Umurtepe'den cikar.Soldan Gonen; sagdan Akpmar ve Karaagac suyunu alarak,
Beydaglari'm olusturan birbirine karsihkh daglann arasmdan bir bir kanyondan akarak gelir ve
ovaya indikten sonra Torunlar Koyii yakmmda bir yay cizer.Uzunlugu 62 km olan bu caym
iizerinde Romahlar Devrinden kalma biiyiik bir kopril vardir
Barsak Cayr : Tahtah Dag'm giineyinden cikan ve uzunlugu 62 km olan bu su Tekirova'dan
gecerek denize dokiiliir
Agva Deresi: 16 km uzunlugundaki bu su.agva Ovasi'ndan gecerek aym isimdeki korfeze
dokiiliir.
Goyniik Deresi : Uzunlugu 14 km o lan ve Beydaglan' ndaki 1. 814 m yiikseklikteki Armutcuk
Tepesi'nden cikan bu su.hizla ovaya inip,buradaki dar ovayi suladtktan sonra denize dokilltir.
Beldibi Deresi : 4 km uzunlugunda olup sahildeki ovayi suladiktan sonra denize dokiihir

Boga Cayr : Bu cay, Beydaglan'rnn eteklerinde ve Antalya Ovasi'nm basladigr
yerdedir.Kayran ve Imecik Koyti'mln dogusundaki tepelerden cikar.Turgut ve Cumah
Derelerini aldiktan sonra Karaman Koytl dolaymda Karaman Cayi'm ahr.Tepedagi ve Bakirh
Daglarr'ndan gelen ve Doyran Koyunden gecen Doyran Suyunu ve cakirlar Deresi'ni de
aldiktan sonra Boga Cayi admi alarak denize dokulur.

Biiyiik Arapsuyu : Boga Cayi'nm birkac kilometre kadar dogusundaki diizlilkten cikar.iki
kilometre kadar gitikten sonra denize dokiiliir.
Kfieiik Arapsuyu : Biiyiik Arapsuyunun hemen 2 km dogusundaki bir gozden cikar.Bir
kilometre aknktan sonra denize dokiiliir.Bu iki suya Arapsuyu denilmesi.bu iki Arapsuyu'nun
arasmda bir ciflikte bir zamanlar Arap koleler cahstmlmasmdan kaynaklanmaktadrr.
Duden Cayi : Antik Devirde adi Kataraktes olan bu suyun debisi 23.8 m3/sn.dir.Bu suyun
Acibadem Yaylasmdan ciknktan sonra bir dudende kaybolarak.Kirkgoz denilen yerde yeniden
meydana ciktig; soylenmektedir.Kryrda 40 metre yiikseklikteki gorkemli bir selale halinde
denize ddkiiliir.
Aksu Cayi : Antik Devirde adi Kestros olan ve o zamanlar gemilerin gidis-gelislerine uygun
olan Aksu Cayr'nm debisi 140 m3/sn.dir.Uzunlugu 163 km'dir.
,..,
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Kdpriieay . Ilkcagda Eurymedon adiyla amlan bu Cay'rn debisi 85.4 ms/sn.olup.uzunlugu 184
km' dir Bu cay Egridir Golil yakinlanndaki Sari Idris Dagi'ndan cikar; Ayvah, Karaca Hisar,
Kuzu Kulagi, Sanca cayici, boyah, Gerizle, Eder Caylanm aldiktan sonra kanyon bicimli, 90k
dik kenarh ve derin bir vadiden biiyiik bir htzla giineye dogru akar bazi yerlerde birkac yiiz
metreye ulasir.Akarsuyun gectigi kanyon ile cvresinde dogal ve tarihsel degerleri koruma
amaciyla 1973'te Koprulti Kanyon Milli Parki kurulmustur, Bu irmak, ovaya gelince iinlii
Aspendos antik kentin 6niinden gecerek denize doktiltir. Aspendos antik kentinin bes kilometre
kadar giineyinde, bu suyun iizerinde Romahlar Devrinde biiyiik ve yiiksek bir kopru
kurulmustur. Gemiler bu kopruniln altmdan gecerek Aspendos antik kentinin onime kadar
gelirlermis. Bu kopru yikthnca, bunun yerine 13.yy.da Selcuklular suyun basmca karsi daha
giiclti "S" seklinde bir kopru kurmuslardir, Bugiin dahi bu koprunun tizerinden agrr araclar
gecebilmektedir.
KURSUNLU SELALESi
Kursunlu Selalesi, Antalya Bolgesi'nin sahip oldugu irili-ufakli bircok birbirinden giizel piknik
alanlan ve selaleleri arasmda.bitki zenginligi yontmden en dikkati ceken dogal giizelliklerinden
birisidir.
Bu selale belki size Antalya Bolgesi icindeki.diger selalelerkadar biiyiik ve sasirnci
gelmeyebilir.Ancak bu kiiciik selale etrafmdaki Orman Bakanhgi'nca diizenlenen piknik
alaru.selaleden inen suyun akip gittig] kiicfik bir derenin kenannda yer alan yaya gezinti
yolu,bitki zenginligi yommden Antalya'run en ilginc yerlerinden birisidir.Ozellikle bu gezinti
yolu iizerinde ve "Bitki Tiineli" olarak adlandmlan bu belumde.kis haric diger mevsitnlerde bin
bir cesit bitki tiirii dikatleri iizerine ceker.Kursunlu selalesi'nin Piknik Alam ise;giiriil giiriil
akan cesmeleri.piknik banklan.duzenli 96p bidonlan.izgarah ocaklan.oyun alanlan ile size tam
bir piknik konforu saglar.

0
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TARiH ONCESi YERLESiM MERKEZLERi
KARAiN MAGARASI
Antalya 'run 27 km kuzey batismda Dosemealn Bolgesinin Yagca Koyil icinde 1946 yilmda
profesor dr Kilic Gokten Tarafindan bulunmus ve kazilar 1973 yilma kadar stirmtistiir derinligi
50 m asar.En iisteki birinci bosluk bes gozhtdur.Kademeli olarak derinleserek bir birini izleyen
daha kiiciik ikinci ve ii9iincii bosluklarda sarktt ve dikitler goriiliir. 1985 yihnda kazilar tekrar
basalatilan kaztlarda ele gecen hayvan kalmnlanndan aralannda fil,suaygm,aslan,ziirefa gibi
bugiin Anadoluda soyu tukenmis olanlannda bulundgu smlan.ayr.okiiz.at.geyik.yaban
koyunu.Dag kecisi gibi memeliler cesitli kemiriciler ve yumusakcalann varhgi
saptanmisnr.Aynca yabani incir.bugday.zeytin gibi bitki kalmnlanda ele gecmistir her katta ele
gecen yanmis kemik ve odun komiirii parcalan.Karain inasanlanmn baslangictan beri atesi
kulandiklanm gosterir.
Magranm dolgulan icinde Orta Paleolitik dolgularda cikarrlan bir 90k cocuk azi disi ve kafa tasi
parcasmdan Neanderthal insarurun Anadoluda yasanus oldugu kamrlanrmsnr
BELDiBi MAGARASI
Antalya-Kemer yolu uzerinde.Antalya n merkezinin 24 km giiney bansmda.ikinci tiinelin
hemen yamnda,yer alan bu magara Bu magara Antalya bolgesini ikinci onemli Prehistorik
merkezidir.cakmaktasr gereclerin yam stra, canak-comlek parcalan ve ozellikle a~1 boyasi ve
kayalaran iizerine yapilmis yaban kecisi ve benzeri hayvan figiirleri ilgi cekicidir 1956n yilmda
E.Y.B0stanc1tarafindan bulunan magaradaki bilimsel kazilar ancak 1959 yihnda baslamisnr
1960,1966 ve 1967 yillannda kaziya devam edilerek doguda 6 metre derinlige inilmistir.Cevresi
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Cam Ormam ile kaph bu yerlesme yeri iist Paleolilitik,epipaleotilik ve neolitik avcila tarafmdan
gerektiginde zaman zaman bir sigmma ve yurt yeri olarak kullamlrmsnr.

6K-0ZiNi MAGARASI
Yine i.K.Kokten tarafindan 1957 yilmda kesfedilen karain magarasmm kuzey dogusundaki bu
magara denizden 502 m yiikseklikte 23.30 m derinliiktedir.Magarada Bakir 9ag1,Kalkulitik ve
Neolitik katmanlarda seramikten baska cakmaktasmdan ve obsidiyenden yapilrms ince uzun
cakillarda ele gecirilmistir

KARATAS-SEMAHOYUK
M.J.Melling tarafindan kazilan bu onemli ve bolgenin tarihine biiyiik katkilarda bulunan bu
yore.Elmali ilce merkezinin 31 km Giineyinde yer almaktadir Kalkolitik Caglardan Eski Tune
cagmm sonuna kadar kesintisiz bir yerlesme gosteren Semahoyuk eserlerinde Karatas'm
Guneyinde bulunan mezarhkta cikanlan ve eski Anadolu olii gomme sekillerini en ilginc
omeklerinden bid olan kiip mezar ile eski Turk cagmm pismis toprak kaplar,Miihiirler ve
agrrsaklar.oluhediyeleri Antalya Miizesinin ilgi ile izlenen eserleri arasmdadir.

BADEMAGACIHOYUG-0
Antalay'nm 40 km kadar kuzeyinde Bademagaci beldesi yakminda bulunan bir hoyutte 1993
yilmdan beri Refik Duru tarafmdan kazilar yapilmaktadir simdilik i.K7500'lere (Neolitik) kadar
inen yapt kalmnlan ve buluntular bu yeri Karaini kuzeye gecen bir topluluga ait oldugu
samlmaktadir.
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PER GE
Antalya'run 17 km dogusunda Aksu kasabasmdan 2 km'lik asfalt bir yol ( yaya 15 dakika)
Perge harabelerine gotiiriir sizi,Aksu'ya dolmus ve otobusle Antalya Kemer,Side ve Alanya'dan
gelmeniz kolaydrr.
Perge,Aspendos ve Sillyon antik kentleri, Antalya-Side arasmda yer alan diizliikten
30-40 m yiikseklikteki kiictik platolar iizerine kurulmuslardir.
Pergede kaztlar 1946 yihnda istanbul Universltesi tarafindan baslatilrms ve bugiin de kazi ve
arastirmalar sii.rmektedir.
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TERMESSOS
Antalya kentnin 10 km. kuzeyine cikip, sonra sola, Korkuteli yoluna saparsamz. Antalya
kentinden 34 km. kuzeybatida, ana yoldan 9 km.'deki Termossos antik kentine ulasirsmiz,
Burasi, Tiirkiye'deki antik kentlerin en ilgi cekenlerinden birisidir, Kent surlan, kuleleri, kral
yolu, Hadrian kapisi, Gymnasium, agora, tiyatro, odeon, zengin siislemeli mezarlar, kentin icme
suyunu saglayan sarmclar ve drenaj sistemi Termossos kentinin en dikkate deger kalmtilandir.
1.050-1.400 m. yiikseklikteki Giilliik Dagi'mn (Solyrn) yarnnda korunmaya elverisli bir vadi
icinde kurulmus olan Termossos'un irk bakimmdan bir Grek kenti olmadigi kesinlikle
bilinmektedir.

YERAL TI SULARI
Yeraln sulan yonunden zengin oldugu bilinen Antalya Ilin'nde.yeraln suyundan almabilecek
miktar 218.4x106m3 olarak belirlenmistir
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GOLLER VE BARAJ GOLLERi
Antalya tu smirlan icindeki goller.genellikle ilin ban kesminde Beydaglan ve yoresindeki
diizliiklerde yer almaktadir.Onemsiz olan bu gollerin bir c;ogu yazm kururlar

Oymapmar Baraji : Manavgat Cayi iizerinde kurulmus ve 1980'de isletmeye acilrrusnr.Beton
kemer tipindedir.Temelden yiiksekligi 185 m'dir Gol alani ise 460 ha'dir.Depolama oylumu
300 milyon m3'tiir. Barajda,ytldal,2 milyar kw/saat enerji iiretilmektedir.
Alalar Barajr ; Alakir ( Alagir.Alakir ) Cayi iizerindedir.1973'te isletmeye cilnnstir.Toprak
dolgu tipindeki barajm temelden ytiksekligi 49,3 m gol alam ise 460 ha'dir.Depolama oylumu
80 milyon m3 'tiir.1.940 ha alam sulamaktadir,

Korkuteli Barajr : Korkueli Suyu Uzermdedir.Toprak-Kaya
ytiksekligi 70-20 m olan barajm gol alam ha'dir.Depolama
Isletmeye acilan baraj 5.986. ha alaru sulamaktadir

dolgu tipindedir,Temelden
oylumu.4,5 milyon m3'tiir.1976'

iKLiM
Antalyarnn kiyt bolgesindeki yazlar hem uzun hemde sicaktir.Kislar bile ihga yakm serinlikte
gecer.Kis aylarmda dahi Antalya kentine 41 km uzakhkta ve 2.000 m kadar yiikseklikteki
Sakhkent'te kayak yapip aym giin kiyiya inerek denize girmek miimkiindiir.Antalya bolgesi
akdeniz iklimi'nin etkisi altmdadir bu nedenle yazlar steak ve kurak kislar ihk ve yagish gecer
Yazm ortalama sicakhk 28-36 C arasmdadir.Ogle saatlerinde termometrenin 40 C'rn iizerine
kadar 9ikt1g1 gorultir.Ocak aymda ise sicakhk ortalama 10-20 C arasmda degisir.Kiyilara ve kiyi
ovalanna kar dusmez.Doon hemen hemen hie olmaz.Ancak kt~ aylart boyunca bol ve siirekli
yagmur yagar. Y az ve kis yesil hie eksik olmaz, Y azlan bu kadar steak olmasma
karsm.genellikle ogleden sonralan denizden karaya esen Meltem riizgarlarmm kiyilarda olumlu
etkisi goriiliir.Eger bu meltem rtizgarlan olmasa insan antalyada yasayamaz.
Denizden esen meltem ruzgan.sicak topraklar iizerinden gecerken serinligini kismen
kaybetmekte ve bu nedenle ic kisimlarda yer alan Serik,Manavgat gibi ilceler denizin bu
serinletici riizgarmdan yoksundur.Geceleri Poyraz denilen ve daghk alanlardan denize dogru
esen riizgarlar ferahlatici bir rol oynar.Ancak bu poyraz giindiizleri olursa,yaz aylarmda etrafi
kasip kavurur.kis aylarmda da ayaz ile insam soguktan bezdirir.Poyraz.sicakla nem arasmda
kismi bir denge kurmasi sonucu ciy olayi olusmakta ve bu olay bitkiler ve diger canhlar
iizerinde olumlu etkiler yapmaktadrr riizgarlar genellikle kuzeybati ve kuzey dogu yonlerinden
eserler yaz aylannda ise giineyden esen riizgarlar yer yer yogun duruma gecerler.Ortalama
riizgar hizi 3.7 m/sn.olan olan ilde siddetli riizgar kuzeydogudan 30.6m/sn.h1zla esmektedir.
Siddetli riizgarlar genellikle Arahk.Ocak.Subat ve Mart aylannda gorulmektedir Ancak
yilkseklige bagh olarak iklim ozelllkleri oldukca onemli farkhlasmalar gosterir.Daglann
arkasinda karasal iklim egemendir.

BiTKi ORTUSU
Kiyidan 500-600 m yiikseklige kadar olan yerlerde asm yaz kurakhgina uyan.kisinda yesil
kalan makiler egemendir.Boylan 3-5 m'yi gecmeyen bu bitkiler arasinda
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delice,kocayemi$,Sandal,yabanicilek ve zakkum en yaygm olanlardrr.600-1.200 m arasmda
kizilcam ve meselerin egemen oldugu,kart$tk ormanlarya da yamac ormanlan ortaya
9tkar.Ktztl9amlarm aralannda yer yer meselikler.daha yiiksekere dogru Halep cami ile kara
camlar goriiliir.1.200-2.100 m arasmda ise yiiksek yiiksek ormanlar diye adlandmlan ve
sedlr.koknar.sancam.karm ve cesitli ardic tiirlerinden olusan orman ku$ag1 yer ahr .. Ozellikle
BattTorslar'da saf sedir ormanlan vardrr.2.000·m'nin iistiinde igne yaprak:hagaelar seyreklesir
ve bodurlasir.Bu alan 2.100-2.300 m'de sona erer ve Alp cayirlan denen,renkli ciceklere
bezenmis.yazlan kurumayan yiiksek otluklara gecilir.Teke Yaylasmdakiyiiksek ovalarda mese
ormanlarmm tahribi sonucu olusmus step bitkileri yeti$ir.Geni$lik 946.466 hektan bulan antalya
ormanlarmda koknar ,me$e,di$budak:,karaaga9,kocayemi$,,9tnar
.ahlat.iblamur,yabani ve asih
zeytin,kermes mesesi.mazi mesesi.sandal.sakiz agac1,mersin,tespihagaei.defne.akca

kesme,hay1t,zakkum,harnup,kayactk,funda,ladin,9tlbrrd1,cehri,katrrtrrnag1,kekik,patlanga9,siitle
gen,dikenli mersin,deve dikeni,balh baba,alev doda,ada9ay1,safran,kanadasifa otu,tokuz
otu.cakir dlkeni.ciris otu.kuskonmaz.krizantem gibi agac;: ve ot cinsleri bulunur.

ANTALYADATARIM
Antalya Ili.Akdeniz Iklimi ile Yayla Iklimini birkac kilometre ara ile birlestirmektedir.Bu
olanakla,bir yandan Akdeniz Iklimi'nin.ote yandan Yayla Iklimi'nin biitiin bitkileri
yetisir.Orman agaclanndan baska 250 cesit 9i9ek,41 cesit sebze,36 cesit meyve
bulunur.Meyvelerden basta portakal olmak iizere
limon,mandalina,turunc;:,muz,greyfurt,hurma,elma,armut,$efl:ali,mu$mula,yenidiinya,kiz1lctk,am
me.cilek.Antalya'um meyve zenginliginin ancak bir boliimiidiir.Tiirkiyeportakal ve turunc
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iiretiminin neredeyse yansma yakm boliimiinii ve muz iiretiminin de tamamim Antalya
karsilar.Antalya bolgesinde yetisen diger bir meyve de keciboynuzu (harnup) dur.
Antalyanm diger bir zenginligide ciceklerdir.Basat giil,yasemin,ve zakkum olmak
iizere,nergis,karanfil,menek~e,lale,zambak,siimbiil,mano
lya,fulya gibi bircok cicek evleri
siisler.Bu giin bir sanayi haline gelen cicekcilik Avrupa iilkelerine de ihracat yapar.Kiyi kesimi
sebzeciligi seralarda yogunlasnustrr.Yilda birkac kez iiriin almdigi icin gelir yiiksektir.
Pamuk,Antalya Ovasm'nm yetistirdigi basmda gelir.Aynca bolca arpa.bugday,
susam.nohut.pirinc.turfanda sebzelerden domates,pathcan, biber ,bakla,kabak yetisir
Kiyr ovalannda tahilm yanmda narenciye,incir,~e:ftali,muz,zeytin,yer fisngi ekimi
yogundur.Daghk ycrelerde ise tahil tiirleri ile elma.armut.sekerpancan.baklagiller
ve iiziim
yetistirilir,

EKONOMi
il'in ana ekonomik etkinligi tanmdtr.Antalya ozellikle bitkisel iiretim acisindan en gelismis iller
arasmda yer ahr.Tiirkiyede tanmdan elde edilen gelirin en yiiksek oldugu bolge
burasidir.Ozellikle turfanda sebzecilik ve cicek seracihgi Antalya tarnnmda onemli yer
tutar.Uygun kis kosullan.havalarm erken ismmasi.don don olaylarmm seyrekligi gibi etkenlerin
seracihgm gelismesinde rolii buyuktur.Bolge iiretimi biiyi:ik kentlerin sebze ve meyve
gereksinimini karsiladigr gibi.onemli cH9iide ihracatta yapilmaktadir.Sanayi ise fazla
gelismemistirbir krom isleyen fabrika ile bir dokuma ve bir iplik fabrikasi ilin en onemli sanayi
kuruluslandir Kiyi kesminde.ozellikle Kas.Kemer.Antalya.Side ve Alanya cevresinde onemli
ge1ir kaynagi turizmdir.
ULASIM

Antalya Limam: Kficilk ve deniz motom ve yatlarm bannabilecegi 1980 yih basmda icindeki
binalan ve nhnmlan tamamen restore edilen Antalya Yat Lima'mndan baska.kentin 12 km
batismdaki Biiyiik Liman, 175 metrelik yo lcu nhtum, 180 metrelik silep nhnmmi ve 3 3 5 kiiciik
bahkci nhtumru kapsamaktadrr.Bu liman cevresinde aynca bir (giimriiksiizalan) Serbest
Bolgesi o lusturulmustur,

Bava Ulasnm : Y abancr Charter seferlerinin yogunlukla inip kalkngi ve Antalya kentinden 10
km doguda yer alan Antalya Hava Limarn.Ankara.lstanbul iizerinden. Tiirkiye'nin diger hava
limanlan ile ve Avrupa'nm bircok biiyiik merkezlerine giinliik baglantisi vardrr.Antalya Hava
Limam uluslar arasi en biiyiik tipteki ucaklann dahi inis kalkisma uygun uzun bir piste ve
konfora sahiptir.
ANT AL YA FOLKLORU
Antalya Bolgesi Folkloru icinde Zeybek Oyunlan en ilginclerinden biridir.Bolgenin cesitli
yerlerinde cesitli adlar ve figiirler icinde oynanir.Aynca Alanya ve Gazipasa dolaylannda
oynanan Serna ve Bengi Oyunlan.dinsel ozelligi yontinden ilgi cekicidir.Bu oyun oyunculan bir
daire biciminde donerlerken el ve kol hareketleriyle Tannya dua ederler.Genellikle oyunlan
kadinlar ve erkekler ayn ayn oynarlar.Kapah yerlerde oynanan kadmlarm oyunlannda daha 90k
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tiirkiiler soylenir.def ve iilkeye ozgii calgi aletlerinden darbuka gibi calgilar esliginde
oynanmaktadir.Aynca dag koylerinde Serna ve Kirklar denilen halk oyunlan yorukler
tarafindan dinsel torenler icinde oynamr.Bolgeye ozgii gelenekler icinde en ilginci,1970'li
yillara kadar siirdiiriilen,ozellikle.Serik,Manavgat,Alanya
ilcelerinde ve koylerinde.evlerinin
bacalanna evlenme cagmda bulunan kizlann sayilan kadar bos sise koyma gelenegidir.Siseler
yattk: ise evlenmek isteyenin dul.siseler kmk ise evlenmis oldugu anlasihr.Bolgede zaman
zaman yagh pehlivan guresleri deve guresleri yapilmaktadir.Diger yaygm bir gelenek de halkm
Haziran aymda Eyliil ayi sonuna kadar sahilin sicagmdan kurtulmak i9in yaylalara g69 etmesi
veya kiyrlara obaya benzer cardak kurarak denizden yararlanmasidir.

YORUKLER
Orta Asya Anadolu'ya g69 ederek bir kismi Taros Daglan'nyerlesen bu Turk Asiretleri yakm
bir zamana kadar konar gocerliklerini korumuslardi.Bugiln 90k az sayid cadir yasarm siirdiiren
bu yoriiklerin saytlan,1950'li yillara kadar yiiz binleri buluyordu
Yorilklerin yasam tarzmda hayvanlan.her seyin iistiinde bir deger tasidigmdan onlann ugruna
yazm serin.otlarr ve sulan bol yaylalara.kism ise yine otca zengin.ihman iklimli sahildeki
kislaklara gidip gelirlerdi.
Gecimlerinin ana kaynagi hayvancihk olan bu yorttkler.gelenekve goreneklerini yiizytllarboyu
degisiklige ugratmadan giiniimiize kadar tasnmslardi.Ekim sonlannda ovaya inerler.Mayis ayi
sonlarmda ise Toroslar'daki yaylalara g69 ederler.Ovaya go9ii~ ile ilkbaharda yaylaya cikista ve
evlenme sirasmda hazirladiklan senlikler 90k ilgi cekicidir.
Bu yiizyihn ortalarma kadar yoruklerin sayilan yiizbinlerle ifade ediliyordu.son yiizyil yansmda
cogunlugu yerlesik hayata gectiklerinden sayilan oldukca azalrmstir.Halen en 90k yayladaki
yerler Seydi~ehir,Bey~ehir,Egridir,Korkuteli,Elmah
ve Beydaglan'ndaki yiiksek
yaylalardrr.Bunlar ancak Ekim ayi geldiginde.kislaklanna Antalya'mn ihk ovalarmdaki yerlesik
evlerinde gecirmektedirler.Bu kislaklannda oldugu kadar yazm ciknklan yaylalarda besledikleri
hayvanlarr ozellikle kurban bayramlarmda satarak gecimlerini siirdilrmektedirler.

D0$EMEALTIVEELSANATLARI
Karain Magrasi'rnn da bulundugu genis bir bolgeye Dosemealn denir ve burasi Antalya
Bolgesinin en eski el sanatlan merkezidir.Ozellikle Yenikoy.Kovanhk.Camii gibi yerlesim
birimlerinde bugiin dahil her evde bir hali tezgahr gormek miimkiindiir.Bunun nedeni eski
tarihlere dayanmaktadrr.12 yiizyildan sonra Anadoluya gelip Antalya ve cevresine yerlesen
Teke Yorukleri.yoreye admi verdikleri gibi kiiltiirlerinide yayrmslardrr.Gunumuzde Antalya'nm
en onemli el sanatlanndan olan dokumacihk da yortiklerin gocebe yasayismm bir
parcasidir.Bunlardan gocebe yasayismi bu giinde siirdiirenler yihn 2-3 ayim gocte
ge9irirler.G69ebelik,konutun ve diger esyalann hafif,kolayca tasmabilir olmasmi gerektirir,bu
gereksinimi karsilayan dok:umalar biiyiik bir onem kazanrmstir
D0$EMEAL TI HALILARI
Antalya'da yanhz gocebeler degll.kcyluler de dokumacihkla ugrasirlar.Dosemealu
hahlan, Tiirkiye'nin en 90k tamnnus ve yiizyillar boyu motiflerinin en az degisime
ugrayamdrr.Lfi-Z metre boylannda yapilan bu hahlann ana rertk:leri lacivert.bordo.yesil.kmmzi
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ve beyazdir.Renklendirmede kullamlan kok boyalann elde edilisi nesilden nesile gecmis.ancak ''' ;,
son yillarda unutulan bazi bitki boyalanmn yerini sentetik boyalar alnusnr.Dosemealti hahlann
·
haleli,Toplu,Kocasulu,Dalh,Mihraph,Akrepli,ve
Terazili Toplu olmak iizere yedi degisik zemin
kompozisyonu vardir.
'
-,

'

ANTALYANINQZELYEMEKLERi
Antalya yoresel yemekleri ile de iinliidiir Degisik malzemelerle yapilan bircok ozel yemegi
vardir.Bu arada recelleri de unutmamak gerekir.Greyfurt,Limon,Portakal,Bergamot,Turun9,ve
benzeri narenciye iiriinlerinin yanmda.Pathcan.Karpuz ve incirden de yapilan cesitleri vardir.
Taratorlu Piyaz: Sanmsak doviilerek limon suyu ile sulandmhr.Buna tahin katihp
kanstmhr.Tahin yerine ezilip dovulmus ceviz de katilmasiyla tarator denilen sos elde edilir.Bu
tarator haslanmis fasulye iizerine dokiilerek.sirke ilave edilir.piyazm iizerine kiyilmis
domates.kati kaynanlrms yumurta ve maydanoz konur.Taatorlu piyaz Antalya'nm en iinlii
yemegidir.
Laba: Kaburga kemikleri haslarur.Suyuna pirinc atilarak pisirilir.Haslanan et de
kizartilarak.tepsi icine serilen pilavm iistiine konur.Hafif ateste bir siire daha pisirilerek servis
yapihr,
Hibes : Sarunsak doviilap sulandmhr.Icine.limon suyu,kimyon,tuz eklenir.Ana malzeme olan
tahinle bukansim iyice kanstmhr.Tabaklara servis yapildiktan sonra,iizerine zeytin yagda hafif
kizartilrms act biber dokulur.Hibes ozellikle ickiyle ikram edilir.

Turune Receli : Kahn kabuklu turunclar soyulur.iplere dizilir.birkac giin bekletilir.Bu bekleme
soguk su icinde yapihr -09 gun sonra turunc kabuklan sudan ahnarak.bir tencere icinde
kaynatihr.Kaynama islemi tamamlanmca,su iyice stizulur.Krvammda haslanmis kabuklar
iizerine, 10 turunca yarrm bardak su ve bir kilo seker ilave edilir.Hafif ateste bir miktar
pisirilir.soguyunca kavanozlara konur.

Pathcan Reeeli : Pathcanlar soyulduktan sonra.uc-dort saat kirecli suda bekletilir.Bol suda
yikamr ve bir kaba yerlestirilerek iizerine seker doktiliir.Bir gece suyu ahncaya kadar
beklenir.Ertesi gun seker koyulasmcaya kadar kaynatihr.Bu sirada icine karanfil atihr.Surup
krvamma gelince atesten indirilir.Afiyetle yenir.
ANT ALY A

tu TARiHi

Antalya Ili.eski Kii9iik Asya'daki Antik Bolgelerden Pamfilya'nm tamammi.Pisidya.Kilikya
Likya'rnn bir boliimiinii kismen icine almaktadir.Birbirine komsu olan bu Antik Cagdaki
Bolgeler.aym tarihi olaylara sahne olmuslar ve Kiiciik Asya Tarihi'nden 90k az rol
oynamalanna karsilik.geride biiyiik hirer kiiltiir izi birakrmslardir.Antalya iii tarihini eski
cografi bolgelere ayirarak incelemek yerinde olur.Pamfilya "Irklannm Ulkesi" anlamma
gelmektedir.Boyle Grekce isimli bolge Kiicilk Asya'da 90k azdir.Belki de bolgeye kansik
irklara ait topluluklarm yerlesmelerinden dolayi bu ad verilmistir.

ve
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Yaygm bir inamsa gore bundan 2.000 yil kadar once Bergama Krah II Attalos,en gozde
akmcrlarmi;
"Gidin,bana bu yeryiizii iizerinde oyle bir yer bulun ki.buttin krallann.buttm hiikiimdarlarm
gozii kalsm.Gidin bana yeryiiziiniin cenettini bulun."diye
gorevlendirip,gondermi§ti.Akmc1lar,bu emirle isin zorlugunu.bir anlamda olmazhgim bile bile
yola koyulmuslar.diyar diyar dola§mt§lar.Haftalarca,aylarca dolasmislar ama,krallarmm istedigi
gibi bir yere bir tiirlii rastlamamislar.Ta ki,bir gun Cubuk Beli diye amlan yolu asip ta.yeryuzu
cennetinin kapilar1.Toroslarm eteklerinde,9amlarm arasmdan.Akdeniz'in biiyiilii bir aksamma
acilmcaya dek!
Tepeleri karla kaph Beydaglan.el degmemis ormanlarm ye§illigi batan gtmesin tutusturdugu
giimii§ kiyilar ve denizin o cividi mavisi,soluklarllli kesmis Bergamah akmcilann.Toroslardan
asagiya indik9e,Diinya Cenneti bir ovanm rengarenk bereketiyle sarmalanrmslar.En sonunda bu
giinkii Antalya kentinin bulundugu yere geldiklerinde kar§Ilarma cikan essiz dogal giizellik
karsismda cenneti nihayet bulduklanm gormuslerdi.Buradau dortnala kalkrp.Bergamaya donen
akmcilar krahn huzuruna vanp "emriniz iizere cenneti bulduk!"demi§lerdi.Kral Attalos
akmcilar1mn "Cennet"dedikleri yeri birde kendi gozleriyle gormek gormek istemi§ti.Akmc1lar
yine one dusmasler.Kral Attalos arkalarmdan ordulanyla onlarr izlemi§ti.Bugiinkii Antalya'mn
bulundugu yere vardiklannda Kral Attalos da cennete geldigini o da kabul etmis ve burada
derhal biiyiik bir kent kurulmasmi emretmisti,
Bu dogal giizellikler icinde Bergamahlar kisa zamanda gorkemli bir kent kurdular ve bu
kente,Kral Attalos'un adma izafeten "Attaleia"ismini verdiler Kent Bergamahlarm elinden
9iktiktan sonra "attaleia"nm adim sirasi ile "Stelai", "Satalya", "Adalya"ve "Antalya"olarak
degi§tirdiler.
ANT ALY A KENTi VE CEVRASiNDE GORULECEK YERLER

Antalya'nm Simgesi Yivli Minare Camisi ve Kiilliyesi
1972 yihna kadarArkeoloji Miizesi olarak kullarulmis clan cami,eski bir Bizans Kilisesi iken
Selcuk Sultam Alaeddin Keykubat tarafindan (1219/38) bir minare eklenerek camiye
9evrilmi§tir.Yivlerinden dolayi "Yivli Minare" adi verilen bu minare,kentin her tarafindan
goriildiigii icindir ki,Antalya'ya ait hemen hemen btitim fotograflarda yer alrr.Kare seklinde
tastan bir kaide iizerine insa edilmistir.Ust minare bolumti tugladrr ve acik mavi renkte dort
kose taslarla mozaik tarzmda suslenmistir.Bir zamanlar cinilerle kaph olan Yivli minare 45 m.
kadar bir yiikseklikte olup,§erefesine 92 basamakla9Ik1lrr.Minarenin yamndaki cami bilinmeyen
bir nedenle harap olmus.onun yerine bugiinkii cami 1373 yilmda insa edilmi§tir.Sel9uklu camisi
ve Yivli Minare 1955'te tekrar restore edilmistir.
Alaeddin (imaret,Ulucami)Medresesi :Yivli minare kiilliyesinin 2. Biiyiik binas1drr.Atabey
Armagan Medresesi'nin karsismda ve 13 yy'da yapilrmsnr.Byvanh olup.tac kapisi ve
eyvanlardan biri bugiin hala ayaktadir.
Atabey Armagan Medresesi: Yivli Minare yapi kompleksinin 3. binasi olan ve hemen Yivli
Minare'nin dogusunda bulunan bu medresenin kapisi iizerindeki yazmnda 637 H (1239) yihnda
G1yaseddin Keyhiisrev zamamnda Atabey Armagan tarafmdan yaptmld1g1
belirtilmektedir.Yivli Minare Camisi avlusunda bugiin sadece bir kapisi ile temel izlerinin bir
k1Sm1 kalmis olan medrese hakkmda yeterli bilgi yoktur.Sadece portalin iki kenanm iicgen ve
yanm yildiz motiflerden kabartma bir bordiir cevreler Genis ve basik yaya kemerli kapmin
iizerinde alti saur halinde bir yazrt vardir.
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HADRiANUS KAPISI (U<; KAPILAR)
Kent surlan iizerinde en ilginc iki yapidan biri,surlann dogu yonunde bulunan Hadrianus
Kapisi'dir.Bu kapi.bir zamanlar orada bulunan bir yazita gore,iS 130 yihnda Roma imparatoru
Hadrianus'un kenti ziyareti onuruna yapilmis ve bu kapiya imparatorun adi verilmistir.Uc gozht
kapismdan dolayi Antalyarun yerli halki bu kapiya ''U9 Kapilar" Admi vermistir.Kapmin ic ve
dis yi.izleribirbirinin aymsidn .zamanla yikilan kapi 1961-62 yillarmda restore edilerek bugiinkii
goriinilmtine kavusturulmustur.Bu ii9 kemerli zafer takmm cicek ve meyve ciceklerinin
kabartmalan ile siisliidiir.Kapmm iki tarafmda biri Roma digeri Slcuklular devrine ait iki kule
yukselmektedir.Kapmm iizerine bugtin izleri kalmanns olan ikinci bir kat daha vardi ki,bunun
iizerinde lmparator hadrian'm bir heykeli bulunuyordu.Roma imparatorluk Devrinin en kuvettli
oldugu zamanda,uzun bans devresi (Pax Romana) sayesinde,kent kapilannm bir savunma
unsuru olmaktan cikarak bir abide haline geldigine bu kapi en iyi omektir.Benzer durumu Perge
ve Side Kent Kapilannda gormek miimkiindiir.

HIDIRLIK KULESi
Surlar iizerindeki diger giizel yapi.Antalya surlanmn giineyban kosesinde, 14 m yuksekliginde
alt kismi kare,i.istiisilindir bicimindeki Hidirhk Kulesi' dir Alt katta kii9iik
bir oda bulunmakta Dst katta ise oldukca kalm bir duvar kitlesinin cevresinde bir gezi yer
almaktadrr.Buradan bir merdivenle,bir deniz icinden iist kata cikilmaktadir.Kule bir deniz feneri
ve korfeze gelen gemileri gozetleme kulesi olarak kullamlrmsnr

is 2 yy' da yaptmlan

CAMiLER
KESiK MiNARE
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(Kilise Camisi,Korkut Camisi,Cuma Camisi.Cami-I KebirjHidirhk kulesinin hemen arkasmdan
dogu yonunden Kaleici'ne girildiginde 300 m kadar ilerde Kesik Minare'ye gelinir Bugiin
kentte bir 90k kilisenin kahnnsma rastlanmaktadtr.l'S 4 ve 5yy'a ait bir kilise Antalyada heniiz
bulunmus degil.Yanhz Aziz Andronikos ve kansi Athanasia'nm kent kilisesi ziyaretgah olarak
kullaruldigi kaynaklarda belirtilsede,yeri heniiz saptanmamisnr 4 yy' dan baslayarak
Antalya' daki eski Roma tapmaklan kapatildilar hatta tahrip edildiler Bugiin harap durumdaki
bu eser Roma devrinde bir tapmak iken 5 yy'da kiliseye,1485 yihnda ise Sultan II Beyazid'rn
oglu ve I. Selim' in kardesi Sehzade Korkut tarafindan camiye verilmistir.Bati yominde ilave
edilen minare ve cami 1919 yihnda cikan bir yangm sonucunda harap olmus ve minaresinin uc
kismi da dilsmiittlr.Bu nedenle bugiin kullamlmayan bu yapiya "Kesik Minaare" adi
verilmistir.Kullamlmaz durumda olan eserin biiyiiklugii ve mermer ~9iligi dikkati cekmektedir,
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MURATPASA cAMisi
Sadrazam Kuyucu Murat Pasa taraftndan 1570 (h.978)y1hnda insa ettirilmistir.Tek kubbeli ve
minaresi olan bu cami,1960 yihnda onanm gormnstur.
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MUSELLiM cAMisi
Tekelioglu Camisi adi ilede tamnan bu cami,Elmah Mahallesi Hiikiimet Konagma yakm cadde
i.izerindedir. Y azrtma gore 1796 (h.1211) yilmda Haci Osman Aga Kapicibasi Mehmet Aga
tarafmdan yaptmldigr yazihdir.Caminin ici o devir cinileri ile siisliidiir.
KESiK MiNARE cAMisi
Mimari yapisi eserin 19 yy'da yapildigmi gostermektedir Ancak kimin tarafmdan yapitmldigma
dair herhangi bir bilgi yoktur.Balibey mahallesi Kavakh Sokagmdaki bu caminin minaresinin
list kismi eskiden olmadigi icin bu adt almis.
KIRCAMiSi
Alan Mahallesi,Meydan civanndadir.Daha onceki caminin yerine Cumhuriyet devrinde yeniden
insa edilen camiye 1964 yilmda bir minare eklenmistir
DEMiRCi KARAALi cAMisi
Eskiden Timurcu Karaali Camisi adi ile de adlandmlan bu cami,Demircik:ara mahallesinde
olup,minaresi i.izerinde H.1150 tarihi yazihdir
PLAJLAR VE DOGAL GUZELLiKLER
KONY AAL TI PLATI
Antalya kentinin hemen batismda.karh daglann eteklerinde uzanan bir plajdir.Deniz sakin fakat
ani derinlesmelerle doludur.Kiyi boyu ince cakilh kumdur.Soyunmak icin kabinleri vardrr.Bu
plaj iizerinde boydan boya halk plajlan ve yemek yiyebileceginiz halk tipi lokantalan her zevke
uygundur.
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KARPUZ KALDIRAN PLAJI
Lara Plaji yakmmda Karpuzkaldiran koyundadrr.-Ozerindeaskeri dinlenme tesisleri
kurulmustur.Denizi 90k derin degildir.
LARAPLAJI
Antalya'run 11 km guneydogusunda yer almaktadrr.Denizi Konyaalti Plajma gore daha s1g ve
ince kumludur.kabinler ve plaj evleri vardir.
TOP<;AM PLAJI
Antalya'run en 90k ilgi goren.Antalya kent merkezine 15 km batida 9am ormanlan icinde bir
plajdir.Amator dahs yapmak isteyen amator dahcilar icin bu sahil ideal bir yerdir karsismda
sican adasi vardir.
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SI<;AN (RESAD) ADASI
Topcam plaji karsismda "Zeytin", "Issiz", "Resad" isimleri ile de bilinen kiicilk bir ada
vardir.Bu adamn adi eski cografya kitaplannda ve haritalarda "Resad Adasi" olarak ta
gecmektedir.Soylentiye gore.Harunnurresid zamamnda,bu ada Arap donanmasi icin bir sure
donanma iissii olarak kullamlmis ve adaya bu isim verilmistir.Ancak yerli halk,adanm kiyidan
gorilniimii sicana benzettigi icin adaya bu ismi vermistir
ATATURK PARK.I
Konyaalti Caddesi boyunca uzanan bu park 1980'li yillarda duzenlenmistir.Buradan Antalya
kentinin ve konyaalti Plaji ile Toros Daglarmm essiz bir goriiniimii vardir.Parkm Konyaalti
Plaji'na yakm olan Bohlmtmde ise Atatiirk Parki'na bitisik Kugulu Park ve Burada son yillarda
boliicii orgiit yapngr cahsmalarla sehit dusen Antalyah askerler amsmadikilen bir.Sehitler Arntt
yer almaktadir.
KARAALiOGLU PARK.I
Hidirhk Kulesinin giineyine Bakngnnzda giizel bir park sizi cagmr adeta bu Karaalioglu
Parki'dir
ANTALYA KULTUR PARK.I
1997 yilmda Antalya Belediye Baskam Hasan Subasi'nm biiyiik gayretleri ile hizmete acilan bu
Park Antalya'nm en giizel Prklanndan biridir.
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ANT ALY A KUL TUR MERKEZi
Yaklasik 10 bin m2 kapah alana sahip olan Antlaya Kiiltiir Merkezi'nin 800 ve 350 kisilik
olmak iizere iki biiyiik salonu vardrr
ANT ALY ANIN iLCELERi
SERiK iLCESi
Serik oldukca yakm bir tarihte yerlesim yeri olmus bir ilcedir.Buraya 1883 yilmda
Yunanistan'in Teselya Eyaletinden getirilen gocmenler yerlestirilmis ve daba sonra gelisen
kasaba 1914'te nahiye ve 25 haziran 1926'da ise ilce olmustur.Tarih kitaplannda Serik'ten,Teke
Sancagi'na bagh 36 koyden ibaret bir nahiye merkezi olarak soz edilmektedir.Eski adi Kokes
olan bu ilce Antalya'ya 36 km doguda ve denizden yiiksekligi 26m' dir Ytizdlctlmil 1.314 km2
niifusu 50.000'i bulmaktadrr Topraklan cok verimli olan serikte en 90k bugday.pamuk.sulak
yerlerde pirinc yetistirilir
MANAVGAT iLCESi
Antalya'run 80 km kadar dogusunda bulanan ve 1329'da kurulan Manavgat llcesi.Manavgat
Cayi (Melas'mjdogu ve ban yakasmda yer almaktadrr Yiizol9iimii 2.296km2'dirAntalya'y1
Mersin'e baglayan ve yaz aylannda turizm acismdan biiyiik onem tasiyan karayolunun gectigi
Manavgat Kenti,Antalya ve Alanya'dan sonra ilin ii9iincii biiyiik ilce merkezidir.
SiDE

Taribte Side: Side'nin kurulusu hakmda Cesitli varsayimlar ileri siiriilmektedir.Manavgat'tan
6km giineybatida 400 m genisliglnde.Suu metre uzunlugunda bir yanmada iizerinde yer alan
Side kentinin "Nar" anlamma gelen Side admm Grekce olamayip.eski Anadolu dillerine ait bir
kelime olmasi.bu kentin to 7 yy'da izmirin kuzeyinden gelen birtakim Grek topluluklarmdan
once yeni bir irk tarafindan kuruldugunu gostermektedir.Eldeki yazitlara gore de bu yeni gelen
Greklerin burada to 3.yy'a kadar kendi dillerini unutup,kntte Pamfilya'nm hicbir sehrinde
rastlanmayan bu dili konusmaya mecbur tutulduklari anlasilmaktadir "Side" kelimesi,bereketin
sembolii ''Nar" anlamma geldigini daba once belirtmistik Side'deki tarihi yapilarda sik sik nar
resim ve figiirlerine rastlanmaktadir.
SELGE
Burasi korunmaya almmis bir Milli Park'trr Yol iizerinde Eurymedon (Koprucay) iizerinde
giizel bir antik kopru ile yol iizerinde zaman zaman oturma kademelerini andrran bir antik yol
dikkati ceker Binlerce yildir bozulmadan sapasaglam giiniimiize ulasan bu yapilar.Selge'ye
giden yolun tek gecit yeridir.Akdenizi i9 Anadoluya baglayan
Aspendos,Pednelissos,Adada,Aplotari
antik ticaret yolu iizerinde bulunan Selge,iinlii Truva
savaslannda diger Anadolu kentleri gibi Truva Krah Hektor'un saflarmda yer almis savasci bir
kent olmakla iinliidiir
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ALANY A iL<";ESi
Doguda Antalya'run Gazipasa ve Konya'run Ermenek,kuzeyde Gundogmus.Banda Manavgat
ilceleri.guneyde Akdeniz ile cevrilmis olan Alanya'run Yiizolyiimii 2032 km2 ve 62 koyti vardir
Ban Toroslar,bu yorede Akdenize dogru alcahr.dik meyilli yamaclarla bircok yerlerde denize
kadar iner.Bu yamaclar arasmda vadiler uzamr.Kiyr boyunca yeryer genisleyen bereketli ovalar
meydana gelir.Daglar ve yamaclan.mese.karacam.kizilcam
ve sedir agaclan ile
ortiiliidiir.Akdeniz iklimini tarn olarak yasayan Alanya'nm zenginligi Portakal ve Limon gibi
iiriinlerle muz ve turfanda sebzedir.Son yillarda muz diger meyveleri gecmis ve Alanya bastan
basa bir muz diyan haline gelmistir.Aynca Hububat ve pamuk ziraati yapihr
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GAZiPASA iL<;ESi
Merkezi Pazarci Kasabasr olan ilcenin Yiizoli;iimii600 km2 ve 34 koyii vardir.Kuzeyde ban
Toroslar'm 2.263 m kadar yiikselen Akcan Dagi'nm.zirveleri 90k sarp.yalcm giineye bakan dik
yamaclanyla.daha alcaklarda ormanlarla kaph vadi ve aralanndaki srrtlarla ve dogu.kuzey bati
yonlerinden akarak ilce merkezindeki diiz sahada birlesen cesitli derelerin derin vadiler ve sert
meyilli ormanlarla kaph yamaclarla cevrili bulunmaktadir.

GUNDOGMUS iL<;ESi
Yiizol9iimii 1.307 km2 Gundogmusun merkez ilceden baska kizilagac ve Koprulu admda
bucaklan.bunlara bagh 36 koyii vardir.Ilce Ban Toroslarm yiiksek zirvelerinden olan Geyik
Dagi'm (2.890m) icine ahr.Ilce arazisi Ban Toroslar'dan Giiney banya dogru
alcahr.Gimdogmus Ilcesi Akdeniz ikliminin tesiri altmdadir.Alara Cayi ilceyi dogu ban
dogrultusunda keser.Ilcenin Daghk kesimlerinde bol orman bulunur.Bunun sonucu olarak ilcede
en onemli ekonomik faaliyet ormancrhknr.Uretilen tahil ihtiyaca yetmez.baska yerleden tahil
saglamr Ilcenin merkezi Geyik Dagi'nm guneybati eteklerinde denizden 900 m yiikseklikte
kurulmus olup Antalya'ya uzakhgi 140 km dir.
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AKSEKi iLCESi
Yiizol9iimii 2.990 km2 olan Akseki Ilcesi topraklan Batt Toroslar'm giiney yonundedir 90k
engebelidir Yer yer daglann tepelerinden ve dik yamaclanndan meydana gelmistir.bu tepeler ve
yamaclar ekip bicmeye elverisli olmadigmdan.surada burada rastlanan diizliiklerin dort
yamtaslarla ortuhir.yukarrya cuvallarla tasman toprakla verimli hale getirilir.Topragin verimsiz
olusu.ekime elverisli sahanm 90k az bulunusu nedeniyle halk baska kentlere g69 eder.Bunlann
cogu.eskiden koy koy.ilce ilce.kent kent dolasarak.gulyagi.halk kitabi satarlar ve seyyar saticihk
yaparlardi Ilcenin belli bash gelir kaynagi ormancihktir.Bu arada.hayvancihk ve dericilik de
yapihr.Ormanlannda 9am,katran,koknar,di~budak,~im~ir,ard19,ve
palamut agaclan vardir
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