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ÖZET 

Köprü Çayı Havzası, Akdeniz Bölgesi’nin Batı Toroslar Bölümü’nde yer alır. 

Havzanın kuzey kesimi Isparta, güney kesimi ise Antalya il sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Çalışma alanının yüzölçümü 2498 km2’dir.  

Araştırma sahasında jeolojik temeli, Paleozoik ve Mesozoik’e ait farklı 

stratigrafik, litolojik, tektonik ve metamorfik özellikler gösteren birimler 

oluşturmaktadır. Bunların üzerinde de Tersier ve Kuaterner’e ait örtü formasyonları 

bulunmaktadır.  

Köprü Çayı Havzası’nın jeomorfolojik unsurları; Batı Toroslar’da, Isparta 

dirseğinin de oluşumuna neden olan sıkışma rejiminden geniş ölçüde etkilenmiştir. 

Ayrıca Pleistosen’de meydana gelen neotektonik hareketlere bağlı olarak faylı ve 

ekaylı bir yapı kazanmıştır. Bunun sonucunda meydana gelen epirojenik hareketlere 

bağlı olarak Köprü Çayı, vadisine adeta gömülmüştür. Havzadaki jeomorfolojik 

unsurları; dağlık sahalar, alçak ve yüksek plato sahaları, ovalık sahalar ve kıyı 

bölgesi oluşturmaktadır. 

Araştırma sahasında büyük ölçüde Akdeniz iklimi etkilidir. Ancak havzanın 

kuzeyinde (Batı Toroslar’ın en yüksek zirvelerine sahip yüksek dağlık alana doğru) 

Akdeniz ikliminin karakteristik özelliklerinden uzaklaşılmakta ve yüksek dağ iklimi 

özellikleri sınırlı bir alanda da olsa etkili olmaktadır. Bununla beraber havzanın 

büyük bir bölümünde kışları serin, nemli ve yağışlı; yazları sıcak ve kurak iklim 

özellikleri hâkimdir.  

Araştırma sahasının en önemli hidrolojik unsuru Köprü Çayı ve onun 

kollarıdır. Bunun dışında, yer altı suları ve kaynaklar diğer unsurlardır.  

Köprü Çayı Havzası’nda, büyük toprak gruplarından; kırmızı Akdeniz 

toprakları, kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları, kahverengi orman toprakları, 

kireçsiz kahverengi orman toprakları, rendzina toprakları, alüvyal topraklar, kolüvyal 

topraklar, regosoller ve yüksek dağ- çayır toprakları  yer almaktadır. 

İnceleme alanındaki bitki toplulukları; orman, çalı ve alpin formasyonlar 

olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır. Ormanlar da asıl Akdeniz ormanları ve 

yüksek dağ ormanları olarak ikiye ayrılır.  
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Köprü Çayı Havzası’nın 2007 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına 

göre toplam 85061 nüfusu bulunmaktadır. Nüfusun büyük bir bölümü kıyı ovası 

üzerinde ve bilhassa toplam nüfusun % 57,6’sını barındıran Serik ilçe merkezinde 

yer almaktadır (49027). Son yıllarda özellikle havzanın kuzey kesiminde nüfus 

tamamen bir azalma eğilimi içindedir.  

Etüt sahası, antik çağdan bu yana yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Antik 

çağda havzanın kuzeyi Pisidia bölgesine, güneyi ise Pamfilya bölgesine aittir. Havza 

Hitit, Pers, Roma, Selçuklu, Hamitoğulları Beyliği ve Osmanlı hâkimiyetinde 

kalmıştır. Bu dönemlere ait tarihi kalıntılar halen mevcuttur. Havza içinde 47 köy 

yerleşmesi, 7 kasaba yerleşmesi ve 2 ilçe merkezi bulunmaktadır. Köy altı 

yerleşmeleri içinde mahalle yerleşmeleri ile yayla yerleşmeleri önemli yere sahiptir. 

Havzada fonksiyonel açıdan kentleşme Serik ilçe merkezi ve yakın çevresinde 

görülmektedir.  

Köprü Çayı Havzası’nda ekonomik faaliyet olarak; tarım, hayvancılık, 

ormancılık, madencilik, sanayi, ticaret, ulaşım ve turizm önem taşır. Bilhassa 

havzanın güneyinde tarım sektörü ve turizm sektörü en önemli ekonomik faaliyetler 

olarak dikkat çekmektedir.  
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SUMMARY 

Köprü Creek Basin is located in the West Taurus Mountains of Mediterranean 

Region. North part of the Basin is in Isparta Province while South part is in the 

border of Antalya Province. 

Geological foundation of the research field is composed of different units which 

show stratigraphic, lithologic, tectonic and metamorphic properties belonging to 

Paleozoic and Mesozoic Eras. There are also some cover formations belong to 

Tertiary and Quaternary above those units.  

Geomorphological elements of Köprü Creek Basin have been affected from 

compression regimen that causes the formation of Isparta elbow in West Taurus 

Mountains. Additionally as a result of neotectonic activity in Pleistocene, the Basin 

became fault and imbricate structures. Hence, depend on the occurring epeirogenies 

affinity, Köprü Creek has been embedded into its valley. Geomorphological elements 

of the Basin include mountainous fields, high and low plateau fields, plain fields and 

coastal zone.  

The Mediterranean climate is generally effective in the research field. However, 

characteristics features of Mediterranean climate are not seen in the North of the 

Basin (towards highland area with highest peak of West Taurus Mountains) and high 

mountain climate properties become effective in the limited region. Winters are cool, 

humid and rainy and summers are hot and dry in the most part of the Basin.  

The most important hydro-geological element of the research field is Köprü 

Creek and its branches. Except from them, other components are underground water 

and spring water. 

Red Mediterranean soil, red-brown Mediterranean soil, brown forest soil, brown 

and limeless forest soil, rendzina soil, alluvial soil, coalluvial soil, regosol and high 

mountains and meadow soil are important soil groups in Köprü Creek Basin. 

Vegetations in a research field are divided into three groups, namely forest, bush 

and alpine formations. Forests are divided into two groups as true Mediterranean 

forest and high mountain forests. 

Total population of Köprü Creek Basin is 84872 according to the results of 2007 

address based – population statistics. Most part of the population live in Serik 

township district located in coastal plains which accommodates 57,8% of total 
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population. The population particularly in the northern part of the Basin has a 

decreasing trend. 

The study field has been used as a residential area since ancient times. Northern 

part of the Basin belongs to Pisidia Region, while southern part belongs to Pamfilye 

Region during ancient times. The Basin has been under the control of Hittite, 

Persian, Rome, Seljuks, Hamitoğulları Beylik and Ottoman Empires; respectively. 

There are historical ruins belonging to those periods in the region. 47 village 

settlements, 7 small towns and 2 township districts are located in the Basin. 

Neighborhood and plateau settlements have importance to comprise under the village 

settlements. Urbanization in terms of functionally is seen in Serik township district 

and its vicinity.  

Agriculture, stock-breeding, forestry, mining, industry, trade, transportation and 

tourism are important sectors as economical activity in Köprü Creek Basin. 

Agriculture and tourism sectors take attention as important economical activities 

particularly in north of the Basin. 
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  GİRİŞ 

1. Araştırma Sahasının Konumu ve Genel Coğrafi Özellikleri 

Köprü Çayı Havzası, Akdeniz Bölgesi’nin Batı Toroslar Bölümü’nde yer alır.  

Havza; kuzeyden Beyşehir ve Eğridir Gölleri, batıdan Aksu Çayı Havzası, doğudan 

Gembos ve Eynif Polyeleri ile Manavgat Çayı Havzası ve güneyden Akdeniz ile 

sınırlandırılan yaklaşık 2498 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. İdari olarak, Çukurca – 

Beydilli hattının güneyi Antalya İli, kuzey kesimi ise Isparta İli sınırları içerisindedir. 

Havzanın kuzeyinde Aksu, Sütçüler ve Eğirdir ilçelerine bağlı yerleşmeler; 

güneyinde ise Serik ve Manavgat ilçelerine bağlı yerleşmeler yer alır (Şekil-1). 

Araştırma sahasında idari sınırlar, havzanın doğusunda çoğunlukla su bölümü 

hattına uyumlu iken, batı kesiminde genel olarak doğal sınırlara uyumluluk 

göstermez. Bu nedenle, bilhassa beşeri ve ekonomik coğrafya araştırmalarında büyük 

sorunlar yaşanmaktadır. Ancak sosyal ve ekonomik faaliyetler üzerinde doğal 

coğrafya şartlarının mutlak hâkimiyeti dikkate alındığında coğrafi etüt çalışmalarının 

doğal sınırlar ile belirlenmiş, coğrafi bütünlük arz eden alanlar için yapılması büyük 

önem taşımaktadır. Aksi takdirde ortak nedenlere bağlı, ortak sonuçlara ulaşmak 

imkânsızdır. Bu çerçevede düşünülmüş ve idari açıdan oldukça karmaşık bir 

yönetime sahip, ancak coğrafi bütünlük arz eden Köprü Çayı Havzası’nın etüt 

çalışması yapılmıştır.  

Havzanın batı sınırını oluşturan dağlık alanlar;  kuzeyden güneye doğru Dulup 

Dağı (2046 m.), Kuyucak Dağı (2337 m.), Sarp Dağı (2548 m.), Bozburun Dağı 

(2505 m.) ve  Ovacık Dağı (2004 m.)dır. Bu dağlara ait çok sayıda zirve havzanın 

batısında oldukça devamlı bir görünüme sahip olup,  Aksu Çayı Havzası ile doğal bir 

sınır oluşturmaktadır (Şekil-2). 

Havzanın doğu sınırını oluşturan en önemli dağ sırası Anamas Dağı 

Silsilesi’dir. Özellikle bu dağ silsilesi içindeki Dedegöl dağlık kütlesi (2992 m.), 

Beyşehir Gölü Havzası’ndaki yerleşmeler ile sosyal ve ekonomik bağı geçmişten 

günümüze büyük ölçüde engelleyen; doğal, beşeri ve ekonomik açıdan büyük  
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farklılıklara neden olmuş doğal bir bariyer özelliği gösterir. Havzanın batı kesiminde 

su bölümü hattını oluşturan diğer önemli dağ sıraları Kartoz Dağı (2320 m), Emerdin 

Dağı (2405 m) ve Kovacık Dağı (2268m.)dır. Bu dağlık kütleler; Beyşehir Gölü 

Havzası, Gembos ve Eynif Polyeler Sistemi ve Manavgat Çayı Havzası ile Köprü 

Çayı Havzası’nı kesin olarak ayırmaktadır.  

Köprü Çayı Havzası’nda jeolojik temeli, Paleozoik ve Mesozoik’e ait farklı 

stratigrafik, litolojik, tektonik ve metamorfik özellikler gösteren birimler 

oluşturmaktadır. Bunların üzerinde de Tersier ve Kuaterner’e ait örtü formasyonları 

bulunmaktadır. Köprü Çayı Havzası; Batı Toroslar’da, Isparta dirseğinin de 

oluşumuna neden olan sıkışma rejiminden geniş ölçüde etkilenmiştir. Ayrıca 

Pleistosen’de meydana gelen neotektonik hareketlere bağlı olarak faylı ve ekaylı bir 

yapı kazanmıştır. Bunun sonucunda meydana gelen epirojenik hareketlere bağlı 

olarak Köprü Çayı, vadisine adeta gömülmüştür.  

Havzadaki jeomorfolojik unsurları; dağlık sahalar, alçak ve yüksek plato 

sahaları, ovalık sahalar ve kıyı bölgesi oluşturmaktadır. Havzanın kuzey kesiminde 

talveg hattı ile doğu ve batıdan su bölümü hattını oluşturan dağlık alanlar arasındaki 

nisbî yükselti farkı kabaca 500-1000 m. arasında değişmekte iken; havzanın 

güneyine doğru bu fark büyük ölçüde artmakta yer yer 1500 m.nin üzerine 

çıkmaktadır. Bu durum, Köprü Çayı’nın yatağına ne denli gömüldüğünü göstermesi 

açısından önemlidir. Havza ülkemizin en önemli karst alanı içinde yer aldığından, 

özellikle alçak ve yüksek plato sahası yoğun bir karstlaşmaya maruz kalmıştır. Karst 

topografyasına ait çözünme ve çökelme şekillerinin en karakteristik örneklerini 

içerisinde barındırmaktadır. Buna bağlı olarak Köprü Çayı ve kolları çok önemli 

oranda yer altı suyu beslenimine sahiptir.  

Havza içinde büyük ölçüde Akdeniz iklimi etkilidir. Ancak havzanın kuzeyinde 

Batı Toroslar’ın yüksek zirvelerine sahip dağlık alana doğru Akdeniz ikliminin 

karakteristik özelliklerinden uzaklaşılmakta ve yüksek dağ iklimi özellikleri sınırlı 

bir alanda da olsa etkili olmaktadır. Bununla beraber havzanın büyük bir bölümünde 

kışları serin, nemli ve yağışlı; yazları sıcak ve kurak iklim özellikleri hâkimdir. Yine 

havzanın güneyinden kuzeyine doğru rakım değerlerindeki hızlı artış, ortalama 
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sıcaklık değerlerinin de hızla düşmesine neden olmuştur. Serik’te yıllık ortalama 

sıcaklık 18 ºC iken, Aksu’da 10,6 ºC’ye kadar düşmüştür. Havza genelinde Akdeniz 

yağış rejimi hâkimdir. Yıllık yağış miktarı Serik’te 1154,8 mm. iken, Aksu’da bu 

miktar 907,7 mm. ye düşmüştür. En fazla yağış kışın düşmektedir. Ancak yıllık yağış 

toplamının Serik’te % 59’u, Aksu’da ise % 41’i kışın düşmüştür. Serik’te kıştan 

sonra en fazla yağış sonbaharda görülürken, Aksu’da ilkbaharda görülmektedir. Bu 

durum Akdeniz iklim koşullarından, İç Anadolu’nun yarı kurak iklim koşullarına 

doğru bir geçişi göstermektedir. 

Köprü Çayı ve onun kolları tarafından derin vadiler ile parçalanmış araştırma 

sahası, oldukça dağlık bir topografyaya sahiptir. Köprü Çayı, havzanın doğu ve batı 

kesiminden gelen birçok kolun birleşmesiyle oluşmuş, Batı Toroslar’ın en önemli 

akarsularındandır. Havzanın nispeten güney kesiminde, Beşkonak-Oluk Köprü 

çevresinde akarsuya çok büyük bir miktarda, yer altı suyu katılımı söz konusudur. 

Havzanın komşu havzalar ile olan hidrojeolojik ilişkisi çeşitli araştırmacılar 

tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş olmasına rağmen halen tam olarak 

aydınlatılabilmiş değildir.   

Köprü Çayı Havzası’nda büyük toprak gruplarından; kırmızı Akdeniz 

toprakları, kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları, kahverengi orman toprakları, 

kireçsiz kahverengi orman toprakları, rendzina toprakları, alüvyal topraklar, kolüvyal 

topraklar, regosoller ve yüksek dağ- çayır toprakları bulunmaktadır. 

Araştırma sahasında; orman, çalı ve alpin formasyonlar yer almaktadır. 

Sahadaki orman formasyonu ise asıl Akdeniz ormanları ve yüksek dağ ormanları 

olarak ikiye ayrılır.  

Köprü Çayı Havzası’nda beşeri coğrafya özellikleri, nüfus ve yerleşme olarak 

iki ana başlık altında incelenmiştir. Havzanın 2007 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 

sonuçlarına göre toplam 85061 nüfusu bulunmaktadır. Nüfusun büyük bir bölümü 

kıyı ovası üzerinde yaşamaktadır. Son yıllarda özellikle havzanın kuzey kesiminde 

nüfus tamamen bir azalma eğilimi içindedir.  
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İnceleme sahası geçmişten günümüze önemli bir yerleşim alanı olagelmiştir. 

Antik çağda havzanın kuzeyi, Pisidia bölgesine; güneyi ise Pamfilya bölgesine aittir. 

Havza; Hitit, Pers, Roma, Selçuklu, Hamitoğulları Beyliği ve Osmanlı hâkimiyetinde 

kalmıştır. Bu dönemlere ait tarihi kalıntılar halen mevcuttur. Havza içinde 47 köy 

yerleşmesi, 7 kasaba yerleşmesi ve 2 ilçe merkezi bulunmaktadır. Köy altı 

yerleşmeleri içinde mahalle yerleşmeleri ile yayla yerleşmeleri önemli yere sahiptir. 

Fonksiyonel açıdan kentleşme Serik ilçe merkezi ve yakın çevresinde görülmektedir.  

Köprü Çayı Havzası’nda ekonomik faaliyet olarak; tarım, hayvancılık, 

ormancılık, madencilik, sanayi, ticaret, ulaşım ve turizm önem taşır. Bilhassa 

havzanın güneyinde tarım sektörü ve turizm sektörü daha canlı ekonomik faaliyetler 

olarak dikkat çekmektedir. Havzanın kuzey kesiminde ise tarım, hayvancılık ve 

ormancılık ana geçim kaynaklarıdır.  

2. Araştırmanın Amacı 

 Bu çalışmanın amacı Köprü Çayı Havzası’nın doğal, beşeri ve ekonomik 

potansiyelini ortaya koymak ve havza ile ilgili planlama çalışmalarına katkı 

sağlamaktır. Ülkemizde farklı bölgeler ya da yöreler ile ilgili coğrafi etüt çalışmaları 

yapılmıştır. Bu çalışmaların önemli bir bölümü idari birim sınırları dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. Ancak idari sınırlar çoğu kez coğrafi sınırlara uyum 

göstermemektedir. Yapılan planlama ve proje hizmetlerinde istenilen sonuca 

ulaşabilmek için; coğrafi bütünlüğe sahip, bilhassa havza çalışmalarına ihtiyaç 

vardır. Bu önemli hassasiyet gözetilerek hazırlanan bu çalışma da, havzanın kendine 

özgü coğrafi özellikleri beşeri ve ekonomik açıdan çok önemli fonksiyonel sonuçlar 

ortaya koymuştur. Bu sonuçlar yörede uygulanan ve uygulanacak olan, ulusal ve 

uluslar arası projelere önemli katkılar sağlayacaktır. 

Yine bu coğrafi etüt çalışması farklı bilim alanında yapılmakta olan ve 

yapılacak çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturabilecektir. Çünkü coğrafi etüt 

çalışması farklı bilim dalları arasında mutlak bir köprü vazifesi görmektedir. 
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3. Materyal ve Metot 

“Köprü Çayı Havzası’nın Coğrafi Etüdü” adlı bu çalışmada araştırma sahası ve 

yakın çevresi ile ilgili çeşitli alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalar ve yayınlar, 

çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan elde edilen çeşitli veriler, 

arazide çeşitli zamanlarda yapılan geziler ve bu gezilerde yapılan mülakatlar esas 

bilgi kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen tüm veriler yerinde yapılan 

gözlemlerle teyit edilerek bilimsel sonuçlara ulaşılabilmiştir. 

Bu çerçevede, Harita Genel Komutanlığı’nın 1/100000 ve 1/25000 ölçekli 

topografya haritalarının inceleme alanımız ile ilgili paftaları, M.T.A. Enstitüsü’nün 

yine etüt sahası ile ilgili jeoloji ve hidrojeoloji haritaları, raporları ve yayınları, 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün araştırma sahası ve yakın çevresindeki 

istasyonlara ait iklim verileri, D.S.İ. ve E.İ.E.İ.’nin yöredeki yer üstü ve yer altı 

sularına ait akım gözlem istasyonları verileri, çeşitli proje ve planları, Tarım 

Bakanlığı’nın toprak ve arazi kullanım haritaları, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 

harita ve çeşitli istatistikî verileri ile TÜ.İ.K.’nun istatistik bültenlerinden 

faydalanılmıştır. Ayrıca tarım, turizm, eğitim, sağlık, orman il ve ilçe 

müdürlüklerinin araştırma sahası ile ilgili verilerinden yararlanılmıştır. Bunların 

dışında çeşitli odaların, belediyelerin ve diğer kamu ve özel kuruluşların verilerinden 

de yararlanılmıştır.   

Çalışma sahasına periyodik olarak yapılan gezilerde önceden hazırlanmış 

mülakat formları, yerel farklıklar dikkate alınarak uygulanmış ve bu gezilerde 

yapılan gözlemler ve elde edilen veriler çok önemli bilgi kaynağı olarak 

değerlendirilmiştir. Ayrıca bu gezilerde alınan çeşitli numuneler ilgili uzmanlara 

teşhis ettirilerek somut bilgilere ulaşılmıştır.   

Yukarıda açıklanan şekliyle elde edilen veriler, coğrafya ilminin temel düşünce 

ve ilkeleri ile açıklama tekniklerine bağlı kalınarak, gerek fiziki coğrafya, gerekse 

beşeri ve ekonomik coğrafya araştırma yöntemleri çerçevesince hazırlanarak 

bugünkü şekline dönüştürülmüştür.  
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4. Önceki Çalışmalar 

İnceleme alanı gerek yerli ve gerekse yabancı bilim adamlarının sürekli olarak 

ilgisini çekmiştir. Bu çerçeve de önemli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar 

daha çok jeoloji ve hidrojeoloji üzerinde yoğunlaşmakla birlikte; botanik ve turizm 

alanlarında da çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca havzanın tamamını kapsamasa da, lokâl 

olarak bazı coğrafi araştırmalar da yapılmıştır. Etüt sahasında son yıllarda doğal 

ortamın korunması ve geliştirilmesi adına önemli araştırmalar sürdürülmektedir. 

İnceleme alanı ve yakın çevresi ile ilgili önceden yapılmış çalışmalarda; 

Alagöz (1944), “Türkiye’de Karst Olayları” adlı çalışmasında Eğirdir ve 

Beyşehir Gölleri’nin oluşumunda karst olaylarının etkilerini incelemiştir.  

Blumenthal (1947), Seydişehir ve Beyşehir çevresinde yaptığı araştırmalarda 

bölgenin jeolojisini ayrıntılı olarak incelemiştir.  

Brunn ve diğ. (1965-1977), Batı Toroslarda yaptıkları araştırmalarda, 

Beydağları ve Geyik Dağları’nı otokton kabul etmişler; Hoyran-Beyşehir-Hadim 

napları ile Antalya naplarının bu otokton birimlerin üzerine geldiğini ifade 

etmişlerdir.  

Aksoy (1966), Beyşehir Gölü’nün Manavgat havzası ile muhtemel 

bağlantılarını araştırmış ve göl tabanındaki fayların üzerindeki kalın tortulardan 

dolayı aktif olmadıklarını savunmuştur. Ancak gölün batısındaki N-S doğrultulu 

faylar aracılığı ile güneye doğru su kaçaklarının olabileceğini ifade etmiştir.  

Aygen (1984), daha çok bölgedeki mağaralar ile ilgili araştırmalar yapmıştır. 

İnceleme alanındaki mağaraları ve karst yer altı su yollarını gösteren 1/50000 ölçekli 

ayrıntılı bir harita hazırlamıştır.  

Eroskay (1968), Köprü Çayı- Beşkonak çevresinde yaptığı çalışmada yörenin 

1/25000 ölçekli ayrıntılı jeoloji haritası hazırlamıştır.  

Özsoyeller (1969), Beyşehir Gölü ile Manavgat ve Köprü Çayı’nın hidrolojik 

ilişkisini incelemiş; yapılan boya deneylerinde, Beyşehir Homat Burnu düdeninden 
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atılan boyanın, Olukköprü kaynağı ile Manavgat havzasındaki değişik noktalardan 

çıktığını belirtmiştir. 

Dumont ve Kerey (1975), havzanın kuzeyinde geniş bir alanda yayılım 

gösteren kayaç birimlerini Karacahisar Birliği (otokton), ofiolitik birlik ve Dulup 

birliği (allokton) olarak üç ayrı birlik şeklinde incelemiştir.  

Dumont (1977), Karacahisar Birliği içerisinde iki ayrı Paleozoik temelin 

(Sarıçiçek ve Bozburun Şistleri) bir tektonik olayla yan yana geldiğini belirterek 

bölgede ayrıntılı araştırmalar yapmıştır.  

Karanjac (1976), Olukköprü kaynaklarının rejimini incelemiştir. Bu çalışmada, 

Köprü Çayı’nın komşu havzalardaki kaynaklardan beslendiğini ortaya koymuştur.  

Karanjac ve Günay (1977-1979), Göller Yöresi ile Akdeniz arasının hidroloji 

ve hidrojeolojisini U.N. projesi kapsamında incelemişlerdir.  

Ardos (1979), “Türkiye Ovaları’nın Jeomorfolojisi” adlı çalışmasında Antalya 

kıyı ovasındaki flüvyal ve denizel taraçalar ile bu taraçalar üzerindeki litolojik ve 

yapısal unsurlar hakkında önemli bulgular ortaya koymuştur.  

Koçyiğit (1981), Hoyran Gölü çevresinin tektono-stratigrafik özelliklerini yani 

Isparta büklümünün kuzeyi ile ilgili çalışmasında geniş çaplı blok faylanmalardan 

bahsetmiştir.  

Selçuk Biricik (1982), “Beyşehir Gölü Havzası’nın Strüktüral ve Jeomorfolojik 

Etüdü” adlı eserinde, inceleme sahasının doğu kesiminde su bölümü hattını oluşturan 

Anamas Dağı Silsilesi’nin horst, Beyşehir Gölü Havzası’nın ise graben karakterinde 

olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bu eserinde Anamas Dağı Silsilesi üzerindeki 

glasyal oluşumlar ile karstlaşma arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde incelemiştir.  

Ekmekçi (1987), Beyşehir Gölü’nün komşu havza akımlarına etkisini 

incelemiş ve bu etkinin zayıf olduğu sonucuna varmıştır.  
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Değirmenci (1989), “Köprü Çayı Havzası’nın Hidrojeolojik Etüdü” adlı 

çalışmasında,  Olukköprü kaynaklarındaki su fazlasının, kendi drenaj alanının 

dışındaki komşu havzalardan da beslendiğini ve bu beslenimin Büyük Çandır 

Havzası’nın bir alt havzası durumundaki Değirmenlik Havzası aracılığı ile 

olabileceğini detaylı incelemeleri sonucunda ortaya koymuştur. Ayrıca bu 

çalışmasında bölgesel karstlaşmanın jeolojik yapı ve süreksizliklerin kontrolünde 

geliştiğini ve inceleme alanı içinde yapımı planlanmış olan Beşkonak Barajı’nın 

yapımını teknik ve ekonomik yönden çok ciddi boyutlarda etkileyen ve 

karstlaşmadan kaynaklanan problemleri detaylı olarak ortaya koymuştur. 

Ünaldı (1990), “Eğirdir Gölü Doğusunun Fiziki Coğrafyası” adlı çalışmasında 

Köprü Çayı Havzası’nın yukarı kesimini de içine alan çalışma alanında öncelikle 

bitki örtüsündeki farklılaşmayı ve bu farklılaşma üzerinde doğal çevre şartlarının 

etkisini ortaya koymuştur.  

Güneysu (1993), “Kovada Gölü Doğusu’nun Karst Jeomorfolojisi” adlı 

çalışmasında, polyelerin makrokarstik depresyonlar olduğunu, oluşumlarında 

tektonik ve karstik süreçlerin etkili olduğunu ifade etmektedir.   

Subaşı (1997), “Serik- Beşkonak Yöresi Tersier Çökellerinin Stratigrafisi ve 

Paleontolojisi” adlı çalışmasında; inceleme alanında yaşlıdan gence doğru 

Oymapınar Kireçtaşı, Karpuzçay Formasyonu ve Taşlık Formasyonu’nun 

bulunduğunu belirtmiştir. Oymapınar Formasyonu resifal nitelikte, Karpuzçay 

Formasyonu’nun denizel ve üzerine gelen Taşlık Formasyonu’nun ise çok sığ deniz 

ve acı su fasiyesinde geliştiği ortaya koymuştur.  

Kurt (2000), “Batı Toros Polyeleri” adlı çalışmasında inceleme sahasında yer 

alan Beydilli ve Yılanlı Polye Ovaları’nın teşekkülünde litolojik yapı ile karstlaşma 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Ayrıca Gembos ve Eynif Polyeler sistemi ile 

ilgili detaylı araştırmasında, Köprü Çayı Havzası ile su bölümü hattındaki düdenler 

vasıtasıyla bir hidrojeolojik ilişkinin söz konusu olabileceğinini vurgulamıştır. 
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Atayeter (2000), “Aksu Çayı Havzası’nın Jeomorfolojisi”, adlı çalışmasında 

havzanın doğusunda Köprü Çayı Havzası ile su bölümü hattını oluşturan dağlık 

kütlenin morfolojik özellikleri hakkında incelemeler yapmıştır. 

Ayaşlıgil (1987), “Der Köprülü Kanyon Nationalpark” adlı doktora tez 

çalışmasında Köprülü Kanyon Milli Parkı içindeki floristik zenginliği ayrıntılı olarak 

ortaya koymuştur. 

Kaya (2002), “Manavgat Çayı Havzası’nın Bitki Coğrafyası” adlı çalışmasında 

yörede yükselti basamaklarına göre oluşmuş bitki kuşaklarını ve bu bitki 

kuşaklarındaki türlerin doğal ortamla olan ilişkilerini detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. 

Esengil (2003), “Ekoturizm İlkeleri ve Köprülü Kanyon’da Uygulanması”  adlı 

çalışmasında, “Köprülü Kanyon Milli Parkı” sınırları içindeki ekoturizm olanaklarını 

dünyadaki diğer ekoturizm uygulamaları ile birlikte değerlendirmiştir.  

Temurçin (2003), “Isparta İli’nin Ekonomik Coğrafyası” adlı eserinde, ildeki 

ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin geçmişten günümüze göstermiş olduğu 

gelişimi ayrıntılı olarak incelemiştir.  

Yine yörede DSİ ve EİEİ tarafından yapılan planlama ve proje çalışmaları 

büyük önem taşımakta olup, bu çalışmalar günümüzde de devam etmektedir. Yine bu 

çalışmalarda yerli ve yabancı çok sayıda bilim adamı görev yapmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ 

1.1. JEOLOJİK ÖZELLİKLER 

Köprü Çayı Havzası’nın jeolojik yapısını, otokton ve allokton konumlu 

birimler ile farklı ortamlarda çökelmiş sedimentler ve ultrabazik kayaçlardan oluşan 

formasyonlar oluşturur. Havzanın doğusunda Anamas-Akseki Otoktonu; batısında 

Antalya Napları; nispeten orta kesiminde, Beydağları Otoktonu; güneyinde de 

neootokton konumlu Antalya Miosen Havzası’na ait birimler yer alır.  

Köprü Çayı Havzası, neotektonik hareketlerden geniş ölçüde etkilenmiş, 

böylelikle faylı ve ekaylı bir yapı kazanmıştır. Alp orojenezinin çeşitli safhalarında, 

havza ve yakın çevresindeki çeşitli formasyonlar, birbiri üzerine sürüklenmiş, daha 

sonra epirojenik hareketlere bağlı olarak kırıklı bir görünüm kazanmıştır.  

Havzada Prekambriyen, Paleozoik, Mesozoik, Tersier ve Kuaterner’e ait 

formasyonların aflörmanlarına rastlanılmaktadır (Şekil-3). Köprü Çayı Havzası’nda 

araziyi oluşturan formasyonlar jeolojik devirler dikkate alınarak incelenmiştir. 

1.1.1. Prekambriyen 

Köprü Çayı Havzası’nda en eski temel, havzanın kuzeyinde Bozburun Şistleri 

ve Sarıçiçek Şistleri ile temsil edilmektedir. Trias, bu iki temel araziyi tektonik bir 

hatla birbirinden ayırmaktadır. “Bozburun Şistleri”ne ait birimler havzanın 

kuzeyinde Kartoz Çayı’nın bir kolu olan Tilkibükü Deresi çevresinde geniş bir 

alanda yüzeylenir. Yoğun diyabazik ve andezitik dayk ile silleri içeren 

epimetamorfik şistlerden oluşan birim, Dumont ve Kerey (1975) tarafından 

adlandırılmıştır. Birim yeşil, yeşilimsi gri, gri, kirli sarı, açık kahve renkli şist, 

diyabaz ve andezit vb. kaya türlerini kapsar. En belirgin özelliği içinde diyabaz dayk 

ve sillerine sıkça rastlanmasıdır. Kalınlığı 2000 m.yi bulan ve içerisinde fosil 

saptanamayan Bozburun Şistleri’nin yaşları bölgesel korelasyona göre Prekambriyen 

olarak belirlenmiştir (Şenel,1998,15:4). Bunun üzerine transgresif olarak Devoniyen- 
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Karbonifer yaşlı konglomera, şist, kalker ve kuvarsitlerden oluşan “Gökdağ Grubu” 

gelmektedir (Dumont ve Kerey,1975).        

Güneybatıda İncedere’nin kuzeyinde nispeten geniş bir alanda yüzeylenen 

Sarıçiçek Şistleri ise sadece epimetamorfik şistlerle temsil edilmekte olup, Dumont 

ve Kerey (1975) tarafından adlandırılmıştır.  Birim yeşil, yeşilimsi gri ve gri renkli 

şist ve kumlu şistlerden oluşmaktadır.  Yaklaşık 1500 m. kalınlıktaki birim, Alt 

Kambriyen yaşlı “Zabuk Formasyonu” tarafından transgresif olarak örtüldüğü için 

Prekambriyen yaşlı olarak kabul edilmiştir (Şenel,1998,15:4).  

1.1.2. Paleozoik Arazisi 

 İnceleme sahasında Paleozoik; Devoniyen, Karbonifer ve Permiyen yaşlı 

birimler tarafından temsil edilmekte olup, havzada oldukça dar bir alanda 

yüzeylenmektedir. 

Çalışma alanında Devoniyen yaşlı birimler, “Güneyyaka Formasyonu” ile 

temsil edilmektedir. Havzada Ovacık Dağı’nın güneyinde gözlenen birimler, 

kuvarsitik kumtaşı, şeyl, kalker ve kalın dolomitlerle temsil edilmekte olup, 

Demirtaşlı (1987) tarafından adlandırılmıştır. Yaklaşık 300 m. kalınlıkta olan birim 

“Kızılbağ Formasyonu” tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. 

Havzanın kuzeyinde Eldere Köyü’nün güneyinde yüzeylenen birimler, 

biyoklastik kalker ve dolomitik kalkerden oluşmakta olup, Dumont ve Lys (1973) 

tarafından Karbonifer yaşında olduğu tespit edilmiştir. Sığ karbonat şelf ortamında 

çökelen birim “Gökdağ Kalkeri” olarak adlandırılmıştır. 

Köprü Çayı Havzası’nda Permiyen’e ait birimler Kızılbağ Formasyonu ile 

temsil edilmekte olup Ovacık Dağı’nın güneyinde dar bir alanda mostra vermiştir. 

Dolomitlerden oluşan ve yaklaşık 250 m. kalınlıktaki bu formasyon sığ şelf 

ortamında çökelmiş olup, Akseki güneyinde Demirtaşlı (1987) tarafından 

adlandırılmıştır.  
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1.1.3.  Mesozoik Arazisi 

 Köprü Çayı Havzası’nda Mesozoik’e ait araziler; Trias, Jura ve Kretase 

dönemlerine ait çeşitli formasyonlar ile temsil edilmektedir. 

Trias Arazisi 

Bahçeevleri Formasyonu’na ait birimler kalker, silttaşı, kumtaşı ve 

konglomera gibi kayaçlardan oluşmuş olup, Dumont ve Kerey (1975) tarafından 

adlandırılmıştır. İncedere’nin kuzeyinde görülen bu birimler yaklaşık 100 m. 

kalınlıktadır.  

Havza içinde İncedere Köyü’nün kuzeyinde, nisbeten geniş bir alanda 

görülen Köseköy Konglomerası, polijenik konglomeralardan oluşmuş olup, Dumont 

(1976) tarafından adlandırılmıştır. Kalınlığı 0-300 m. arasında değişmektedir (Şenel 

1998,15:9) 

Mermer ve rekristaze kalkerler ile temsil edilen Başakdere Mermeri, Şenel 

vd. (1992) tarafından adlandırılmıştır. Yaklaşık 350 m. kalınlıktaki “Başakdere 

Mermeri” sığ karbonat şelfi ortamında çökeldiği tespit edilmiştir (Şenel 1998,15:9) 

Konglomera, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve kalkerlerden oluşan Karagöl 

Formasyonu, Dumont (1976) tarafından adlandırılmıştır. Havzanın kuzeyinde 

Dedegöl Dağları’nın eteklerinde, üstte “Dippoyraz Formasyonu” ile geçişli olan 

formasyonun kalınlığı 20-300 m. arasındadır. Yanal ve düşey yönde sık kaya türü 

değişimi gösteren birim bazen karbonatlarla, bazen de konglomera ve kumtaşları ile 

temsil edilmektedir. Karagöl Formasyonu, çökelim başlangıcında ya da sırasında 

faylanmaya uğradığı gözlenmiştir (Şenel,1998,15:11) 

Dolomit, resifal kalker ve dolomitik kalkerler ile temsil edilen Dippoyraz 

Formasyonu Dumont ve Kerey tarafından adlandırılmış olup, oldukça kalın tabakalı 

bir görünüm arz etmektedir. Dedegöl Dağları çevresinde geniş bir yayılıma sahip 

olan formasyon; gri, koyu gri, siyah, kırmızı ve pembe renkli resifal kalker, dolomit 

ve dolomitik kalkerlerden oluşur. Üstten Kasımlar Formasyonu ile tedricen geçişli 
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olup, kalınlığı en fazla 1400 m.dir. Fosil bakımından zengin sayılan birim Orta Trias-

Alt Trias yaşlı kabul edilmiştir (Şenel, 1998,15:11). 

 Kumtaşı ve şeyllerden oluşan Kasımlar Formasyonu gri, koyu gri, yeşilimsi 

gri, siyah ve kahve renkli olup havzanın kuzeyinde çok geniş bir alanda yayılım 

gösterir. Havzanın nispeten güneyinde Kırkkavak Fayı’nın doğusunda “Kırkkavak 

Formasyonu” olarak bilinmekte olup burada da geniş bir alanda yüzeylenmiştir. 

Kasımlar Formasyonu üzerinde yer alan Menteşe Dolomiti, havza içinde 

bilhassa Anamas Dağları’nın güney eteklerinde, Belence Köyü’nün doğusunda, 

Ayvalıpınar- Öbektaş Mahallesi çevresinde ve güneyde Kuyucak Dağı çevresinde 

geniş bir alanda yüzeylenir. Anamas Dağları’nda bilhassa Leylek Tepesi çevresinde 

geniş bir yayılım gösteren Anamas- Akseki Otoktonu Leylek Kalkeri, megalodonlu 

kalkerler ile temsil edilmekte olup, bol gastropod ve alg fosili içermektedir (Şenel, 

1998,15:12). 

 Etüt sahasında allokton birimleri Antalya Napları ve Hoyran- Beyşehir- 

Hadim Napları oluşturur. Antalya Napları, Köprü Çayı Havzası’nın batı kesimi ile 

daha çok Aksu Havzası’nda geniş bir alanda yayılım göstermektedir. Dumont ve 

Kerey (1975) tarafından Ofiolitik Birlik (400-500 m. kalınlıkta) ve Dulup Birliği 

(1500 m.) olarak ikiye ayrılan Antalya Napları’nı, Sipahi (1978) Çataltepe Birimi (alt 

nap), Alakırçay- Ispartaçay Birimi (orta nap), Tahtalıdağ Birimi (üst nap) olmak 

üzere üçe ayırarak incelemiştir.  Antalya Napları daha sonra Şenel ve diğ. (1998)  

tarafından Çataltepe Napı, Alakırçay Napı, Tahtalıdağ Napı ve Tekirova Ofiolit Napı 

olarak tekrar bölümlendirmiştir. 

 Havzanın kuzeyinde yüzeylenen Alakırçay ve Tahtalıdağ naplarında bulunan  

Kesmeköprü Formasyonu, genelde alacalı marnlardan oluşmaktadır. Birim, kalker 

ara seviyeli marn, kiltaşı ve killi kalkerlerden oluşmaktadır. Yaklaşık 350 m. 

kalınlıktaki formasyon yer yer lamelli ve cüce gastrapod fosillidir. Şenel ve diğ. 

(1981) tarafından adlandırılan Alakırçay Grubu, aşırı derecede deformasyona 

uğramış; faylanmış, ekaylanmış ve kıvrılmıştır. Havza içinde Alakır Grubu’na ait 
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formasyonlara kuzeyde Yılanlı Ovası çevresinde, güneyde ise Sofra Dağı doğusu ile 

Ovacık Dağı’nın güneyinde rastlanmaktadır.  

Jura 

 İnceleme alanımızda Aksu ilçe merkezinin kuzeydoğusunda görülen 

Çataltepe Napı içindeki Jura yaşlı Karaçam Formasyonu, kalsitürbiditlerden oluşmuş 

olup, Şenel ve diğ.(1992) tarafından adlandırılmıştır. Formasyon; killi kalker ara 

seviyeli kumlu kalkerler, oolitik kalker ve breşik kalkerlerden oluşur (Şenel, 

1998,15:14). 

Jura- Kretase 

 Havzada oldukça geniş bir alanda yayılım gösteren Kurucuova Formasyonu, 

Şenel ve diğ. (1992) tarafından adlandırılmıştır. Kalın karbonatlarla temsil edilen 

formasyon yer yer dolomit düzeyleri içerir. Kurucuova Formasyonu, sert, çözünme 

boşluklu, sık çatlaklı ve çatlaklar kalsit dolgulu olup, Toroslar’a özgü karstlaşmanın 

tüm özelliklerine sahiptir. Formasyonun kalınlığı kuzeyde 1700 m.yi bulmaktadır 

(Şenel ve diğ. 1992). Kurucuova Formasyonuna ait Dolomit Üyesi daha çok havzanın 

doğusunda Beyşehir Gölü Havzası’nda Dumanlı’nın doğusunda yüzeylenmektedir.  

 İnceleme sahasında Çataltepe Napı içinde Jura-Kretase yaşlı formasyonlar; 

Kapız Formasyonu, Yeniceboğazıdere Formasyonu ve Dereköy Radyolariti’dir.  

 Yakaköy’ün güneyinde Kapız Deresi Vadisi boyunca yamaç-havza kenarı 

ortamında çökelmiş olan Kapız Formasyonu, breşik kalker, tabakalı çört, radyolarit 

ve mikritlerden oluşur. Yılanlı Ovası’nın kuzeyinde yüzeylenen Yeniceboğazıdere 

Formasyonu (Yılanlı Formasyonu); radyolarit, çört ve şeylden oluşmaktadır. İnce- 

orta tabakalı radyolarit, çört ve şeyllerden oluşan Dereköy Radyolariti’nin kalınlığı 

300-350 m. civarındadır (Şenel, 1998,15:24-31). 

 Havzanın batısında Dulup Dağı (2046 m.) çevresinde nispeten geniş bir 

alanda yayılım gösteren Dulup Kalkeri, Dumont ve Kerey (1975) tarafından 

adlandırılmıştır. Yer yer ara seviye oluşturan dolomitik kesimler gözetilmezse, birim 
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masif kalkerlerden oluşmuştur. Makro fosilli ve yaklaşık 500 m. kalınlıktaki 

formasyonun yaşı Üst Jura-Alt Kretasedir (Dumont ve Kerey,1975).  

 Jura- Kretase yaşlı formasyonlardan, havzanın güneybatısında Ovacık Dağı 

çevresinde mostra veren, Ovacıkdağı Formasyonu, neritik kalkerler ile temsil 

edilmektedir. Formasyon; alg, gastropod ve mercan gibi makro fosiller içermektedir 

(Şenel, 1998,15:31).   

Kretase 

 Köprü Çayı Havzası’nın batısında geniş bir alanda görülen Beydağları 

Otoktonu içindeki Beydağları Formasyonu, Günay vd.,(1982) tarafından 

adlandırılmıştır. Oldukça sık çözünme boşlukları içeren birim Batı Toroslar’daki 

karstlaşmanın tüm özelliklerine sahip olup, karst topografyasına ait şekillerin yaygın 

olduğu bir formasyondur. Sığ karbonat ortamında çökelmiş olan birimin kalınlığı 

muhtemelen 800-900 m.dir (Şenel, 1998,15:32).  

 Daha çok havzanın batısında görülen Keçili Formasyonu’na ait birimler, yine 

Antalya Napları içinde yer alan ve bloklu filişlerle temsil edilen bir birimdir. İnce 

tabakalı mikrit, kiltaşı, kumtaşı ve konglomeralardan oluşur. Birim kıvrımlı, faylı ve 

ekaylı bir yapı gösterir (Şenel, 1998,15:32). 

 Tekirova Ofiolit Napı, Tekirova Ofioliti ve Kırkdirek Formasyonu’ndan 

oluşur. Tekirova Ofioliti, Juteau (1975) tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş ve 

“Eğridir-Kızıldağ Harzburgiti” olarak adlandırılmıştır. Yılanlı Ovası’nın güneyi ile 

Ayvalıpınar arasında yüzeylenen ve kalınlığı yaklaşık 800 m. olan birim; mafik ve 

ultramafik kayaçlardan oluşur. Bunlar serpantinit, masif harzburgit, bantlı harzburgit, 

dunit, kromit gibi kaya türleridir. Ofiolitli melanj durumunda olan Kırkdirek 

Formasyonu, Şenel ve diğ. (1989) tarafından adlandırılmıştır. Serpantinit hamur 

içerisinde farklı boyutlarda halobialı kalker, bitkili kumtaşı, radyolarit ve tabakalı 

çört, bazik volkanit, gabro ve diyabaz içerir (Şenel, 1998,15:35).  
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 Anamas- Akseki Otoktonu içinde yer alan Dumanlı Formasyonu, havzanın 

güneyinde Kırkkavak Fayı boyunca Kepez Dağı ve kuzeyinde yüzeylenir.  

Kalsitürbidit ve mikritlerden oluşan birim, yaklaşık 300 m. kalınlıktadır.  

1.1.4.Tersier 

İnceleme alanında sürekli karbonat serisi üzerine gelen ve Tersier arazisini 

oluşturan birimler, Köprü Çayı Havzası’nın doğusunda ve batısında farklılık arz 

etmektedir.  Batıda sürekli karbonat serisi üzerine allokton Antalya Napları gelirken; 

doğuda sürekli karbonat serisi ile allokton Hoyran-Beyşehir-Hadim napları arasına 

bir filiş örtüsü gelmektedir. Bu örtü geçirimsiz doğal bir bariyer özelliği taşımaktadır 

(Günay, 1981). Napların bu araziye yerleşiminden sonra büyük bir transgresyonun 

sonucu olarak Batı ve Orta Toroslar kalın Miosen çökelleriyle örtülmüştür. Eroskay 

(1968), bu çökelleri Köprü Çayı Konglomerası ve Beşkonak Formasyonu şeklinde iki 

birime ayırmış ve bu şekilde incelemiştir (Değirmenci,1989: 52).  

Araştırma sahasında Tersier arazisi; Paleosen, Eosen ve Miosen’e ait 

formasyonlar ile temsil edilmektedir.  

Paleosen 

Havzanın kuzeyinde nispeten dar bir alanda gözlenebilen Beydağları 

Otoktonu içindeki Pelitli Formasyonu, karbonat ve kırıntılardan oluşur. Birim ince-

orta tabakalı gri, yeşilimsi gri, kahve, kirli sarı haki renkli kiltaşı, marn ve 

silttaşından oluşur. Kumtaşı ve konglomeralar ara seviyeler oluşturur. Kalınlığı 0-80 

m. olan formasyon az fosil içerir (Şenel, 1998:14). 

Eosen 

 Havzanın güneyinde Antalya Napları üzerinde açısal uyumsuzlukla bulunan 

Orta Eosen yaşlı Kulalar Formasyonu gelmektedir. Formasyon kırıntılı kayaçlardan 

ve karbonatlardan oluşmakta olup, üzerinde Miosen arazisi açısal uyumsuz olarak 

örtülür (Şenel, 1998,12:22) 
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Miosen  

Köprü Çayı Havzası’nın özellikle güney kesimi çoğunlukla Antalya Miosen 

Havzası içinde yer alır. Miosen arazisi içinde en yaygın formasyonlar; kalın 

konglomeralardan oluşan Aksu Formasyonu ile kumtaşı ve şeyl ardalanmasından 

oluşan Karpuzçay Formasyonudur. 

Karpuzçay Formasyonu, Eroskay (1968) tarafından Beşkonak Formasyonu 

olarak adlandırılmıştır. Formasyon; gri, kirli sarı, kumtaşı, kiltaşı ve silttaşından 

oluşur. Yer yer kalkerli düzeyler içerir. Çok geniş bir alanda yüzeylenmekte olan 

Karpuzçay Formasyonu, doğuda Kırkkavak Fayı batıda ise Köprü Çayı ırmağı ile 

sınırlanmıştır. Aksu Formasyonu ile yatay ve düşey yönde dereceli geçişler gösteren 

formasyon, 2050 m. kalınlıktadır (Şenel, 1998,12:23). 

Havzada geniş bir yayılım gösteren ve kalın konglomeralardan oluşan Aksu 

Formasyonu’na ait çökelleri,  Eroskay (1968) Köprü Çayı Konglomerası olarak 

nitelendirmiştir. Birim, masif, kalın,yuvarlak yada yarı yuvarlak ve yer yer bloklu 

konglomeralardan oluşur.. 

1.1.5 Kuaterner 

 Köprü Çayı Havzası’nda Kuaterner’e ait formasyonlar, çoğunlukla flüvial 

kökenli oluşuklardır. Kuaterner’e ait formasyonlar Pleistosen ve Holosen yaşındaki 

birimlerden oluşur. Dedegöl Dağları’nın yüksek kesimlerinde glasyal kökenli, 

dolomit, kalker ve dolomitik kalkerlerden oluşan morenler daha çok su bölümü 

hattının doğusunda yer alır. 

Pleistosen 

 Havzanın güneyinde Akdeniz’e dökülen Köprü Çayı, Manavgat ve Aksu 

çaylarının mansap kısımlarında gözlenen konglomeralar, iyi yuvarlaklaşmış, kaba 

çakıllı ve çakılları çoğunlukla kalkerlerden oluşmuş polijenik bir konglomeradır. 

Ortalama kalınlığı 30 m. civarındadır. Ayrıca Kırkgeçit Deresi boyunca, aşınım 

malzemesinin çimentolaşması ile oluşmuş konglomeralar yer alır. 
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Holosen 

 Genellikle yeni alüvyonları kapsar. Ayrıca bu birimler içerisinde birikinti 

konileri ve yelpazeleri, yamaç molozları, delta depoları ve ovalık sahalardaki 

alüvyonlar, sayılabilir. Yeni alüvyon depoları havzanın güneyinde Serik Ovası içinde 

oldukça geniş bir yayılıma sahiptir. Ayrıca havzanın kuzeyinde Yılanlı Polyesi 

tabanında da yeni alüvyonlar önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında Köprü Çayı 

Vadisi boyunca alüvyal sahalar vadinin genişlediği geçirimsiz birimlerden oluşan 

sahalarda yer alır.  

 Köprü Çayı Havzası’nın doğudan, batıdan ve kuzeyden sınırlayan yüksek 

dağlık alanlar ile plato satıhları arasında eğim değerlerinin oldukça fazla olması, 

havza içinde yamaç döküntülerinin de geniş yer kaplamasına neden olmuştur. 

Holosen’e ait birimler içinde kıyı bölgesindeki plaj oluşukları ve kumullar da önem 

taşır.    

1.1.6. Tektonizma  

 Köprü Çayı Havzası’nda tespit edilmiş en eski temelin havzanın kuzeyinde 

yer aldığı ve Kambrien öncesi döneme ait şistlerle temsil edildiği, ayrıca Mesozoik ve 

Tersier’e ait arazilerin oldukça yaygın olduğu, Kuaterner’e ait oluşukların ise 

havzanın sınırlı alanlarında bu eski formasyonları örttüğü görülmektedir. Jeolojik 

devirler boyunca bölgede oldukça şiddetli orojenik hareketler meydana gelmiştir.  

Köprü Çayı Havzası, orojenik hareketler sırasında oluşmuş iç kavislerden birine 

rastlamaktadır.  

Batı Toroslar’ın bugünkü görünümünü kazanmasında; bölgede değişik 

dönemlerde oluşmuş nap hareketlerinin de büyük etkisi vardır. Bunlar özellikle 

Antalya Napı ile Hoyran-Beyşehir-Hadim naplarıdır. Okyanus kabuğunun kıtasal 

kabuğa bindirmesiyle oluşmuş olan Antalya Napları, Beydağları otoktonunun doğu 

ve kuzeydoğusuna, Anamas- Akseki otoktonunun ise güneyine yerleşmiştir. 

Beydağları otoktonu ile Anamas- Akseki otoktonunu birbirinden ayıran Kırkkavak 

Fayı, Miosen sonrası sıkışma rejiminden etkilenmiştir. Bu sıkışma rejimine bağlı 
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olarak Aksu bindirmesi meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak Karpuzçay 

Formasyonu kıvrımlı bir yapı kazanmıştır.  

 Bölgede Alt Miosen’e kadar hareketler kuzeyden güneye, bölgeye büklüm 

özelliği kazandıran doğu- batı yönlü hareketler ise Alt Miosen ve sonrasında 

başlamıştır. Bölgenin güneyindeki doğu- batı yönlü sıkışma hareketleri, kuzeyde 

çekme gerilimleri ile dengelenmiş ve bunun sonucu olarak da, iç kesimlerde horst ve 

grabenler oluşmaya başlamıştır. Beyşehir ve Eğridir göllerinin ilksel çanakları bu 

sırada  oluşmuştur (Ergin vd.,1986). 

İnceleme alanındaki büyük çaplı dislokasyonlar Miosen çökelmesinden sonra 

Pliosen sonu veya Pleistosen’deki epirojenik yükselmeler sırasında meydana 

gelmiştir. Köprü Çayı Havzası’nda Miosen çökellerinin Bozburun Dağı’nda deniz 

seviyesinden yaklaşık 2500 m. yüksekte bulunmaları epirojenik hareketlerin önemini 

büyük ölçüde ortaya koymaktadır (Eroskay 1968).  

Geniş ölçüde Miosen çökelleriyle dolu olan Köprü Çayı Havzası aynı 

zamanda bir senklinale tekabül etmektedir. Bu havza doğu kenarı boyunca uzanan 

Kırkkavak Fayı ile sınırlanmıştır. Aynı zamanda bir yapısal depresyon 

durumundadır. Havzada antiklinal ve senklinaller oldukça devamlı, geniş kıvrımlar 

halindedir. Köprü Çayı Havzası tabanındaki Köprü Çayı Senklinali ile batıda 

Bozburun, doğuda ise Korudağ Antiklinali önemli kıvrım sistemleridir (Foto-1). 

Kıvrımlar genellikle asimetrik ve açık tipte kıvrımlardır. Köprü Çayı Havzası’nın en 

önemli fayı Kırkkavak Fayı’dır. Havzanın doğu kenarı boyunca N-S yönlü yaklaşık 

50 km kadar devamlılığı olan bir faydır. Bu fayla güneydeki Kepez Dağı’ndan 

Değirmenözü doğusuna kadar olan bölgede Trias şeylleri ile Karpuzçay Formasyonu; 

Değirmenözü doğusundan kuzeydeki Kartoz kaynağına kadar olan bölgede ise Jura , 

Kretase yaşlı kalkerler ile Miosen yaşlı karstik konglomeralar dokanak haline 

gelmiştir. Fay düzlemini enine kesen derin vadilerde (Kırkgeçit ve Deliler Deresi) 

fay düzleminin 70-80 derece doğuya eğimli olduğu görülür (Değirmenci,1989:84). 

Trias’a ait çökellerin, Miosen çökelleri üzerinde yüksek açılı bir fay düzlemiyle yer 

alması, Yarımkavak deresi kenarındaki devrik Miosen çökellerinin fay gidişine 

uygun olarak bulunması ve de Karabucak'ta faya paralel 2 km lik kıvrımın varlığı 
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Kırkkavak fayının eğim tersinde hareket geçirdiğini göstermektedir. Buna göre, 

sıkışma yönüyle yüksek açı yapan Kırkkavak fayının, sıkışma rejimi sırasında, sağ 

yanal atımı ve eğim tersinde atımı olan bir oblik ters fay şeklinde çalışmış olması 

gerekmektedir. Köprü Çayı kıvrımlarından çıkartılan sıkışma yönüne göre de doğu-

kuzeydoğudan batı--güneybatıya doğru bir sıkışmayla gelişmiştir (Akay ve 

Uysal,1988). 

Köprü Çayı Havzası tabanındaki Köprü Çayı Senklinali ile batıda Bozburun, 

doğuda ise Korudağ Antiklinali en önemli kıvrım sistemleridir. Kıvrımlar genellikle 

asimetrik ve açık tipte kıvrımlardır.  
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1.2. JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER 

Batı Toroslar’da yer alan Köprü Çayı Havzası, çok sarp ve engebeli bir 

yapıya sahiptir. Havzanın su bölümü hattını oluşturan zirveler oldukça devamlı olup, 

bu dağlık alanlar aynı zamanda plato sathından keskin bir eğimle ayrılırlar.  

İnceleme sahası, Miosen sonrası sıkışma rejiminden etkilenmiştir. Bu sıkışma 

rejimine bağlı olarak Aksu Bindirmesi meydana gelmiş ve Karpuzçay Formasyonu 

kıvrımlı bir yapı kazanmıştır. Bu nedenle Köprü Çayı Havzası bir senklinal halini 

almıştır. Havzada antiklinal ve senklinaller oldukça devamlı, geniş kıvrımlar 

halindedir. Köprü Çayı Senklinali ile batıda Bozburun ve doğuda ise Korudağ 

Antiklinali önemli kıvrım sistemleridir. 

Köprü Çayı Havzası, Pleistosen’deki neotektonik hareketlerden de geniş 

ölçüde etkilenmiş, böylelikle faylı ve ekaylı bir yapı kazanmıştır (Foto-2). Bunun 

sonucunda meydana gelen epirojenik hareketlere bağlı olarak Köprü Çayı, vadisine 

doğru adeta gömülmüştür. Bu nedenle havzanın kuzey ucundan güneydeki Sağırin 

bölgesine kadar, pek çok yerde dar ve derin vadiler içinde akış gösterir. Bu sırada 

havzanın batısında ve doğusunda ise nisbî yükselti değerleri artmıştır.  

İnceleme sahası dâhilinde karst topografyasının tipik şekillerinden lapya, 

dolin, uvala, polye, mağara ve düdenlerin en tipik örneklerini görmek mümkündür. 

İşte tektonizmanın, karstlaşmanın ve erozyonal faaliyetlerin kontrolünde 

bugünkü görünümünü alan Köprü Çayı Havzası’nın ana jeomorfolojik üniteleri 

dağlık alanlar, alçak ve yüksek plato sahaları, ovalık sahalar ve kıyı bölümünden 

oluşmaktadır. 

1.2.1. DAĞLIK ALANLAR  

a) Havzanın Batısındaki Dağlar 

Havzanın batısındaki en önemli dağlık alanlar;  kuzeyden güneye doğru 

Dulup Dağı (2046 m.), Kuyucak Dağı (2337 m.), Sarp Dağı (2548 m.), Bozburun 
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Dağı (2505 m.) ve  Ovacık Dağı (2004 m.)dır. Bu dağlara ait çok sayıda zirve 

havzanın batısında oldukça devamlı bir görünüme sahiptir. 

Dulup Dağı 

İnceleme sahasının kuzeybatısında, Yılanlı Polye Ovası’nın ise 

güneydoğusunda yer alan Dulup Dağı (2046m.), Jura- Kretase yaşlı büyük kalker 

bloklarından oluşmuştur. Bununla bereber yakın çevresinde yer yer dolomitlere de 

rastlanmaktadır. Köprü Çayı ile Aksu Çayı havzaları arasında yer alan Dulup Dağı, 

karst topografyasına ait şekillerin iyi gelişme gösterdiği bir dağlık kütle 

durumundadır. Bu dağlık kütlenin Yılanlı Polye Ovası’na dönük kesiminde eğim 

değerleri oldukça yüksektir (Şekil-4). Lapyalarla arızalanmış olan yamaçlarında 

yüzeysel akış büyük ölçüde yeraltına intikal etmiştir. Nitekim dağın Yılanlı Polye 

Ovası ile birleştiği kesimlerde yer yer kaynaklar teşekkül etmiştir.  

Sarp Dağı Silsilesi 

 Havzanın batı kesiminde yer alan Sarp Dağı Silsilesi, havzanın en yüksek 

dağlık kütlelerindendir. Kabaca N -S doğrultusunda uzanan bu dağ sırası, kuzeyde 

Kuyucak Dağı üzerindeki Kocabulduk Tepe (2337 m.) ile güneyde Killik Dağı’na 

kadar yaklaşık 13 km. uzunluğa sahiptir. Zirve noktasını oluşturan Tengerek Tepe 

2548 m. yükseltiye sahiptir. Sarp Dağı Silsilesi üzerindeki Ayazkırı Tepe (2329 m.), 

Kürtdikmeni Tepe (1914 m.), Sülükyatağı Tepe (1696 m.) gibi tepeler farklı yükselti 

değerleri arz eder.  

Sarp Dağı ve yakın çevresi Beydağları Otoktonu üzerinde yer alan, Jura- 

Kretase yaşlı neritik kalkerlerden oluşmuştur. Bu dağ silsilesinin kuzeydoğu uzantısı 

durumundaki Kuyucak Dağı ise daha çok dolomitlerden müteşekkildir.  

Sarp Dağı’nın yamaçlarında eğim değerleri oldukça yüksektir. Yer yer bu 

eğim değerleri % 70’in üzerindedir (Şekil-4). Buna bağlı olarak geniş bir alanda 

yamaç döküntüleri meydana gelmiştir. Özellikle Sarp Dağı’nın batı eteklerinde 

Kuaterner’e ait yamaç molozları çok geniş alan kaplar. Dağın üst kesimlerinde yoğun 

bir karstlaşma söz konusu olmakla beraber, eğim değerleri azalmıştır. Buralar geniş  
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yayla alanlarıdır. Özellikle karstik çukurlukların içerisindeki alüvyal dolgu üzerinde 

gelişen otlaklar ekonomik değere sahiptir. Sarp Dağı üzerindeki karstlaşma ana 

tektonik hatlara uyumlu olarak gelişmiştir. Dağın yamaçlarındaki keskin fay 

diklikleri ve eğim kırıklıkları dağın epirojenik hareketler sonucunda yükseldiğine 

işaret etmektedir. Nitekim 2000 m.nin üzerinde yoğun olarak gözlenen karstik 

oluşumlar bunu gösterir. 

Bozburun Dağı Silsilesi      

Havzanın batısında su bölümü hattı üzerinde yer alan Bozburun Dağları’nın 

kuzey kesimi NE-SW, güney kesimi ise NW-SE istikametinde uzanmaktadır. 

Kuzeyinde Köprü Çayı’nın bir kolu olan Sanlı Dere’nin yukarı çığırını oluşturan 

Kapız Dere Vadisi ve Yuvalı Dağı; güneyinde ise Ovacık Dağı Silsilesi yer alır. 

Kuzeyindeki Yuvalı Dağı ile güneyindeki Ovacık Dağı Jura-Kretase yaşlı kalker 

bloklarından müteşekkil iken, Bozburun Dağları Miosen yaşlı konglomeralardan 

oluşmuştur. Aksu Formasyonu içinde yer alan bu konglomeralar, havzada “Köprü 

Çayı Konglomerası” olarak tanımlanmıştır. Miosen çökellerinin Bozburun Dağı’nda 

deniz seviyesinden yaklaşık 2500 m. yüksekte bulunmaları epirojenik hareketlerin 

önemini büyük ölçüde ortaya koymaktadır (Eroskay, 1968).   

Bozburun Dağları’nda yüksek eğim değerleri zirve nahiyelerine kadar devam 

eder. Farklı yükselti değerlerine sahip tepeler yer alır. Bunlardan Kocadernek Tepe 

(2505 m.), Karainbaşı Tepe (2468 m.), Azer Tepe (1999 m.) ile bu dağların 

kuzeydoğu uzantısı durumundaki Karadünek Tepe (2017 m.) en yüksek tepelerdir. 

Yoğun karstlaşmanın görüldüğü Bozburun Dağları’nda karstik oluşumlara sıkça 

rastlamak mümkündür. 

Bozburun Dağları aynı zamanda Pleistosen esnasında glasyasyona maruz 

kalmıştır. Yer yer moren depolarına rastlanmaktadır. Buzul aşındırmasına bağlı 

çukurluklar teşekkül etmiştir. Kurucaova Yaylası’nın batısında 2150 m. yükseltide 

yer alan “Gölcük Gölü” bir sirk gölüdür. Bozburun Dağları’nda glasyasyonun 

kuzeydeki Anamas Dağları’na nazaran daha alt seviyelerde oluştuğu görülür. 

Nitekim Anamas Dağları’nda glasyal çukurluklar 2300 m.nin üzerinde teşekkül 
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etmiştir. Bu durum Bozburun Dağları’nın yer aldığı güney kesimde nem oranının 

yüksek olması ile ilgilidir.  

Ovacık Dağı 

Bozburun Dağı Silsilesi’nden sonra havzanın batısında su bölümü hattı, 

kuzeyden güneye doğru Gökbel Tepe, Karacaağaç Dağı, Akdağ, Sofra Dağı ve daha 

sonra Ovacık Dağı’ndan geçer. Ovacık Dağı (2004m.)’nın batısında Sarp Dağı( 1427 

m) ve daha güneyde Akdağ’dan itibaren yükselti hızla azalır. Artık havzanın su 

bölümü hattı küçük tepeleri takip eder. 

Ovacık Dağı, genel olarak Jura- Kretase yaşlı büyük kalker bloklarından 

müteşekkildir. Nitekim bu dağlık kütlenin bilhassa kuzeyinde makro ve mikro karstik 

şekiller yaygındır. Dağın güneybatısında Kretase yaşlı ofiolitlerden oluşmuş geniş bir 

arazi yer alır. Ovacık Dağı’nın güney yamaçlarında yüksek eğim değerlerine bağlı 

olarak oluşmuş yamaç molozları geniş alan kaplar.  

b) Havzanın Doğusundaki Dağlar 

 Havzanın doğu kesimdeki en önemli dağ sırası Anamas Dağı Silsilesidir. 

Havzanın batı kesiminde su bölümü hattını da oluşturan diğer önemli dağ sıraları; 

Kartoz Dağı (2320 m), Emerdin Dağı (2405 m) ve Kovacık Dağı (2268m.)dır.   

Anamas Dağı Silsilesi 

 Anamas Dağı Silsilesi, havzanın kuzeydoğunda yer alır. Eğirdir Gölü 

depresyon alanı ile Beyşehir Gölü depresyon alanı arasında kabaca NW-SE 

doğrultusunda uzanmaktadır. Havzanın bu kesimde su bölümü hattı 2000 m.nin 

üzerinde zirveleri takip eder. Su bölümü hattı havzanın en kuzey noktasını oluşturan 

İkiz Tepe’(2151 m.)den itibaren Dedegöl Dağı’(2992 m.)na kadar; Güllüce Dağı 

(2388 m.), daha sonra Büyükermili Tepe, Küçükbuğdaylı Tepe, Aralık Tepe, 

Burçakkırı Tepe ve Mehmetkırı Tepe(2112 m.) gibi tepeleri takip eder. Anamas Dağı 

silsilesinin en yüksek yerini, 2992 m. yükseltiye sahip Dedegöl Dağı oluşturur ve bu 

dağ Batı Toroslar’ın en yüksek zirvelerinden biridir. 
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  Anamas Dağı Silsilesi genel olarak Jura-Kretase yaşlı kalkerlerden 

oluşmuştur. İkiz Tepe’den Mehmetkırı Tepe arasındaki hattın güneybatısında 

Anamas Dağları’nın eteklerinde Trias yaşlı kumtaşı, kiltaşı ve konglomeralar ile 

Trias yaşlı kalker ve dolomitler görülür.  Bu kesimde, Anamas Dağı’nın ana tektonik 

doğrultusuna uygun olarak gelişmiş Mesozoik yaşlı kalkerler ile Trias yaşlı şeyllerin 

dokanağında “Anamas Fayı” yer alır. Bu fay boyunca kaynaklar teşekkül etmiştir. 

Daha doğuda Beyşehir Gölü depresyonunun oluşumuna neden olan doğrultu atımlı 

Beyşehir Fayı ile birlikte düşünüldüğünde Anamas Dağı Silsilesi’nin iki depresyon 

alanı arasında bir horst, özelliği gösterdiği ortaya çıkar (Selçuk Biricik 1982:69).  

 Anamas Dağı Silsilesi’nin güneydoğu kesiminde yer alan Dedegöl Dağı 

(2992 m.), genelde dolomitik kalkerlerden müteşekkildir. Sahanın en yüksek kesimi 

olmasında dolomitlerin magnezyum içeriğinin fazla olmasının rolü büyüktür 

(Ünaldı,1990:65). Aynı zamanda Dedegöl Dağı’nın kuzeyinde 1555 m. kottan 

boşalan Pınargözü Mağarası Kaynağı ile Dedegöl Dağı’nın batısında 1120 m. kottan 

boşalan Karacahisar-Pınargözü Kaynağı sularının magnezyum içeriği fazladır 

(Değirmenci,1989:249) 

 Anamas Dağı Silsilesi üzerinde karstik ve glasyal-periglasyal şekiller iyi bir 

gelişme göstermiştir. Makro ve mikro karstik şekillerin gelişimine neden olan Jura-

Kretase yaşlı kalkerler Anamas Dağları ve özellikle Beyşehir Gölü Havzası dâhilinde 

geniş bir yayılıma sahiptir. Nitekim Anamas Dağları’nda Eosen kalkerleri içinde 

lapyalara ve küçük çaplı dolinlere rastlanırken; Permo-Karbonifer’e ait kalkerler 

üzerinde karstlaşmaya rastlanmamıştır (Selçuk Biricik 1982:70). Karstlaşmanın 

kaide seviyesini Paleozoik yaşlı şistler ile Kretase yaşlı ofiolitik birimler oluşturur. 

Anamaslarda karstlaşma, buzullaşmadan önce, muhtemelen Pliosen’de başlamıştır. 

Nitekim zirve kesimlerinde bazı dolin tabanlarının glasyal ve periglasyal malzeme ile 

dolu olması karstlaşmanın buzullaşmadan önce başladığını göstermektedir. Karstik 

şekiller içinde lapya ve dolinler yaygındır. Yer yer uvala ve polyelere de 

rastlanmaktadır. Lapyalar, orman üst sınırının üzerinde, genellikle glasyal sirklerle 

dolinlerin yamaçlarında görülürler. Bunlar daha çok nival lapyalardır. Ayrıca çatlak 

lapyaları, kanalcıklı ve oluklu lapyalarda görülür. Dolinler ise orografik ve tektonik 
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doğrultuya paralel olup, dolinlerin teşekkülünde kimyasal çözünmenin yanı sıra, 

kalkerler içindeki diaklazlar ve çatlaklar çözünmeyi hızlandırmıştır. Ayrıca dolinlerin 

kenarları lapyalarla parçalanmıştır (Selçuk Biricik 1982:71-72).  

Anamas Dağları’nda üç dolin zonu yer alır. Bunlardan ilki Sindel Çukurları 

Mevkii’nde yer almakta olup, buradaki dolinler daha dik yamaçlıdır. İkinci dolin 

zonu Katransivrisi Tepe ile, Ceşandibi Tepe arasındaki alan ile bunun kuzeyine 

rastlayan kısmı içine alır. Daha doğuda üçüncü bir dolin zonu yer alır (Atalay, 

1987:33). Ayrıca, Anamas Dağları’nda masif kalkerler üzerinde,  çok sayıda düden 

teşekkül etmiştir. Çayır Yaylası, Sarıalan Yaylası ve Eğriçöz Mevkii’ndeki düdenler 

dikkat çekicidir. Özellikle Çayır Yaylası’ndaki Buğdaylıklı Düdeni ile Eğriçöz 

Mevkiinde bulunan Eğriçöz Düdeni en büyük olanlarıdır. Bu düdenlerin Beyşehir ve 

Köprü Çayı Havzası’ndaki muhtelif kaynakları beslediği bilinmektedir.  

Anamas Dağlarında yer alan diğer bir karstik oluşum mağaralardır. Bunlar 

içinde en dikkati çeken Pınargözü Mağarası’dır. 1971’de Fransız speleolog Claude 

Chabert tarafından haritalanan mağara ülkemizin en uzun mağarası olarak 

bilinmektedir. Mağarada 19 şelale, 5 sifon tespit edilmiştir. Mağara ağzında çok 

kuvvetli hava akımları söz konusudur. Aynı bölgede yer alan diğer bir mağara da 

Karataşini Mağarası’dır. Bu mağara yaklaşık 6,5 km. uzunluğa sahip olup, kalker 

tabakaları içinde bir fay boyunca gelişmiştir. Düden özelliği gösteren mağaranın 

derinliği -112 m. olarak ölçülmüştür. Bu mağaranın Pınargözü Mağarası ile 

muhtemel bağlantısı söz konusudur. Ayrıca Dedegöl Dağı’nda Kuzukulağı 

Yaylası’nda bulunan Kuyukuyu Mağarası’nın Boğaziçi Üniversitesi mağara 

araştırmacıları tarafından haritası çıkarılmıştır. 1231 m. uzunluğa sahip mağara -832 

m. derinliği ile şu anda ülkemizin en derin mağaralarındandır (Gökdayı,2007).   

Anamas Dağları’nda Mesozoik yaşlı kalkerler ile Trias yaşlı şeyllerin 

dokanağındaki Anamas Fayı’nın kuzeydoğu-güneybatı doğrultusuna paralel olarak 

gelişmiş olan Sorgun Mağarası, 302 m. uzunluğunda olup, mağara içinde sarkıt, dikit 

ve sütunlar iyi bir gelişme göstermiştir. Mağara’dan boşalan kaynak, Başpınar 

Kaynağı ile aynı akifer sisteminin boşalımlarıdır (Değirmenci ve Günay,1989). 

Sorgun Mağarası Kaynağı’nın daha kuzeydeki Eğriçöz düdenleri ile muhtemel 
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bağlantısı söz konusudur. Sorgun Mağarası kaynağının debisi kış ve ilkbahar 

aylarında artmakta, yaz ve sonbahar aylarında ise zayıflamaktadır. Sorgun 

Mağarası’nın su çıkan ağzının dar olması nedeni ile bilhassa debinin arttığı aylarda 

hemen boşalamamakta ve mağara içinde su yükselerek tüm mağarayı boğmaktadır. 

Anamas Dağları’nda, karstik oluşumların oldukça iyi bir gelişim gösterdiği Çayır 

Yaylası’nda Kızıldağ (2335 m.)’ın kuzeybatısında yer alan Civini Mağarası, önemli 

bir karstik oluşum olarak dikkat çekmektedir (Isparta Çed Raporu,2006).  

Anamas Dağı Silsilesi’nin en yüksek kesimini oluşturan Dedegöl Dağı, 

Pleistosen esnasında glasyasyona maruz kalmıştır. Burada Karagöl adı verilen 

çukurluk bir sirk gölüne tekabül etmektedir. Özellikle Dedegöl Dağı’nın zirve 

kesimlerinde glasyal şekiller, tazeliklerini halen korumaktadır. Bu şekiller 

Pleistosen’de vuku bulan iklim değişikleri ile ilgilidir. Bölgedeki glasyal sirkler, 

dolin ve uvalalardan tamamen farklıdır. Sirkler 2300 m.’nin üzerinde teşekkül 

etmiştir. Dedegöl Dağı sirkleri iki ana grupta toplanır. Birincisi, Kısırçeşme Sirkleri 

ve ikincisi ise Karagöl Sirkleridir. Ayrıca Karagöl ile Çamurluk Mevkii arasındaki 

sahada Hörgüçkayalar göze çarpacak şekilde görülür. Yine Dedegöl Dağı civarında 

asılı halde kalmış glasyal vadiler vardır. Bunların dışında Glasyal kökenli boğazlar, 

glasyal birikim şekilleri, Periglasyal ve Flüvio-glasyal depolar görülmektedir (Selçuk 

Biricik 1982:75-72). Dedegöl Dağı zirvesine yakın bir bölgede alttan ve yanlardan 

geçirimsiz koyu-siyah renkli şeyller ile sınırlı bir çukurlukta oluşmuş, yaklaşık 200 

m. çapındaki Karagöl’e bu ismin verilmesinin nedeni, göl tabanındaki koyu-siyah 

renkteki şeyllerin göle koyu bir görüntü vermesidir.  

Dedegöl Dağı’nın güneybatı eteklerinde geniş bir alanda Kuaterner’e ait 

yamaç döküntüleri görülür. Nitekim Dedegöl Dağları’nın Köprü Çayı Havzası’na 

dönük bu kesimlerinde eğim değerleri oldukça fazladır.  

Kartoz Dağı 

Dedegöl Dağı’nın güneyindeki Kartoz Dağı (2320 m.), Trias yaşlı 

kalkerlerden oluşmuştur. Dağın eteğinde Trias yaşlı şeyller ile Trias’a ait kalkerlerin 
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dokanağından Kartoz Kaynağı çıkmaktadır. Bu kaynak yöre de “Suyun Gözü” olarak 

bilinmekte olup, kaynağın çıkış yeri bir tektonik bir faya tekabül etmektedir.  

Kartoz Dağı’nın kuzeyinde ve güneyinde su bölümü hattı oldukça devamlı 

olup, plato yüzeyinden keskin bir eğimle ayrılmaktadır. Ayrıca bu kesimde dağın 

zirveleri keskin bir sırt görünümü almıştır. Bunda Trias yaşlı kalkerlerin monoklinal 

bir bünye özelliği göstermesi etkili olmuştur. Nitekim bu kesimde kuesta sırtları 

oldukça belirgindir. Plato yüzeyinde ise Trias’a ait şeyller üzerinde yatay bünye 

şekilleri iyi bir gelişme göstermiştir (Foto-3). Bununla beraber bu kesimde Kartoz 

Dağı’nın zirve nahiyeleri ile plato yüzeyi arasındaki yükselti farkı azalmıştır. Ancak 

güneye doğru bu yükselti farkı artmaktadır. Dağın eteklerinde meşe ormanları dikkat 

çeker. 

Emerdin Dağı 

 Kartoz Dağı’nın güneyinde su bölümü hattı Divlim Tepe (2181 m.), İtyalağı 

Tepe (2016 m.) gibi tepeleri takip ederek Emerdin Dağı(2405 m.)’na ulaşır. Dağın 

Köprü Çayı Havzası’na dönük kesiminde eğim değerleri oldukça fazladır. Trias yaşlı 

kalker, dolomitik kalker ve dolomitlerden oluşmuş olan Emerdin Dağı’nın kuzey ve 

güney yamaçlarında Trias yaşlı şeyller geniş alan kaplar. Dağın eteklerinde yer yer 

Kuaterner’e ait yamaç molozları görülür. Emerdin Dağı’nın doğusunda geniş 

yaylalar yer alır. Bu yayla alanları daha çok uvala tabanlarına tekabül eder ve bu 

kesimde yoğun bir karstlaşma söz konusudur. Mikro ve makro karstik şekiller iyi bir 

gelişme göstermiştir. Dağın kuzeyinde “Emerettin Beli” olarak nitelendirilen, konar-

göçerlerin önemli göç yolları arasında yer alan bir geçit yer alır.  Emerdin Dağı’nın 

güneyinden itibaren havzanın dağ sıraları iki kol halinde güneye doğru uzanır. 

Batıdaki kol Kırkkavak Fayı boyunca N-S doğrultusunda ana tektonik hatlara paralel 

olarak uzanır. Fay boyunca oluşan dağlık sıra Miosen sonrası sıkışma rejiminin bir 

ürünüdür.  

 Köprü Çayı Havzası’nın en büyük ve en önemli fayı Kırkkavak Fayı’dır. 

Havzanın doğu kenarı boyunca K-G yönlü yaklaşık 50 km. kadar devamlılığı olan bir 

faydır. Bu fayla güneydeki Kepez Dağı’ndan Emerdin Dağı’nın güneyine kadar olan 
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bölgede doğudaki geçirimsiz Trias şeylleri ile batıdaki yine geçirimsiz Miosen yaşlı 

şeyller; Emerdin Dağı’nın güneyinden kuzeydeki Kartoz kaynağına kadar olan 

bölgede ise Jura, Kretase yaşlı kalkerler ile Miosen yaşlı karstik konglomeralar 

dokanak haline gelmiştir. Fay düzlemini enine kesen derin vadilerde, fay düzleminin 

70-80 derece doğuya eğimli olduğu görülür. Kırkkavak Fayı, Pliosen sonunda veya 

Pleistosen’de meydana gelmiştir (Eroskay,1968). Miosen’deki sıkışma yönüyle 

yüksek açı yapan Kırkkavak Fayı’nın, sıkışma rejimi sırasında, sağ yanal atımı ve 

eğim tersinde atımı olan bir oblik ters fay olduğu ve Köprü Çayı kıvrımlarından 

çıkartılan sıkışma yönüne göre de kuzeydoğudan güneybatıya doğru bir sıkışmayla 

geliştiği belirlenmiştir (Akay ve Uysal,1988). 

  Kırkkavak Fayı’nın doğusunda ikinci kıvrım hattı havzanın doğu sınırını 

belirler. Bu kıvrım hattı, önce NW-SE, daha sonra N-S ve NE-SW doğrultusunda 

uzanmaktadır. Dolayısıyla havza sınırı doğuya doğru genişlemiştir. Bu kesimde 

havzanın su bölümü hattını oluşturan tepeler, kuzeyden güneye doğru; Çürükdağ 

Tepesi (2222 m.), Gökkuşak Tepesi (1862 m.), Akdağ Tepe (1991 m.), Susuzkır 

Tepe ve Çiğdemli Tepe (2013 m.) ile Kovacık Dağı’na kadar uzanır. 

Kovacık Dağı  

 Bu dağlık kütle havzanın doğu kesiminde 2000 m.nin üzerinde çok sayıda 

yüksek zirvelerden oluşmuş en son dağlık saha olarak dikkat çeker. Kovacık 

Dağı’nda yükselti en fazla  2268 m. olup, güney kesimde 2251 m. olan Oyuk 

Tepesi’ne kadar yüksek zirveler devam eder. Bu dağlık kütlenin Köprü Çayı 

Havzası’na dönük batı yamaçlarında eğim değerleri oldukça fazladır. Yüksek 

kesimlere ve doğuya doğru nispeten geniş bir alan Jura-Kretase yaşlı kalker, 

dolomitik kalker ve dolomitlerden müteşekkildir. Yamaçlarında ise Trias yaşlı kalker 

ve dolomitler geniş yer kaplar. Dağın eteklerinde Trias yaşlı şeyller yer alır. Bu 

kesimde yer yer Kuaterner’e ait yamaç molozları da görülür. Bu dağlık kütlenin 

yüksek kesimlerinde yaylalar geniş alan kaplamakta olup, mikro ve makro karstik 

şekiller çok iyi gelişme göstermiştir. Yayla alanları daha çok uvala tabanlarına 

tekabül eder. Çok sayıda düdenin bulunduğu bu yüksek alanlarda kalkerlerin su 

tutma kapasiteleri oldukça düşüktür. Bunlar içinde Derme Yayla ile güneyde Kepez 



 

 

34

             
 

 

Yaylası Mevkii’ndeki düdenler önem arz etmektedir. 1690 m. kotta yer alan Derme 

Düdeni, 619 m. uzunluk ve – 311 m. derinliğe sahiptir (Bümak, 2004).  

Kovacık Dağı’nın bulunduğu kesimde havza doğu- batı istikametinde gittikçe 

daralmıştır. Bu dağlık sahadan sonra havza tekrar genişler. Daha doğudaki Kaklık 

Dağı’(1870 m.)ndan itibaren yükselti hızla azalır ve havzanın su bölümü hattı küçük 

tepeleri takip eder. 

1.2.2. PLATO SAHALARI 

Köprü Çayı Havzası’nda plato satıhları geniş alan kaplamakta olup, genellikle 

su bölümü hatlarını belirleyen dağlık alanlar, plato yüzeylerini doğudan ve batıdan 

sınırlamaktadır. Bu plato sahaları tektonizma, karstlaşma ve erozyonal faaliyetlerin 

müşterek etkisi sonucu oluşmuştur. Ayrıca plato yüzeyleri deniz seviyesine göre 

farklı yükselti kademelerine tekabül eder. Dolayısıyla plato sahalarını yüksek plato 

sahaları ve alçak plato sahaları olarak iki ana başlıkta incelemek mümkündür.   

a) Yüksek Plato Sahası 

Yüksek plato sahası, Köprü Çayı Havzası’nın orta ve kuzey kesimine tekabül 

eder. Bu plato sahası farklı litolojik birimlerden oluşmuş olmakla beraber, kalkerli 

araziler hâkim durumdadır. Bu nedenle platoların büyük bir kısmı karstik plato 

özelliği gösterir. Özellikle yüksek plato sahasında akarsular oldukça derin vadiler ile 

plato yüzeylerini tamamen parçalamıştır. Akarsuların oldukça derin vadiler 

oluşturmalarında karstik yapının yanı sıra, havzanın büyük bir kısmının neotektonik 

hareketlerden büyük ölçüde etkilenmiş olması, akarsuların yataklarına adeta 

gömülmesine neden olmuştur. Böylelikle akarsular gömük menderesler ve epijenik 

vadiler oluşturmuşlardır. Nitekim Olukköprü Kaynakları’nın bulunduğu kesimde, 

kanyonun daha üst yükseltilerinde terkedilmiş eski kaynak boşalım ağızlarının varlığı 

bu gömülmeyi açıkça ortaya koymaktadır.  

Havzanın bazı kesimlerinde ise bu gömülme gerçekleşmeyip, drenaj şebekesi 

bozulmuş ve terk edilmiş akarsu yatakları ortaya çıkmıştır. Örneğin; Köprülü 

Kanyon’un kuzeyinde Çaltepe Köyü’nün doğusunda eğim değerlerinin azalmasına 
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bağlı olarak akarsuyun sık sık yatak değiştirdiği gözlenmiştir. Nitekim burada akarsu 

vadisinin kenarlarında eski akarsu yatakları taraçalar meydana getirmiştir.  

 İnceleme sahasında blok faylanma hareketleri yaygın olarak meydana gelmiş 

ve bunun sonucunda akarsu vadileri asimetrik bir görünüm kazanmıştır. Nitekim 

havzanın birçok yerinde bu asimetrik vadi profillerini gözlemlemek mümkündür. Bu 

durum akarsu vadilerinde eski akarsu yataklarının oluşturduğu taraça seviyelerinin 

teşekkülüne neden olmuştur. Bunun yanında blok faylanmalara bağlı düşey atımların 

ortaya çıktığı ve fay breşlerinin teşekkül ettiği görülür.  

 Köprü Çayı Havzası farklı jeolojik zamanlarda nap hareketlerine maruz 

kalmıştır. Bunun sonucunda topografya yüzeyinde şaryajlı yapı profilleri teşekkül 

etmiştir.  

 Anamas dağlık kütlesinin kalın kalker tabakalarından oluşmuş kesimlerinde 

yüzeysel akış oldukça azdır. Bu nedenle kuru vadi tabanları fazlaca görülür. 

Havzanın kuzeyinde Anamas Dağları’nın güney ve güneybatısında Sorgun Dere, 

Yayla Deresi ile Yılanlı Polye Ovası’nın güney ve güneydoğusunda geniş bir alanda 

Ayvalı Çayı, Başak Dere, Kartoz Çayı ve bunların kolları tarafından parçalanmış 

geniş bir plato alanı görülür. Bu plato alanının yükseltisi güneye doğru azalmaktadır. 

Ayrıca bu kesimde sürekli akarsular fazladır. Bu durum elbette litolojik yapı ile 

yakından ilgilidir. Nitekim akarsular, Trias yaşlı kumtaşı ve şeyllerden oluşan 

geçirimsiz birimler üzerinde akış göstermektedir. Ayrıca bu akarsular Pleistosen’de 

bölgenin toptan yükselmesine bağlı olarak yataklarını iyice derinleştirmişlerdir. Yine 

bu kesimde Prekambriyen yaşlı şistler nispeten geniş alan kaplamaktadır. Havzanın 

kuzeyindeki bu plato sathı üzerinde litolojik yapı ve eğimin etkisine bağlı olarak 

akarsular plato sathını iyice parçalamıştır. Bilhassa Dedegöl Dağı’nın batısında eğim 

değerlerinin oldukça fazla olduğu dağlık alandan kuvvetli bir akımla inen bazı 

akarsular, özellikle kalker tabakaları içinde derin kanyonlar oluşturmuşlardır. 

Dedegöl Dağı’nın kuzey batısında, Melikler Yaylası’nın batısında, Kapız Dere’nin 

açmış olduğu vadi yaklaşık 4 km. uzunluğunda bir kanyon özelliği gösterir. Jura-

Kretase yaşlı kalker tabakaları içinde gelişmiş olan vadinin genişliği yer yer 5 m.nin 

altına kadar iner. Derinliği ise bazı kesimlerde 500 m.nin üzerindedir. İçerisindeki 
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İnice Mağarası, çeşitli yükseklikte şelaleler ve sahip olduğu doğal bitki örtüsü ile 

dikkat çeker.  

 Havzanın yukarı kesiminde Karacahisar’ın güneyinde Köprü Çayı’nın bir 

kolu olan Başak Dere yaklaşık 12 km. uzunluğunda oldukça derin bir vadi içine 

gömülmüş olarak akış gösterir. Özellikle Pınargözü Kaynağı’nı aldıktan sonra akımı 

kuvvetlenen Başak Dere, Trias yaşlı geçirimsiz birimler içinde kuvvetli bir yüzeysel 

akışa sahip olmuştur.  

Havzanın kuzeyinde yüksek plato sathı üzerinde bilhassa Trias yaşlı 

geçirimsiz birimler karstlaşmayı önemli oranda sınırlandırmaktadır. Karstik 

oluşumlar plato sathı ile dağlık alanların kesişim alanlarında daha ziyade 

görülmektedir. Özellikle Anamas Dağı Silsilesi içinde çeşitli düdenlerden yeraltına 

intikal eden karstik sular plato sathı üzerinde çeşitli kaynaklar vasıtasıyla yeryüzüne 

çıkmaktadır. Buralarda çeşitli büyüklükte mağaralar teşekkül etmiştir. Köprü 

Çayı’nın yukarı mecrasını oluşturan Aksu Çayı Vadisi’ndeki Zindan Mağarası Jura-

Kretase yaşlı breşik ve türbiditik özellik taşıyan kalker formasyonları içinde, genel 

olarak ana tektonik hatlara uygun olarak kuzey- güney doğrultusunda gelişmiştir. 

Mağara girişinin Köprü Çayı’ndan 12 m. daha yüksekte yer alması, mağaranın 

tabanının daha derine kazılmasını engelleyen yerel bir kaide seviyesi 

oluşturmaktadır. Değişen derinlik ve genişlikte dev kazanları ve çakıl blokları daha 

önceden burada kuvvetli bir yeraltı deresinin aktığını göstermektedir. Değişik 

kalınlık ve yükseklikte sarkıt ve dikitler bulunmaktadır. Mağaranın ana galerisinde 

doğal bir duş alanı teşekkül etmiştir. 740 m. uzunluktaki mağaranın derinliği 21 

m.dir (Değirmenci,1989).  

Yine havzanın kuzeyinde Köprü Çayı’nın yukarı mecrasını oluşturan Aksu 

Çayı’nın bir kolu olan Yayla Dere havzasındaki Gümüşini Mağarası 201 m. 

uzunluğunda olup, Üst Trias'tan Üst Kretase'ye kadar olan kalker tabakaları içinde 

tektonik hatlar boyunca gelişmiştir. Mağara içinde sarkıt ve dikitler iyi bir gelişim 

göstermiştir. Kesme Kasabası’nın yaklaşık 4 km. güneybatısında Köprülü Kanyonun 

yamacında Kretase kalkerleri içinde bir fay boyunca gelişmiş olan Kuz Mağarası, 

Köprü Çayı’nın zaman içinde derine gömülmesi sonucu ortaya çıkmış bir fosil 
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mağaradır. 224 m. uzunluğundaki mağaranın girişi oldukça dik bir yamaca 

rastlamaktadır. Mağarada uzunlukları 15-20 m.yi bulan dev sarkıt ve dikitler yer alır  

(Isparta ÇED Raporu,2006). Havzanın kuzeyinde bu mağaraların dışında gerek 

dağlık alanda, gerekse yüksek plato sathı üzerinde çok sayıda mağara oluşumuna 

rastlanmaktadır.  

 Havzanın nispeten orta kesiminde plato sathı üzerinde, Kartoz Çayı’nı da 

bünyesine katarak kuvvetli bir akıma sahip olan Köprü Çayı, Değirmenözü 

Kaynağı’na kadar oldukça derin bir vadi içinde akış gösterir (Foto-5). Vadi yer yer 

kanyon niteliği kazanır ve talvegten itibaren yükseklik 200-300 m.ye ulaşır. Vadinin 

genişliği 2 m.nin altına kadar iner. Bu kesimde litolojik yapı Kretase kalkerleri ile 

Miosen yaşlı konglomeralardan oluşmuştur. Miosen yaşlı konglomeralar karstik 

özellikte olup, içinde çok sayıda dolin, düden ve mağara oluşumlarına 

rastlanmaktadır. Son derece geçirimli birimlerden oluşan bu kesimde güneye doğru 

yüzeysel akış azalmaktadır. Plato sathı üzerinde yoğun bir karstlaşma söz konusudur.  

Değirmenözü Kaynağı ile kuzeyindeki mağara ve düdenler aynı akifer sistemi 

içindedirler (Değirmenci ve Günay, 1989). Bu kaynaklar Jura- Kretase yaşlı kalkerler 

ile Miosen yaşlı geçirimsiz birimlerin dokanağından çıkmaktadırlar.  

 Yeşilbağ ve Çukurca çevresinde çok sayıda dolin, uvala, düden, obruk ve 

mağara oluşumu teşekkül etmiştir (Foto-6). Bunlardan Asarcık Mevkii’ndeki  Cıvık 

Obruğu, yaklaşık 140 m. derinliğinde olup, yöredeki en derin mağara durumundadır 

(Bümak,2004). Yeşilbağ Köyü içinde akış gösteren dere, köy camisinin tam altında 

Yeşilbağ Düdeni’ne batmaktadır. 915 m. kottaki Yeşilbağ Düdeni’nin uzunluğu 95 

m., derinliği ise -62 m.(Değirmenci 1990) dir. Düden, belirli bir süre foseptik olarak 

kullanılmıştır.  

Değirmenözü Köyü’nün güneybatısında bir menderes yaparak,  güneye 

yönelen Köprü Çayı yaklaşık 1,5 km. uzunluğunda bir kanyon içinde akış 

gösterdikten sonra Çaltepe güneyine kadar; yaklaşık 15-20 km. menderesler yaparak 

akış gösterir. Derinliği azalan akarsuyun içinde kum adacıkları teşekkül etmiştir. 

Eğim değerlerinin azalmasına bağlı olarak oldukça yavaş bir akış gösteren Köprü 
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Çayı, bu kesimde yöre halkı tarafından “Uyuyan Su” olarak nitelendirilmiştir. Akarsu 

vadisinin kenarlarında eski taraçalarının varlığı da akarsuyun sık sık yatak 

değiştirdiği kanıtlamaktadır. Ayrıca yine bu kesimde Kuaterner’e ait alüvyal depolar 

önemli yer tutar.  

Köprü Çayı, Çaltepe Köyü’nün güneyinden Olukköprü Mevkii’ne kadar 

yaklaşık 16 km. uzunluğunda oldukça derin bir kanyon içinde akış göstermektedir. 

Köprülü Kanyon Vadisi, Miosen yaşlı konglomeralar içinde gelişmiştir (Foto-8). 

Konglomeralar; tabaka düzlemleri, kırık ve çatlak sistemleri boyunca gelişmiş 

karstlaşmaya bağlı olarak son derece geçirimli bir nitelik kazanmıştır. Kanyonun 

güney kesiminde; geniş bir alanda yayılım gösteren, kumtaşı ve şeyl 

ardalanmasından oluşmuş birimler ile konglomeralar dokanak halindedir. Olukköprü 

Kaynakları’da konglomeraları doğu ve güneyden sınırlayan geçirimsiz birimlerin 

dokanağından yeryüzüne çıkmaktadır.  

Köprülü Kanyon Vadisi’nin batı kesiminde konglomeralar üzerinde yoğun bir 

karstlaşma görülür. Konglomeraların geçirimlilikleri düşük olduğu halde; tabaka 

düzlemleri, kırık ve çatlak sistemleri boyunca gelişen karstlaşma sonucu son derece 

geçirimli bir nitelik kazanmalarına neden olmuştur. Konglomeralar üzerindeki karst 

topografyası, önemli farklılıklar içermektedir. Konglomera tabakaları yatay özelliğini 

çoğu yerde korumuştur. Yüzeydeki yoğun karstlaşma esnasında konglomera 

tabakalarının masif, kalın, yuvarlak ve de bloklu unsurlardan teşekkül ettiği 

kesimlerde çözünme azalmış; buna mukabil kalker harcının fazla olduğu tabakalar 

ise fazlaca çözülmüş ve çeşitli büyüklükte sütun yapıları gelişmiştir (Foto-9). Ayrıca 

konglomeraların masif halde olduğu kesimlerde mikro karstik şekiller gelişmemiştir. 

Yine konglomera içinde gelişmiş mağaralarda sarkıt, dikit ve sütun oluşumlarına 

rastlanmamıştır. Nitekim konglomeralar içinde doğrultu atımlı bir fay boyunca 

gelişmiş olan Kuruköprü Mağarası içinde de bu oluşumlar gözlenmemektedir. 

Toplam 530 m. uzunluğunda aktif bir mağara olan Kuruköprü Mağarası’nda, yer altı 

suyu seviyesi kurak dönemde 35 m. kadar nehir seviyesinin altına düşmekte, kışın-

yağışlı dönemde ise, 8-10 m. kadar ırmak seviyesi üzerine çıkmaktadır (Değirmenci 

1989).  
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Köprülü Kanyon Vadisi boyunca kanyon içinde de karstik oluşumlar iyi bir 

gelişme göstermiştir. Bilhassa düden ve mağara oluşumları dikkat çeker. Köprü 

Çayı’nın yatağına fazlaca gömülmesi akarsuyun yan kollarına ait vadilerin asılı 

kalmasına neden olmuştur. Bu kesimde çok sayıda asılı vadi profili gözlenmektedir. 

Buna bağlı olarak 60 m.yi bulan şelaleler oluşturmuştur. Bu durum Köprü Çayı’nın 

yatağına ne denli fazla gömüldüğünü göstermesi açısından önemlidir. Kanyonun 

bilhassa güney kesiminde daha üst yükseltilerinde terkedilmiş eski kaynak boşalım 

ağızlarının varlığı; kaynak boşalım düzeyinin Köprü Çayı’na  bağlı olarak alçaldığını 

göstermektedir. Ayrıca Köprülü Kanyon’un özellikle güney kesiminde, nehir yatağı 

boyunca görülen büyük kaya blokları; aşınım sürecinin hızlı bir şekilde devam 

ettiğini göstermektedir.   

Köprülü Kanyon Vadisi boyunca Köprü Çayı’na dökülen yan dereler de, 

bilhassa vadinin güney kesiminde dar ve derin vadiler oluşturmuşlardır. Ana vadinin 

batı kesiminde Büğrüm Köprü’nün kuzeybatısına doğru, Değirmen Deresi’nin açmış 

olduğu derin vadi, bir kanyon vadi özelliği gösterir. Ancak ana vadinin doğusunda 

Beşkonak Formasyonu’na ait geçirimsiz birimlerden dolayı dar ve derin vadi profili 

görünümü tedricen ortadan kalkmıştır. Köprü Çayı’nın bir kolu olan Deveyokuşu 

Deresi Vadisi, Miosen yaşlı şeyl ve kumtaşı ardalanmasından oluşmuş olup, buradaki 

litolojik birimler karstlaşmayı sınırlandırmıştır. Deveyokuşu Mevkii’nde, toprağın 

üst kısmındaki geçirimsiz killi tabakalar özellikle kış aylarında aşırı yağışla beraber 

tamamen şişerek geniş bir alanda heyelanlara neden olmuştur (Foto-10). Toprağın üst 

katındaki aşırı yıkanma belirgin bir şekilde gözlemlenmektedir. Tabakaların eğim 

istikametinde uzanış gösterdiği kesimlerde daha geniş bir alanda kaymalar 

gerçekleşmiştir. Bu kesim aynı zamanda N-S doğrultulu ve güneye dalımlı bir 

antiklinal eksenine tekabül eder. 

b) Alçak Plato Sahası 

Köprü Çayı; Köprülü Kanyon’un güneyinde Olukköprü Mevkii’nden itibaren 

oldukça dar ve derin bir boğazdan kurtularak, alüvyal dolgulu ve geniş tabanlı bir 

vadi içinde akış gösterir. Olukköprü’nün güneyinden itibaren ırmağın Akdeniz’e 

döküldüğü yere kadar olan kısım Köprü Çayı’nın aşağı çığırını oluşturur.  
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Beşkonak’ın güneyinden itibaren yine dar bir vadi profili oluşmuş olsa da, kuzeydeki 

gibi dar ve derin vadiler bu kesimde görülmez. Bununla beraber doğu ve batı 

kesimden akarsuya katılan yan derelerin araziyi parçalamasıyla alçak bir plato sathı 

teşekkül etmiştir. Yukarı havzada olduğu gibi plato oluşumunda flüvyal etmenler 

kadar litolojik yapı da etkili olmuştur. Ancak bu kesimde Beşkonak’ın güneyinde 

ırmak üzerindeki beton köprünün kuzeyine kadar yaklaşık 10 km. kadar akarsu 

Miosen yaşlı kumtaşı, şeyl ardalanmasından oluşmuş geçirimsiz birimler içinde akış 

gösterir. Yine bu kesimde eğim değerlerinin azalmasına bağlı olarak geniş tabanlı bir 

vadi profili teşekkül etmiştir. Köprü Çayı menderesler oluşturmuş ve akarsu içinde 

yer yer kum adacıkları meydana gelmiştir. Yine bu kesim tarımsal faaliyet alanıdır. 

Köprü Çayı’nın bu mevkiden itibaren Bucak Köyü’nün kuzeyine kadar 

nispeten dar bir vadi içine gömülmüş olmasında yatak eğimindeki artış ile beraber 

litolojik yapı da etkili olmuştur. Nitekim akarsu son derece geçirimli Miosen yaşlı 

konglomeralar içerisinde akış göstermektedir. Esasen bu kesimde iki önemli dar ve 

derin boğaz teşekkül etmiştir. Yaklaşık 3 km. uzunluğundaki birinci boğazdan 

itibaren akarsu, eğimin azalmasına bağlı olarak yatağını genişletmiştir. Bucakköy’ün 

yaklaşık 1 km kuzeyinde akarsu çok daha dar bir vadi içine adeta gömülerek bir 

kanyon niteliği kazanmıştır. Vadinin genişliği 1 m.nin altına inmektedir. Hatta bu 

kesimde akarsu belirli bir aralıkta yeraltında akış göstermekte ve tekrar yeryüzüne 

çıkarak bir mağaranın teşekkülüne neden olmuştur.  Oldukça saf ve beyaz renkli 

kalker blokları içinde açılmış olan bu kanyon, karst topografyasına ait güzel örnekler 

içermektedir. 

Akarsuya Beşkonak’tan Bucakköyü’ne kadar önemli bir katılım söz konusu 

değildir. Ancak Bucak Köyü’nün güneyinde batıdan Koca Dere, doğudan ise Sağırin 

Deresi Köprü Çayı’na katılır. Bu kolların her ikisi de Miosen yaşlı kumtaşı, şeyl 

ardalanmasından oluşmuş geçirimsiz birimler üzerinde ve geniş tabanlı bir vadi 

içinde akış göstermektedirler. Vadi tabanı Kuaterner’e ait alüvyal dolgular ile 

örtülmüştür.  

Alçak plato sahası Miosen yaşlı neootokton konumlu birimlerden oluşmuştur. 

Havzanın batı kesiminde genel olarak konglomeralar hakim durumda iken; doğu 
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kesimde ise kumtaşı, şeyl ardalanmasından oluşmuş geçirimsiz birimler yaygındır. 

Havzanın doğusunda kuzey-güney yönlü yaklaşık 50 km devamlılığı olan Kırkkavak 

Fayı’nın doğusunda ise Trias yaşlı kumtaşı, kiltaşı ve silttaşı gibi çökeller geniş bir 

yayılım gösterir. Bu birim doğudaki polye sistemi ile Köprü Çayı Havzası arasında 

doğal bir geçirimsiz bariyer oluşturur. Birimin kalker ile dokanağından Burmahan 

dolaylarında pek çok kaynak boşalmaktadır. Karabucak ve Kızıldağ çevresinde ise 

konglomeralar önemli bir yayılım alanı oluşturur.  

Alçak plato sahası üzerinde münferit tepeler dikkati çeker. Bu tepeler daha 

ziyade aşınıma karşı daha dirençli kayaçlardan oluşmuştur. Havzanın güneydoğu 

kesiminde Kepez Dağı ve kuzeyindeki tepeler 1000 m.nin üzerinde yükseltiye sahip 

olup, Kretase ve Jura-Kretase yaşlı sert kalkerlerden teşekkül etmiştir. Ayrıca bu 

tepelerin teşekkülünde Kırkkavak Fayı boyunca meydana gelen sıkışma rejiminin 

rolü büyüktür. Alçak plato sahasında, havzanın doğu kesiminde bazı önemli tepeler; 

Kocaboğaz Tepe (1359 m.), Erikkanadı Tepe, Korudağı Tepe (670 m.), Piseyalağı 

Tepe, Kelbelen Tepe (365 m.), Kurucaandız Tepe (217 m.), Karaboynuz Tepe (240 

m.) ve Mihrafbeleni Tepe(326 m.)’dir. Havzanın batı kesiminde de münferit tepeler 

dikkati çeker. Bunlardan bazıları;  Domuzkaklığı Tepe (939 m.), Kızılbelen Tepe 

(817 m.), Teketaşı Tepe (612 m.),Sarpkaklık Tepe, Zümrü Tepe, Hacıkayası 

Tepe(609 m.)’dir.    

Ayrıca alçak plato sahası üzerinde yer yer önemli fay sistemleri meydana 

gelmiştir. Bunlar içinde şüphesiz en önemlisi Kırkkavak Fayı’dır.  

Alçak plato sathı üzerinde en önemli mağara oluşumu Akbaş Köyü, Zeytin 

Taşı Tepesi mevkiindeki Zeytinlitaş Mağarası’dır. Özellikle mağaranın her 

kesiminde gelişen ve boyları 0.5 m’yi bulan makarna şekilli sarkıtlar Zeytinlitaş 

Mağarası'nda iyi bir gelişim göstermiştir. Gelişimleri hâlâ devam eden bu tür 

sarkıtlara, ülkemizde ender olarak rastlanmaktadır. Deniz seviyesinden 220 m. 

yükseklikteki mağara, 14 m. derinlikte ve çift katlı olup, üst kat uzunluğu yan 

dehlizlerle birlikte 130 m., alt kat 97 m. uzunluğundadır. Ayrıca büyük sütunlar 

arasında yer alan gölcükler, dikkat çekmektedir. 
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1.2.3. OVALIK SAHALAR 

 Köprü Çayı Havzası ovalık alanlar bakımından son derece fakirdir. Bununla 

beraber havzada özellikle tektonik, karstik ve flüvial süreçlere bağlı olarak bazı 

ovalar teşekkül etmiştir. 

a) Yılanlı Polye Ovası: 

 Havzanın yukarı kesiminde Isparta-Aksu ilçe merkezinin hemen doğusunda 

yer alır (Foto-11). Yaklaşık 10 km. uzunluk ve 7-8 km. genişlikteki polyenin içinden 

Köprü Çayı geçmekte ve güneyde karstik bir boğaz vasıtasıyla polye ovasını terk 

etmektedir.  

 Yılanlı Polye Ovası; Köprü Çayı Havzası’nın kuzeyinde yer alan karstik plato 

sathı üzerinde gelişmiştir. Mesozoik yaşlı kalkerler ile bunları yer yer kesintiye 

uğratan bazik ve ultrabazik kayaçlar polye tabanını çevrelemektedir. Polye ovasının 

güneybatısındaki Dulup Dağı (2046 m.) karstlaşmaya elverişli Mesozoik 

kalkerlerden oluşmuş olup, bu kesimde yüzeysel akış geniş ölçüde yer altına intikal 

etmiştir.  

Yılanlı Polye Ovası’nı, kuzeyde Gök Tepe (1716 m.) ve Akpınar Tepe (1993 

m.); doğuda Malla Tepe (1530 m.), güneyde Eğrik Tepe (1596 m.), Şenkaya Tepe 

(1533 m.) ve batıda Dulup Dağı (2046 m.) gibi yükseltiler çevrelemektedir. Aynı 

zamanda ovanın; kuzey ve kuzeydoğusunda Aksu ilçe merkezi, kuzeybatısında 

Yılanlı Köyü, doğusunda Kösre Köyü ve Pazarköy ile batısında Bağıllı Köyü yer 

alır.  

 Polye tabanı kuzeyden Sorgun Dere ve Yayla Dere’nin birleşmesi ile 

oluşmuş, Köprü Çayı’nın yukarı kesimini oluşturan Aksu Çayı’nın getirdiği 

alüvyonlar ile örtülmüştür. Ovanın kuzeyinde Yılanlı Köyü ile Aksu ilçe merkezi 

arasında ve batıda Dulup Dağı çevresinde, Mesozoik kalkerleri ile radyolarit, çört 

gibi kayaçlardan oluşan birimler mostra vermektedir. Ovanın batı kesiminde; Yılanlı 

Köyü’nün güneyinde Trias yaşlı bitkili kumtaşı ve silttaşlarından oluşmuş fliş 

formasyonu; yer yer konglomera ve volkanit ara düzeyleri içermektedir. Polyenin 
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doğusunda da kumtaşı ve şeyllerle temsil edilen fliş formasyonu yer almaktadır. 

Aksu Çayı’nın Yılanlı Polye Ovası’nı terk ettiği kesimde Tekirova Ofiolit Napı 

olarak adlandırılan serpantinit, harzburgit, dunit ve kromit gibi kaya türlerinden 

oluşmuş formasyon içerisinde farklı boyutlarda kalker, bitkili kumtaşı, radyolarit ve 

tabakalı çört, bazik volkanit, gabro ve diyabaz içermektedir(Şenel, 1998:35). 

Polyenin güneyinde Ayvalı Dere adını alan akarsu bu birimleri yararak güneye doğru 

akış göstermektedir. 

 Aksu ilçe merkezinin kuzeyinde karstik bir boğazdan sonra polye tabanına 

giren Köprü Çayı; 10-12 km. kuzeydeki Jura-Kretase yaşlı kalkerlerden oluşmuş 

Anamas Dağları’nın karstik kaynaklarının oluşturduğu Sorgun Dere ile Yayla 

Dere’nin birleşmesi sonucu oluşmuştur. Yılanlı Polye Ovası’nda Yılanlı Tüneli ve 

derivasyonu ile yıllık 97.82 hm3 su ayrılarak Çayköy (HES) elektrik santraline gelir 

ve daha sonra sular Eğirdir Gölü’nü takviye etmektedir (Isparta Çed 

Raporu,2006:37). Ayrıca polye tabanındaki kanaletler vasıtasıyla sulama 

yapılmaktadır.  

Yılanlı Polye Ovası’nda eğim genel olarak 1-2˚ ile güneye doğrudur. Ova 

tabanındaki tek arızayı batı kesimde yer alan bir hum oluşturmaktadır. Toprak Tepe 

olarak bilinen bu hum, ova tabanına göre 75 m., deniz seviyesine göre 1249 m. 

yükseltiye sahiptir. Toprak Tepe’yi oluşturan litolojik birimler ile polyenin batı 

kesimdeki Jura- Kretase yaşlı kalkerler arasında yakın bir benzerlikler görülmektedir. 

Tabaka doğrultuları ve eğimleri, kalkerlerin yaşları, diaklaz sistemleri ve çatlakları 

dolduran toprakların özelliklerinin benzerliği; humun çözünme artığı olduğunu 

kanıtlamaktadır. Toprak Tepe, daha sonra ova tabanındaki alüvyal dolgu ile beraber 

bir ada tepe görünümü kazanmıştır. Humun kuzey yamaçları (60˚) güney 

yamaçlarına (35-40˚) nazaran daha diktir. Bu asimetri tamamen tabaka eğim 

istikametinden kaynaklanmaktadır (Ardos, 1977:102).  

Yılanlı Polye Ovası’nın güneyinde Bağıllı Köyü’nün batısında Dulup Dağı’na 

doğru bazı düdenler söz konusudur (Foto-12,13). Bu düdenler yağışın fazla olduğu 

dönemde suları drene etmekte yeterli olamamakta, buna bağlı olarak zaman zaman 

kısmi göllenmeler meydana gelmektedir.  
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Ardos, Yılanlı Polye Ovası’nın güneyinde Ayvalı Dere’nin bulunduğu boğazın 

polisiklik özellikte olduğunu ve polyenin esas gelişiminin Kuaterner’in şimdikinden 

daha yağışlı devrelerinde meydana geldiğini ortaya koymuştur (Ardos, 1977:102). 

Yılanlı Polye Ovası’nı çevreleyen yamaçlar oldukça dik ve yüksektir. Eğim 

değerleri batıda % 40’ın üzerindedir. Polyenin güney-güneydoğusunda ise eğim 

değerleri azalmıştır.  

Güneyinde karstik boğaz ile Köprü Çayı Havzası’na bağlanan Yılanlı Polye 

Ovası bozulmuş bir polye özelliliği göstermektedir. Tektonik, karstik ve flüvyal 

süreçlere bağlı olarak gelişmiş olup, tektono-karstik kökenlidir (Kurt,2000:163). 

Polyenin yakın çevresi kalker, ofiolit ve flişler arasında gelişmiş olup, tabanında 

kalın bir alüvyal örtü yer almaktadır. 

b) Beydilli (Çimenova) Polyesi 

Köprü Çayı Havzası’nın batısında su bölümü hattına yakın bir kesimde yer 

alan Beydilli Polyesi, Jura- Kretase yaşlı kalkerler içinde gelişmiştir. Dış drenaja 

açılmamış olması nedeniyle karakteristik bir polye özelliği göstermektedir. Kabaca 

N-S doğrultusunda uzanan polyenin güneydoğu kenarında yeni Beydilli Köyü yer 

almaktadır. 

Beydilli Polye Ovası’nın doğusunda Sarp Dağı Silsilesi’nin güney uzantısını 

oluşturan Aktaş Tepe (1932 m.) ve batısında Kurtlukuyu Tepe (1650 m.) yer alır. 

Polye ovası kuzey-güney doğrultusunda 3200 m., doğu- batı yönünde ise 100-600 m. 

arasında değişmektedir. Deniz seviyesinden  ortalama 1480 m. yüksekte yer alan 

Beydilli Polyesi’nin yüzölçümü 1,5 km2 kadardır (Kurt,2000:150).  

Beydilli Polye Ovası, Jura-Kretase yaşlı neritik kalkerler içinde gelişmiştir. 

Ovanın güney ve batı kenarlarında yer yer Miosen yaşlı konglomeralar neootokton 

örtü olarak yer alır. Ayrıca polye ovasını doğudan sınırlandıran Sarp Dağı 

eteklerinde fay dikliği boyunca fay breşlerinden ve kaya çığlarından oluşmuş 

Kuaterner’e ait yamaç döküntüleri görülür. Polyenin doğu sınırından itibaren düşey 

atımlı fay boyunca Sarp Dağı Silsilesi yükselmektedir. Bu fay basamağının batısında 



 

 

46

             
 

 

Beydilli depresyonu meydana gelmiştir. Denilebilir ki Beydilli Polye Ovası tektono-

karstik kökenlidir. Polye tabanını çevreleyen Jura-Kretase yaşlı neritik kalkerler 

karstlaşmaya son derece elverişli olup, yüzey karstına ait lapya ve dolin oluşumlarına 

sıkça rastlanır.  

Polye tabanının eğimi kuzeye doğrudur. Polye ovasının kuzeyinde bir aktif 

düden yer alır. Yağışlı dönemde ova tabanında biriken sular periyodik bir gölün 

oluşumuna neden olmaktadır. Bu suları drene etmek amacıyla bir drenaj kanalı 

açılmıştır. Polye tabanında hum oluşumu yoktur.  

Polyenin teşekkül ettiği kesim oldukça dağlık olduğundan; yörede polye, uvala 

ve hatta dolin gibi çukurluklar tarım ve hayvancılık açısından büyük önem 

taşımaktadır. Polyenin deniz seviyesinden oldukça yüksek olması, tarımsal 

faaliyetleri sınırlandırmakta; buna mukabil hayvancılık faaliyetleri daha yaygın 

olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede süt ve süt ürünlerinin üretimi geleneksel öneme 

haizdir.  

c) Serik Ovası 

Araştırma sahasının güneyinde; batıdan Koca Dere, doğudan ise Sağırin 

Deresi’ni bünyesine katan Köprü Çayı, Zincirli Dağları’nın kuzeyinde batıya doğru 

büyük bir dirsek yaparak, güneybatıya doğru akışına devam eder. Yörük Damları 

Mevkii’nin doğusunda alçak plato sathını tamamen terk ederek Serik Ovası’na girer.  

Serik Ovası; Antalya kıyı ovası içinde yer alır.  Esasen Antalya kıyı ovası 

Antalya il merkezinin doğusundan Manavgat ilçe merkezine kadar önemli oranda 

genişlemiştir. Serik Ovası da bu genişlemenin arttığı kesimde yer alır.  

Serik Ovası’nın esasını Mio-Pliosen yaşlı molaslar, kalker, marn ve 

konglomeralar oluşturur. Ayrıca kıyıda hareketli ve sabit kumullar; küçük çaplı 

parabolik kumullar, mikro ölçekte geçici falez oluşumları, ölü falezler ve ön kıyı 

setleri teşekkül etmiştir. Serbest kumullar daha ziyade akarsuyun denize döküldüğü 

yerde görülür. Sabit kumulların bulunduğu yerlerde yalıtaşları teşekkül etmiştir. Kıyı 

ovasının gerisinde bir takım flüvyal taraçalar,   denize yakın kesimlerde ise denizel 
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taraçalar görülür. Denizel taraçalar daha ziyade sarı renkli olup, içerisinde çeşitli 

kavkılar ihtiva eder. Sarı renk Miyo-Pliosen formasyonlarının litolojik özellikleri ile 

ilgilidir (Ardos, 1985:160). 

Köprü Çayı Havzası’nın kıyı röliefi daha ziyade Antalya kıyı ovasının 

oluşumunda etkili olan Kuaterner’deki östatik hareketlerin kontrolünde gelişmiştir. 

Bu nedenle Köprü Çayı Havzası kıyı kesiminde daralmasına rağmen, bu kesimdeki 

röliefi daha ayrıntılı olarak ortaya koyabilmek için hidrografik havza sınırına 

uymadan, mümkün olduğunca alan geniş tutularak incelenmelidir.  Kıyı 

topografyasının gelişiminde tektonik hareketler, litolojik yapı, deniz seviyesindeki 

değişmeler ile erozyonal faaliyetlere bağlı aşınım ve birikim şekilleri gibi çok çeşitli 

amillerin rolü olmuştur. Bu nedenle kıyı kesiminde zengin bir rölief dikkati çeker. 

  Yer yer yatağını enine genişleten ve büklümler yaparak kıyı ovası boyunca 

akış gösteren Köprü Çayı, yer yer örgülü bir drenaj şebekesi oluşturmuştur (Foto-14). 

Daha sonra Boğazkent ile Denizyaka güneyinde Dipsiz Mevki’inden Akdeniz’e 

dökülür. Kıyı kesimi genel olarak alçak kıyı özelliğindedir. Kıyıda hâkim rüzgâr 

yönünün güney-güneydoğu olması ve özellikle kışın şiddetini artırması kumulların 

doğudan batıya doğru sürekli bir göç halinde olmasına neden olmuştur. Buna bağlı 

olarak kıyı kesimindeki bazı tepeciklerin etrafı kumlarla kaplı hale gelmiştir. Ayrıca 

bu durum kıyı çizgisinin düzleşmesine neden olmuştur.  

Yukarıda bahsedilen nedenlerin yanı sıra, Köprü Çayı’nın geniş bir kıyı 

ovasından sonra denize dökülmesi ve kıta sahanlığının bu kesimde oldukça dar 

olması gibi nedenler geniş bir deltanın oluşumunu engellemiştir. Bununla beraber 

Köprü Çayı’nın denize dökülmeden önce iki kola ayrılması ve yatağını iyice 

genişletmesinin de etkisiyle bir delta teşekkül etmiştir.   

   1.3. İKLİM ÖZELLİKLERİ  

Araştırma sahasında havzanın iklim özelliklerini ortaya koyabilmek için,  

Serik (1975-1998), Sütçüler (1975-1993) ve Aksu (1983-2003) meteoroloji 

istasyonlarının verileri kullanılmıştır. Seçilen bu istasyonların havzanın aşağı, orta ve 

yukarı kesimlerinde yer alması havzanın iklim özelliklerinin ortaya konulmasında 
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optimum şartlar oluşturmaktadırlar. Ancak rasat sürelerinin nispeten kısa olması ve 

de bazı parametrelerde verilerin yeterli olmaması nedeniyle Manavgat ve Eğridir 

Meteoroloji istasyonları başta olmak üzere mukayese istasyonlarının verilerinden de 

yararlanılmıştır. 

 Söz konusu istasyonlardan Serik 50 m., Sütçüler 1000 m. ve Aksu 1200 m. 

yükseltiye sahiptir. Bu durum Köprü Çayı Havzası’nda yükseltinin güneyden kuzeye 

doğru belirgin bir artış göstermesi de dikkate alındığında iklim özelliklerinin ortaya 

konmasında uygun şartlar oluşturmaktadır. 

1.3.1. İklime Etki Eden Faktörler 

 İklim elemanlarını tek tek incelemeden önce, havzanın iklim özelliklerini 

belirleyen planeter faktörlerle, coğrafi faktörleri iklim şartlarına etkileri açısından ele 

almak faydalı olacaktır. Planeter faktörler içerisinde, radyasyon özellikleri ile ilgili 

güneşlenme süresi, güneş ışınlarının geliş açıları ve hava kütlelerinin mevsimlere 

göre gösterdikleri farklı durumlar ele alınacaktır. 

 Manavgat Meteoroloji İstasyonunda yapılan 22 yıllık ölçümlere göre, bu 

istasyonda yıllık ortalama güneşlenme süresi 07.45 saattir. Gündüz süresinin kısa ve 

havanın kapalı olduğu kış mevsiminde güneşlenme süresi, 5 saatin altına inmektedir. 

Havanın açık ve gündüz süresinin uzun olduğu yaz aylarında ise bu süre 12 saate 

yaklaşmaktadır.  

 Araştırma sahasında güneş ışınlarının geliş açıları Serik’te 21 Aralık’ta 29° 

38' ve 21 Haziran’da 76º 32' dır. Güneş ışınlarının Ekvator’a dik geldiği 21 Mart ve 

23 Eylül tarihlerinde ise, güneş ışınlarının geliş açısı 53º 05'dır. Maksimum ve 

minimum değerler arasındaki 46° 54'lık fark, yıl içinde güneş ışınlarının geliş açısına 

bağlı olarak değişen radyasyon miktarı ve mevsim özelliklerinin belirginleşmesi 

hakkında genel bir bilgi vermektedir. Güneş ışınlarının geliş açıları; Sütçüler’de 21 

Aralık’ta 29° 04' ve 21 Haziran’da 75º 58'dır. Güneş ışınlarının Ekvator’a dik geldiği 

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise, güneş ışınlarının geliş açısı 52º 31'dır. 

Maksimum ve minimum değerler arasındaki 46° 54'lık fark vardır.Güneş ışınlarının 

geliş açıları Aksu’da 21 Aralık’ta 28° 46' ve 21 Haziran’da     75º 39' dır. Güneş 
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ışınlarının Ekvator’a dik geldiği 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise, güneş 

ışınlarının geliş açısı 52º 12'dır. Maksimum ve minimum değerler arasındaki 46° 

54'lık fark vardır. 

 Araştırma sahası genel olarak Akdeniz iklim bölgesinde yer almaktadır. 

Güneyden kuzeye enlemin etkisine bağlı değişmeler görülmekle beraber; kuzeye 

doğru yükseltideki belirgin artış iklim özelliklerinde büyük farklılıkların ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur. Nitekim etüt sahasında Batı Torosların en yüksek rakımlı 

zirveleri yer almaktadır. Ayrıca Köprü Çayı’nın açmış olduğu dar ve derin vadiler 

denizel etkilerin iç kısımlara kadar sokulmasına da imkân sağlamıştır. Köprü Çayı 

Havzası doğu-batı doğrultusunda dar, ama kuzey-güney doğrultusunda oldukça geniş 

bir havza olması nedeniyle bu etkinin daha da iç kısımlara kadar ulaşmasına yol 

açmıştır. Bununla beraber havzanın kuzey sınırını oluşturan Anamas Dağı Silsilesi 

kuzeyden gelen kutupsal hava kütlelerinin havza içindeki etkisine büyük bir engel 

oluşturmuştur. Yine Köprü Çayı ve kollarının açtığı dar ve derin vadiler havza içinde 

kısa mesafelerde önemli yükselti farklılıklarına ve de oldukça engebeli bir 

topografyanın teşekkülüne neden olmuştur. Bu da havza içinde kısa mesafelerde 

önemli iklim farklılıklarına sebep olmuştur. Nitekim vadi tabanlarından yüksek 

yamaçlara doğru doğal bitki örtüsündeki büyük farklılaşma buna bağlı olarak 

gelişme göstermiştir.  

  Akdeniz ikliminin etki alanında yer alması nedeniyle, yazın tropikal kökenli 

hava kütlelerinin kesin hâkimiyetine karşılık, kışın ise daha çok kutupsal hava 

kütlelerinin etkisi söz konusudur. Kış mevsiminde, Türkiye üzerinde Baltık ve 

Atlantik kaynaklı maritim polar (mP), Sibirya doğuşlu kontinental polar (cP) hava 

kütleleri etkili olmaktadır. Ancak tüm Türkiye’de olduğu gibi; planeter faktörlere 

bağlı olarak bilhassa araştırma sahasının da içinde yer aldığı Güney Anadolu’da kış 

mevsiminde, kuzeyden Akdeniz’e doğru inen bu soğuk hava kütleleri ile güneyden 

gelen karasal ve denizel tropikal hava kütlelerinin (mT, cT) karşılaşmasıyla batı-

doğu yönlü depresyonlar meydana gelir. Bu depresyonlara bağlı olarak etüt sahası 

bol yağış almaktadır. Ayrıca zaman zaman çalışma sahasına Anamas dağlık kütlesini 

aşarak ulaşan mP hava kütleleri kar yağışlarına neden olmaktadır  
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Genel hava dolaşımında yaz mevsimi, kış mevsimine göre sade özellikler 

taşır. Polar cephe kuşağının, kuzey enlemlere çekilmesi ile dinamik kökenli Asor 

antisiklonunun Avrupa üzerinde yayılması sonucunda Akdeniz Havzası ile Türkiye, 

tropikal hava kütlelerinin etki alanına girer. Yaz mevsiminde Akdeniz Havzası’nda 

egemen olan Asor Yüksek Basıncı’ndan çıkan hava akımları, Türkiye üzerine sıcak 

ve kurak olarak ulaşırlar. Böylece Yaz mevsiminde Akdeniz kıyı kuşağında Yaz 

yağışları hemen hemen hiç görülmemektedir. Esasen bu durum ülkemizin matematik 

konumu, yani orta kuşağın ekvatora yakın kısmında, Akdeniz iklim kuşağında yer 

almasının bir sonucudur. Bu mevsimde havza içinde kuzeye doğru yağış 

değerlerindeki kısmi artış Akdeniz yağış karakterinden uzaklaşmaya işaret eder. 

Akdeniz iklimindeki oldukça belirgin yaz kuraklığı, özellikle Kuzey Afrika 

üzerinden tüm Akdeniz havzasını ve de ülkemizi etkileyen dinamik kökenli yüksek 

basınç alanının etkisinden kaynaklanmaktadır.    

1.3.2. İklim Elemanları 

1.3.2.1. Sıcaklık 

Araştırma sahasında yıllık ortalama sıcaklık değerleri güneyden kuzeye ve  

kıyıdan iç kesimlere doğru belirgin bir azalma göstermektedir. 36º 55' enleminde yer 

alan Serik’te yıllık ortalama sıcaklık 18 ºC,  37º 29' enlemindeki Sütçüler’de 13,1 ºC  

ve  37º 48' enlemindeki Aksu’da 10,6 ºC’dir (Tablo-1). Havza içinde güneyden 

kuzeye sıcaklık değerlerindeki bu azalmada enlem farkının kısmen etkisi söz konusu 

olsa da, temel faktör güneyden kuzeye yükseltinin artması ve denizel etkiden 

uzaklaşmadır. Nitekim 50 m. yükseltideki Serik’te 18 ºC olan ortalama sıcaklık 

değerleri, 1000 m. yükseltideki Sütçüler’de 13.1 ºC’ye ve 1200 m. yükseltideki 

Aksu’da 10,6 ºC ’ye düşmüştür. Etüt sahasında yükseltinin 2000 m. ve üzerine 

çıktığı yüksek dağlık alanlarda yıllık ortalama sıcaklık değerleri 8-6 ºC’ye kadar 

düşmektedir. Hatta Anamas Dağı Silsilesi’nin zirve nahiyelerinde bu değerlerin daha 

düşük olduğu söylenebilir. Etüt sahasında yıllık ortalama sıcaklık ile 37. enlemin 

ortalama sıcaklığı (16 Cº) arasında Aksu’da 5,4 Cº, Sütçüler’de ise 2,9 Cº negatif 

anomali vardır. Bu negatif anomali Aksu ve Sütçüler istasyonlarının deniz seviyesine 
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göre oldukça yüksekte olmaları ile ilgilidir. Serik istasyonunda ise denizel etkilere 

bağlı olarak pozitif anomali vardır.  

Aylık ortalama sıcaklık değerleri incelendiğinde en sıcak ay Serik’te 28,1ºC, 

Sütçüler’de 23,8 ºC ve Aksu’da 21,7 ºC ile Temmuz ayıdır. Sütçüler’de Temmuz ve 

Ağustos ayındaki değerler aynıdır. En soğuk ay ise Serik’te 9,5 ºC, Sütçüler’de 3,3 

ºC ve Aksu’da 0,5 ºC ile Ocak ayıdır. Gerek en sıcak, gerekse en soğuk ay ortalama 

sıcaklık değerleri kıyı kesiminden iç kesimlere doğru bir azalma göstermektedir. Bu 

azalmada kıyı kesiminden itibaren yükseltinin artması etkili olmakla birlikte 

kontinentalite ve enlemin etkisi de söz konusudur. En yüksek sıcaklık değerleri tüm 

istasyonlarda 20 ºC’nin üzerindedir. Bu durum tüm Türkiye’nin yaz aylarında 

tropikal hava kütlelerinin kesin hâkimiyetine girmesi ile ilgilidir. Ancak en düşük 

değerlerin yaşandığı Ocak ayında ortalama sıcaklık değerleri tüm istasyonlarda 10 

ºC’nin altındadır. Ancak istasyonlar arasında belirgin bir fark söz konusudur. Serik’te 

bu değer, 10 ºC’ye yaklaşmış iken (9.5 ºC), Sütçüler’de 3.3 ºC’ye, Aksu’da ise 0,5 

ºC’ye kadar düşmüştür. Bu farklılaşma kış mevsiminde Akdeniz kıyı kesiminden 

uzaklaştıkça kontinentalitenin etkisine bağlı olarak kuzeye doğru kutbi hava 

kütlelerinin etkisinin hızla belirginleştiğine işaret etmektedir.  

Tablo 1.   Aylık ve Yıllık Ortalama Sıcaklıklar 

İSTASYONLAR O Ş M N M H T A E E K A YILLIK 

Serik  (1975-1998) 9.5 9.8 12.3 15.8 20.3 25.2 28.1 27.5 24.1 19.1 13.9 10.7 18.0 

Sütçüler (1975-1993) 3.3 3.6 6.9 11.3 15.6 20.4 23.8 23.8 20.4 14.8 8.8 4.8 13.1 

Aksu  (1983-2003) 0,5 0,8 4,5 9,6 13,9 18,3 21,7 21,4 17,1 11,7 6,1 2,0 10,6 

Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

Etüt sahasındaki tüm istasyonlarda Kasım’dan Mayıs’a kadar olan devrede, 

sıcaklıkların yıllık ortalamadan düşük (negatif anomali), buna karşılık Mayıs’tan 

Ekim sonuna kadar olan devrede ise, sıcaklıkların yıllık ortalamadan yüksek (pozitif 

anomali) oldukları görülür. 

Bölgedeki istasyonların mevsimlik sıcaklık ortalamaları gözden 

geçirildiğinde, bu istasyonlarda yaz ve sonbahar mevsimlerindeki ortalama 

sıcaklığın, yıllık sıcaklık ortalamasından fazla, fakat kış ve ilkbahar mevsimlerine ait 
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sıcaklık ortalamalarının ise yıllık ortalamalardan az olduğu görülmektedir (Tablo-2). 

Havza’nın güneyinde sahil kesimini karakterize eden Serik istasyonunda kış mevsimi 

sıcaklık ortalaması 10 ºC olup, tipik bir Akdeniz iklimi özelliği gösterir. Kuzeye 

doğru Sütçüler (3,9 ºC) ve Aksu (1,1 ºC)  istasyonlarında ise önemli bir düşüş 

gözlenmektedir. Bu durum Akdeniz iklim özelliklerinden uzaklaşma ve yüksek dağ 

iklimi niteliklerinin belirginleşmesi ile açıklanabilir. Bu değerlerin bilhassa yükseltisi 

2000 m.yi aşan dağlık alanlarda 0 ºC’nin altında seyretmesi söz konusudur. Yaz 

mevsiminde bölgede ortalama sıcaklık bütün istasyonlarda 20 ºC’nin üzerindedir 

(Serik’te 26,9 ºC, Sütçüler’de 22,7, Aksu’da 21,5 ºC). Yaz mevsiminde istasyonlar 

arasında kış mevsimi gibi büyük farklar söz konusu değildir. Bu durum yaz 

mevsiminde sıcaklık değerlerinin tüm havzada homojen bir özellik gösterdiğini 

ortaya koymaktadır. Geçiş mevsimlerinden ilkbahar ortalaması Serik’te, 16,1 ºC; 

Sütçüler’de, 11,3 ºC ve Aksu’da 9,3 ºC’dir. Sonbahar ortalaması, Serik’te 19,0 ºC, 

Sütçüler’de 14,7 ºC ve Aksu’da 11,6 ºC’dir. Buna göre ilkbahar mevsimi sıcaklık 

ortalamaları kış mevsimine daha yakın iken; sonbahar mevsimi sıcaklık ortalamaları 

ise yaz mevsimine daha yakındır. Bu durum, sonbahar mevsiminde yazdan 

kaynaklanan ısı birikimi ile ilkbahar mevsiminde ise kıştan kaynaklanan ısı kaybı ile 

açıklanabilir. Ayrıca ilkbahar mevsiminde kış mevsimi gibi istasyonlar arasında 

önemli farklılıklar var iken; sonbahar mevsiminde yaz mevsimi gibi farklılık 

azalmıştır. Genel olarak ortalama sıcaklığı 20 ºC’nin üstünde kalan mevsimler sıcak, 

10- 20 ºC arasında kalan mevsimler ılıman, 0-10 ºC arasında kalan mevsimler serin 

mevsim olarak değerlendirilmektedir. Buna göre araştırma bölgesinde tüm 

istasyonlarda yaz mevsimi sıcak, sonbahar mevsimi ılıman, ilkbahar mevsimi ise 

Aksu’da serin, Sütçüler ve Serik’te  ise ılıman bir özelliğe sahiptir. Kış mevsimi ise 

Serik’te ılıman, Sütçüler ve Aksu’da ise serindir. Bu durum aylık ortalamalar 

değerlendirildiğinde daha açık şekilde ortaya konulabilmektedir. 

                     Tablo 2.   Mevsimlik Ortalama Sıcaklıklar 

İSTASYONLAR KIŞ İLKB YAZ SONB. Y.O. 
Serik  (1975-1998) 10,0 16,1 26,9 19,0 18,0 
Sütçüler (1975-1993) 3,9 11,3 22,7 14,7 13,1 
Aksu  (1983-2003) 1,1 9,3 21,5 11,6 10,6 

   Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 



 

 

53

             
 

 

1.3.2.1.1. Ortalama Yüksek ve Ortalama Düşük Sıcaklıklar 

Etüt sahasında ortalama yüksek ve ortalama düşük sıcaklıkların 

değerlendirilmesi de havzanın iklim özelliklerinin ortaya konulmasında büyük önem 

arz etmektedir.  

Yıllık ortalama yüksek sıcaklıklar, yıllık ortalama sıcaklıklardan Serik’te, 6,9 

ºC; Sütçüler’de, 6,6 ºC ve Aksu’da 6,1 ºC fazla olup; Serik’te, 24,9 ºC; Sütçüler’de, 

19,7 ºC  ve Aksu’da  16,7  ºC dir (Tablo-3). Ortalama yüksek sıcaklıklar ile yıllık 

ortalama sıcaklık değerleri arasındaki fark, Serik’ten Aksu’ya doğru azalmaktadır. 

Bu durum özellikle yaz aylarındaki sıcaklık değerlerinin Akdeniz’e yaklaştıkça 

artması ile açıklanabilir. Nitekim ortalama yüksek sıcaklık değerleri Serik’te Haziran 

ayından Ekim ayına kadar, 4 ay boyunca 30 ºC’nin üzerindedir. Bu da yaz aylarında 

ülkemize güneyden sokulan ve tüm Türkiye’yi etkisi altına alan tropikal hava 

kütleleri ile ilgilidir. Serik’te ortalama yüksek sıcaklıklar; Temmuz (34,8 ºC) ve 

Ağustos (34,9 ºC) aylarında 35 ºC’ye yaklaşmaktadır. 

Tablo 3.  Aylık ve Yıllık Ortalama Yüksek Sıcaklıklar 

İSTASYONLAR O Ş M N M H T A E E K A Y.O. 

Serik (1975-1998)  15.4 15.7 18.7 22.2 26.7 31.8 34.8 34.9 32.4 27.8 21.4 16.6 24.9 
Sütçüler (1975-1993) 8.7 9.3 13.1 17.5 22.4 27.1 30.7 31.2 28.4 22.5 15.3 10.2 19.7 
Aksu (1983-2003)  5,6 5,8 10,0 15,3 19,9 24,5 28,2 28,5 24,9 18,9 12,1 6,8 16,7 

Kaynak: D.M.İ.Gn. Md.  2003  

Tüm istasyonlarda ortalama yüksek sıcaklık değerleri Ocak’tan Eylül’e kadar 

(8 ay) artmakta, Eylül’den Ocak ayına kadar (4 ay) ise azalmaktadır. Sütçüler’de ise  
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Sütçüler’de, 8,7 ºC ve Aksu’da 5,6 ºC ile Ocak ayında görülür. En yüksek ortalama 

yüksek sıcaklık ile en düşük ortalama yüksek sıcaklık arasındaki fark Serik’te, 19,5 

ºC; Sütçüler’de, 22,5 ºC ve Aksu’da ise 23,2 ºC’dir. Serik’ten Aksu’ya bu farkın 

artması kuzeye doğru kontinentalitenin etkisinin artması sonucu ortaya çıkmıştır.  

     Tablo-4: Aylık ve Yıllık Ortalama Düşük Sıcaklıklar 

İSTASYONLAR O Ş M N M H T A E E K A Y.O. 

Serik  (1975-1998) 5.0 5.0 6.8 9.8 13.7 18.0 21.0 20.4 17.0 12.8 8.6 6.1 12.0 
Sütçüler (1975-1993)  0.0 0.0 2.7 6.7 10.3 14.5 18.0 17.9 14.7 9.9 5.2 1.6 8.5 
Aksu  (1983-2003)  -3,4 -3,3 -0,2 4,4 7,6 10,8 13,7 13,5 9,9 5,9 1,7 -1,6 4,9 

Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

Araştırma sahasında yıllık ortalama düşük sıcaklıklar, Serik’te, 12 ºC; 

Sütçüler’de, 8,5 ºC ve Aksu’da 4,9 ºC olup, güneyden kuzeye belirgin bir azalma 

göstermektedir (Tablo-4). Yine bu azalmada yükseltinin artması yanında, denizel 

etkilerden uzaklaşma da etkili olmaktadır. En düşük ortalama düşük sıcaklıklar, 

Serik’te 5 ºC ile Ocak ve Şubat, Sütçüler’de 0 ºC ile yine Ocak ve Şubat, Aksu’da ise 

-3,4 ºC ile Ocak ayında görülür. En yüksek ortalama düşük sıcaklıklar ise Serik’te 21 

ºC, Sütçüler’de 18 ºC ve Aksu’da 13,7 ºC ile Temmuz ayında görülür.  

1.3.2.1.2.  Mutlak Ekstrem Sıcaklıklar 

Mutlak ekstrem sıcaklıkların yıl içindeki seyri, bilhassa bölgedeki tarım ve 

turizm faaliyetleri açısından büyük önem taşımaktadır. Mutlak maksimum ve mutlak 

minimum değerler incelendiğinde, bu sıcaklıkların aylara dağılımının ortalama 

sıcaklıkların aylara dağılımına paralel bir seyr gösterdiği görülür.  

Serik’te mutlak maksimum sıcaklık Eylül (44,3 ºC) ayında ölçülmüştür. 

Mutlak minimum sıcaklık ise Aralık (-5,1 ºC) ayında ölçülmüştür (Tablo-5). Mutlak 

maksimum sıcaklıklar Haziran’dan Kasım’a kadar 40 ºC’nin üzerindedir. Bu durum 

kıyı kesiminde yaz sıcaklıklarının oldukça yüksek değerlere ulaşabildiğini 

göstermesi açısından önemlidir. Mutlak minimum sıcaklıklar ise Kasım’dan Nisan’a 

kadar 0 ºC’nin altındadır. Bu durumda zaman zaman da olsa sıcaklık değerlerinin 0 

ºC’nin altına düşebildiğini, özellikle seracılık faaliyetlerinde olumsuz sonuçlara 

neden olabildiğini göstermesi açısından önemlidir.  
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 Şekil-7:  Mutlak Maksimum ve Mutlak Minimum Sıcaklıklar Grafiği 
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Tablo-5:   Mutlak Maksimum ve Mutlak Minimum Sıcaklıkların Aylara Dağılışı 

İSTASYONLAR O Ş M N M H T A E E K A Y.O. 

22,4 24,7 28,6 32,7 39,2 42,3 43,8 44,2 44,3 41,7 34,9 24,6 44,3 Serik  
(1975-1998)  - 4 -4,2 -3,2 1,1 5,5 11,2 14,8 12,9 8,9 3 -2 -5,1 -5,1 

17 20,8 25,2 27,5 34 35 37,2 37 35,5 33 28 19,8 37,2 Sütçüler 
(1975-1993)   -8,8 -12,2 -10 -1,5 1 7,5 10,5 11,5 6,5 0 -4,5 -8,2 -12,2

14,9 16,7 23,8 26,2 31,6 33,0 35,9 34,7 32,3 28,8 23,6 17,2 35,9 Aksu 
(1983-2003)  -17,6 -19,2 -17,1 -5,5 0,0 2,4 6,3 6,1 1,0 -3,2 -13,1 -15,4 -19,2

 Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

Sütçüler’de ise mutlak maksimum sıcaklık Temmuz (37,2 ºC) ayında 

ölçülmüştür. Mutlak minimum sıcaklık ise Şubat (-12,2) ºC ayında ölçülmüştür 

(Tablo-5). Mutlak maksimum sıcaklıklar daima 40 ºC’nin altındadır. Bu durum 

yükseltinin artması sonucu sıcaklıkların düşmesinin bir sonucudur. Dolayısıyla, 

günümüzde kıyı kesiminde yaşayan insanların önemli bir bölümünün yaylalara 

göçünü artıran temel etken bu  40 ºC’nin üzerindeki mutlak maksimum sıcaklıklardır. 

Mutlak minimum sıcaklıklar ise Kasım’dan Mayıs’a kadar 0 ºC’nin altındadır. 

Mutlak minimum sıcaklık değeri kıyı kesimine göre iki kattan daha az bir değere 

sahiptir.   

 Aksu’da ise mutlak maksimum sıcaklık Temmuz (35,9 ºC) ayında 

ölçülmüştür. Mutlak minimum sıcaklık ise Şubat (-19,2 ºC) ayında ölçülmüştür 

(Tablo-5). Mutlak maksimum sıcaklıklar yükseltinin daha da fazla olduğu havzanın 

yukarı kesiminde daha azdır. Bu da yaylacılık faaliyetleri açısından daha da elverişli 

bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. Mutlak minimum sıcaklıklar ise 

Ekim’den Mayıs’a kadar 0 ºC’nin altındadır. Mutlak minimum sıcaklık değeri 

havzanın yukarı kesiminde daha da fazla bir düşüş göstermiştir.  

            1.3.2.1.3. Don  Olaylı Günler1 

Köprü Çayı Havzası’nda don olaylı günlerin ortalama sayısı, kıyı kesimden 

uzaklaştıkça; karasallık derecesi, hava kütlesinin özellikleri, yükseklik ve morfolojik 

faktörlere bağlı olarak artış göstermektedir. Serik ve çevresinde; Aralık, Ocak, Şubat ve 

Mart aylarında don olayına rastlanmaktadır. Yılın diğer 8 ayında don olayına 

rastlanmaz. Havzanın kuzeyinde ise,  Ekim’den Mayıs’a kadar 7 ay don olayına 
                                                 
1 Havzadaki meteoroloji istasyonlarında don olaylarına ait rasat bulunmamaktadır. Bu konuda 
Manavgat ve Eğirdir meteoroloji istasyonlarının verilerinden faydalanılmıştır. 
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rastlanmaktadır. Havzanın özellikle kuzeyindeki yüksek dağlık alanlarda hem don 

olayına rastlanan ay sayısı, hemde donlu gün sayısı artmaktadır. Don olayı Mart ve 

Nisan aylarında, yani çiçek açma döneminde badem, kayısı, vişne ve kiraz gibi 

meyvelere zarar verebilmektedir. 

1.3.2.2. Atmosfer Basıncı ve Rüzgârlar 

1.3.2.2.1. Basınç∗ 

 Sıcaklık, yükselti ve enleme bağlı olarak değişen hava basıncı; sıcaklık, 

nemlilik, yağış ve rüzgâr gibi iklim elemanlarına etkileri açısından büyük önem 

taşımaktadır. Manavgat istasyonunda yıllık ortalama aktüel basınç 1008.6 mb.’dır. 

Kuzeyde Eğridir istasyonunda yıllık ortalama aktüel basınç 909.9 mb.’dır (Tablo-6). 

Bu değerler Köprü Çayı Havzası’nda atmosfer basıncının güneyden kuzeye doğru 

yükseltinin artmasına bağlı olarak azaldığı sonucunu ortaya koymaktadır.  

Ancak aylık ortalama değerler incelendiğinde bazı önemli farklılıklar 

gözlenmektedir. Manavgat’ta aylık ortalama aktüel basınç en yüksek değere (1012.6 

mb) Aralık ayında erişilmektedir. Aralık’tan itibaren devamlı olarak azalan basınç, 

Temmuz ayında en düşük değere (1002.4 mb.) inmekte ve Ağustos’tan Aralık’a 

kadar tekrar yükselmektedir. Bu yükseliş, belirtilen dönemde bölgenin Orta ve Doğu 

Avrupa ile Sibirya kaynaklı termik yüksek basınç merkezinden gelen kontinental 

polar (cP) hava kütlelerinin etkisi altına girmesinden kaynaklanmaktadır.  

Ayrıca, güneyde subtropikal yüksek basınçtan Akdeniz’e yönelen hava 

akımları (cT), özellikle Güney Anadolu’da etkili olmaktadır. Buna bağlı olarak 

bölge, Akdeniz’de oluşan cephe sisteminin etkisi altına girmektedir. Gelişen frontal 

faaliyetler, basınç değerlerinde sık sık yükselmelere ve düşmelere yol açmaktadır. 

Bununla beraber kış aylarında basınç değerlerinin normal hava basıncından daha az 

olması, yüksek basınç koşullarının tam etkili olamadığını göstermektedir. Buna 

karşılık ekstrem değerler arasındaki farkların kış aylarında oldukça yüksek olması, 

                                                 
∗ Havzadaki meteoroloji istasyonlarında ortalama hava basıncına ait rasat bulunmamaktadır. Bu 
konuda Manavgat ve Eğirdir meteoroloji istasyonlarının verilerinden faydalanılmıştır. 
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bu mevsimde basınç koşullarının kararsızlığını ortaya koymaktadır. En yüksek genlik 

Ocak ayında olup, 39,8 mb.dır.  Nisan ayından itibaren tropikal hava kütlelerinin 

tamamen egemen olduğu etüt sahasında basınç değerleri düşmekte ve bu dönemde 

genlik 14-20 mb. arasında seyretmektedir. Bu da yaz boyunca daha kararlı basınç 

koşullarının egemen olduğunu göstermektedir. 

Eğirdir istasyonuna ait verilerden yola çıkarak etüt sahasının kuzeyinde 

yükseltinin artmasına bağlı olarak yıllık ortalama aktüel basınç değerlerinde belirgin 

bir azalmanın olduğu söylenebilir. Bu istasyona ait 22 yıllık veriler incelendiğinde, 

yıllık ortalama aktüel basınç 909,9 mb.’dır. Aylık ortalama aktüel basınç en yüksek 

değere (912.5 mb) Kasım ayında, en düşük değere ise Temmuz ayında erişmektedir 

(907.3 mb.). Kasım’dan itibaren Nisan’a kadar devamlı olarak azalan basınç, 

Mayıs’tan Eylül’e kadar ise kararsız bir seyir izlemekte ve Eylül’den Kasım’a kadar 

ise artmaktadır.  En yüksek genlik Ocak ayında olup, 43,9 mb.dır.  Nisan ayından 

itibaren tropikal hava kütlelerinin tamamen egemen olduğu etüt sahasında basınç 

değerleri düşmekte ve bu dönemde genlik 11-20 mb. arasında seyretmektedir. Bu da 

yaz boyunca daha kararlı basınç koşullarının egemen olduğunu göstermektedir.  

Tablo-6:  Ortalama, En Yüksek ve En Düşük Yerel Basınç Değerleri 

       Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2005 

1.3.2.2.2. Rüzgârlar 

 Etüt sahasında etkili olan rüzgârlar, bölgeyi etkileyen basınç merkezlerinin yıl 

içindeki değişimine, karasal ve denizel etkilerin karşılıklı durumu ve topografik 

koşullara göre değişikliklere uğramaktadır. Denizel etkilerin daha belirgin olduğu 

güney kesimden kuzeye doğru gittikçe rüzgâr rejimi bakımından belirgin farklar 

ortaya çıkmaktadır. 

  

AYLAR O Ş M N M H T A E Ek K A Y.O. 

1012.3 1011.5 1010.3 1008.5 1007.7 1005.3 1002.4 1003.2 1006.8 1010.2 1012.3 1012.6 1008.6
1024.8 1025.0 1024.0 1021.0 1015.9 1013.2 1009.2 1011.9 1016.1 1019.0 1024.1 1024.6 1025.0

Manavgat 
(1975-
2005) 985.0 990.5 987.5 993.7 995.7 996.8 993.3 997.8 1000 1000 996.4 992.9 985.0 

911.4 910.0 909.1 908.4 909.2 908.7 907.3 907.9 910.3 912.4 912.5 911.8  909.9
925.9 923.6 923.0 918.8 917.7 915.9 915.2 913.1 918.6 920.2 923.0 924.1 925.0 

Eğirdir 
(1975-
1997) 882.0 891.1 887.7 895.9 897.7 899.7 901.0 901.9 899.5 901.3 896.7 891.8 882.0 
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Tablo-7:  Aylık ve Yıllık Hâkim Rüzgâr Yönleri 

İSTASYONLAR O Ş M N M H T A E E K A Y.O. 
Serik (1975-1998) NE NE S S SE SE SE SE S S S NE SE 
Sütçüler (1975-1993) N N N N N N N N N N N N N 
Aksu (1983-2003) SW E E SW SW NE NE NE SW SW SW SW SW 

 Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

a) Rüzgâr Esme Sayıları ve Hızları 

 Kıyı kesimini temsil eden Serik istasyonunda yıllık rüzgâr esme sayıları 

incelendiğinde,  SE’ den esen rüzgârların tüm yönler içinde en fazla esme sayısına 

sahip olduğu görülür (Tablo-8). Bunu S ’den esen rüzgârlar izler. Kuzey 

istikametinden gelen rüzgârlar içinde en fazla esme sayısı NE’dan gelen rüzgârlara 

aittir. E sektörlü rüzgârlar W sektörlü rüzgârlardan daha çok esme sayısına sahip olsa 

da, havzanın genel topografik durumu dikkate alındığında doğu- batı yönlü 

rüzgârların esme sayıları kuzey- güney yönlü rüzgârlardan çok daha azdır (Şekil-8).  

Tablo-8:   Serik’te Aylık ve Yıllık Rüzgâr Esme Sayıları  ve Ortalama Hızları (m/sn) 
(1975-1998) 

YÖN O Ş M N M H T A E E K A Y.O. 
N 300 1.6 233 1.8 229 1.6 230 1.6 181 1.7 191 1.7 230 1.7 192 1.5 182 1.6 206 1.6 187 1.6 255 1.6 2616 1.6 

NE 391 1.7 398 1.9 322 1.7 276 1.7 256 1.4 288 1.5 278 1.7 263 1.4 234 1.4 270 1.6 285 1.7 394 1.7 3655 1.6 

E 116 1.8 93 1.6 72 1.8 75 1.9 76 1.6 82 1.5 104 1.4 87 1.3 49 1.3 47 1.4 76 1.5 86 1.7 963 1.6 

SE 238 2.2 220 2.2 275 2.2 342 2.1 454 1.9 508 1.9 484 1.8 414 1.8 323 1.9 277 1.8 250 2.0 226 2.1 4011 2.0 

S 217 1.8 251 1.7 355 1.7 357 1.7 376 1.7 313 1.7 333 1.6 410 1.6 343 1.6 358 1.6 298 1.6 222 1.7 3833 1.7 

SW 61 2.0 62 1.9 92 2.1 100 1.9 100 1.9 87 1.9 74 1.9 111 1.8 110 1.9 97 1.8 87 1.8 50 2.0 1031 1.9 

W 17 1.4 20 1.5 32 1.6 24 1.5 12 1.8 14 1.9 20 1.8 28 1.4 18 1.4 18 1.6 21 1.6 24 1.7 248 1.6 

NW 165 1.9 179 2.0 147 1.9 110 2.0 80 1.7 100 1.7 85 1.6 63 1.5 77 1.5 98 1.6 113 2.0 141 1.9 1358 1.8 

Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 1998 

Kış mevsiminde kuzey sektörlü rüzgârların esme sayıları daha fazla olup, en 

fazla esme sayısı NE’dan gelen rüzgârlara aittir. Bu mevsimde İç Anadolu’da 

soğuyup ağırlaşan havanın araştırma sahasına inme eğilimi göstermesi NE’dan gelen 

rüzgârların esme sayısını artırmıştır. Bu istikametten gelen rüzgârlar kış mevsimi 

içinde en fazla esme sayısına Şubat ayında ulaşmışlardır. NW’dan gelen rüzgârların 

esme sayıları, N ve NE dan gelen rüzgârlardan çok daha azdır. Bu durum 

ülkemizdeki genel sirkülasyon şartlarının, kara ve denizin karşılıklı konumu ve 

topografik koşullara bağlı olarak yerel değişikliklere uğradığını göstermektedir.  
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Şekil-8: Serik, Sütçüler ve Aksu’nun Rüzgâr Frekans Gülleri  
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Bununla beraber kuzeyden gelen rüzgârlardan N’den gelenlerin % 30.12’sinin; 

NE’dan gelenlerin % 32.36’sının ve NW’dan gelenlerin % 35.71’inin kış 

mevsiminde etkili olması genel sirkülasyon şartlarının bir sonucudur. Kış 

mevsiminde güney sektörlü rüzgârların esme sayısı azalmaktadır. S’den gelen 

rüzgârlar SE ve SW’dan gelen rüzgârlardan daha fazla esme sayısına sahiptir. 

    Yaz mevsiminde güney sektörlü rüzgârların esme sayısı daha fazladır. En 

fazla esme sayısı SE’dan gelen rüzgârlara aittir. SE sektörlü rüzgârlar en fazla esme 

sayısına Haziran ayında ulaşmıştır.  SE sektörlü rüzgârları S sektörlü rüzgârların 

esme sayısı takip eder. SW’dan gelen rüzgârların esme sayısı SE ve S yönlü 

rüzgârlara göre oldukça düşüktür. Kuzey sektörlü rüzgârların etkisi bu mevsimde 

azalmış olmakla birlikte, NE’dan gelen rüzgârın esme sayısı, SW’dan daha fazladır. 

Bu durum yerel etmenlerin bir sonucudur.    

Sütçüler’de hakim rüzgâr yönü belirgin bir şekilde N’dir (Tablo-9). 

Rüzgârların aylık esme sayılarına bakıldığında da tüm aylarda N sektörlü rüzgârlar 

hakim durumdadır. Esme sayıları dikkate alındığında N sektörlü rüzgârları S sektörlü 

rüzgârlar takip eder. Esasen bu durum topografik şartların bir sonucudur. Köprü Çayı 

Havzası’nda da ana topografik hatların kuzey- güney istikametinde uzanması bu 

yönlerden esen rüzgârların esme sayılarının fazla olmasına neden olmuştur.  

Rüzgârların mevsimlik esme sayıları incelendiğinde kış mevsiminde kuzey 

sektörlü rüzgârlar içinde; N’den gelenlerin % 25.95’inin; NE’dan gelenlerin % 

21.25’inin ve NW’dan gelenlerin % 16.88’inin bu mevsimde etkili olduğu görülür. 

Serik istasyonundan farklı olarak, bu mevsimde kuzey sektörlü rüzgârların oransal 

değeri azalmıştır. N (% 28,09), NE (% 31,34), NW (% 33,52) sektörlü rüzgârların 

hepsi en fazla esme sayısına yaz mevsiminde ulaşmıştır. En fazla esme sayısına; 

N’den gelenler Temmuz ayında, NE’dan gelenler Haziran ayında ve NW’dan 

gelenler Nisan ayında ulaşmışlardır. Yaz mevsiminde kuzey sektörlü rüzgârlar, 

kuzeyden güneye daha sıcak alanlara doğru estikleri için, hava kütlelerinin taşıdığı su 

buharı doyma noktasından uzaklaşır ve bu nedenle de çoğunlukla yağış getirmezler. 

Bu rüzgârlar dağlardan aşağı kesimlere doğru fön karakteri kazanarak yaz 

mevsiminde kuraklığın artmasında etkili olurlar.  
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Güney sektörlü rüzgârlar en fazla esme sayısına ilkbahar mevsiminde 

ulaşmışlardır. SE’dan esen rüzgârların  % 27.67’si, S’den esenlerin % 25,71 ve 

SW’dan esenlerin % 29,23’ü ilkbahar mevsiminde esmiştir. Bu durum güneyden 

kuzeye doğru genel sirkülasyon şartlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır. En 

fazla esme sayısına; S’den gelenler Eylül ayında, SE’dan gelenler Mayıs ayında ve 

SW’dan gelenler Mart ayında ulaşmışlardır. 

Tablo-9: Sütçüler’de Aylık ve Yıllık Rüzgâr Esme Sayıları ve Ortalama Hızları (m/sn) 
(1975-1993) 

YÖN O Ş M N M H T A E Ek K A Y.O. 
N 278 3.0 257 3.2 238 2.9 225 2.5 202 2.5 252 2.4 331 2.6 269 2.5 256 2.4 258 2.6 215 2.9 252 3.0 3033 2.7 

NE 66 2.6 69 2.9 69 2.7 63 2.3 102 2.5 104 2.6 103 2.7 82 2.4 74 2.6 67 2.6 62 2.6 61 2.4 922 2.6 

E 56 2.7 40 2.6 39 2.9 47 2.3 53 2.5 51 2.5 59 2.5 49 2.3 28 2.3 46 2.5 43 2.8 34 2.9 545 2.6 

SE 80 3.9 58 3.6 58 3.6 71 2.8 91 2.6 56 2.8 66 2.7 57 2.6 58 2.5 64 2.7 60 33 76 3.6 795 3.1 

S 116 2.8 88 2.5 120 2.5 132 2.6 99 2.5 128 2.5 105 2.5 109 2.4 147 2.4 117 2.3 106 2.6 98 2.4 1365 2.5 

SW 66 2.6 76 2.6 106 2.8 97 2.7 82 2.8 67 2.7 86 2.7 90 2.5 75 2.6 102 2.7 68 2.5 60 2.5 975 2.6 

W 89 2.7 78 2.4 86 2.6 83 2.7 70 2.7 70 2.6 92 2.8 84 2.6 81 2.5 65 2.6 76 2.4 65 2.3 939 2.6 

NW 62 3.2 65 3.5 81 2.9 144 2.6 111  2.7 131 2.8 141 2.9 131 2.8 85 2.9 90 2.6 85 3.0 76 2.9 1202 2.9 

Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 1993 

Aksu’da hakim rüzgâr yönü belirgin bir şekilde SW’dır (Tablo-10). Esme 

sayıları dikkate alındığında SW sektörlü rüzgârları NE sektörlü rüzgârlar takip eder. 

Aksu’da hakim rüzgâr yönleri SW- NE olsa da, rüzgâr rejiminin diğer istasyonlara 

göre daha düzenli olduğu söylenebilir. Aksu’da rüzgâr rejiminin daha düzenli 

olmasında, yükseltisinin fazla olması ve tüm yönlerden gelen rüzgârlara açık olması 

etkili olmuştur. Ancak N ve S istikametlerinden esen rüzgârların esme sayısının 

nispeten az olması topografik şartların bir sonucudur. 

Rüzgârların mevsimlik esme sayıları incelendiğinde kış mevsiminde kuzey 

sektörlü rüzgârlardan, N’den gelenlerin % 24,08’inin, NE’dan gelenlerin % 

22,86’inin ve NW’dan gelenlerin % 20,93’ünün bu mevsimde etkili olduğu görülür. 

Sütçüler istasyonu gibi bu mevsimde kuzey sektörlü rüzgârların oransal değeri 

azalmıştır. N (% 27,72), NE (% 30,33), NW (% 29,74) sektörlü rüzgârların hepsi en 

fazla esme sayısına yaz mevsiminde ulaşmıştır. En fazla esme sayısına; N’den  

gelenler Temmuz ayında, NE’dan gelenler yine Temmuz ayında ve NW’dan gelenler 

Haziran ayında ulaşmışlardır. Kış mevsiminde İç Anadolu’da soğuyup ağırlaşan 
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havanın Anamas dağlık kütlelerini aşarak araştırma sahasına inme eğilimi göstermesi 

E’dan gelen rüzgârların esme sayısını artırmıştır. 

Güney sektörlü rüzgârlar da en fazla esme sayısına yaz mevsiminde 

ulaşmışlardır. SE’dan esen rüzgârların  % 30’u, S’den esenlerin % 27,59’u ve 

SW’dan esenlerin % 27,08’i yaz mevsiminde esmiştir. En fazla esme sayısına; S’den 

gelenler Ocak ayında, SE’dan gelenler Aralık ayında ve SW’dan gelenler Ocak 

ayında ulaşmışlardır. Doğu-Batı doğrultusunda oldukça dar, kuzey- güney 

doğrultusunda ise oldukça geniş olan Köprü Çayı Havzası’nda özellikle yaz 

mevsiminde dağlık kütleler ile vadi tabanı arasında esen meltem rüzgârları rüzgârın 

esme sayılarında etkilidir. Bilhassa sıcak yaz gecelerinde dağlardan vadilere doğru 

esen dağ meltemleri serinletici etkileri bakımından oldukça önemlidir.    

Tablo-10:  Aksu’da  Aylık ve Yıllık Rüzgâr Esme Sayıları  ve Ortalama Hızları (m/sn) 
(1983-2003) 

YÖN O Ş M N M H T A E Ek K A Y.O. 
N 162 1,5 144 1,5 167 1,3 132 1,3 152 1,3 172 1,2 192 1,4 153 1,3 154 1,1 142 1,2 152 1,2 143 1,3 1865 1,3 

NE 199 1,3 225 1,4 229 1,3 225 1,2 221 1,3 258 1,3 305 1,4 293 1,3 209 1,2 208 1,4 229 1,2 221 1,3 2822 1,3 

E 295 1,3 265 1,3 283 1,3 236 1,3 207 1,3 172 1,2 213 1,3 193 1,2 157 1,2 208 1,2 206 1,3 253 1,3 2688 1,3 

SE 233 1,3 202 1,6 232 1,5 190 1,3 191 1,3 125 1,4 173 1,3 189 1,3 165 1,2 178 1,2 179 1,3 260 1,4 2317 1,4 

S 168 1,3 130 1,4 148 1,5 152 1,3 123 1,2 109 1,2 124 1,1 125 1,2 129 1,1 146 1,1 151 1,3 162 1,2 1667 1,3 

SW 332 1,3 250 1,5 261 1,6 283 1,6 268 1,5 199 1,3 225 1,4 252 1,4 273 1,5 277 1,4 310 1,4 290 1,4 3220 1,4 

W 176 1,2 177 1,6 234 1,4 225 1,5 248 1,4 254 1,4 225 1,5 196 1,3 253 1,4 260 1,5 182 1,4 162 1,3 2592 1,4 

NW 182 1,7 219 1,8 241 1,6 204 1,7 266 1,4 322 1,5 272 1,6 230 1,4 233 1,4 238 1,6 185 1,5 179 1,7 2771 1,5 

 Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

 b) Rüzgâr Hızı 

Rüzgârların esme yönü yanında, hızı da hem iklim özellikleri hem de doğal 

ve beşeri çevreye etkileri açısından önemlidir. Tüm istasyonlarda ortalama rüzgâr 

hızı bofor ölçeğine göre 1.3’dür (Tablo-11). Rüzgârların aylık ortalama esme hızları 

incelendiğinde, aylar arasında önemli farklar yoktur. Serik’te ortalama rüzgâr hızı en 

yüksek 1,5 ile Şubat, Nisan ve Haziran aylarında; en düşük ortalama rüzgâr hızı ise 

1,2 ile Eylül, Ekim ve Kasım aylarında görülmektedir. Sütçüler’de ise ortalama 

rüzgâr hızı en yüksek 1,6 ile Temmuz ayında; en düşük ortalama rüzgâr hızı ise 1,2 

ile Kasım ayında görülmektedir. Aksu’da ortalama rüzgâr hızı en yüksek 1,4 ile 

Şubat, Mart, Nisan aylarında; en düşük ortalama rüzgâr hızı ise 1,2 ile Aralık ve 
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Eylül aylarında görülmektedir. Maksimum ve minimum ortalama rüzgâr hızları 

arasındaki fark en fazla Sütçüler’de; en az ise Aksu’dadır.  

Yönlere göre ortalama rüzgâr hızları incelendiğinde Serik’te en yüksek 

ortalama rüzgâr hızı SE yönünden olup (2,0 m/sn), rüzgâr hızı ile frekansı arasında 

bir uyum söz konusudur. SE yönünden en yüksek ortalama rüzgâr hızı Ocak, Şubat 

ve Mart aylarında (2,2 m/sn) gerçekleşmiş olup; bu mevsimde bölgenin sık sık cephe 

hareketlerinden etkilenmesi bu sonucu ortaya çıkarmıştır. SE’dan sonra en yüksek 

ortalama rüzgâr hızı, SW yönünden gerçekleşmiştir. Güney sektörlü rüzgârların esme 

hızları, kuzey sektörlü rüzgârların esme hızlarından daha fazladır.  

 Sütçüler’de en yüksek ortalama rüzgâr hızı SE yönünden olup (3.1 m/sn), 

rüzgâr hızı ile frekansı arasında bir uyum söz konusu değildir. Nitekim esme sayısı 

en fazla olan yön N’dir. SE yönünden en yüksek ortalama  rüzgâr hızı Serik 

istasyonunda olduğu gibi, kış mevsiminde gerçekleşir. Ortalama rüzgâr hızının en 

yüksek olduğu ikinci yön NW’dır. Sütçüler’de ortalama rüzgâr hızı en düşük olan 

yön S’ dir. Sütçüler’de ortalama rüzgâr hızını belirleyen temel etken topografik 

şartlardır.  

 Aksu’da en yüksek ortalama rüzgâr hızı NW yönünden olup (1,5 m/sn), 

rüzgâr hızı ile frekansı arasında bir uyum söz konusu değildir. Ancak ortalama rüzgâr 

hızının diğer istasyonlara nazaran daha az olduğu görülür. Bu durum Aksu 

çevresindeki topografik engeller ile açıklanabilir.  

         Tablo-11:  Ortalama Rüzgâr Hızı (Bofor) En Hızlı Rüzgâr Yönü ve Hızı (Bofor) 
İSTASYON O Ş M N M H T A E Ek K A Y.O. 

1.3 1.5 1.4 1.5 1.3 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 SERİK 
(1975-1998) NW 8 NW 8 N  8 SE  7 NW 7 NW 6 N   6 E  6 SE  6 NE 6 SE  7 SE  8 SE  8 

1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.6 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 SÜTÇÜLER  
(1975-1993) SE  8  N    8 SE 8 S    8 SE 8 NE  8 NW 7 N    6 N    5 SE  6 NW 8 SE   8 SE   8 

1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 AKSU 
(1983-2003) NW 7 NE  6 SE 7 NW 7 NE 5 NE 5 NW 5 NE  6 SW  6 NE  6 NW 7 SW  6 NW  7

 Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 
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Serik’te en yüksek rüzgâr hızı da yine SE yönünden olup, hızı bofor ölçeğine 

göre 8’dir. Sütçüler’de de en yüksek rüzgâr hızı da yine SE yönünden olup, hızı 

bofor ölçeğine göre 8’dir. Aksu’da en yüksek rüzgâr hızı yine NW yönünden olup, 

hızı bofor ölçeğine göre 7’dir. 

Yıllık ortalama kuvvetli rüzgârlı gün sayısı (Rüzgâr hızı 6-7 bofor), Serik’te 

19.1 gün, Sütçüler’de 12.1 gün ve Aksu’da ise 8 gündür (Tablo-12). Kıyı kesiminden 

uzaklaştıkça yıllık ortalama kuvvetli rüzgârlı gün sayısı topografik engellere bağlı 

olarak azalmaktadır. 

      Tablo-12: Ortalama Kuvvetli Rüzgârlı Gün Sayısı (6 Bofor) 

İSTASYONLAR O Ş M N M H T A E E K A Y.O. 
SERİK (1975-1998) 2.3 2.4 2.1 1.7 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.8 2.1 19.1 
SÜTÇÜLER (1975-1993) 1.1 1.6 1.2 0.5 0.8 1.3 1.0 1.0 - 1.0 1.0 1.6 12.1 
AKSU (1983-2003) 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - 1.0 1.0 1.0 1.0 - 8.0 

Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

Yıllık ortalama çok kuvvetli rüzgârlı gün sayısı (Rüzgâr hızı>=8 bofor), 

Serik’te 0.3, Sütçüler’de ise 3.7 gündür (Tablo-13). Aksu’da için rasat süresinin çok 

kısa olması değerlendirme yapmayı zorlaştırmıştır. Kuvvetli ve çok kuvvetli 

rüzgârlar daha çok kış mevsiminde etkili olmaktadır.  

Tablo-13: Ortalama Çok Kuvvetli Rüzgârlı Gün Sayısı (>=8 Bofor) 
İSTASYONLAR O Ş M N M H T A E E K A Y.O. 
SERİK (1975-1998) - 0,3 - - - - - - - - - - 0,3 
SÜTÇÜLER (1975-1993) 0.9 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 - - - - 0.3 0.4 3.7 
AKSU (1983-2003) - - - - - - - - - - - - - 

   Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

Araştırma sahasındaki rüzgâr koşullarının bölgenin ekonomik hayatında 

önemli etkileri vardır. Özellikle kış aylarında kıyı kesiminde etkili olan kuvvetli 

rüzgâr ve fırtına bilhassa narenciye bahçelerine büyük zarar vermektedir. Ağaçların 

dallarının kırılması meyvelerin dökülmesi büyük iktisadi kayıplara neden olmaktadır. 

Bu zararı en aza indirmek için, kıyı boyunca yer yer okaliptüs ağaçlarının dikildiği 

ve bahçelerin kenarlarına defne ve servi gibi kışın yaprağını dökmeyen ağaçlar 

ekilerek “rüzgâr perdeleri” oluşturulduğu görülmektedir.  
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Araştırma sahasının kuzeyinde yaz mevsiminde kuzey sektörlü rüzgârların 

egemen olduğu günler yaylacılık faaliyetlerini olumlu yönde etkilemektedir.  

1.3.2.3. Nemlilik ve Yağış 

1.3.2.3.1. Nisbî Nem 

 Havanın nisbî nemliliği, su buharı miktarına ve sıcaklık değerlerine göre 

değişmektedir. Genellikle sıcaklık yükseldikçe nisbî nemlilik azalmakta, sıcaklık 

azaldıkça ise artmaktadır. En düşük değerlere yaz mevsiminde ve gündüz vaktinde 

erişilir. Bu durum, araştırma sahasında da açıkça görülmektedir. Serik’te yıllık 

ortalama nisbî nemlilik % 65 olup, Ekim’den Haziran’a kadar sekiz aylık sürede 

yıllık ortalamanın üstünde, Haziran’dan Ekim’e kadar dört aylık sürede ise yıllık 

ortalamanın altındadır. En yüksek nisbî nemlilik % 73 ile Aralık ayında, en düşük 

nisbî nemlilik ise % 57 ile Temmuz ayında görülür. Sütçüler’de ise yıllık ortalama 

nisbî nemlilik % 54 olup; Kasım’dan Nisan’a kadar altı aylık sürede yıllık 

ortalamanın üstünde, Haziran’dan Kasım’a kadar beş aylık sürede ise yıllık 

ortalamanın altındadır. En yüksek nisbî nemlilik % 66 ile Aralık ayında, en düşük 

nisbî nemlilik ise % 43 ile Ağustos ayında görülür. Aksu’da yıllık ortalama nisbî 

nemlilik % 63’dür. Ekim’den Nisan’a kadar altı ay yıllık ortalamanın üstünde, 

Nisan’dan Ekim’e kadar altı aylık sürede yıllık ortalamanın altındadır. En yüksek 

nisbî nemlilik % 77 ile Aralık ayında, en düşük nisbî nemlilik ise % 52  ile Temmuz-

Ağustos aylarında görülür (Tablo-14). Denizden iç kesimlere doğru yükseltinin 

artmasına paralel nisbî nemlilik azalmakla beraber, Aksu’da nisbî nemliliğin 

Serik’teki nisbî nemliliğe yakın bir değere sahip olması, yükseldikçe sıcaklığın 

düşmesi ve havanın nem kapasitesinin daralması ile ilgilidir.    

                       Tablo-14:  Ortalama Nisbî Nemlilik (%) 

İSTASYONLAR O Ş M N M H T A E Ek K A Y.O. 
SERİK (1975-1998) 71 68 68 68 66 60 57 62 63 66 69 73 65 
SÜTÇÜLER (1975-1993) 65 64 60 58 54 49 44 43 44 50 60 66 54 
AKSU (1983-2003) 76 73 68 60 58 55 52 52 56 63 73 77 63 

  Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 
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1.3.2.3.2. Bulutluluk 

 Serik’te yıllık ortalama bulutluluk (10 üzerinden) 2,6 iken, bu oran 

Sütçüler’de ve Aksu’da 3,7’dir (Tablo-15). Bulutluluk oranının kıyıdan iç kesimlere 

doğru yükseltinin artmasına paralel bir artış gösterdiği görülür. Tüm istasyonlarda 

bulutluluğun yıl içerisindeki dağılışında aylar arasında büyük farklılıklar olduğu 

görülür. Serik’te Kasım’dan Mayıs’a,  Sütçüler ve Aksu’da ise Kasım’dan Haziran’a 

kadar ortalama bulutluluk, yıllık ortalamanın üstündedir. Çünkü bu dönemde tüm 

bölge üzerinde frontal faaliyetler etkindir, yağış olasılığı fazla ve atmosferde nisbî 

nemlilik yüksektir. Aylık ortalama bulutluluğun en fazla olduğu aylar; Serik ve 

Aksu’da Aralık, Sütçüler’de ise Şubat’tır. Aylık ortalama bulutluluğun en az olduğu 

aylar; Serik’te Temmuz-Ağustos, Sütçüler’de ve Aksu’da ise Ağustos’tur. Ortalama 

bulutluluğun en az olduğu aylar yaz ayları olup, bu mevsimde kararlı yaz sirkülasyon 

koşulları egemendir.  

 Bulutlu günlere ait veriler incelendiğinde, Serik’te toplam bulutlu gün sayısı 

130.9 gündür. Aylık bulutlu gün sayısı 4.0 ile 16.4 gün arasında değişmektedir. Mart 

ve Nisan aylarında 15 günün üzerine çıkan bulutlu gün sayısı kış aylarında yüksek, 

yaz aylarından ise düşüktür. Serik’te Nisan ayı en fazla bulutlu gün sayısına sahip 

aydır (16.4 gün). En düşük bulutlu gün sayısı 4.0 ile Temmuz ayına aittir. 

Sütçüler’de ise toplam bulutluluk 147.9 güne çıkmıştır. Aylık bulutlu gün sayısı 8.1 

ile 19.6 gün arasında değişmektedir. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 15 günün 

üzerine çıkan bulutlu gün sayısı İlkbahar’da en fazla, yaz mevsiminde ise en azdır. 

Sütçüler’de Mayıs ayı en yüksek bulutlu güne sahip aydır (19.6 gün). En düşük 

bulutlu gün sayısı 8.1 ile Temmuz ayına aittir. Aksu’da  toplam bulutlu gün sayısı 

164.2 gündür. Aylık bulutlu gün sayısı 11.2 ile 18.5 gün arasında değişmektedir. 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 15 günün üzerine çıkan bulutlu gün sayısı 

ilkbahar mevsiminde en yüksek, sonbaharda en düşüktür. Aksu’da Mayıs ayı en 

yüksek bulutlu güne sahip aydır (18.5 gün). En düşük bulutlu gün sayısı 11.2 ile 

Eylül ayına aittir. Aksu’da bulutluluk rejiminin Serik ve Sütçüler’e göre daha düzenli 

olduğu görülür. 
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Tablo-15: Ort. Bulutluluk Değerleri (0-10) ve Ort. Bulutlu Gün Sayısı (2.0-8.0) 

İSTASYONLAR 
(Rasat Süreleri) 

O Ş M N M H T A E E K A Y.O. 

4.1 4.0 3.5 3.3 2.5 1.3 0.8 0.8 0.9 2.2 3.3 4.2 2.6 Serik 
(1975-1998) 14.4 13.7 15.9 16.4 14.2 7.0 4.0 4.4 4.9 9.5 12.3 14.2 130.9 

5.0 5.4 5.2 5.3 4.3 2.5 1.5 1.4 1.6 3.1 4.3 5.2 3.7 Sütçüler 
(1975-1993)  10.2 12.3 15.1 16.9 19.6 13.6 8.9 8.1 8.5 11.1 11.4 12.2 147.9 

4,6 5,0 4,7 5,0 4,1 2,7 2,0 1,8 2,0 3,1 4,4 5,3 3,7 Aksu 
(1983-2003)  13.1 12.3 14.6 15.7 18.5 16.5 12.8 11.8 11.2 12.4 11.7 13.6 164.2 

Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

1.3.2.3.3. Açık ve Kapalı Günler 

 Serik’te açık günlerin yıllık toplamı 207,7 gün, kapalı günlerin yıllık toplamı 

ise 26,8 gündür. Açık günlerin en fazla olduğu ay Temmuz(26,9); en az olduğu ay ise 

Aralık’tır(10,3) (Tablo-16, Şekil-9). Kapalı gün sayıları kış aylarında artmaktadır. 

Yaz mevsiminde ise kapalı gün yok denecek kadar azdır. Hatta Ağustos ayında 

kapalı gün rasat edilmemiştir. Yıl içerisinde en çok kapalı gün sayısı Aralık ayındadır 

(5.4 gün). Kapalı günler Ağustos’tan Ocak’a kadar artmakta; Şubat’tan Ağustos’a 

kadar azalmaktadır.  

Sütçüler’de ise açık günlerin yıllık toplamı 156.7 gün, kapalı günlerin yıllık 

toplamı ise 60.9 gündür. Açık günlerin en fazla olduğu ay Ağustos(22.8); en az 

olduğu ay ise  Nisan(6.1)’dır. Kapalı gün sayıları kış aylarında artmaktadır. Yaz 

mevsiminde ise kapalı gün yok denecek kadar azdır. Yıl içerisinde en çok kapalı gün 

sayısı Ocak ayındadır(10.3). Kapalı günler Ağustos’tan Ocak’a kadar artmakta; 

Ocak’tan Ağustos’a kadar azalmaktadır.  

Aksu’da ise açık günlerin yıllık toplamı 145,1 gün, kapalı günlerin yıllık 

toplamı ise 56.1 gündür. Açık günlerin en fazla olduğu ay Ağustos(19,0); en az 

olduğu ay ise Nisan(7,2)’dır. Kapalı gün sayıları kış aylarında artmaktadır. Yaz 

mevsiminde ise kapalı gün sayısı azalmıştır. Yıl içerisinde en çok kapalı gün sayısı 

Aralık ayındadır(9,4). Kapalı günler Ağustos’tan Aralık’a kadar artmakta; Ocak’ta 

kısmen azalmakta ve Şubat’tan Ağustos’a kadar ise azalmaktadır.  

Açık- kapalı gün sayılarında da havza içinde güneyden kuzeye önemli 

değişimler söz konusudur. Serik’te açık gün sayısının daha fazla olması ve yaz 
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aylarında bu durumun çok daha belirgin olması Akdeniz ikliminin havzanın 

güneyinde optimal şartlara sahip olduğunu göstermektedir. Ancak kıyıdan 

uzaklaştıkça açık gün sayısının azalması yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklık 

değerlerinin düşmesi ile ilgilidir.  

 Tablo-16: Ortalama Açık ve Kapalı Gün Sayısı 

İSTASYONLAR 
(Rasat Süreleri) 

O Ş M N M H T A E E K A   Y.O. 

11,4 10,3 12,0 11,5 15,8 23,0 26,9 26,6 24,9 19,9 14,0 11,4 207,7 Serik 
(1975-1998) 5,2 4,3 3,1 2,1 1,0 0,1 0,0  0,3 1,6 3,7 5,4 26,8 

10,6 6,9 7,6 6,1 7,7 15,3 21,9 22,8 21,1 15,8 11,7 9,2 156,7 Sütçüler 
(1975-1993)  10,3 9,0 8,3 7,0 3,8 1,2 0,1 0,1 0,4 4,1 6,9 9,7 60,9 

10,2 7,8 9,2 7,2 8,7 12,9 17,8 19,0 18,2 15,1 11,1 7,9 145,1 Aksu 
(1983-2003)  7,8 8,2 7,2 7,1 3,8 0,6 0,4 0,2 0,7 3,5 7,2 9,4 56,1 

Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

Yine kapalı gün sayıları değerlendirildiğinde Serik’te kapalı gün sayısının en 

fazla olduğu mevsim kış mevsimi iken; Sütçüler’de ve Aksu’da ilkbahardır. Bu 

durum kıyıdan uzaklaştıkça Akdeniz ikliminin optimal şartlarından uzaklaşma ile 

açıklanabilir. Aksu’da ise, yaz mevsiminde kısmen de olsa kapalı gün sayısında bir 

artış gözlenmektedir. Bu durum Akdeniz ikliminden yayla iklimine bir geçiş özelliği 

gösterse de; iklimin tüm parametreleri birlikte değerlendirildiğinde havzanın kuzey 

kesimlerinin de Akdeniz ikliminin etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz. 

1.3.2.3.4. Sisli Günler 

Serik’te sisli gün sayısı, yıllık ortalama 12,7 gündür. Aylık ortalama sisli gün 

sayısı en fazla Eylül ayında (2,1), en az ise Mayıs ayında (0,4) görülür. Aylık 

ortalama sisli günler arasında belirgin bir fark yoktur. Sütçüler’de ise yıllık ortalama 

sisli gün sayısı 12,4 gündür. Sisli günler Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 

yoktur. Aylık ortalama sisli günlerin en fazla olduğu ay Ocak’tır (3,3) (Tablo-17).  

 Tablo-17: Ortalama Sisli Gün Sayıları 
İSTASYONLAR 
(Rasat Süreleri) 

O Ş M N M H T A E Ek K A Y.O. 

Serik 
(1975-1998)  

1.0 1.5 1.2 0.7 0.4 1.0 1.2 2.0 2.1 0.9 0.7 1.8 12.7 

Sütçüler 
(1975-1993)  

3.3 2.2 1.3 1.1 0.5 0.3 - - - 0.6 1.7 2.1 12.4 

Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 
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1.3.2.3.5. Yağış 

 Köprü Çayı Havzası Batı Toroslar’da oldukça farklı bir topografik görünüme 

sahiptir. Doğu-batı doğrultusunda oldukça dar olmakla beraber, kuzey-güney 

doğrultusunda oldukça geniş bir havzadır. Köprü Çayı’nın açtığı dar ve derin vadiler, 

kıyının nemli havasının iç kesimlere doğru geniş bir alanda hissedilmesine neden 

olmuştur. 

 Kıyı kesiminde yer alan Serik’te yıllık yağış miktarı 1154,8 mm. iken, kıyı 

kesiminden uzaklaştıkça Sütçüler’de 950,1 mm. ve Aksu’da 907,7 mm.dir (Tablo-18, 

Şekil-10). Bu durum kıyı kesiminden uzaklaştıkça yağış miktarının azaldığını 

göstermektedir. Ancak bu azalış, örneğin Köprü Çayı Havzası’nın doğusunda 

Dedegöl Dağları’nı geçip, İç Anadolu’nun karasal etkilerinin belirginleştiği Beyşehir 

Gölü Havzası’na geçildiğinde çok daha belirgindir (Beyşehir’de yıllık toplam yağış 

miktarı 494,9 mm.). Bu durum daha önce belirttiğimiz gibi, Köprü Çayı ve kollarının 

açtığı dar ve derin vadiler aracılığı ile denizel etkilerin iç kesimlere kadar 

sokulabilmesi ile ilgilidir. Aynı şekilde Anamas Dağları’nı geçip Eğridir Gölü 

Havzası’na gidildiğinde yağış miktarının aniden azalma gösterdiği görülür 

(Eğridir’de yıllık yağış miktarı 822.4 mm., Gelendost’ta 520.7 mm.). Beyşehir ve 

Eğridir’de gölün etkisi bu azalışı engelleyememiştir. Çünkü Köprü Çayı Havzası’nı 

kuzeyden ve kuzeydoğudan sınırlayan bu dağlık kütleler, iç kesimlerde karasallığın 

etkisini artırmıştır. 

                     Tablo-18: Aylık ve Yıllık Ortalama Yağış Miktarları (mm.) 
İSTASYONLAR 
(Rasat Süreleri) 

O Ş M N M H T A E E K A Y.O. 

Serik 
(1975-1996)  

252.4  170.7 104.2 56.8 35.3 10.4 2.2 1.7 6.9 93.7 165.0 255.5 1154.8 

Sütçüler 
(1975-1993)  

139.9 108.5 90.9 99.9 70.8 27.9 9.9 9.4 32.0 71.9 124.5 164.5 950.1 

Aksu 
(1983-2001)  

95,3 108,2 106,2 85,0 80,4 27,8 27,1 11,5 25,6 54,0 120,0 166,6 907,7 

Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

 Serik’te en fazla yağışlı ay Aralık (252.4 mm), en az yağışlı ay ise Ağustos 

(1.7 mm.)’tur. Yağış miktarı Aralık’tan itibaren Ağustos’a kadar azalmakta, 

Eylül’den itibaren Aralık’a kadar ise artmaktadır. Serik’te yaz mevsiminde yağış 



 

 

73

             
 

 

miktarı tamamen azalmıştır. Bu durum Akdeniz ikliminin karakteristik bir 

özelliğidir.   
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 Şekil-10: Aylık ve Yıllık Ortalama Yağış Grafiği 

Sütçüler’de de, en fazla yağışlı ay Aralık (164.5 mm), en az yağışlı ay ise 

Ağustos (9.4 mm.)’tur. Yağış miktarı Aralık’tan itibaren Ağustos’a kadar azalmakta, 

Eylül’den itibaren Aralık’a kadar ise artmaktadır. Sütçüler’de yaz mevsiminde yağış 

miktarında çok az da olsa bir artış vardır. Bu durum Akdeniz sahil yöresinden 

uzaklaşıldığını göstermektedir.  

Aksu’da ise en fazla yağış Aralık (166.6 mm.) ayında, en az ise yine Ağustos 

(11.5 mm.) ayındadır. Yağış miktarı Serik ve Sütçüler gibi Aralık’tan itibaren 

Ağustos’a kadar düzenli bir azalma göstermez. Aralık’tan itibaren Ocak ayında 

azalma, Şubat’ta artma ve Şubat’tan sonra Ağustos’a kadar ise düzenli bir azalma 

gösterir. Eylül’den itibaren Aralık’a kadar ise artmaktadır. Tüm istasyonlarda en 

yağışlı ay Aralık, en az yağışlı ay ise Ağustos’tur. Ancak yağış miktarlarında önemli 

değişmeler olmuştur. Aralık’taki yağış azalmış, Ağustos’taki yağış miktarı ise 

kısmen artış göstermiştir. 
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 Tablo-19: Mevsimlik Yağış Tutarları (mm) ve Yüzdelikleri 

İSTASYONLAR 
(Rasat Süreleri) 

KIŞ % İLKB % YAZ % SONB % Y.O. 

Serik 
(1975-1996)  

678.6 58.76 196.3 16.99 14.3 1.47 265.6 22.99 1154.8 

Sütçüler 
(1975-1993)  

412.9 43.45 261.6 27.53 47.2 4.96 228.4 24.03 950.1 

Aksu 
(1983-2001)  

370,1 40,77 271,6 29,92 66,4 7,32 199,6 21,99 907,7 

       Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 
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                     Şekil-11: Yağışın Mevsimlere Dağılış Grafiği 

Yağışın mevsimlere dağılışında yağış azamisi tüm istasyonlarda kışa rastlar. 

Ancak güneyden kuzeye doğru kış mevsiminin oranı azalır (Serik’te % 59, Sütçüler’de 

% 43, Aksu’da % 41) (Tablo-19). Yağış asgarisi de yaz mevsimine rastlar. Yaz 

mevsiminin oranı kış mevsiminin aksine güneyden kuzeye artar (Serik’te % 1, 

Sütçüler’de % 5, Aksu’da % 7). Kış mevsiminden sonra ikinci yağışlı mevsim Serik’te 
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sonbahar, Sütçüler ve Aksu’da ise ilkbahardır. İlkbahar mevsiminin oranı da kıyıdan iç 

kesimlere doğru artmaktadır (Serik’te % 17, Sütçüler’de % 28, Aksu’da % 30). Bu 

oranlar kıyıdan iç kesimlere doğru İç Anadolu’nun karasal iklim özelliklerinin kısmen de 

olsa belirginleştiğini gösterir. 

Etüt sahasında yağış rejimi düzensizdir. Ancak yağışın yıl içindeki dağılımı 

incelendiğinde kıyıdan iç kesimlere doğru önemli farklılıklar görülür. Bununla 

beraber Köprü Çayı Havzası’nın büyük bir kısmında Akdeniz yağış rejiminin 

egemen olduğu görülür. İç kesimlere doğru, Akdeniz- İç Anadolu geçiş iklimi 

özellikleri etkili olmaya başlar. Havzayı doğudan, batıdan ve kuzeyden sınırlayan 

dağlık alanlar havza tabanına nispetle daha fazla yağış alır.  

a) Yağışlı Günler 

 Meteoroloji bültenlerinde 0.1 mm.ye eşit ve üstünde yağış kaydedildiği 

günler, yağışlı gün sayılmaktadır. Yıllık ortalama yağışlı gün sayısı Serik’te, 67,9; 

Sütçüler’de, 86,6 ve Aksu’da 85.5’tir (Tablo-20). Yıllık yağış miktarı en fazla olan 

Serik’te yağışlı gün sayısının en az olması; Özellikle Serik’te yağışların önemli bir 

kısmının sağanak şeklinde meydana geldiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. 

Esasen bu durum tüm havza içinde etkili olan bir iklim özelliğidir. Ortalama yağışlı 

gün sayısının aylık değerleri incelendiğinde, aylık ortalama yağışlı gün sayısının en 

fazla olduğu ay Serik’te (11.9) ve Sütçüler’de (12.0) Ocak; Aksu’da (11.5) ise 

Aralık’tır. Aylık ortalama yağışlı gün sayısının en az olduğu ay; Serik’te (0.3) ve 

Sütçüler’de (1.3) Ağustos, Aksu’da (2.5) ise Temmuz’dur. Buna göre yağış 

miktarının aylık dağılımı ile yağışlı gün sayısının aylık dağılımı arasında genel 

olarak bir uyum vardır.    

Tablo-20: Ortalama Yağışlı Gün Sayısının Aylara Dağılımı  

İSTASYONLAR 
(Rasat Süreleri) 

O Ş M N M H T A E Ek K A Y.O. 

Serik 
(1978-1998)  

11.9 10.3 8.0 6.0 3.8 1.4 0.4 0.3 1.3 5.6 7.4 11.5 67.9 

Sütçüler 
(1975-1993)   

12.0 10.9 9.9 10.6 8.3 4.4 2.0 1.3 2.4 5.7 8.2 10.9 86.6 

Aksu 
(1986-2003)  

8.9 9.6 9.2 10.2 9.0 4.4 2.5 2.6 3.4 5.6 8.6 11.5 85.5 

      Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 



 

 

76

             
 

 

 Yağış rejimi kadar, yağış şiddeti ve yağış türü de oldukça büyük önem taşır. 

Bir istasyondaki yıllık yağış tutarı, yıllık yağışlı gün sayısına bölününce günlük yağış 

şiddeti hakkında genel bir bilgi elde edinilir. Serik’te yağış şiddeti 17.0 mm. iken, 

günlük yağış şiddetinin maksimum değeri ise 170-180 mm. yi bulabilmektedir. Yağış 

şiddeti Sütçüler’de 11.0 mm. ve Aksu’da ise 10.6 mm.dir. Günlük yağış şiddetinin 

maksimum değeri ise Sütçüler’de 250 mm.yi, Aksu’da  90-100 mm.yi bulabilmiştir 

(Tablo-21). 

Tablo-21:  Yağış Şiddeti ve Günlük Maksimum Yağış Miktarı(mm.)  

İSTASYONLAR 
(Rasat Süreleri) 

O Ş M N M H T A E Ek K A Y.O. 

21.2 16.8 12.3 17.7 31.9 21.1 52.3 32.7 26.5 17.3 19.4 15 17.0 Serik 
(1978-1998) 181.9 146.7 98.6 106.0 121.2 29.5 20.9 9.8 34.5 97.0 143.2 172.5 181.9 

11.7 9.9 9.2 9.4 8.5 6.3 4.9 7.2 5.6 12.6 15.2 15.1 11.0 Sütçüler 
(1975-1993)  131.0 117.0 99.6 61.2 65.0 56.3 18.7 70.5 212.0 106.9 167.4 254.5 254.5 

10.7 11.3 11.5 8.3 8.9 6.3 10.8 4.4 4.6 6.3 14.0 14.5 10.6 Aksu 
(1986-2003)  63.7 73.0 67.4 41.1 42.2 34.3 82.1 44.7 32.0 59.2 77.0 96.2 96.2 

 Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

 Bu değerler göstermektedir ki, etüt sahası, Akdeniz yağış rejiminin 

özelliklerine uygun olarak, sağanak yağışların bolca görüldüğü bir havzadır. Hemen 

hemen bütün yıl görülen bu sağanak yağışlar, özellikle kış mevsiminde cephesel 

faktörlere bağlı olarak çok etkili olmaktadır ve bazı yıllar özellikle Köprü Çayı ve 

kollarının Serik Ovası’ndan geçtiği alanlarda sel baskınlarına neden olmaktadır. 

Başta narenciye bahçeleri olmak üzere tarımda büyük kayıplara neden 

olabilmektedir. 

   b) Kar Yağışı 

Kar yağışlı gün sayısı kıyı kesiminde yok denecek kadar az iken, iç kesimlere 

doğru yükseltinin artması ve buna bağlı olarak sıcaklığın azalması sonucunda 

artmaktadır. Serik’te kar yağışlı günlerin ortalama sayısı 0.2 gündür. Bu da havzanın 

sahil bölümünde kar yağışının çok ender olarak görüldüğünü göstermektedir. Ayrıca 

düşen kar bir örtü oluşturmamaktadır. Ancak iç kesimlere doğru gittikçe kar yağışlı 

gün sayısında önemli artışlar görülür. Sütçüler’de 11,5 olan kar yağışlı gün sayısı, 

Aksu’da 17.4 güne ulaşır. Köprü Çayı Havzası’nda yükseltinin kıyıdan iç kesimlere 
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doğru hızlı bir artış göstermesi bu artışların ana nedenidir. Kar yağışlı gün sayısının 

en fazla olduğu ay; Serik’te Ocak-Şubat (0.1), Sütçüler’de Ocak (3.6) ve Aksu’da ise 

Şubat’tır (4.8) (Tablo-22).  

Serik (rasat süresi 22 yıl) , Sütçüler (18 yıl) ve Aksu (20 yıl) meteoroloji 

istasyonlarına ait verilere göre kar örtülü gün sayısı rasat edilmemiştir. Ancak etüt 

sahasındaki gözlemlerimize dayanarak; havza içinde yükseltinin 1500 m.nin üzerinde 

olduğu iç kesimlerde kar örtülü gün sayısı artmaktadır. Nitekim havzayı çevreleyen 

dağlık kütlelerin yükseltisi bazı kesimlerde 2500 m.yi aşmakta ve kalıcı kar sınırının 

üzerine çıkmaktadır. Kar kalınlıklarının da önemli ölçülerde arttığı bu dağlık 

alanlarda biriken karlar, başta Olukköprü Kaynakları olmak üzere, karstik kaynakları 

besleyen ana unsur olma özelliğine sahiptir. Yükseltinin oldukça fazla olduğu bu 

kesimlerin diğer iklim özelliklerinde de önemli değişmeler söz konusudur.       

Tablo-22: Ortalama Kar Yağışlı Gün Sayısı 

İSTASYONLAR 
(Rasat Süreleri) 

O Ş M N M H T A E Ek K A Y.O. 

Serik 
(1975-1998)  

0,1 0,1 0,0 - - - - - - - - - 0,2 

Sütçüler 
(1975-1992)   

3,6 3,4 2,2 0,4 - - - - - - 0,2 1,7 11,5 

Aksu 
(1983-2003)  

4,0 4,8 4,4 0,7 0,2 - - - - 0,1 0,6 3,1 17,4 

  Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

1.3.2.3.6. Yağış Etkinliği 

 Köprü Çayı Havzası’nın nemlilik- kuraklık durumu, buna bağlı olarak su 

bilançosunun hesaplanması ve havzanın iklim tasnifindeki yerinin belirlenmesinde 

çeşitli formüllerden yararlanılmıştır.  

 E. de Martonne kuraklık indisi formülüne göre; Serik’te Ekim’den Nisan’a 7 

aylık dönem nemli (N), Mayıs yarı nemli (YN), Haziran’dan Eylül’e 4 ay 

kuraktır(K). Sütçüler’de ise Ekim’den Mayıs’a 8 ay nemli (N), Haziran ve Eylül yarı 

nemli (YN), Temmuz ve Ağustos kuraktır (K). Aksu’da yine Eylül’den Mayıs’a 8 ay 

nemli (N), Haziran, Temmuz ve Eylül yarı nemli (YN), Ağustos ise kuraktır (K) 

(Tablo-23).  
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Tablo-23: de Martonne’a Göre Aylık ve Yıllık Kuraklık İndis Değerleri ve İklim Tipi 

İSTASYON O Ş M N M H T A E Ek K A Y.O. 
155,3 103,4 56,1 26,4 14 3,5 0,7 0,5 2,4 38,6 82,8 148,1 41,2 SERİK 
N N N N YN K K K K N N N N 
126,2 95,7 64,5 56,3 33,2 11,0 3,5 3,3 12,6 34,8 79,5 133,4 41,1 SÜTÇÜLER 
N N N N N YN K K YN N N N N 
108.9 120.2 87.8 52.0 40.4 11.8 10.3 4.4 11.3 29.9 89.4 166,6 44,1 AKSU 
N N N N N YN YN K YN N N N N 

 Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

   Erinç formülünü Serik, Sütçüler ve Aksu istasyonlarının verilerine 

uyguladığımızda, Serik’te yağış tesirlilik indisi  46,4, Sütçüler’de ise 48,2 ve 

Aksu’da ise 54.4 ile tüm istasyonlarda nemli iklim özellikleri hakimdir. Bu verilere 

göre Köprü Çayı Havzası genel olarak nemli iklim özelliklerine sahiptir. Serik’te 

Kasım’dan Nisan’a kadar 5 ay çok nemli, Ekim ayı nemli, Nisan ve Mayıs yarı 

nemli, Haziran’dan Ekim’e kadar 4 ay ise tam kuraktır. Sütçüler’de ise Kasım’dan 

Mayıs’a kadar 6 ay çok nemli, Mayıs ve Ekim aylarında yarı nemli, Haziran ve Eylül 

aylarında  kurak, Temmuz ve Ağustos aylarında ise tam kuraktır. Aksu’da da  

Kasım’dan Mayıs’a kadar 6 ay çok nemli, Mayıs ayı nemli, Ekim ayı yarı nemli, 

Haziran, Temmuz ve Eylül ayları kurak, Ağustos ayı ise tam kuraktır. Bu durumda 

Sütçüler’de ve Aksu’da çok nemli ay sayısı, Serik’ten bir ay daha fazladır. Tam 

kurak ay sayısı ise Serik’te 3 ay, Sütçüler’de 2 ay ve Aksu’da ise 1 aydır (Tablo-24). 

Tablo-24: Erinç’e Göre Aylık ve Yıllık Kuraklık İndis Değerleri ve İklim Tipi 

İSTASYON O Ş M N M H T A E Ek K A Y.O. 
196,7 130,5 66,9 30,7 35,3 3,9 0,7 0,6 2,5 40,4 92,5 184,7 46,4 SERİK 
ÇN ÇN ÇN YN YN TK TK TK TK N ÇN ÇN N 
192,9 140 83,3 68,5 37,9 12,4 3,9 3,6 13,5 38,3 97,6 193,5 48,2 SÜTÇÜLER 
ÇN ÇN ÇN ÇN YN K TK TK K YN ÇN ÇN N 
204.2 223.9 127 66.7 48.5 13.6 11.5 4.8 12.3 34.3 119 294 54.4 AKSU 
ÇN ÇN ÇN ÇN N K K TK K YN ÇN ÇN N 

 Kaynak: D. M. İ. Gn. Md. 2003 

 Gerek E. de Martonne kuraklık indisi formülüne göre, gerekse Erinç 

formülüne göre yapılan hesaplamalar göstermektedir ki havza genel olarak nemli 

iklim özelliklerine sahiptir. Ancak kuraklık indisinin aylık değerleri incelendiğinde 

Serik’ten Aksu’ya önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır.  
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1.3.2.3.7. Su Bilançosu 

 Havzanın su bilançosundaki değişim Serik, Sütçüler ve Aksu’ya ait su 

bilançosu tablo ve grafiği hazırlanarak değerlendirilmiştir. Serik’te Ekim ayından 

itibaren toprakta suyun birikmeye başladığı görülür. Nitekim bu aydan itibaren yağış 

miktarı, potansiyel evapotransprasyon miktarından fazladır. Kasım ayında  artan 

yağış miktarı ile su fazlası görülmeye başlar.  Aralık ve Ocak aylarında yağış 

miktarının maksimum seviyeye ulaşması ile su fazlalığı önemli oranda artış gösterir. 

Su fazlalığı Nisan sonuna kadar devam eder. Mayıs ayında artan buharlaşma ile 

topraktan su sarfiyatı görülür ve bu ayın sonunda rezerv su biter. Haziran’dan 

itibaren Ekim ayına kadar su eksikliği söz konusudur (Tablo-25, Şekil-12 ).  

Tablo-25:  Serik’in Thornthwaite Metoduna Göre Su Bilançosu 
  AYLAR YILLIK

Bilanço 
Elemanları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOPLAM 

Sıcaklık 9,5 9,8 12,3 15,8 20,3 25,2 28,1 27,5 24,1 19,1 13,9 10,7 18,03
Sıcaklık İndisi 2,64 2,77 3,9 5,71 8,34 11,57 13,65 13,21 10,82 7,61 4,7 3,16 88,1
DüzeltilmemişPE 17,1 18,2 28,6 46,9 77,1 118,3 148 143,2 108,3 68,3 36,4 21,7  
Düzeltilmiş PE 14,6 15,3 29,4 51,7 94,5 146,1 185,3 167,8 112 65,8 30,7 17,9 931,1
Yağış 252,4 170,7 104,2 56,8 35,3 10,4 2,2 1,7 6,9 93,7 165 255,5 1154,8
Depo Değişikliği 0 0 0 0 59,2 40,8 0 0 0 27,9 72,1 0  
Depolama 100 100 100 100 40,8 0 0 0 0 27,9 100 100  
GET 14,6 15,3 29,4 51,7 94,5 51,2 2,2 1,7 6,9 65,8 30,7 17,9 381,8
Su noksanı 0 0 0 0 0 94,9 183,1 166,1 105,2 0 0 0 549,3
Su fazlası 237,8 155,4 74,8 5,1 0 0 0 0 0 0 62,2 237,6 773

 
Şekil-12: Thornthwaite Yöntemine Göre Serik’in Su Bilançosu Grafiği 
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Thornthwaite’ın iklim tasnifine göre Serik’te (B2 B3' s2 b3') nemli  

mezotermal, su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli, okyanus tesirine yakın bir 

iklim tipi görülmektedir. 

Sütçüler’de de  Ekim ayından itibaren toprakta suyun birikmeye başladığı 

görülür. Çünkü bu aydan itibaren yağış miktarı, potansiyel evapotransprasyon 

miktarından fazladır. Kasım ayında  artan yağış miktarı ile su fazlası görülmeye 

başlar.  Su fazlalığı Mayıs ayına kadar devam eder.  Mayıs ayında artan buharlaşma 

ile topraktan su sarfiyatı başlar ve Haziran ayının sonunda rezerv su biter. Temmuz 

ayında su eksikliği söz konusudur. Su noksanlığı Ekim ayına kadar devam 

eder(Tablo-26, Şekil-13). Sütçüler’de Serik’e göre yaz kuraklığının daha kısa olduğu 

gözlenir.  

 Tablo-26:  Sütçüler’in Thornthwaite Metoduna Göre Su Bilançosu 
  AYLAR YILLIK

Bilanço 
Elemanları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOPLAM

Sıcaklık 3,3 3,6 6,9 11,3 15,6 20,4 23,8 23,8 20,4 14,8 8,8 4,8 13,13 
Sıcaklık İndisi 0,53 0,61 1,6 3,44 5,60 8,41 10,61 10,61 8,41 5,17 2,35 0,94 58,31 
DüzeltilmemişPE 6,5 7,4 18,8 38,0 60,2 88,4 110,1 110,1 88,4 55,8 26,6 11,2   
Düzeltilmiş PE 5,6 6,2 19,3 41,9 73,9 109,1 137,9 129,1 91,5 53,8 22,4 9,2 700,0 
Yağış 139,9 108,5 90,9 99,9 70,8 27,9 9,9 9,4 32,0 71,9 124,5 164,5 950,1 
Depo Değişikliği 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 81,2 15,7 0,0 0,0 18,1 81,9 0,0   
Depolama 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 15,7 0,0 0,0 0,0 18,1 100,0 100,0   
GET 5,6 6,2 19,3 41,9 73,9 109,1 25,6 9,4 32,0 53,8 22,4 9,2 408,4 
Su noksanı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,3 119,7 59,5 0,0 0,0 0,0 291,5 
Su fazlası 134,3 102,3 71,6 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 155,3 541,7 

     Şekil-13: Thornthwaite Yöntemine Göre  Sütçüler’in Su Bilançosu Grafiği 
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Thornthwaite’ın iklim tasnifine göre Sütçüler’de de (B2 B1' s2 b'3)   nemli  

mezotermal, su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli, okyanus tesirine yakın bir 

iklim tipi görülmektedir. 

      Havzanın kuzeyinde Aksu’da da Ekim ayından itibaren toprakta su birikmeye 

başlar. Kasım ayında  artan yağış miktarı ile su fazlası görülür. Ancak Aksu’da su 

fazlalığı Kasım ayından Mayıs sonuna kadar devam eder. Haziran ayından itibaren 

artan buharlaşma ile beraber toprakta su sarfiyatı görülür ve bu ayın sonunda rezerv 

su biter. Temmuz ayında  su eksikliği söz konusudur. Su eksikliği Ekim ayına kadar 

devam eder (Tablo-27, Şekil-14). Aksu’da ve dolayısıyla havzanın kuzeyinde artan 

yükselti ile beraber kurak dönemin kısaldığı ve yüksek dağ iklimi koşullarının 

etkisini gösterdiği görülür.  

 Tablo-27:  Aksu’da Thornthwaite Metoduna Göre Su Bilançosu 
  AYLAR YILLIK

Bilanço 
Elemanları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOPLAM 

Sıcaklık 0,5 0,8 4,5 9,6 13,9 18,3 21,7 21,4 17,1 11,7 6,1 2 10,63
Sıcaklık İndisi 0,03 0,06 0,9 2,68 4,70 7,13 9,23 9,04 6,43 3,62 1,35 0,25 45,39
DüzeltilmemişPE 1,0 1,8 14,6 36,9 57,9 81,1 99,9 98,2 74,6 46,9 21,2 5,4  
Düzeltilmiş PE 0,8 1,5 15,0 40,6 71,1 100,2 125,1 115,1 77,3 45,2 17,8 4,5 614,3
Yağış 95,3 108,2 106,2 85,0 80,4 27,8 27,1 11,5 25,6 54,0 120,0 166,6 907,7
Depo Değişikliği 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4 27,6 0,0 0,0 8,8 91,2 0,0  
Depolama 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 27,6 0,0 0,0 0,0 8,8 100,0 100,0  
GET 0,8 1,5 15,0 40,6 71,1 100,2 54,7 11,5 25,6 45,2 17,8 4,5 388,6
Su noksanı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 103,6 51,7 0,0 0,0 0,0 225,6
Su fazlası 94,5 106,7 91,2 44,4 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 162,1 519,1

Şekil-14: Thornthwaite Yöntemine Göre  Aksu’nun  Su Bilançosu Grafiği 
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Thornthwaite’ın iklim tasnifine göre Aksu’da (B3 B1' s2 b'3)   nemli  

mezotermal, su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli, okyanus tesirine yakın bir 

iklim tipi görülmektedir.  
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1.4. HİDROGRAFİK ÖZELLİKLER 

1.4.1. Yer üstü Suları 

Havzadaki yer üstü sularını Köprü Çayı ve kolları oluşturmaktadır. Köprü 

Çayı, takriben 156 km. uzunluğunda olup, toplam drenaj alanı 2498 km2’dir. Genel 

olarak N-S doğrultusunda akış göstermektedir. Aynı zamanda çok sayıda kolun 

birleşmesinden meydana gelmiştir. 

Köprü Çayı’nın ana başlangıcı, Jura-Kretase yaşlı kalkerlerden oluşan Anamas 

Dağları’nın karstik kaynaklarının oluşturduğu Sorgun Çayı’dır. Bu kaynaklar 

Başpınar, Bastırmalar ve Hizarönü kaynaklarıdır. Bunların en büyüğü Başpınar 

Kaynağı’dır. Bu karstik kaynakların katılımı ile nispeten kuvvetli bir akıma sahip 

olan Sorgun Dere’nin Zindan Mağarası önündeki Aksu A.G.İ.’nda ölçülen yıllık 

ortalama debisi 3,07 m3/sn’dir. En yüksek akımın Nisan ayında, en düşük akımın ise 

Ekim ayında gerçekleştiği gözlenir. Nisan ayında akımın artması daha çok kar 

erimeleri ile ilgilidir (Tablo-28, Şekil-15)  

Tablo-28: Köprü Çayı (Aksu- Zindan Mağarası A.G.İ)  Ortalama Akım Değerleri  

AYLAR (1969-2008) O Ş M N M H T A E E K A Y.O
. 

Akım (m3/sn) 2,5 2,48 4,41 8,12 6,38 3,37 1,98 1,39 1,01 0,92 1,37 2,88 3,07 

Kaynak: D.S.İ. Etüd ve Pl. D. Bşk., 2008 

 

 

 

 

     

Şekil-15: Köprü Çayı (Aksu-Zindan Mağarası AGİ)  Ortalama Akım Değerleri( m3/sn) 
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Sorgun Dere, Köklü Yaylası’ndan gelen Yayla Dere’yi de bünyesine kattıktan 

sonra Aksu Çayı ya da Yenice Çayı adını alır. Yılanlı Polye Ovası’nda Yılanlı Tüneli 

ve derivasyonu ile yıllık 97.82 hm3 su ayrılarak Çayköy (HES) elektrik santraline 

gelir ve daha sonra sular Eğirdir Gölü’nü takviye eder (Isparta Çed Raporu,2006:37).  

Yakaafşar Beldesi’nin kuzeyinde Anamas dağı kalker akiferleriyle beslenen 

dereler ile Dedegöl Dağı kalkerlerinden boşalan kaynaklarla beslenen Yaka Deresi 

Katip-Kapız mevkiinde birleşip Karacahisar Pınargözü kaynaklarını da içerisine 

alarak Karacahisar Çayı veya Başak Dere adını alırlar. Başak Dere’yi oluşturan 

dereler kış ve ilkbahar aylarında bol su taşırlarken, yaz aylarında Koçular Deresi, 

Yakaafşar Deresi ve Karacahisar-Pınargözü dışındakilerin çoğu kurur.  

Aksu Çayı, Yılanlı Ovası’nı geçtikten sonra Belence Köyü doğusunda 

Başakdere kolu ile birleşir. Burada ırmağın adı Ayvalı Çayı’dır. İbişlerin batısına 

kadar yazın kuruyan küçük derelerle beslenen Ayvalı Çayı; İbişler’in batısında 

Kartoz Çayı ile birleşir. Başakdere’den sonra Aksu Çayı’na katılan en önemli kol 

Kartoz Çayı’dır.  Kartoz Çayı’nın suyunun çoğunluğunu Kartoz Kaynağı oluşturur.  

Ayvalı Çayı, Kartoz Çayı’nı aldıktan sonra Köprü Çayı adını alır ve 

Kasımlar’ın güneyinde derin bir boğaz vadi içinde akışına devam eder. 

Değirmenözü’ne kadar yazın kuruyan küçük bazı derelerin katılımı söz konusudur. 

Batıdan katılan Sanlı Dere ile doğudan katılan Karakuz Deresi bunlardandır. 

Değirmenözü’nün güneyinde Gâvur Evleri Mevkii’nde Emerdin Dağı’ndan gelen ve 

İkizpınar kaynaklarını da içine alan Kar Deresi katılır. Daha güneyde yine yazın 

kuruyan Dumanlı Deresi’nin katılımı söz konusudur. 

Bu kesimde Köprü Çayı’na katılan en önemli kol doğudan Kırkkavak Köyü 

yakınlarında kalker-şeyl dokanağından çıkan kaynaklardan oluşan Boyalıçay 

Deresi’dir. Köprülü Kanyon’a girmeden önce yatağını enine genişleten ve 

menderesli bir akış gösteren Köprü Çayı’nın Köprülü Kanyon başlangıcında Çaltepe 

Akım Gözlem İstasyonu’nda drenaj alanı 1538 km2 olup, yıllık ortalama akımı ise 

30.88 m3/sn’dir (Değirmenci,1989:94).  



 

 

85

             
 

 

Çaltepe’den Olukköprü’ye kadar yaklaşık 14 km. uzunluğundaki Köprülü 

Kanyon içinde akış gösteren Köprü Çayı; Çaltepe A.G.İ.’ndan Beşkonak A.G.İ.’na 

kadar batıdan Ballıbucak ve Kocadere, doğudan ise Kırkgeçit Deresi, Akçay ve İtici 

Dereleri alır. Kırkgeçit Deresi’nden sonra Olukköprü’ye kadar, Olukköprü 

kaynakları olarak bilinen, çok büyük bir debi artışına neden olan kaynakların katılımı 

söz konusudur. Başta Olukköprü kaynakları olmak üzere, Büğrümköprü ve Alabalık 

kaynaklarının katılımından sonra Beşkonak A.G.İ.’nda ölçüm yapılmaktadır. Bu 

istasyonda akarsuyun drenaj alanı 1942 km2’dir.Yıllık ortalama debi ise 85,6 

m3/sn.dir. Çaltepe A.G.İ. ile karşılaştırıldığında drenaj alanı % 26’lık bir artış 

göstermesine karşılık, akımda % 280’lik bir artış görülmektedir. (Yıllık ortalama 

debi Çaltepe’de 22,5 m3/s iken, Beşkonak’ta 85,6 m3/sn) (Değirmenci,1989:94). Bu 

rakamlardan yola çıkarak Olukköprü kaynaklarının kendi drenaj alanının dışındaki 

komşu havzalardan da beslendiği sonucuna ulaşılabilmektedir.  

Çaltepe ile Beşkonak arasında Köprü Çayı’na bazı önemli yan derelerin 

katılımı da söz konusudur. Bunlar batıdan Altınkaya Köyü çevresindeki kaynaklarla 

oluşan Koca Dere, doğudan ise Kırkgeçit Deresi ile Burmahan Köyü çevresindeki 

kaynaklarla oluşan İtice Dere ve Akçay Deresi’dir. 

Bu dereler mevsimlik karakterdedirler. Yine Beşkonak AGİ’ndan itibaren 

Köprü Çayı’na çok önemli yer altı suyu katılımı söz konusudur. Bu yaz dönemindeki 

ölçümlere göre yaklaşık 10 m3/sn.dir (Değirmenci,1989:95). 

Beşkonak’tan itibaren Köprü Çayı’na katılan en önemli dereler batıdan Koca 

Dere, doğudan ise Sağırin Deresi’dir. Bunların dışında yazın tamamen kuruyan 

Suluağacı Dere, Kuru Dere gibi kısa periyotlu katılımlarda görülür.  Koca Dere, 

Ovacık Dağı’nın güneyindeki kaynaklardan oluşan Etler ve Burgaz Dere’nin 

birleşmesiyle meydana gelen Kelmez Dere ile başlar. Çok kısa periyotlarla akış 

gösterebilen küçük derelerin katılımından sonra Koca Dere adını alır ve 

Bucakköy’ün 2 km. güneyinden Köprü Çayı’na katılır. Sağırin Deresi ise Kovacık 

Dağı güneyinde, Katranlı Sırt Mevkii’ndeki kaynaklarla oluşan Cerle Deresi ile 

başlar. Cerle Deresi Karabucak’ın güneyinde Kaplanbükü Deresi adını alır.  
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m3/sn 

Çardakköy’ün batısında Çardakaltı Deresi ve daha sonra Sağırin Deresi olarak, Koca 

Dere’nin yaklaşık 1 km. mansabından Köprü Çayı’na katılır.  

Bu derelerin katılımından sonra Köprü Çayı, Zincirli Dağları’nın kuzeyinde 

batıya doğru büyük bir dirsek yaparak, güneybatıya doğru akışına devam eder. Yörük 

Damları Mevkii’nin doğusunda Serik Ovası’na girer. Yer yer yatağını enine 

genişleten ve büklümler yaparak kıyı ovası boyunca akış gösteren Köprü Çayı, 

Boğazkent ile Denizyaka güneyinde Dipsiz Mevki’inden Akdeniz’e dökülür. 

Köprü Çayı’nın kıyı ovasına açılmadan önce ölçülen akım değerleri 

incelendiğinde yıllık ortalama akımın 102,3 m3/sn olduğu görülür. Akımın aylara 

göre dağılımı incelendiğinde en yüksek akımın kış aylarında olduğu gözlenir. 193,48 

m3/sn. ile en yüksek akım Aralık ayında, en düşük akım ise 42,01 m3/sn ile Eylül 

ayındadır.  

      Tablo-29:  Köprü Çayı’nın (Karakaya A.G.İ.) Ortalama Akım Değerleri ( m3/sn) 

AYLAR (1963-2008) O Ş M N M H T A E Ek K A Y.O.
Akım (m3/sn) 163,42 160,55 128,25 140,64 116,02 74,52 50,95 42,12 42,01 42,44 73,57 193,48 102,3

Kaynak: D.S.İ. Etüd ve Pl. D. Bşk., 2008 

 

 

 

 

 

Şekil-16: Köprü Çayı (Karakaya A.G.İ.) Ortalama Akım Değerleri ( m3/sn) 

Köprü Çayı’nın bu kesimde akım değerleri, Akdeniz yağış rejiminin etkisini 

tam olarak yansıtmaktadır. Bununla beraber ilkbahar aylarında akım azalmakla 

beraber 100 m3/sn.nin üzerindedir. İlkbaharda yağışlar azalmasına rağmen yüksek 

kesimlerdeki karların erimesi akımın azalmasını önlemiştir. 
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Köprü Çayı’nın farklı kesimlerinden alınan su numunelerinin analiz 

sonuçlarına göre; orta derecede tuzlu, eser derecede alkali olan bu su sulama 

bakımından iyi bir kalitede olduğu gözlenmektedir. Ortalama PH değeri 7,9’dur.  

Tablo-30:  Köprü Çayı’nın Muhtelif Yerlerinde Alınan Suyun Analiz Sonuçları 

KATYON DURUMU ANYON DURUMU Na  
Mevki 

 
PH 

25˚deki 
elektr. 
Geçirg. 

Na K Ca+
Mg 

Topl. CO
3

2 
HC
O3

- 
 

Cl- SO4
2 

 
Topl % Abs 

Or. 

Su 
vasfı 

Kısık 8,1 430 0,39 0,25 4,00 4,64 0,4 3,6 0,22 0,17 4,39 8,88 0,27 C2S1 
Köprü 7,8 480 0,45 0,25 4,20 4,90 0,0 4,6 0,22 0,08 4,90 9,18 0,31 C2S1 
Konuk  7,9 450 0,36 0,25 4,10 4,71 0,0 4,4 0,22 0,09 4,71 7,64 0,25 C2S1 

Kaynak: D.S.İ. Etüd ve Pl. D. Bşk., 2008 

1.4.1. Yer altı Suları ve Kaynaklar 

Köprü Çayı Havzası’ndaki yoğun karstlaşmaya bağlı olarak, yer altı suyu 

sistemi halen çözümlenememiş önemli problemlere sahip karmaşık bir yapı arz 

etmektedir.  

Köprü Çayı’nın farklı noktalarında, yağış rejimine bağlı olarak, yer altı suyu 

seviyesinin mevsimlik olarak önemli değişimler gösterdiği bilinmektedir. Serik 

Ovası’nda kış mevsiminde yer altı suyu seviyesi 0-1 m. arasında değişirken; yaz 

mevsiminde 4-5 m.ye kadar düşmektedir. Ovanın büyük bir kısmında taban suyu 

tuzluluğu tehlikesizdir. Bununla beraber havzanın güneyinde Serik Ovası’nın 

Çiftçialanı Mevkii’nde, derinliği 22 m. ile 350 m. arasında değişen 6 farklı noktada 

açılmış sondaj kuyularında genel olarak suların tuzlu olduğu ve kullanımının 

mümkün olmadığı belirlenmiştir (D.S.İ. Etüd ve Pl. D. Bşk.,2007).  

 Havza içinde yer altı suyunun akış doğrultusu, topografik meyil 

istikametindedir. Genel olarak güneye doğrudur.  Aynı zamanda komşu havzalardan 

da bir yer altı suyu katılımının söz konusu olduğu bilinmektedir. Ancak bu katılımın 

hangi noktalardan gerçekleştiği konusunda farklı görüşler söz konusudur.  

Araştırma sahasının en önemli kaynakları Olukköprü ve Büğrümköprü 

kaynaklarıdır. Bu kaynaklar Kırkgeçit Deresi ile Oğlanuçtuğu Mevkii arasından 

Köprü Çayı’na boşalırlar.  Diğer önemli kaynaklar, havzanın kuzeyinde Anamas 
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Dağı Mezozoik kalkerleri akiferlerinin boşalım noktaları olan Başpınar, Bastırmalar 

ve Hızarönü kaynakları; Dedegöl Dağı Trias yaşlı kalker akiferlerinin boşalım 

noktaları olan Karacahisar-Pınargözü ve Pınargözü mağara kaynağı, Kartoz kaynağı 

ve Değirmenözü kaynağıdır. Bu kaynakların tamamı geçirimli ve geçirimsiz 

birimlerin dokanağından çıkmaktadır.   

 Olukköprü kaynakları, Köprü Çayı’na adını veren ünlü köprünün 

çevresindeki kaynaklardır. Aynı zamanda havzadaki en önemli yer altı suyu 

boşalımlarıdır. Kaynaklar yaklaşık ortalama 3000 l/sn debiye sahip olup, sıcaklığı 14 

C˚ olarak ölçülmüştür (Değirmenci,1989). Olukköprü Kaynakları; daha güneydeki 

Büğrümköprü kaynaklarının ise debisi ortalama 360 l/sn.’dir ve sıcaklığı 14 C˚ 

olarak ölçülmüştür (Değirmenci,1989). 

 Havzanın kuzeyinde Aksu ilçe merkezinin 7 km. kadar kuzeyindeki Başpınar 

Kaynağı ve yakın çevresindeki kaynaklar, Mesozoik yaşlı kalkerler ile Trias yaşlı 

şeyllerin dokanağında boşalmaktadır. Başpınar Kaynağı’nın ortalama debisi 210  

l/sn.dir ve sıcaklığı 11,4 C˚ olarak ölçülmüştür (Değirmenci ve Günay,1989). 

Değirmenözü Köyü’ndeki Değirmenözü Kaynağı Jura- Kretase yaşlı kalker 

ile Miosen yaşlı geçirimsiz birimlerin dokanağından çıkmaktadır (Foto-15). 

Değirmenözü Kaynağı ile kuzeyindeki mağara ve düdenler aynı akifer sistemi 

içindedirler. Sıcaklığı 12 C˚ olup, debisi 1,1 m3/sn olarak ölçülmüştür (Değirmenci 

ve Günay, 1989).   

Havzanın kuzeydoğusunda 1555 m. kotta Dedegöl Dağları’nın dolomitik 

kalkerlerinden boşalan Pınargözü Mağarası Kaynağı (5,9 C˚) ile 1120 m. kottan 

boşalan Karacahisar- Pınargözü Kaynağı (8,6 C˚) suları magnezyum içeriği en fazla 

olan sulardır (Değirmenci,1989). 1000 m. kottan boşalan ve Trias yaşlı şeyller ile 

Trias’a ait kalkerlerin dokanağından çıkan Kartoz Kaynağı’nın  çıkış yeri bir tektonik 

bir faya tekabül etmektedir (Foto-16). Sıcaklığı 7 C˚ olarak ölçülmüştür.  

Triyas yaşlı koyu şeyllerden çıkan Sütçüler- Kasımlar karayolu üzerindeki 

sular maden suyu Na-HCO3’lı bir su olup, debisi 0.1 ile 0.5 l/s arasında 

değişmektedir. Sıcaklığı 14,4 C˚ olarak ölçülmüştür (Değirmenci,1989).  
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 Havzanın doğu kesiminde Burmahan Köyü’nün kuzeydoğusunda, yaklaşık 

1400 m. kottan boşalan Gürlevik Kaynağı’nın debisi 107 lt/sn (www.sural-

su.com.,2008) ve sıcaklığı 20,1 C˚dir(Değirmenci,1989). Bu su özel bir firma 

tarafından işletilmektedir.  

Beyşehir, Eğridir ve Kovada göllerinin Köprü Çayı Havzası ile muhtemel 

ilişkileri farklı araştırmacılar tarafından incelenmiş ve bu konuda çok farklı 

değerlendirmeler ortaya konmuştur. Ülkemizin üçüncü büyük gölü olan Beyşehir 

Gölü, güneyindeki Manavgat ve Köprü Çayı havzalarındaki akım fazlası için bir 

kaynak olarak düşünülmüş ve bu çerçevede incelemeler yapılmıştır. Yapılan bu 

araştırmalarda, özellikle gölün batısındaki düdenlerden kaçan suların Olukköprü 

kaynakları ve Manavgat Irmağı boyunca çıktığı ileri sürülmüştür.  
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1.5. TOPRAK ÖZELLİKLERİ 

 Bilindiği üzere toprak oluşumunu etkileyen jeolojik temel, iklim, rölief, bitki 

örtüsü ve zaman faktörü gibi etmenlerdir. Akdeniz iklim kuşağında yer alan Köprü 

Çayı Havzası, oldukça dağlık bir topografyaya sahip olup, kıyı bölgesi dışında genel 

olarak toprak örtüsü bakımından fakir orman rejimli arazilerden oluşmaktadır.  

Havzadaki toprakların büyük çok büyük kısmı sedimanter kayaçların farklı 

süreçlerde parçalanması sonucu oluşmuştur. Bilhassa kalkerli birimlerden oluşan 

formasyonlar havzanın ana jeolojik yapısını oluşturur.  Bunun yanında havzanın 

kuzeyinde ofiolitik nitelikteki malzemeler ve metamorfik şistlerde toprak 

oluşumunda hammadde niteliğindedir. Bununla beraber tetkik sahasında toprakların 

dağılımında temel etkenin iklim olduğu, kaya tabiatının fazla önemli olmadığı, 

havzaya ait toprak haritası ile jeoloji haritası karşılaştırıldığında kolaylıkla 

anlaşılabilmektedir. Nitekim havzada en geniş alana sahip topraklardan kireçsiz 

kahverengi orman toprakları, Jura-Kretase yaşlı kalkerler üzerinde görülebildiği gibi, 

Trias yaşlı kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ve havzada en eski temeli oluşturan Bozburun ve 

Sarıçiçek Şistleri üzerinde de gelişebilmiştir. Bu durum havzadaki diğer büyük 

toprak grupları için de geçerlidir.  

Havzada oldukça sarp kayalıklardan oluşan, toprak örtüsünden yoksun 

arazilerde oldukça fazladır. Bununla beraber havzada 8 büyük toprak grubu 

belirlenmiştir. Bunlar; kırmızı Akdeniz toprakları, kırmızı-kahverengi Akdeniz 

toprakları, kahverengi orman toprakları, kireçsiz kahverengi orman toprakları, 

rendzina toprakları, alüvyal topraklar, kolüviyal topraklar ve regosollerdir. Bu  

topraklar, farklı iklim ve bitki örtüsünü karakterize eder. 

1.5.1. Kırmızı Akdeniz Toprakları   

 Akdeniz iklim bölgesinin karakteristik toprağı olan kırmızı Akdeniz (terra-

rossa) toprakları, havzanın güneyinde geniş bir alanda görülür. Doğu kesimde; 

Kızıldağ’dan kuzeyde Emerdin Dağı’nın eteklerine kadar; batıda ise Ovacık Dağı’nın 

güneyinden, kuzeyde Bozburun ve Yuvalı dağlarının eteklerine kadar geniş bir 

alanda görülür. Ayrıca Kırmızı Akdeniz toprakları, havzanın güneyinde kıyı ovası 
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üzerinde küçük adacıklar halinde de yayılım göstermektedir. Çıplak kayalıkların 

dışında, Köprü Çayı vadisinden kısmen uzak, makilerin daha yaygın olduğu 

alanlarda kırmızı Akdeniz toprakları daha geniş alan kaplar. Vadi tabanına yakın 

kızılçamların yaygın olduğu kesimlerde ise kahverengi orman toprakları daha 

yaygındır. Ancak Beşkonak Olukköprü çevresinde vadi tabanına kadar inen maki 

formasyonları altında da bu topraklar görülmektedir. 

 Kırmızı Akdeniz toprakları, birbirinden farklı litolojik birimler altında 

oluşmuştur. Havzanın batısında daha çok Trias yaşlı kumtaşı, kiltaşı, silttaşı, 

konglomera ve kalkerlerden oluşan Kasımlar Formasyonu ile Miosen’e ait kumtaşı, 

kiltaşı, silttaşı ve konglomeralardan oluşan, Karpuzçay Formasyonu üzerinde 

görülür. Havzanın doğusunda ise daha çok Miosen yaşlı konglomeralardan oluşan  

Aksu Formasyonu üzerinde ve Kretase yaşlı neritik kalkerlerden oluşan Beydağları 

Formasyonu üzerinde geniş alanda görülmektedir. Ancak, hava ve su dolaşımının 

çok daha kolay olduğu kalker tabakaları üzerinde, diğer litolojik birimlere göre daha 

parlak ve daha kırmızı görünümlüdür. Denilebilir ki bu topraklar farklı litolojik 

birimler üzerinde görülmekle beraber kalkerli tabakalar üzerinde daha belirgindir.   

 Akdeniz iklim şartlarına bağlı olarak;  yıllık yağışın 800-1000 mm.yi 

bulduğu ve yıllık ortalama sıcaklıkların 17-18 ºC civarında olduğu alanlarda görülür. 

Bu toprakların en temel özelliği kiremit kırmızısı rengi ile üzerinde organik 

maddenin az olmasıdır. Organik madde çoğunlukla % 1-2 oranındadır. Toprak 

karbonatları yıkanmış ağır kilden oluşmaktadır (Foto-17).  

Oldukça kurak geçen yaz aylarında toprak bitkiler için yeterli suya sahip 

değildir. Genellikle şiddetli erozyona uğradıklarından B katmanı ya da soluk renkli C 

katmanı veya ana kaya yüzeye çıkmıştır. Taşlılık fazladır. Bu durumda toprak yalnız 

kaya çatlaklarında veya küçük çukurluklarda yer alır. Havzada düzlükler az 

olduğundan bu topraklar eğimli yamaçlarda kalker çatlakları ve tabakalaşma 

yüzeyleri boyunca görülür. Ancak drenajının iyi olmasından ve kışın fazla 

yıkanmadan dolayı tuzluluk sorunu yoktur. Havzada 1000 m.nin üzerinde de 

görülebilen kırmızı Akdeniz topraklarının bu yükseltiden itibaren rengi 
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koyulaşmaktadır. Bu durum sıcaklığın düşmesine bağlı olarak organik madde 

birikiminin artmasının bir sonucudur.  

1.5.2. Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları  

 Köprü Çayı Havzası’nda kırmızı kahverengi Akdeniz Toprakları nispeten dar 

bir alanda, havzanın batısında Aksu Çayı Havzası’na yakın, Kuyucak Dağı’nın 

kuzeybatısında görülür. İçinde yer yer kolüvyal topraklar ihtiva eden dağlık bir 

alanda yer alır.  

 Bu topraklar ABC profillidir. A horizonu iyi gelişmiş olup, daha ziyade 

kahverengidir. A ve B katmanlarında kireç bulunmaz. Toprak reaksiyonu nötr yada 

alkalidir (Dizdar,1987:29). Ayrıca  kırmızı-kahverengi orman toprakları, orta 

derecede nemli ve ılıman, orman ve maki alanlarının (yıllık sıcaklık ortalaması 11-18 

ºC, yıllık yağış miktarı 600-1000 mm. arasında olan yerlerin) toprağıdır. Kırmızı 

Akdeniz toprakları kadar yağış almasa da profillerinde yıkanmanın fazla olduğu 

görülmektedir.  

 Havzada bu toprakların görüldüğü alanlar Kretase yaşlı neritik kalkerlerden 

oluşmuştur. Eğim değerlerinin fazla olduğu bu alan daha ziyade orman rejimli 

arazilerden oluşur. Kırmızı Akdeniz topraklarına göre daha yüksek alanlarda görülür. 

Organik madde daha fazladır. Bu nedenle toprak rengi kahverengiye daha yakındır.  

1.5.3.Kahverengi Orman Toprakları 

 Bu topraklar havzanın güneyinde geniş bir alana sahiptir. Kızılçam 

ormanlarının yaygın olduğu, vadi tabanına yakın alçak kesimlerde görülür. Doğudan 

ve batıdan kırmızı Akdeniz toprakları ile sınırlandırılır. Beşkonak’ın kuzeyinde 

kırmızı Akdeniz toprakları tarafından alanı oldukça daraltılan kahverengi orman 

toprakları, daha kuzeyde Köprü Çayı ile Köprü Çayı’nın bir kolu olan Deveyokuşu 

Deresi arasında nispeten geniş alanda tekrar görülür. Kartoz Çayı’nın kuzeyinde daha 

küçük adacıklar halinde rastlanan bu topraklar, havzanın kuzeyinde Sorgun 

Deresi’nin batısında nispeten geniş bir alanda yayılım gösterir. 
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Kahverengi orman toprakları serin ve orta derecede nemli orman sahalarının 

(yıllık sıcaklık ortalaması 8-10 ºC, yıllık yağış miktarı 500-800 mm. arasında olan 

yerlerin) toprağıdır. Bu topraklar havza içinde farklı litolojik birimler üzerinde 

görülebilmektedir. Genellikle granüler yapıda olan kahverengi orman toprakları orta 

derecede organik madde içerir. Besin maddeleri iyi bir dolaşıma sahip olduğundan 

orman ağaçlarının yetişmesine elverişlidir. Toprak ABC horizonlarına sahip olup, A 

horizonu tın tekstüründedir. B horizonunda toprak daha açık renkli olup, bu horizona 

geçiş tedricendir. C horizonunda ise kireç birikimi söz konusudur. Toprağa koyu 

rengi veren organik madde alt katmanlarla karıştığından toprak horizonlarını 

birbirinden ayırmak zordur. 

       1.5.4. Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları   

 Köprü Çayı Havzası’nda bu topraklar havzanın kuzeyinde çok geniş bir 

alanda görülür. Köprülü Kanyon’un başlangıcı durumundaki Çaltepe mevkiinde, 

Köprü Çayı’nın bir kolu olan Boyalı Dere’nin kuzeyinden başlar, kuzeyde Yılanlı 

Polye Ovası’na kadar tüm kuzey havzada görülür. Sarp ve Kuyucak dağlarının 

batısında kırmızı Akdeniz ve kırmızı-kahverengi Akdeniz toprakları ile 

sınırlandırılır.  

  Bu topraklar da farklı litolojik birimler üzerinde görülebilmektedir. 

Dolayısıyla bulunduğu yerin kaya tabiatından ziyade klimatik şartlara bağlı olarak 

oluşmuşlardır. Nitekim Miosen’e ait kumtaşı, kiltaşı, silttaşı, konglomera gibi 

unsurlar ile  Jura-Kretase yaşlı kalkerler üzerinde görülebildiği gibi, Trias yaşlı 

kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ve havza içinde en eski temeli oluşturan Bozburun ve 

Sarıçiçek Şistleri üzerinde de gelişebilmiştir. 

 Kireçsiz kahverengi orman topraklarında, kalsiyum karbonatın bulunmaması, 

bu toprakları kahverengi orman topraklarından ayıran temel özelliktir. Ana 

materyalin kireçsiz olması kil birikimini kolaylaştırır(Atalay,2006:424). Bu nedenle 

su tutma kapasiteleri fazladır. Bu da uzun yaz kuraklığında toprağın tamamen 

kurumasını önler. 
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Kireçsiz kahverengi orman toprakları üzerinde daha çok kserofit nitelikteki 

karaçam ormanları ile kısmen ardıç ormanları görülür.  

1.5.5. Rendzina Toprakları 

 İnceleme sahasında bu topraklar havzanın güneyinde alüvyal kıyı ovası ile 

daha kuzeydeki kahverengi orman toprakları arasında görülür. Havzanın 

güneydoğusunda daha geniş alan kaplar. Kırmızı Akdeniz toprakları ve kahverengi 

orman toprakları ile beraber yer alır. Ancak daha alçak ve yayvan olan tepelik 

alanlarda, çalı ve ağaççık formasyonlarının altında görülür. Daha ziyade Miosen 

yaşlı kumtaşı, kiltaşı, silttaşı, konglomera gibi unsurlardan oluşan, kalker ara seviyeli  

birimler üzerinde yer alır.   

 Bu topraklar hafif kireç yıkanımı ve az organik madde birikimi ile oluşmuş, 

horizonları zayıf olan topraklardır. Sadece A1 ve C horizonlarına sahip olup, 

intrazonal topraklardır. Bu toprakların oluştuğu alanda sıcaklık 17-18 ºC, yıllık 

toplam yağış miktarı ise 400-650 mm. kadardır (Antalya İli Arazi Varlığı,1993). Bu 

topraklar komşu oldukları kahverengi orman topraklarına göre daha sığ olan 

topraklardır. Yüksek miktarda kireç ihtiva ederler.  

1.5.6. Alüvyal Topraklar 

 Havza içinde alüvyal toprakların en geniş alan kapladığı yer kıyı ovasıdır. 

Ancak bunun dışında Köprü Çayı’nın kıyı ovasına açılmadan önce, daha kuzeyde 

nispeten menderes yaparak aktığı az eğimli alanlarda, Köprü Çayı’nın kolları olan 

Çardakaltı Deresi ve Koca Dere vadileri boyunca, Köprü Çayı’nın Köprülü 

Kanyon’a girmeden önce Çaltepe Mevkii’nde ve havzanın kuzeyinde Yılanlı Polye 

Ovası’nın tabanında görülür. Yüzölçümü bakımından fazla alan kaplamamakla 

birlikte, tarımsal faaliyetler açısından büyük önem arz eden bu topraklar flüviyal 

etmenlerin sonucunda oluşmuştur. A ve C profilli bu topraklarda horizonlaşma ya hiç 

yok ya da çok az belirgindir. Havzadaki alüvyal topraklar, jeolojik yapının genel 

olarak kalkerlerden oluşması nedeniyle, kuzeydeki dağlık araziden yıkanan kireççe 

zengindir. Kıyı ovasında alüvyonların ince bünyeli olması ve taban suyu seviyesinin 

yüksek olması nedenleriyle geçirgenlik azalmaktadır. Sulama imkânlarına bağlı 
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olarak her türlü kültür bitkisinin yetişmesine imkân tanıyan bu topraklar organik 

madde açısından oldukça zengin topraklardır.  

1.5.7. Kolüvyal Topraklar   

 Bu topraklar, dağlık arazilerde sağanak yağışlara bağlı olarak oluşan  

seyelanlar ile ya da bu dağlık arazilerin yüksek kısımlarından mekanik ayrışma 

sonucu meydana gelen yamaç döküntülerinin yerçekimi etkisiyle dağların etek 

kısımlarına doğru taşınması sonucu oluşan azonal topraklardır. İnceleme alanında bu 

topraklar, çok geniş alan kaplamamakla beraber alüvyal düzlüklerin az olduğu yani 

verimli tarım arazilerinin yetersiz olduğu havzada, tarım arazisi olarak kullanılan, bu 

nedenle büyük önem arz eden topraklardır. 

  Havza içinde küçük parçalar halinde yayılış gösteren bu topraklar, çoğu kere 

alüvyal topraklar ile komşudur. Esasen akarsuların vadi tabanlarında alüvyonlar, 

onların gerisinde daha yüksek kesimlere doğru da kolüvyal topraklar yer alır. Bu 

topraklar çoğu kere fazlaca kaba unsur ihtiva eder. Bu alanlarda tarımsal faaliyet için 

taşlılık önemli bir problemdir. Ancak unsurların boyutları litolojik yapıya bağlı 

olarak değişir. Ayrıca bunların oluşumunda flüvial etmenler daha ziyade etkili 

olduğundan, unsurlar yuvarlak; mekanik ayrışmaya bağlı yamaç döküntüleri ile 

oluşmuş ise köşelidir. Unsur boyutlarının büyük olması nedeniyle alüvyal topraklara 

göre su tutma kapasiteleri düşüktür. Bu nedenle toprak daha kurudur ve üzerinde 

gelişen bitkiler kserofit niteliktedir. Geçirgenliğin fazla olması nedeniyle yer altı su 

seviye oldukça düşüktür. Bu nedenle daha ziyade kuru tarım faaliyetleri için 

kullanılır. Sulama imkânlarının geliştirilmesi ile nispeten eğimli yamaçlar 

taraçalanarak meyvecilik, hatta sebzecilik için de kullanılabilmektedir.  

1.5.8. Regosoller     

 Havza içinde bu topraklar Köprü Çayı’nın denize döküldüğü kesimde, kumlu 

sedimentler üzerinde, dar bir alanda gözlenir. Soluk renkli ya da açık kahve renkli bu 

topraklar organik madde bakımından son derece fakir topraklardır.  
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 Birbiriyle bağlantısı gözlenemeyen genç sedimentler üzerinde yer alan bu 

toprakların sadece A ve C horizonları gözlenebilir.   

  1.5.9. Yüksek Dağ- Çayır Toprakları 

 Köprü Çayı Havzası’nın kuzeyindeki Anamas Dağları üzerinde yer yer 

yüksek dağ-çayır topraklarına rastlanır. Bu topraklar ormanın üst sınırından itibaren 

gelişen, organik madde bakımından zengin, asit reaksiyon gösteren topraklardır. Bu 

toprakların yayılış gösterdiği alanlarda vejetasyon dönemine de tekabül eden 

pedojenez süresi ortalama 3-4 aylık bir dönemi kapsar. Bu durum ayrışma olaylarını 

ve profil gelişimini sınırlandırır. Dolayısıyla A, C horizonlu topraklardır 

(Atalay,2006:445) .Sıcaklık ortalamasının düşük olması organik madde birikimini 

kolaylaştırır. Bu topraklar yaz aylarında konar-göçerler için önemli hayvancılık 

alanlarıdır. 

1.5. 10. Çıplak Kayalık Alanlar 

 Köprü Çayı Havzası’nda toprak örtüsünden tamamen yoksun çıplak kayalık 

alanlar geniş yer kaplar. Özellikle havzayı doğu, batı ve kuzeyden sınırlandıran dağ 

sıraları, plato yüzeylerinden keskin bir eğimle ayrılmaktadır ve oldukça sarp bir 

görünüme sahiptir. Havzanın doğusunda Kovacık, Emerdin,  Kartoz ve Dedegöl 

dağları ile kuzeyde Anamas dağları; batıda ise Ovacık ve Sofra dağı çevresi ile, 

Bozburun, Sarp ve Kuyucak dağları çevresinde bu tip araziler oldukça yaygındır. Bu 

sarp alanlar toprak ve bitki gelişimine uygun değildir. Bunun dışında havza 

tabanında Köprü Çayı ve kolları tarafında açılan dar ve derin kanyon vadileri ve 

yakın çevresinde de bu tip alanlar yaygındır.  

Çıplak-kayalık arazilerin yaygın olması, esasen oldukça dağlık topografya ile 

ilgilidir. Aynı zamanda sert kayaçlardan oluşan jeolojik yapının da önemli bir neden 

olduğu söylenebilir. Ayrıca havzanın neotektonik olaylardan fazlaca etkilenmiş 

olması, akarsuların aşındırma güçlerini artırmış bu da arazi de eğim değerleri yüksek 

olan alanların oranının fazla olmasına neden olmuştur.  
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1.6. BİTKİ ÖRTÜSÜ 

 İnceleme alanında; orman, çalı ve alpin bitki formasyonları yer alır. 

 İnceleme sahasında en geniş alan kaplayan bitki topluluğu orman 

formasyonudur. Bu formasyonu oluşturan başlıca türler çam (Pinus), ardıç 

(Juniperus), meşe (Quercus), sedir (Cedrus libani) ve göknar (Abies cilicica) dır. 

Bunlar içinde en geniş yayılım gösterenler çam ve ardıç türleridir. Meşe, sedir ve 

göknar ise daha dar alanda küçük parçalar halinde topluluklar oluşturur. Ayrıca 

havzanın güneyinde Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde dar bir alanda Akdeniz 

servisi (Cupressus sempervirens) topluluk oluşturur. Bu topluluk ülkemizdeki en 

önemli Cupressus sempervirens topluluğudur.  Bu toplulukların dışında bilhassa 

havzanın kuzeyinde dere yatakları boyunca çınar (Platanus orientalis) topluluk 

oluşturmaktadır. 

 Sahada çalı toplulukları maki elemanları ile temsil edilmektedir. Maki 

formasyonu asli bir formasyon olmayıp, kızılçamların tahribi ile oluşmuştur. Maki 

elemanları yer yer hakim duruma geçerek topluluk oluşturmaktadır. Ayrıca çalı 

formasyonu içinde asıl yetişme alanı Karadeniz Bölgesi olan daha nemcil türlerde 

yer alır. Bunlar daha çok havzanın kuzeyinde yer yer topluluk oluşturmaktadır.  

 Alpin bitkiler ise sahada 2100 m.nin üzerinde yer alır. Bu formasyon bazı 

otsu türler ile cılız çalılardan oluşmaktadır. 

 1.6.1. Orman Formasyonu: 

1.6.1.1. Asıl Akdeniz Ormanları: 

 İnceleme alanında asıl Akdeniz ormanları kıyıdan itibaren görülmeye başlar. 

Kıyı ovasında, yoğun tahripten dolayı bu ormanlar küçük parçalar halinde yer yer 

topluluk oluşturur. Kıyı ovasından itibaren iç kesimlere doğru geniş bir yayılım 

gösterir. Bu ormanların hakim türü, tüm Akdeniz iklim bölgesinde olduğu gibi 

kızılçam (Pinus brutia)dır. Köprü Çayı havzası, bilhassa havzanın güneybatısı, 

ülkemizde kızılçam ormanlarının en geniş yayılım alanlarındandır. Kızılçamlar, kıyı 

ovasında küçük tepecikler dışında iç kesimlere doğru vadi içlerini ve deniz etkisine 
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açık dağların zirvelerini tamamen örter. Kızılçamların yatay ve düşey istikamette 

yayılımını belirleyen temel etken yağıştan ziyade sıcaklıktır(Kantarcı,1985:63). 

Havzanın güneyinde 1200 m.ye kadar hakim eleman olarak üstünlüğünü koruyan 

kızılçamlar, deniz iklimine tamamen açık olan dağların güney yamaçlarında daha 

yüksek kesimlere kadar çıkabilmektedir. 1200 m.ye kadar saf ormanlar oluşturan 

kızılçamlar 1200-1500m. arasında ise ardıç, göknar, sedir ve karaçamla birlikte 

karışık orman oluşturur. Güneşlenme isteği oldukça fazla olan kızılçamlar, dağların 

kuzeye dönük yamaçlarında 700-900 m. seviyelerinden daha yükseklere çıkamaz.  

 Kızılçamlar, farklı litolojik birimler üzerinde gelişme göstermiş olmakla 

beraber; havza içinde bu ormanların yaygın olduğu alanların,  bitki besin maddeleri 

açısından zengin olan sedimanter kayaçlardan oluşmuş olması, ağaçların gelişimini 

olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca ana kayanın tamamen yüzeye çıktığı yerlerde 

kızılçamlar yerini daha çok maki formasyonuna ait türlere bırakmıştır. Kızılçamların 

belirli bir toprak grubuna bağlı olduğunu söylemek mümkün olmamakla beraber, 

inceleme sahasında kızılçamlar daha çok kahverengi orman, kırmızı Akdeniz 

toprakları ile rendzinalar üzerinde görülmektedir. Kızılçamlar uzun yaz kuraklığına 

dayanıklıdır. Kuraklığa dayanıklı olmasında, derinlere doğru kazık kök geliştirebilme 

yeteneğine sahip olması etkili olmuştur(Odabaşı,1983:99-100). 

 Asıl Akdeniz ormanlarının orman altı florası içinde en yaygın tür kermez 

meşesi (Quercus coccifera)dir. Kermez meşesi dışında zeytin (Olea europea var. 

oleaster), mersin (Myrutus communis), tesbih (Styrax officinalis), keçiboynuzu 

(Ceratonia siliqua), menengiç (Pistacia terebinthus), defne (Laurus nobilis), sakız 

(Pistacia lentiscus), sandal (Arbutus andracne), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), 

akçakesme (Phillyrea latifolia), zakkum (Nerium oliander),    laden (Cistus creticus), 

katır tırnağı (Spartium junceum), andız (Juniperus durupacea), kebere (Capparis 

spinosa), hayıt (Vitex-agnus castus) gibi türler yaygın olarak görülür. Bu türler 

orman altı florasını oluşturmakla beraber, kızılçamların tahrip edildiği bazı alanlarda, 

çoğu kere karışık halde topluluk oluştururlar.  

 Kızılçam ormanları içinde yer yer meşe toplulukları da görülmektedir. Bunlar 

saçlı meşe (Quercus cerris), mazı meşesi (Quercus infectoria), Makedonya meşesi 
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(Quercus trojana) ve en yoğun olarak ise kermez meşesi (Quercus coccifera)dir. 

Kızılçam ormanları Köprü Çayı’nın vadisini derine kazmasına bağlı olarak iç 

kesimlere doğru geniş bir alanda görülür. Ancak havzanın doğusunda ve batısında 

yükseltinin birden artması bu ormanları sınırlandırır. Nitekim 1200 m.ye kadar 

dominant tür olan kızılçamlar, 1200-1500 arasında ardıç, sedir, göknar ve karaçam 

ile beraber karışık ormanlar oluşturmaktadır. 1500 m.den itibaren ardıç, sedir, göknar 

ve karaçamlardan oluşan yarı nemli orman kuşağı başlar.   

 Asıl Akdeniz ormanları içinde Köprülü Kanyon Milli Parkı alanında, 

Olukköprü-Altınkaya arasındaki Akdeniz servisi ya da dallı servi (Cupressus 

sempervirens) topluluk oluşturmaktadır. Bu topluluk ülkemizdeki en önemli 

Cupressus sempervirens topluluğu olup, makilerin üzerinde belirli bir alanda 

yoğunlaşmaktadır. Yaklaşık 400 hektarlık, Akdeniz servisinin yoğunlaştığı alan bir 

mikroklima alan durumunda olup, Bağlıovası Dere vadisinin kuzeye bakan alçak 

yamaçlarında topluluk oluştururlar(Foto-18).  

1.6.1.2. Yüksek Dağ Ormanları 

 Bu ormanların hakim türleri kurakçıl olan karaçam ve ardıç türleri ile daha 

nemcil olan sedir ve göknardır. İnceleme alanında 1200-1500 m.ler arasında 

kızılçamlar ile yüksek dağ ormanları karışık ormanlar oluşturur. Bu karışık 

ormanlarda hakim tür ardıçtır. Ardıç, kuraklığa ve düşük sıcaklığa dayanıklı, oldukça 

yavaş büyüyen bir ağaç türüdür. Ana kayanın çoğunlukla yüzeye çıktığı, kötü toprak 

koşullarına sahip alanlarda çoğunlukla bozuk orman oluşturan ardıçlar inceleme 

alanımızda geniş bir yayılıma sahiptir.  

Bozburun Dağları’nın doğusunda Ballıbucak-Çaltepe hattının kuzeyinde 

Değirmenözü’ne kadar geniş bir alanda görülen ardıçlar, Hopilla Tepesi (1615 m.)’ 

ni tamamen örtmekte ve daha kuzeyde Eşekkırı Tepesi (1892 m.)’nin güneyinde 

sedir kuşağına kadar hakim tür olarak görülmektedir. Batıda Bozburun dağlarında 

orman üst sınırına kadar ardıçlar yer yer hakim tür durumundadır. Boylu ardıç 

(Juniperus excelsa), kokar ardıç (Juniperus foetidissima), andız  (Juniperus drupacea) 

ve katran ardıcı(Juniperus oxycedrus)ndan oluşan ardıç kuşağı, kızılçamların üst 
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sınırından itibaren eğim değerlerinin hızla arttığı; ana kayanın yüzeye çıktığı ve kötü 

toprak koşullarının hakim olduğu sahalardır. Ardıçlar çoğunlukla karaçam 

ormanlarının tahribi ile oluşmuş sekonder bir topluluk olarak dikkat 

çeker(Atalay,1994:213). Yine Sarp Dağı’nın doğu ve kuzeydoğusunda ve Kartoz, 

Emerdin, Akdağ gibi dağlık alanlarda ardıçların orman oluşturduğu gözlenir. 

Ardıçlar çoğu kere orman üst sınırını da belirler. Bu kesimde kuvvetli rüzgârdan ve 

yoğun keçi baskısından boyları kısa ardıç toplulukları görülür. Havzadaki ardıç 

ormanları, özellikle kuzeyde Anamas Dağlarında genel olarak bir alt ardıç kuşağı, bir 

de üst ardıç kuşağı şeklinde karşımıza çıkar. Alt ardıç kuşağı 1150- 1250 m.ler 

arasında, üst ardıç kuşağı ise 1650’den başlar, orman üst sınırına kadar devam eder. 

Ara kuşakta ise karaçam ormanları yer alır. Bu durum ardıçların karaçam ormanların 

tahribi ile oluştuğu görüşünü kuvvetlendirmektedir. Ardıç ormanları genelde boylu 

ardıç (Juniperus excelsa), kokar ardıç (Juniperus foetidissima) türlerinden oluşur. 

Kokar ardıç (Juniperus foetidissima) daha çok alt ardıç kuşağında  boylu ardıç 

(Juniperus excelsa) ile birlikte yer alır ve boylu ardıç (Juniperus excelsa)kadar 

yükseklere çıkmaz.  

 Yüksek dağ ormanlarına geçiş kuşağında, ardıçların hakim olduğu 1250-1500 

m. yükseltileri arasında yer yer meşe toplulukları da görülür. Bunlar çoğunlukla saçlı 

meşe (Quercus cerris) ve mazı meşesi (Quercus infectoria) türlerinden oluşur. 

Karışık orman kuşağına yer yer karaçam (Pinus nigra), sedir (Cedrus libani) ve 

göknar (Abies cilicica) katılır. Bu katın orman altı florasını akçakesme (Phillyrea 

media), kermez meşesi (Quercus coccifera), dağ muşmulası (Cotoneaster 

nummularia), alıç (Crataegus monogyna), ipeksi defne (Daphne sericea) ve gürgen 

yapraklı kayacık (Ostrya carpinifolia) gibi türler oluşturmaktadır. Maki elemanlarının 

bir kısmı özellikle Quercus coccifera ve Juniperus oxycedrus yüksek dağ ormanları 

kuşağına kadar çıkabilmektedir. Bu kuşakta vadi içlerinde yer yer çınar (Platanus 

orientalis), hayıt (Vitex agnus castus), kızılağaç (Alnus orientalis) ve dişbudak 

(Fraxinus ornus) dikkat çeker.  

 Yüksek dağ ormanları kuşağının alt sınırının belirlenmesinde Cedrus libani ve 

Abies cilicica’nın yanı sıra Pinus nigra,  Juniperus excelsa ve Juniperus foetidissima 
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gibi türlerin yayılışı da dikkate alınmaktadır. Havzanın orta kesiminde geniş bir 

alanda yüksek dağ ormanları kuşağında sedir (Cedrus libani) ve göknar (Abies 

cilicica)’ın üstünlüğü söz konusudur. Abies cilicica çoğunlukla 1200-1800 m.ler 

arasında bulunur (Foto-19). Güney yamaçlarda daha çok 1500 m.den sonra görülür 

ve yer yer orman üst sınırına kadar çıkar. Havzanın doğusunda  Kovacık (2268 m.) 

ve Emerdin (2405 m.) dağlık kütlelerinde, yarı nemli yüksek dağ orman kuşağında 

sedir, karaçam ve ardıçlarla beraber orman oluşturmaktadır. Kovacık Dağı’nda saçlı 

meşe (Quercus cerris), mazı meşesi (Quercus infectoria) gibi meşe elemanları da bu 

ormanlar içinde yer yer topluluk oluşturur. Havzanın batısında Bozburun (2468 m.) 

Dağları’nda 1250-1600 m.ler arasında karaçam ve sedir ile birlikte orman 

oluşturmaktadır. 

Havzanın kuzeyinde Yaka Deresi’nin bir kolu olan Kapız Dere vadisi bitki 

çeşitliliği açısından dikkat çeker. Burada Abies cilicica, hakim durumdadır. Ayrıca 

göknarlara 1200-1450 m. arasında bazı Avrupa- Sibirya elemanı olan nemcil türlerde 

eşlik etmektedir. Sahada Acer hyrcanum, Acer platanoides, Cornus mas, Cornus 

sanguinea, Euonymus latifolia, Tilia rubra subsp. Caucasica, Corylus avellana, 

Lonicera orientalis, L.etrsca, L. nummulariifolia, Sorbus torminalis, Hypericum 

montbretti, H. Auiculariifalium gibi Karadeniz iklim bölgesinde daha çok görülen 

Avrupa- Sibirya kökenli türlerin yaygın olduğu gözlenir. Bunların paleoklimatik 

şartlarda oluşmuş olması muhtemeldir(Ünaldı,1990:154-155).  

 Yüksek dağ ormanları kuşağında Cedrus libani ve Abies cilicica, Torosların 

daha çok  deniz etkisine açık dağlık sahalarında, serin ve nemli iklim koşullarında 

yetişme imkânı bulmuştur.  Cedrus libani, Abies cilicica’ya göre daha saf ormanlar 

oluşturabilmektedir. Daha çok kalkerli arazilerde görülmekle beraber farklı litolojik 

birimler üzerinde de topluluk oluşturabilmiştir. Havzanın güneyinde yüksek dağlık 

alanların kuzey yamaçlarına çekilen sedir, yer yer 2000 m.nin üzerine kadar 

çıkabilmektedir. Havzanın doğusunda Kaklık Dağı (1870 m.) Katranlı Sırt mevkiinde 

daha çok 1250 m.nin üzerinde sedirin egemen olduğu ormanlar görülür. Daha 

kuzeyde Kovacık Dağı’nın kuzey yamaçlarında 1250-1500 m.ler arasında 

kızılçamlarla; 1500-1750 m.ler arasında ise karaçamlar ile beraber orman oluşturur. 
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Burada çam ve sedir türlerinden oluşan ormanlarda yer yer göknar, ardıç ve meşe 

toplulukları da görülür. Emerdin Dağı’nın yamaçlarında kızılçamların egemen 

olduğu orman örtüsünün üzerinde 1250-1700 m.ler arasında ardıç, göknar ve 

sedirlerden oluşan yüksek dağ orman kuşağı oluşmuştur. Havzanın batısında 

Bozburun dağlarının kuzeydoğu yamaçlarında Elmalı Yaylası mevkiinde ardıç 

kuşağının üzerinde sedirler saf orman oluşturur. Bu topluluk ormanın üst sınırına 

kadar devam eder. Bozburun dağlarının doğu yamaçlarında ise hakim tür 

karaçamlarla beraber orman oluştururlar.  

 Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana), havzanın güneyinde asıl Akdeniz 

orman kuşağından itibaren alpin bitkiler katına kadar sedir, göknar, ardıç ve yer yer 

meşelerle birlikte yer alır. Karaçamlar havzanın kuzeyinde ise daha saf topluluklar 

oluşturur (Foto-20). Havzanın kuzeyinde yüksek dağ ormanlarının hakim türüdür. 

Sedir ve göknara göre kserofit özellik gösterir. Dedegöl Dağları’nda 2000 m.ye kadar 

çıkan karaçamların orman altı florasını; katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), yabani 

gül (Rosa sp.), karamuk (Berberis vulgaris), dağ kirazı (Cerasus microcarpa), geven 

(Astragalus sp.), çoban yastığı (Aconthalimon sp.) ve  geyik dikeni (Crataegus 

microphylla) gibi türler oluşturmaktadır. 2100 m.den itibaren alpin bitkiler sahası 

başlar.  Havzada genel olarak yoğun tahripten dolayı üst orman kuşağında 

karaçamlardan ziyade boylu ardıç hakim türdür. Örneğin,  Emerdin Dağı’nda şiddetli 

tahrip sebebiyle karaçam1700 m yükseltide sınırlı bir yayılış gösterir.  

1.6.2. Çalı Formasyonu 

 İnceleme sahasında çalı formasyonu daha çok makilerle temsil edilmektedir. 

Makiler kızılçamların tahrip sahalarında, denizel etkinin iç kesimlere doğru 

sokulabildiği vadi içleri ve engebeli alanların daha çok güneye dönük yamaçlarında 

görülür. Makiler aynı zamanda asıl Akdeniz ormanlarının orman altı florasını 

oluştururlar. Maki türleri derin kök geliştirebildikleri için toprak profilinin yetersiz 

olduğu, ana kayanın yüzeye çıktığı, eğim değerleri yüksek kalker blokları üzerinde 

daha fazla yayılış göstermektedirler. Makilerin tahrip edildiği alanlarda ise boyları 50 

cm. ile 1 m. arasında değişen garip formasyonu (frigana)na ait türler görülür. Ancak 
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garig formasyonuna ait türleri daha çok, makilerin alt kesiminde eğim değerleri daha 

düşük toprak profili daha gelişmiş olan alanlarda görmek mümkündür.  

  Havza içinde makilere ait tüm türleri görmek mümkündür. Ayrıca Köprü 

Çayı, vadisini oldukça derine kazdığı için denizel etki iç kesimlere doğru geniş bir 

alanda hissedilmekte ve dolayısıyla makilere ait türler geniş bir alanda 

görülebilmektedir. Ancak iç kesimlere doğru yükseltinin artmasına bağlı olarak 

makilerin tür sayısında önemli oranda azalma olur. Bununla beraber bazı maki 

elemanlarını 1500-1600 m. seviyelerinde bile görmek mümkündür. 

 Havzanın güneyinde; Olukköprü çevresi ile Köprü Çayı’nın batısında, 150-

700 m.ler arasında makiler türce zengin bir örtü oluşturmuştur(Foto-21). Havzanın 

güneyinde maki elemanları daha çok kocayemiş (Arbutus unedo), sandal 

(A.andrachne), menengiç (Pistacia terebinthus), sakız (Pistacia lentiscus), mersin 

(Myrtus communis), keçiboynuzu (Ceratonia siligua), pırnal meşesi (Quercus ilex), 

bozpırnal meşesi (Quercus aucheri), kermez meşesi (Quercus coccifera), delice 

(Oleaoleaster), akçakesme (Phillyrea latifolia), defne (Lauris nobilis), erguvan 

(Cercis siliquastrum), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), katırtırnağı (Spartium 

junceum), zakkum (Nerium oleander), tesbih (Styrax officinalis), funda (Erica 

arborea), ve süpürge çalısı(Calluna vulgaris)dır.  

Bazı maki türleri havzanın kuzeyinde 1500 m.nin üzerine çıkabilmektedir. 

Nitekim Anamas Dağları’nda daha çok karaçamlardan oluşan yüksek dağ 

ormanlarında, orman altı florasını oluşturan türler arasında katran ardıcı (Juniperus 

oxycedrus), kermez meşesi (Quercus coccifera),tesbih (Styrax officinalis), menengiç 

(Pistacia terebinthus) gibi maki elemanları görülmekte olup, bunlardan katran ardıcı 

(Juniperus oxycedrus) 1500-1600 m.lere kadar çıkabilmektedir. kermez meşesi 

(Quercus coccifera) ve tesbih (Styrax officinalis)de 1400m.lere kadar çıkar.  

Havzanın kuzeyinde Anamas dağlarında çalı formasyonu içinde maki elemanı 

olmayan; mazı meşesi (Quercus infectoria ), dafne (Daphne sericea), yabani elma 

(Malus acerba), dağ muşmulası (Cotoneaster sp.), çılbırtı (Fontenesia phillyrea), 

yaban eriği (Prunus insititia), cehri (Rhamnus nitita), yabani gül (Rosa sp.)ve 
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karamuk (Berberis vulgaris) gibi türler de bulunmaktadır. Ayrıca vadi tabanlarında 

üvez (Sorbus torminalis), hanımeli (Lonicera orientalis) ve papaz külahı (Euonymus 

latifolia) daha nemcil türlerde çalı formasyonu içinde yer alır (Ünaldı,1990:161).  

1.6.3. Alpin Bitkiler Sahası 

 Ormanın üst sınırından itibaren görülen bu bitkiler havzayı doğudan, batıdan 

ve kuzeyden sınırlayan  ortalama 2000 m.den daha yüksek dağlık kütleler üzerinde 

görülmektedir. Bunlar özellikle batıda Bozburun Dağı (2505 m.), Sarp Dağı (2548 

m.), Kuyucak Dağı (2337 m.) ile doğuda Kovacık Dağı (2268 m.), Emerdin Dağı 

(2405 m.), Kartoz Dağı (2273 m.) ve Dedegöl Dağı (2992 m.)dır. Bilhassa Dedegöl 

ve Sarp Dağı üzerinde alpin bitkiler önemli oranda yer tutar. Esasen bu dağların 

önemli bir kısmı karstik topografyanın bir sonucu olarak oldukça sarp kayalıklardan 

oluşmuştur. Bununla beraber yer yer karstik çukurluklarda ve toprak profilinin yeterli 

olduğu alanlarda alpin bitkiler gelişme göstermektedir.  

 Ormanın üst sınırı dağlık kütleler arasında önemli farklara sahiptir. Bu 

durum ağaç yetişmesine imkân tanımayan yüksek eğim değerleri, dağların kuzey ve 

güney kesimlerinde farklı bakı özellikleri, yoğun keçi baskısı ile artan tahribat gibi 

nedenlerden kaynaklanır. Ormanın üst sınırından itibaren çok seyrek de olsa ağaçlara 

rastlanır. Bunlar şiddetli rüzgârın etkisiyle boyları kısalmış ardıç gruplarıdır. 

İnceleme sahasında alpin bitkileri,  İç Anadolu step formasyonu içinde yer alan 

geven (Astragalus sp.) ve çoban yastığı (Acanthalimon sp.) temsil etmektedir. 
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II. BÖLÜM 

2. BEŞERİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ 

 Köprü Çayı Havzası, Antalya İli Serik İlçe Merkezi ve bu ilçeye bağlı 7 köy 

ve 2 beldeyi; Manavgat İlçesi’ne bağlı 18 köyü; Isparta il sınırları içindeki Aksu İlçe 

Merkezi ve bu ilçeye bağlı 1 belde ve 11 köyü; Sütçüler İlçesi’ne bağlı 3 belde ve 10 

köyü; Eğridir İlçesi’ne bağlı 1 belde ve 1 köyü kapsamaktadır. Bu durumuyla havza 

idari açıdan oldukça karmaşık bir özellik göstermektedir (Şekil-19).  

Havzanın beşeri coğrafya özellikleri nüfus ve yerleşme olarak iki ana başlıkta 

incelenecektir. 

2.1. NÜFUS  

Araştırma sahasının nüfusuna ait en eski veriler, Osmanlı dönemine aittir. 

Ancak, bunları içeren kaynaklarda genellikle asker sayısını belirleme ve 

vergilendirmeye yönelik nüfus miktarları kaydedildiğinden bu bilgiler ile bölgenin 

nüfusu hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek mümkün değildir. Bununla 

beraber bazı kaynaklardan elde edilen veriler, bölgenin XIX. yüzyıldaki nüfusu 

hakkında genel bir fikir vermesi açısından önem arz etmektedir. 

 1831, ilk nüfus sayımı kayıtlarında Serik Kazası ile Beşkonak Nahiyesi 

çevresinde 2110 Türk erkeğinin yaşadığı belirtilmektedir (Karal,1943:122). Konya 

Vilayeti’nin 1869’da yayınladığı ilk Salnamesine göre Teke Livası’nın Kızılkaya 

Kazası’na bağlı Serik Nahiyesi’nde, 17 köyü ile beraber 2022 İslam nüfusu vardır 

(Güçlü,1997:10-11). 1883’te Yunanistan’ın Teselya Eyaleti’nden gelen göçmenler, 

bugünkü Boğazkent Beldesi’nin Ahmediye Mahallesi çevresine yerleştirilmiştir 

(Antalya İl Yıllığı,1967:67).  

 Araştırma sahasına ait en sağlıklı bilgiler kuşkusuz Cumhuriyet döneminde 

başlayan periyodik nüfus sayımlarına dayanmaktadır. Bu dönemin ilk genel nüfus 

sayımı 27 Ekim 1927 yılında yapılmıştır. Ancak Köprü Çayı Havzası’nın toplam 

nüfusu 1935’de yapılan nüfus sayımı ile ortaya konmuştur. Nitekim havza sınırları il 

ve ilçe sınırlarına çoğu yerde uyum göstermediği için, havzanın toplam nüfusu köy  
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bazında veriler ile belirlenebilmiştir. 1935’de havzanın toplam nüfusu 23816 kişiden, 

2007 yılında 85061 kişiye çıkmıştır. Dolayısıyla bölgenin nüfusu 1935- 2007 yılları 

arasında  72 yıllık süre içinde, 61245 kişi ve % 257 oranında bir artış göstermiştir. 

Aynı devrede Türkiye nüfusunun % 337 oranında arttığı düşünülürse, yörede nüfus 

artışı ülkedeki toplam artıştan daha düşüktür. 

 İnceleme alanında sayım yıllarına göre nüfus artışının seyri incelendiğinde bu 

artışın düzenli olmadığı ve devreden devreye büyük farklıklar gösterdiği dikkat 

çekmektedir. Ortalama yıllık nüfus artış oranı % 1,9’dur. Yıllık nüfus artışı  1940, 

1980, 1985, 1997,2000 2007 sayım yıllarında % 1.9’un altında gerçekleşmiştir. 1945, 

1950, 1955, 1960, 1965, 1970 ve 1975 sayım yıllarında ise % 1.9’u aşmıştır. 1990’da 

ise 1,9’dur. Bu artış hızı ülke geneline göre bir hayli düşüktür. 

1935- 1940 döneminde araştırma sahasının nüfusu 374 kişi artmış olup, bu 

devrenin yıllık artış oranı % 0,3 olarak gerçekleşmiştir ve artış hızının oldukça düşük 

olduğu görülür. Bunda tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların etkisi söz 

konusudur. 

 1940-1945 döneminde nüfus 2689 kişi artmış, yıllık artış oranı % 2,2 olarak 

gerçekleşmiştir. Ortalama yıllık artış oranının üzerinde bir artış görülmüş olsa da bu 

oran, daha sonraki yıllara göre daha düşük bir orandır.  

 1945-1950 dönemindeki artış 3522 kişidir ve yıllık artış oranı % 2,6’ya 

yükselmiştir. İnceleme sahasında nüfus artışı, ülke genelinde olduğu gibi, 1945’ten 

sonra önemli oranda hız kazanmıştır. Bunda tüm ülkeyi etkileyen genel seferberlik 

halinin oradan kalkması, asker nüfusun kışlalardan terhis edilmesi ve de ekonomik 

şartların nispeten düzelmeye başlaması etkili olmuştur. 

 1950-1955 döneminde de artış devam etmiş, 5086 kişi artmış, yıllık artış hızı 

ise % 3,3’e yükselmiştir. Dolayısıyla artış oranındaki bu yükselişte etkili olan temel 

faktör ailelerin gelir düzeylerinin yükselmesi ve yaşam koşullarındaki iyileşmesidir.  

 1955-1960 döneminde nüfus 5042 kişi artmış, yıllık artış oranı % 3,0 olarak 

gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Türkiye genelinde yıllık ortalama nüfus artış hızı % 
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2.9 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde ülkedeki genel nüfus artışına paralel bir artış 

söz konusudur. Ekonomik koşullardaki genel iyileşme havzadaki nüfus artışınında 

fazla olmasına neden olmuştur. 

Tablo-31:  Köprü Çayı Havzası’nda Sayım Yıllarına Göre Nüfus Değişimi (1935-2007) 

 

Kaynak: T.Ü.İ.K. Nüfus Sayımı İstatistikleri, 2007 

 1960-1965 döneminde ise araştırma sahasında 7021 kişi artmış ve yıllık artış 

oranı % 3.5’e yükselmiştir. 1965-1970 döneminde ise 8122 kişi artmış ve % 3.4’lük 

bir artış yaşanmıştır. Dolayısıyla 1960- 1970 arasındaki artış oranı  en yüksek artış 

oranı olarak dikkat çekmektedir. Bunun nedeni; bu dönemde havzanın aşağı 

kesiminde turizm aktivitelerinin ve modern tarım faaiyetlerinin gelişmeye başlamış 

olmasıdır.  

 1970-1975 arasında 6190 kişi artmış, yıllık artış oranı ise % 2.2 olarak 

gerçekleşmiştir. 1975-1980 yıllarında ise 886 kişi artmış, yıllık artış oranı ise % 0.3’e 

düşmüştür. Bu oran sayım yılları içinde en düşük artış oranlarından biridir. 

Dolayısıyla ülke genelinde yaşanan siyasi ve ekonomik problemlerin nüfus artış 

hızının düşmesine neden olduğu söylenebilir.  

 
Sayım 

Yılı 

 
Nüfus 

 
Artış 

Miktarı 
(Kişi) 

 
 
%’si 

Yıllık 
Ort. 
Artış 
%’si 

1935 23816 - - - 
1940 24190 374 1,6 0,3 
1945 26879 2689 11,1 2,2 
1950 30401 3522 13,1 2,6 
1955 35487 5086 16,7 3,3 
1960 40529 5042 14,2 2,8 
1965 47550 7021 17,3 3,5 
1970 55672 8122 17,1 3,4 
1975 61862 6190 11,1 2,2 
1980 62748 886 1,4 0,3 
1985 68066 5318 8,5 1,7 
1990 74478 6412 9,4 1,9 
1997 79002 4524 6,1 0,9 
2000 82381 3379 4,3 1,4 
2007 85061 2680 3,2 0,5 
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 1980-1985 arasında Köprü Çayı Havzası nüfusu 5316 kişi artmış ve yıllık 

artış oranı ise % 1,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış hızı 1985-1990 arasında da 

kısmen yükselmiş; 6412 kişi artmış yıllık artış oranı ise % 1.9’a çıkmıştır. 

Dolayısıyla 1980-1990 arasında tekrar artış oranında bir yükselme dikkati 

çekmektedir. Bu durum tüm ülke genelinde ekonomik ve siyasi istikrar ortamının 

gelişmesi ile ilgilidir. Ayrıca bu dönemde özellikle Antalya  ve çevresinde artan 

turizm talebi nüfus artışında çok önemli bir etkendir. 

 1990’dan sonra nüfus artış hızı, tüm Türkiye’de olduğu gibi bir azalma 

eğilimine girmiştir. 1990-1997 arasında havza nüfusu 4524 kişi artmış, yıllık artış 

oranı % 0,9’a düşmüştür. 1997-2000 arasında ise 3379 kişi artmış, yıllık artış oranı 

ise % 1,4’e çıkmıştır. Bu kısmi artış bölgenin dışardan aldığı göçler ile ilgilidir. 

2000-2007 arasında da nüfus artış hızındaki azalma eğilimi devam etmiştir. Bu 

dönemde araştırma sahasında nüfus 2491 kişi artmış, yıllık artış oranı ise % 0,5’e 

düşmüştür. Bu dönemde ülke genelinde yıllık ortalama artış % 0,6 oranındadır. Son 

dönemde hızlı kentleşmeye paralel doğum oranlarındaki düşüş nüfus artışındaki 

düşüşün ana nedenidir.  

 1935-2007 arasında nüfus artış oranları, havzanın yukarı kesimi ile aşağı 

kesimi arasında büyük oranda farklılık gösterir. Havzanın yukarı kesiminde 1935’te 

nüfus 12097 iken 2007’de 12878’e yükselmiştir. Dolayısıyla 72 yıllık bir sürede 

sadece 781 kişi artmıştır. Yıllık ortalama artış oranı % 0,08’dir. Havzanın aşağı 

kesiminde ise 1935’te nüfus 11719 iken 2007 yılında 72183’e çıkmış ve 60464 kişi 

artmıştır. Yıllık ortalama artış oranı % 7,2’dir. Bu da göstermektedir ki; kırsal 

özellikleri oldukça belirgin olan yukarı kesimde nüfus artış hızı oldukça düşük iken; 

aşağı kesim, artan turizm faaliyetleri ve tarımsal olanaklar ile hızlı kentleşme 

sürecinin bir sonucu olarak oldukça yüksek bir nüfus artış oranına sahip olmuştur.  

Esasen başta Serik ilçe merkezi olmak üzere Köprü Çayı Havzası’nın kıyı 

kesimindeki Boğazkent, Belkıs ve Çakış gibi yerleşim alanları bu gelişmelerden 

payını almış, buralarda nüfus hızla artmıştır. 
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Şekil-20: Köprü Çayı Havzası’nda Sayım Yıllarına Göre Nüfus Değişimi    (1935-2007) 
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Şekil-21: Köprü Çayı Havzası’nda Sayım Yıllarına Göre Nüfus Artış Oranları       
(1935-2007) 

2.1.1. Nüfusun Özellikleri1 

2.1.2.1. Kentsel Nüfus ve Kırsal Nüfus 

Köprü Çayı Havzası’nda şehir nüfusu 1935-2007 yılları arasında sürekli bir 

artış göstermiştir. 1935 yılında şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki payı % 8,3 

iken, bu oran 2007 yılında % 59,9’a yükselmiştir. Bu artış, ülke geneline paralel bir 

artıştır ve Türkiye’nin toplam nüfusu içerisinde şehirsel nüfusun payı 1935 yılında % 

23,5 iken, bu oran 2007 yılında % 70,5’e yükselmiştir.  

                                                 
1 Havzanın nüfus özellikleri; çoğunlukla TÜ.İ.K.’nun verileri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 
Ancak bazı parametrelerde bilgilerin yetersiz olması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüklerinin verilerinden 
de yararlanılmıştır.  
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Araştırma sahasında şehir nüfusunun yıllık ortalama artış oranları, sayım 

dönemlerinde önemli farklılıklar içermektedir. Yine Köprü Çayı Havzası’nın yukarı 

ve aşağı kesimleri arasında büyük farklılıklar söz konusudur. 1935-2007 arasında 

sayım dönemleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde şehir nüfusunun en yüksek artış oranı 

% 11,5 ile 1965-1970 döneminde gerçekleşmiştir. En düşük artış oranı ise % 2,0 ile 

1990-1997 döneminde gerçekleşmiştir. 1935-1970 arasında şehir nüfusu 1850’den 

14393’e yükselmiş olup % 678 oranında bir artış göstermiştir.1970-2007 arasında ise 

14393’ten 50933’e çıkmış olup, % 253 oranında bir artışa sahip olmuştur. Yıllık 

ortalama nüfus artış oranları ise 1935-1970 arasında % 19.4 ve 1970-2007 arasında 

ise % 6.8’dir.  

Köprü Çayı Havzası’nın yukarı kesiminde bir şehirleşmeden söz etmek 

mümkün değildir. Aksu ilçe merkezi; nüfus istatistiklerinde şehir olarak gösterilmiş 

olmakla beraber; gerek nüfus, gerekse ekonomik fonksiyonları dikkate alındığında 

tam olarak şehir özelliğine sahip değildir. Havzanın güneyinde Serik ilçe merkezinde 

ise şehirleşme süreci hızla devam etmektedir. Bunda kıyı kesiminde artan seracılık 

faaliyetleri ve gelişen modern tarım yöntemleri ile tarımsal üretimdeki artış öncelikle 

etkili olmuştur.1970-2007 arasında turizm faaliyetlerinin gelişmesi de nüfus artışında 

etkili olmuştur. Antalya ile Manavgat-Alanya arasında yer alan Serik, daha çok bir 

geçiş bölgesi niteliğine sahip olmuş ve bu nedenle turizmden daha geç etkilenmiştir. 

Esasen 1970’den önce Serik, daha çok kırsal özellikleri ön planda olan bir yerleşim 

alanıdır. 

 1935-2007 arasında kırsal nüfus ise 21966’dan 34128’e yükselmiş olup, % 

55,4 oranında bir artış göstermiştir. Türkiye genelinde ise bu oran % 130’dur. 

Türkiye’nin toplam nüfusu içerisinde kırsal nüfusun payı 1935 yılında % 76,47 iken, 

bu oran 2007 yılında  % 29,5’e düşmüştür. Köprü Çayı Havzası’nda ise 1935’de 

kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki payı % 92 iken 2007 yılında ise % 40’a 

düşmüştür. Araştırma sahasında ülke genelinde olduğu gibi kırsal nüfus oranında çok 

önemli bir düşüş yaşanmaktadır. Ancak 2007 yılı itibariyle ülke geneline göre daha 

yüksek oranda bir nüfus kırsal kesimde yaşamaktadır. Bu durum araştırma sahasının 

kırsal karakterini önemli bir oranda koruduğunu göstermektedir. Ancak oldukça 
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dağlık bir topografyaya sahip olan etüt sahasında kırsal kesimde iş olanaklarının 

sınırlı olması nüfus artış hızını azaltan temel etkendir. 

Araştırma sahasında kırsal nüfustaki değişim sayım yılları itibariyle önemli 

farklılıklara sahiptir. En yüksek artış 1950-1955 döneminde olup % 2,9’dur. Bu 

dönemde ülke genelinde yaşanan nüfus artış oranı genel olarak refah seviyesindeki 

yükselme ile ilgilidir. 2000-2007 döneminde ise yıllık ortalama % 4,2 oranında 

azalma olmuştur. 1935-1970 arasında % 87,9 oranında artış gösteren kırsal nüfus, 

1970-2007 arasında ise % 17,3 oranında azalış göstermiştir. Bu durum özellikle son 

dönemde kırsal kesimden kentlere önemli oranda bir göç yaşandığını göstermektedir.        

Tablo-32: Kentsel ve Kırsal Nüfusun Sayım Yıllarına Göre Durumu (1935-2007) 

 

Kaynak: TÜ.İ.K. Nüfus Sayım İstatistikleri (2007) 

Araştırma sahasında şehir ve kır nüfusunun toplam nüfus içindeki oranları 

sayım yıllarına göre değerlendirildiğinde; 1935-2000 yılları arasında nüfusun % 

50’den fazlası kır nüfusudur. 2000-2007 döneminde ise nüfusun % 50’den fazlası 

şehir nüfusu haline gelmiştir. 2007 yılında nüfusun yaklaşık % 60’ı şehir nüfusudur. 

Türkiye genelinde ise ilk olarak 1985 sayımında nüfusun % 50’den fazlası şehirde 

yaşar duruma gelmiştir. Bu durum Köprü Çayı Havzası’nda kentleşme sürecinin 

Sayım 
yılı 

Şehirsel 
Nüfus 

Yıllık 
Ort.Artış 
Hızı %’si 

Kırsal 
Nüfus 

Yıllık 
Ort.Artış 
Hızı %’si 

Toplam 
Nüfus 

Yıllık 
Ort. Artış 
Hızı %’si 

1935 1850 - 21966 - 23816 - 
1940 2307 4,9 21883 -0,08 24190 0,3 
1945 2813 4,4 24066 2,0 26879 2,2 
1950 3707 6,3 26694 2,2 30401 2,6 
1955 4985 6,9 30502 2,9 35487 3,3 
1960 6515 6,1 34142 2,4 40529 2,8 
1965 9118 8,0 38432 2,5 47550 3,5 
1970 14393 11,5 41279 1,5 55672 3,4 
1975 15943 2,1 45919 2,2 61862 2,2 
1980 17808 2,3 44940 -0,4 62748 0,3 
1985 21555 4,2 46511 0,7 68066 1,7 
1990 26027 4,1 48451 0,8 74478 1,9 
1997 29743 2,0 49259 0,2 79002 0,9 
2000 34111 4,9 48270 -0,7 82381 1,4 
2007 50933 7,0 34128 -4,2 85061 0,5 
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daha geç başladığı ve daha sonraki dönemde hız kazandığını göstermesi açısından 

önemlidir.  
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Şekil-22: Şehirsel ve Kırsal Nüfusun Sayım Yıllarına Göre Dağılımı (1935-2007) 
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    Şekil-23: Sayım Yıllarına Göre Kır ve Şehir Nüfus Artış Oranları (1935-2007) 

Araştırma sahasında toplam nüfus içinde kır ve şehir nüfus oranları sayım 

dönemlerine göre incelendiğinde; kır nüfusunda sürekli bir azalma, şehir nüfusunda 

ise  genel olarak sürekli bir artma eğilimi söz konusudur. Ancak şehir nüfusu 1965-

1970 arasında normal seyrinin üzerinde bir artış ve daha sonra normal seyrine dönüş 

şeklinde bir eğilim göstermiştir. 2000-2007 döneminde ise kır nüfus oranı normal 

seyrinden daha fazla bir düşüş, şehir nüfus oranı ise en yüksek artış oranına sahip 
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olmuştur. Buna göre, kentleşme hızı önemli değişimler göstermiş ve 2000-2007 

döneminde en yüksek hıza ulaşmıştır.  

Bilindiği üzere daha modern yöntemler ile yapılan 2007 Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi ile daha önceki sayımlardaki bir takım sıkıntılar kısmen de olsa 

giderilmiştir. Bazı yerleşim alanlarında daha önceki sayım yıllarına göre nüfus 

miktarında görülen farklılıkta kayıt sistemindeki yeniliklerin önemli ölçüde etkili 

olduğu görülür.  

2.1.2.2. Nüfusun Yaş ve Cinsiyet Gruplarına Dağılımı 

Araştırma sahasında toplam nüfus içindeki erkek-kadın nüfus oranları, sayım 

dönemlerine göre incelendiğinde; genel olarak kadın nüfusunun daha fazla olduğu 

görülür. Bu durum Köprü Çayı Havzası’nın kırsal karakterini yansıtması açısından 

önemlidir. Nitekim Köprü Çayı Havzası uzun yıllar boyunca havza dışına önemli 

oranda göç vermektedir. Göçe katılanların daha çok erkek nüfus olması nedeniyle 

kadın nüfusun oransal üstünlüğü devam ede gelmiştir. Ancak en son sayım dönemi 

olan 2000-2007 döneminde erkek nüfus oranının daha fazla olduğu görülür (Tablo- 

33). Bu durum özellikle havzanın güneyinde, Serik çevresinde kentleşme hızının 

artması ve havza dışından daha fazla göç alması ile ilgilidir.     

Tablo-33: Köprü Çayı Havzası’nda Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı (1935-2007) 

Sayım 
Yılı 

Erkek 
Nüfusu %’si Kadın 

Nüfusu %’si Toplam 
Nüfus 

Cins 
Oranı 

1935 10612 44,6 13204 55,4 23816 80,5 
1940 11289 46,7 12901 53,3 24190 87,6 
1945 12930 48,1 13949 51,9 26879 92,9 
1955 17510 49,3 17977 50,7 35487 97,5 
1960 20004 49,4 20653 50,6 40529 96,9 
1965 23558 49,5 23992 50,5 47550 98,8 
1970 27403 49,2 28269 50,8 55672 96,8 
1975 30908 50,0 30954 50,0 61862 99,9 
1980 30828 49,1 32081 50,9 62748 96,0 
1985 33689 49,5 34216 50,5 68066 98,3 
1990 36558 49,1 37920 50,9 74478 96,4 
2000 41202 50,0 41179 50,0 82381 100,2 
2007 42677 50,2 42384 49,8 85061 100,7 
         Kaynak: TÜ.İ.K. Nüfus Sayım İstatistikler, 2007 



 

 

117

             
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

118

             
 

 

Tablo-34: Köprü Çayı Havzası’ndaki Yerleşmelerin Nüfus Değişimleri(1935-2007) 
Yerleşme  Adı 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 2007 
AKSU 1185 1285 1313 1434 1821 1740 1782 2229 1782 1853 2341 2921 2253 3532 1903 
Yılanlı 672 632 684 768 863 1035 973 782 826 932 807 812 2242 559 425 
Pazarköy 448 464 539 533 671 736 813 902 952 923 977 2028 2559 1837 1122 
Baklan 343 272 313 345 396 429 437 461 497 473 456 482 -   - - 
Kösre 141 158 183 179 216 218 237 223 284 281 258 160 156 152 140 
Bağıllı 555 497 575 650 730 833 945 1028 1049 1080 1047 1072 932 908 698 
Karağı 177 198 229 238 267 283 283 331 380 393 356 301 300 373 301 
Terziler 128 113 178 138 148 145 170 173 174 159 141 123 76 101 51 
Yakaafşar 879 634 825 793 867 946 1069 1237 1314 1257 1213 2178 1201 2435 727 
Elecik 150 147 163 179 195 217 253 265 312 296 309 216 184 160 116 
Yakaköy 357 383 412 491 515 474 580 663 844 710 847 542 385 362 270 
Koçular 879 710 857 920 1037 1104 1133 1064 807 917 644 479 513 318 258 
Katipköy 270 238 207 246 315 405 365 326 329 310 284 173 159 176 108 
Karacahisar 503 528 571 612 674 719 849 939 994 1005 1005 642 477 437 325 
Eldere - - - - - - - - - - - - 155 150 141 
Y.yaylabel 227 256 280 312 345 363 417 464 507 579 598 515 440 359 297 
Ayvalıpınar 1355 1471 964 1020 1464 1584 1675 2319 2382 1809 1901 2597 1776 2241 978 
Kuzca 389 431 454 547 662 394 390 381 361 308 277 191 171 177 129 
Belence  310  632 663 792 810 895 1083 1144 1021 1062 871 645 684 610 
İncedere 405 471 526 564 610 711 745 738 819 783 762 643 482 428 369 
Güldallı 219 241 248 279 279 322 351 321 361 337 364 266 226 194 164 
Darıbükü 299 334 361 423 484 530 594 641 674 534 529 402 338 260 191 
Kasımlar 653 701 746 818 911 1080 1221 1689 1454 1603 1642 2347 1346 1935 1051 
Bucakdere 185 164 205 180 215 239 281 280 314 381 312 286 222 175 193 
İbişler 106 101 244 308 346 379 447 475 446 431 458 416 287 237 204 
Aşağıyaylabel 435 481 506 548 579 713 768 894 962 1037 1067 976 759 645 501 
Kesme 1076 1154 1085 1182 1355 1584 1712 2144 2212 2026 2131 2263 2605 3001 1545 
Çukurca 61 66 91 96 108 115 111 116 130 176 142 125 111 68 61 
Yeşilbağ 501 770  1067 640 712 868 944 826 656 682 691 1201 1982 2186 846 
Değirmenözü 340 395 466 455 512 596 556 333 226 354 501 518 678 604 467 
Beydilli 388 449 476 499 537 563 552 590 636 635 738 693 653 705 544 
Çaltepe 821 512 527 616 773 742 729 611 511 616 649 578 552 578 506 
Karadut 92 - - - - - - - - - - - - - - 
Kırkkavak - - - - - - - - - - - - 582 494 439 
Ballıbucak 429 409 494 518 551 619 544 371 385 297 327 375 249 357 231 
Gaziler 294 296 325 336 377 498 563 608 453 413  510 462 509 515 284 
Düzağaç 635 686 696 741 909 1066 951 1074 701 923 1107 1235 1362 1054 789 
Altınkaya 455 472 488 540 704 734 660 484 646 625 624 676 721 628 553 
Burmahan 170 164 237 225 268 275 236 273 274 366 448 471 501 508 518 
Karabük 190 219 248 251 290 280 173 253 357 499 589 635 762 710 652 

Bozyaka 488 587 752 954 788 880 819 922 1111 1243 1693 1572 1757 2408 1806 
Yeşilvadi - - - - - - - - - - - - - - 189 
Etler 178 199 205 234 288 334 345 395 543 486 686 685 695 736 629 
Akbaş 494 517 691 661 730 819 527 703 1096 1079 1149 1176 1080 1114 747 
Karataş 596 312 335 367 388 454 296 518 720 739 787 798 767 715 367 
Bucakköy      - 317 365 245 327 341 359 448 516 516 542 639 464 454 297 
Karabucak 149 179 201 217 255 282 308 234 447 551 612 561 636 587 660 
Kızıldağ 462 337 356 414 433 476 560 271 579 554 785 - 915 869 945 
Sağırin 637 569 609 775 869 981 987 1271 1542 1771 1868 1951 1925 1877 1786 
Çardak 158 134 144 347 274 245 530 535 699 800 941 1061 1048 1071 988 
Sarıabalı - 551 548 876 1038 1230 1464 1533 1650 1694 1767 1645 1361 1326 1171 
Belkıs 679 250 210 282 356 395 515 582 1039 1014 895 1156 1237 2563 1904 
Köleler 150 158 248 363 422 491 680 703 873 781 809 723 1182 - - 
SERİK 665 1022 1500 2273 3164 4775 7336 12164 14161 15955 19214 23106 27490 30579 49027 

Kökez 202 - - - - - - - - - - - - - - 
Büklüce 110 119 133 166 237 285 665 795 715 581 433 421 284 262 235 
Ahmediye 424 318 311 449 407 389 992 535 1200 820 804 712 823   - - 
Boğazkent 134 156 173 227 288 355 738 642 1043 729 616 985 1966 2191 2268 
Denizyaka 628 347 299 551 721 1141 1819 1793 2214 1937 1644 1420 977 594 513 
Çakış 590 603 487 523 534 572 868 1219 1729 1553 1801 1912 1759 1872 1888 
Deniztepesi 255 206 296 364 454 578 623 855 910 952 924 1026 1018 969 934 
Kürüş 237 297 356 517 612 763 1135 1247 1196 1225 1285 1298 1290 1203 - 
TOPLAM 23816 24190 26879 30401 35487 40529 47550 55672 61862 62748 68066 74478 79002 82381 85061 

            Kaynak: TÜ.İ.K.  Nüfus  Sayım  İstatistikleri (2007)
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Şekil-25: Köprü Çayı Havzası’nda Sayım Yıllarına Göre Kadın- Erkek Nüfusları 

Grafiği (1935-2007) 

             Nüfusun cinsiyet yapısını şehir ve kır nüfusuna göre incelediğimizde, bir 

takım farklılıklar göze çarpmaktadır. 1935-1955 arasında şehir nüfusunda kadın 

nüfusun daha egemen olduğu görülür. Bu dönemde Serik’in kırsal karakterinin öne 

çıktığını söyleyebiliriz. 1955-2007 dönemindeki tüm sayım yıllarında şehir nüfusu 

içinde erkek nüfus oranı daha fazladır. Bu durum özellikle son yıllarda kentleşme 

koşullarının gelişmesi ile yakından ilgilidir.  

 Kır nüfusunun cinsiyet durumu incelendiğinde, hemen hemen tüm sayım 

yıllarında kadın nüfus oranının daha fazla olduğu görülür. 2000-2007 dönemi dışında 

diğer tüm sayım dönemlerinde kadın nüfusunun oransal üstünlüğü görülmektedir. 

Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe; toprak ve su kaynakları yetersiz, tarımsal 

faaliyet imkânları sınırlı ve orman arazisi içinde kurulmuş köylerin çoğunda belirgin 

bir şekilde kadın nüfus oranının fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu köyler en fazla göç 

veren yerleşim alanlarıdır. Köyden şehirlere ve de büyük şehirlere yapılan göçlere 

daha çok erkek nüfusun katılması bu köylerde kadın nüfus oranının fazla olmasının 

nedenini oluşturmaktadır.  
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Tablo-35: Köprü Çayı Havzası’nda Şehir ve Köy Nüfusunun Cinsiyete Göre Dağılımı 
(1935-2007) 

Sayım 
yılı 

Şehir 
Nüfusu 

Erkek 
Nüfus 

%’si Kadın 
Nüfusu 

%’si Kır 
Nüfusu 

Erkek 
Nüfus 

%’si Kadın 
Nüfus 

%’si 

1935 1850 860 46,5 990 53,5 21966 9752 44,4 12214 55,6 
1940 2307 1085 47,0 1222 53,0 21883 10204 46,6 11679 53,4 
1945 2813 1371 48,7 1442 51,3 24066 11559 48,0 12507 52,0 
1955 4985 2512 50,4 2473 49,6 30502 14998 49,2 15504 50,8 
1960 6515 3287 50,5 3228 49,5 34142 16717 49,0 17425 51,0 
1965 9118 4756 52,2 4362 47,8 38432 18802 48,9 19630 51,1 
1970 14393 7368 51,2 7025 48,8 41279 20035 48,5 21244 51,5 
1975 15943 8194 51,4 7749 48,6 45919 22714 49,5 23205 50,5 
1980 17808 8931 50,2 8877 49,8 45101 21897 48,6 23204 51,4 
1985 21555 10994 51,0 10561 49,0 46350 22695 49,0 23655 51,0 
1990 26027 13163 50,6 12864 49,4 48451 23395 48,3 25056 51,7 
2000 34111 17143 50,3 16968 49,7 48270 24059 49,8 24211 50,2 
2007 50933 25580 50,2 25353 49,8 34128 17097 50,1 17031 49,9 

Kaynak: TÜ.İ.K  Nüfus Sayım İstatistikleri,2007 

Köprü Çayı Havzası’nda kadın-erkek nüfusunun dağılımı incelenirken 

cinsiyet oranını da belirlemek gerekir. Araştırma sahasında her 100 kadına düşen 

erkek sayısının, özellikle 1935-1955 arasında Türkiye genelinin altındadır(Tablo-36). 

Nitekim Türkiye genelinde bu oranlar 1935-1940 döneminde 97, 1940-1945 

döneminde 100, 1945-1955 döneminde 101’dir. 

İnceleme alanında bilhassa 1935-1940 döneminde erkek nüfusun az 

olmasında, ülkenin daha önceden yaşadığı savaşların etkisi dışında havzanın kırsal 

karakterinin baskın olması da etkili olmuştur. Bu durum diğer sayım dönemlerini de 

etkilemiştir. Nitekim tüm sayım dönemlerinde 100 kadın başına düşen erkek oranları 

ülke genelinin altındadır. Bununla beraber son sayım dönemlerinde cinsiyet oranının 

dengelendiği ve ülke geneline yaklaştığı söylenebilir.  

 2007 nüfus sayım sonuçları incelendiğinde, kadın- erkek nüfusu açısından 

Köprü Çayı Havzası’nın yukarı kesimi ile aşağı kesimi arasında önemli farklar söz 

konusudur. Havzanın yukarı kesiminde yer alan köy ve kasabaların çoğunda belirgin 

bir kadın nüfus fazlalığı söz konusu iken (örneğin; Yılanlı’da 100 kadına 87 erkek, 

Ayvalıpınar’da 100 kadına 97 erkek, Aşağıyaylabel’de 100 kadına 88 erkek); 

havzanın aşağı kesiminde ve de kıyı kesimindeki köy ve kasabalarda erkek nüfus 
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fazlalığı dikkat çekmektedir (örneğin; Sağırin’de 100 kadına 103 erkek, Büklüce’de 

100 kadına 115 erkek, Boğazkent’te 100 kadına 111 erkek). 

 Farklı yaş grubundaki bireylerin farklı sosyal ve ekonomik talepleri vardır. 

Bu talepler planlama çalışmaları açısından oldukça önemlidir. Eğitim, sağlık ve diğer 

hizmet alanları ile konut ihtiyacı gibi konularda nüfusun yaş gruplarına göre 

dağılımının bilinmesi planlama çalışmaları için büyük önem taşır.  

Köprü Çayı Havzası’nda Serik ve Aksu ilçe merkezinin nüfus piramidleri 

incelenerek karşılaştırılmış; böylece havzanın yukarı ve aşağı kesimleri arasındaki 

farklılıklar ortaya konmuştur. Ayrıca Türkiye geneli ile karşılaştırılarak farklılıklar 

belirlenmiştir. Serik ilçe merkezinde 2007 yılı nüfus piramidine baktığımızda toplam 

nüfus içindeki en büyük payı 25-29 yaş grubu (% 9,68) almaktadır (Tablo-37, Şekil-

25). 25-29 yaş grubu Aksu ilçe merkezinde ise % 7,6’lık bir paya sahiptir(Tablo-

38,Şekil-26). Bu yaş grubunun Serik’te daha fazla olması, göç alması ile ilgilidir. 

Çünkü bu yaş grubu göçe en çok katılan yaş gruplarındandır. Tabanda bulunan 0-4 

ve 5-9 yaş grubunun 10-14 ve 15-19 yaş gruplarına göre daha fazla olması 

doğurganlık oranının henüz bir azalma eğilimine girmediğini göstermesi açısından 

önemlidir. 0-4 ve 5-9 yaş grubunda erkek oranının daha yüksek olması genel 

demografik bir özellik olarak erkek doğumlarının daha fazla olduğunu gösterir. 0-19 

yaş grubunda erkek nüfusun kadın nüfusundan daha fazla olduğu dikkat çeker. 20-24 

yaş arasındaki ise erkek nüfus azalmakta olup, bu yaşlardaki genç erkek nüfusun 

askerlik, eğitim ve bir işte çalışmak gibi amaçlarla başka şehirlere gitmesi, bu 

azalışın ana nedenidir. 25- 29 yaş grubunda da erkek nüfus azlığı devam etmektedir. 

30-60 yaş arasında erkek nüfusun daha fazla olması, Serik ilçe merkezinin dışarıdan 

göç aldığını göstermektedir. 65 yaş üzerinde erkek nüfusun oranı, kadın nüfusunun 

oranından daha az olup, yaş yükseldikçe bu oran daha da düşmektedir. Bu da kadın 

nüfusun ortalama yaşam süresinin daha uzun olması ile ilgilidir.  
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Tablo-36: Serik İlçe Merkezinde Nüfusun Dar Aralıklı Yaş ve Cinsiyet Yapısı  

Yaş Gr. Erkek %’si Kadın %’si Toplam %’si 
0-4 2369   52,9  2111 47,1  4480 9,09  
5-9 2421  50,8 2348  49,2 4769  9,67 
10-14 2076 50,3  2052  49,7 4128  8,37 
15-19 1867  50,6 1824  49,4 3691  7,49 
20-24 1768  45,2 2141  54,8 3909  7,93 
25-29 2321  48,7 2448  51,3 4769  9,68 
30-34 2375  52,2 2175  47,8 4550  9,23 
35-39 2238  53,8 1918  46,2 4156  8,43 
40-44 2017  52,2 1849  47,8 3866  7,84 
45-49 1576  51,7 1472  48,3 3048  6,18 
50-54 1283  50,2 1274  49,8 2557  5,19 
55-59 901  51,0 866  49,0 1767  3,58 
60-64 551  47,2 616  50,3 1167  2,37 
65-69 470  49,8 473  50,2 943  1,91 
70-74 342  49,7 346  50,3 688  1,39 
75-79 195  42,5 263  57,5 458  0,92 
80-84 77  33,5 153  66,5 230  0,46 
85+ 27  28,7 67  71,3 94  0,19 
TOPLAM 24874  50,5 24396  49,5 49270  100 

Kaynak: Antalya Sağlık Müdürlüğü (2007) 
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Şekil-26: Serik İlçe Merkezinin Nüfus Piramidi (2007) 
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Aksu ilçe merkezinde nüfusun dar aralıklı yaş gruplandırması incelendiğinde, 0-

4 yaş grubunun oranı (% 6,7), Serik ilçe merkezine göre daha azdır. Esasen bu durum 

nüfus artışını sağlayan genç ve evli nüfus oranının, dışarıya verilen göçler nedeniyle 

azalmış olmasından kaynaklanmıştır. Nitekim 30-34 yaş grubu % 8 ve  35-39 yaş 

grubu ise % 6,8’dir. Bu yaş gruplarının oranları Serik’te ise % 9,23 ve % 8,43’tür. 

Bu farklılık havzanın ekonomik faaliyet alanları daha kısıtlı olan kuzey kesiminden 

dışarıya verilen göçlerin fazla olması ile ilgilidir. Ayrıca bu yaş gruplarında erkek 

nüfus oranı Aksu’da daha azdır. Bu durum erkek nüfusun göçe daha fazla katılması 

ile ilgilidir. 65 ve daha yukarı yaş gruplarının Aksu’da daha yüksek oranlara sahip 

olduğu dikkat çeker. Bu durum; belirli bir süre yöre dışında çalışıp daha sonra geri 

dönüş yapanlardan ve orta yaş grubunun çalışmak için dışarıya göç etmesi sonucu 

yaşlı nüfus oranının artmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.   

Tablo-37: Aksu  İlçe Merkezinde Nüfusun Dar Aralıklı Yaş ve Cinsiyet Yapısı  

Yaş Gr. Erkek %’si Kadın %’si Toplam %’si 
00-04 53 50,5 52 49,5 105 6,7 
05-09 70 53,4 61 46,6 131 8,4 
10-14 56 46,3 65 53,7 121 7,7 
15-19 52 54,7 43 45,3 95 6,1 
20-24 56 52,3 51 47,7 107 6,8 
25-29 59 49,6 60 50,4 119 7,6 
30-34 65 52,0 60 48,0 125 8,0 
35-39 53 49,5 54 50,5 107 6,8 
40-44 58 61,1 37 38,9 95 6,1 
45-49 33 50,0 33 50,0 66 4,2 
50-54 40 45,5 48 54,5 88 5,6 
55-59 25 35,2 46 64,8 71 4,5 
60-64 33 47,1 37 52,9 70 4,5 
65-69 42 54,5 35 45,5 77 4,9 
70-74 26 45,6 31 54,4 57 3,6 
75-79 36 45,6 43 54,4 79 5,1 
80-84 16 44,4 20 55,6 36 2,3 
85+ 8 53,3 7 46,7 15 1,0 

TOPLAM 781 49,9 783 50,1  1564 100 

Kaynak: Isparta Sağlık Müdürlüğü, 2006 

 İnceleme sahasındaki diğer yerleşim alanlarında nüfusun yaş yapısı 

incelendiğinde; kıyı kesimindeki köy ve beldelerde nüfusun daha çok 15-45 yaş 

grubunda toplandığı ve erkek nüfusun daha fazla olduğu görülür. İç kesimlerde yer 

alan ve de nüfusu oldukça az olan köylerde nüfusun yaş gruplarına dağılımı oldukça 
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düzensizdir. Bu özellikteki köylerde aktif nüfus oranı oldukça düşük olup, kadın 

nüfus miktarının fazlalığı dikkat çeker.  

           

             Şekil-27: Aksu ilçe Merkezinin Nüfus Piramidi (2006) 

Geniş aralıklı yaş gruplandırmasına göre, Serik ilçe merkezinin nüfusunun % 

27,15’i 0-14 yaş grubunda, % 67,95’i; 15-64 yaş grubunda ve % 4,9 kadarı da 65+  

yaş grubunda yer almaktadır (Tablo-39, Şekil-27). Bu oranlar Türkiye genelinde 

(2007) sırasıyla; % 26,42, % 66,50 ve % 7,08’dir. Bu da göstermektedir ki; Serik’te 

nüfusun geniş aralıklı dağılımı ülke geneline oldukça yakındır.   

Serik ilçe merkezinde nüfusun bağımlılık oranı % 47,16 olarak tespit 

edilmiştir. Bu oran; Türkiye genelinde ise % 50.36’dır (2007 Nüfus sayımı). Buna 

göre; Serik ilçe merkezinde bağımlılık oranı, Türkiye genelindeki bağımlılık 

oranından daha düşüktür.  
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Tablo-38: Serik’te Nüfusun Geniş Aralıklı Yaş ve Cinsiyet Yapısı (2007) 

Yaş 
Gr. 

Erkek 
Nüfusu %’si Kadın 

Nüfusu %’si Toplam 
Nüfus %’si 

0-14 6866 51,3 6511 48,7 13377 27,15 
15-64 16897 50,5 16583 49,5 33480 67,95 
65+ 1111 46,0 1302 54,0 2413 4,90 
Toplam 24874 50,5 24396 49,5 49270 100 

Kaynak: Antalya Sağlık Müdürlüğü, 2007 
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Şekil-28: Serik’te Nüfusun Geniş Aralıklı Yaş ve Cinsiyet Yapısı (2007) 

 Aksu ilçe merkezinin nüfusunun  % 22,8’i  0-14 yaş grubunda; % 60,3’ü 15-

64 yaş grubunda ve % 16,9  kadarı da 65+  yaş grubunda yer almaktadır (Tablo-40, 

Şekil-28). Bu oranlar ülke geneli ile karşılaştırıldığında büyük oranda farklılığa 

sahiptir.  Aksu’da nüfusun bağımlılık oranı ise % 65,85’dir. Bu oran; Türkiye 

ortalamasının çok üzerindedir.  

Tablo-39: Aksu’da Nüfusun Geniş Aralıklı Yaş ve Cinsiyet Yapısı (2006) 

Yaş 
Gr. 

Erkek 
Nüfusu %’si Kadın 

Nüfusu %’si Toplam 
Nüfus %’si 

0-14 179 50,1 178 49,9 357 22,8 
15-64 474 50,3 469 49,7 943 60,3 
65+ 128 48,5 136 51,5 264 16,9 
Toplam 781 49,9 783 50,1 1564 100 

Kaynak: Isparta Sağlık Müdürlüğü, 2006 
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Şekil-29: Aksu’da  Nüfusun Geniş Aralıklı Yaş ve Cinsiyet Yapısı (2006) 

Köprü Çayı Havzası’nın kuzeyinde yer alan Aksu’da bağımlılık oranının 

yüksek; havzanın güneyinde yer alan Serik’te ise bağımlılık oranının düşük olması; 

aktif nüfusun sahil kesiminde belirgin bir şekilde fazla olduğunu göstermektedir. Bu 

da Serik ve çevresinin göç alan bir niteliğe sahip olmasının sonucudur. Gerek 

Serik’te gerekse Aksu’da yaşlı nüfusun ülke ortalamasının nispeten üzerinde olduğu 

dikkati çeker.  

Araştırma sahasında, bilhassa kıyı kesiminde, çalışma çağındaki nüfusun 

tamamının fiilen çalışan nüfus olduğu elbette söylenemez. Öğrenim süresinin hızla 

arttığı ülkemizde bu yaş grubundaki öğrenci nüfusunun payı gittikçe artmaktadır. 

Ayrıca askerlik ve iş bulamama gibi durumlarda dikkate alınması gerekir. Bunun 

yanında çalışan nüfusun önemli bir bölümünün turizm sektöründe çalışması ve 

çalışma devresinin mevsimlik olması oldukça önemli bir sorundur. Bu nedenle 

bahsedilen nüfus kitlesi kış mevsiminde gizli işsiz durumuna düşmektedir. Yaz 

mevsiminde turizm sektöründe çalışmak için gelenler, sahil kesiminde faal nüfusun 

büyük oranda artmasına neden olmaktadır. Bununla beraber kışın seracılık 

faaliyetlerinde çalışmak için gelenler faal nüfustaki bu değişimi kısmen azaltmış olsa 

da; mevsimlik faal nüfus farkı önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 
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2.1.2.3. Aile Büyüklükleri 

 Nüfusun sosyal ve ekonomik niteliğinin belirlenmesinde en önemli 

ölçütlerden biri de aile büyüklüğüdür. İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre Köprü 

Çayı Havzası’nda 2007 yılında toplam 85061 nüfusa karşılık olarak, toplam aile 

sayısı 24575’tir (Tablo-41). Buna göre etüt sahasında ortalama aile büyüklüğü 3,5 

olup, Türkiye ortalamasının altındadır. Nitekim Türkiye’nin ortalama aile büyüklüğü 

4,5’tür (2000 yılı). Bu durum genel olarak bölgede çekirdek aile yapısının hâkim 

olduğunu göstermektedir. Bununla beraber kırsal kesimde bazı köylerde ataerkil aile 

yapısının daha etkili olduğu görülür. Ancak kırsal kesimde çoğu ailelerde, aile 

bireylerinin önemli bir kısmının küçük yaşta kentlere göç etmeleri, fert sayısının 

azalmasına neden olmuştur. 

Tablo-40: Aile Büyüklüklerinin Yerleşmelere Göre Dağılımı (2007) 

Yerleşme 
Adı Nüfus Hane  

Sayısı 

Ort. Hane 
Halkı 

Büyüklüğü

Yerleşme 
Adı Nüfus Hane 

Sayısı 

Ort. Hane 
Halkı 

Büyüklüğü 
AKSU 1903 530 3,6 Değirmenözü 467 147 3,2 
Yılanlı 425 166 2,6 Beydilli 544 153 3,5 
Pazarköy 1122 316 3,6 Çaltepe 506 143 3,5 
Körse 140 47 3,0 Kırkkavak 439 112 3,9 
Bağıllı 698 241 2,9 Ballıbucak 231 48 4,8 
Karağı 301 90 3,3 Gaziler 284 97 2,9 
Terziler 51 25 2,0 Düzağaç 789 210 3,7 
Yakaafşar 727 230 3,2 Altınkaya 553 140 3,9 
Elecik 116 47 2,5 Burmahan 518 133 3,9 
Yakaköy 270 113 2,4 Karabük 652 151 4,3 
Koçular 258 119 2,2 Bozyaka 1806 473 3,8 
Katipköy 108 46 2,3 Etler 629 158 4,0 
Karacahisar 325 110 3,0 Akbaş 747 238 3,1 
Eldere 141 47 3,0 Karataş 367 111 3,3 
Y.Yaylabel 297 101 2,9 Bucakköy 297 90 3,3 
Ayvalıpınar 978 354 2,8 Karabucak 660 150 4,4 
Kuzca 129 61 2,1 Kızıldağ 945 225 4,2 
Belence 610 113 5,4 Sağırin 1786 502 3,5 
İncedere 369 133 2,8 Çardak 988 248 4,0 
Güldallı 164 60 2,7 Sarıabalı 1171 366 3,2 
Darıbükü 191 80 2,4 Belkıs  1904 499 3,8 
Kasımlar 1051 257 4,1 SERİK 49027 13000 3,8 
Bucakdere 193 55 3,5 Büklüce 235 73 3,2 
İbişler 204 68 3,0 Boğazkent  2268 808 2,8 
A.yaylabel 501 171 2,9 Denizyaka 513 150 3,4 
Kesme 1545 465 3,3 Çakış 1888 585 3,2 
Çukurca 61 18 3,4 Deniztepesi 934 265 3,5 
Yeşilbağ 846 215 3,9 TOPLAM 85061 24575 3,5 

Kaynak: Antalya ve Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ,2007 

 Dolayısıyla ortalama aile büyüklüğü açısından havza genelinde kırsal alan ile 

şehir merkezi arasında önemli bir fark yoktur. Hatta sahil kesiminde bazı yerleşim 
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alanlarında ortalama aile büyüklüğünün Serik merkezinden daha küçük olduğu 

görülür (Boğazkent 2,8; Çakış 3,2; Büklüce 3,2). Bu durum sahil kesimindeki kırsal 

yerleşmelerin ekonomik ve sosyal açıdan Serik merkezinden daha geri olmadığını 

göstermesi açısından önemlidir. Ancak iç kesimlerde yer alan bazı orman içi 

köylerinde, hane halkı sayısının nispeten daha yüksek olduğu gözlenir (Karabucak 

4.4, Kızıldağ 4.2, Etler 4.0, Ballıbucak 4.8). Araştırma sahasında havzanın yukarı 

kesimine doğru gidildikçe ortalama hane halkı sayısının artmasını, havza dışına 

yaşanan yoğun göçler önemli ölçüde azaltmıştır. Esasen kalabalık olan ailenin 

bireylerinin çoğu özellikle büyük kentlere göç etmiştir. 

 Havzanın yukarı kesiminde Aksu ilçe merkezinde tüm mahallelerde ortalama 

aile büyüklüğü havza ortalaması olan 3,5’in altındadır. Akçaşar Mahallesi 2.6, 

Bahçeli Mahallesi 2.5, Hürriyet Mahallesi 2.6, İstiklal Mahallesi 3.2, Kurtuluş 

Mahallesi 3.0, Orta Mahallesi 2.9, Pazarcık Mahallesi 3.1 ve Tepe Mahallesi 3.0’dır. 

Aksu ilçe merkezinde ailelerin hane halkı sayısının nispeten düşük olması büyük 

oranda dışarıya verilen göçlerle ilgilidir. Mahalleler arasında önemli bir farkın 

olmaması dışarıdan fazla göç almadığını göstermesi bakımından önemlidir. Nitekim 

havzanın aşağı kesiminde Serik ilçe merkezinin kenar mahallelerinde ortalama hane 

halkı sayısının arttığı görülür. Bu durum Serik ilçe merkezinde, sahil kesimindeki 

diğer yerleşim alanlarına göre ortalama hane halkı sayısının fazla olmasına neden 

olmuştur.   

2.1.2.4. Nüfusun Eğitim Durumu 

 Türkiye’de yer şekilleri ve diğer doğal şartların olumsuzlukları nedeniyle 

ulaşım şartlarının gelişmediği, kırsal yerleşmelerin yoğun olduğu bazı yörelerde 

toplam nüfus içinde okur-yazar olmayan önemli oranda bir nüfus kitlesi halen 

bulunmaktadır. Köprü Çayı Havzası’nın özellikle yukarı kesiminde bu durum daha 

belirgindir. Bunun yanında eğitim düzeyi; sadece okur-yazarlık oranı ile ölçülemez. 

Okullaşma oranı, okul çağındaki nüfusun eğitim kademelerine göre dağılımı; derslik, 

öğretmen ve öğrenci sayıları arasındaki denge; ilk, orta, yüksek öğrenim 

mezunlarının oranları, eğitim düzeyini belirlemede büyük önem taşımaktadır. 
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 Serik ilçe merkezinin nüfusuna baktığımız zaman okuma-yazma bilenlerin 

oranının her yıl arttığını görüyoruz (Tablo-42). 1985 yılında nüfusun % 87,25’i 

okuma-yazma bilirken, 2007 yılında bu değer % 94,03’e kadar yükselmiştir. Okuma-

yazma bilmeyenler ise, 1985 yılında nüfusun % 12.75’ini oluştururken, 2000 yılında 

bu değer % 5,96’ya kadar düşmüştür. 

Tablo-41: Serik İlçe Merkezinde Sayım Yıllarına Göre Nüfusun Öğrenim Durumu 
(1985-2007) 

Okuma-Yazma Bilenler Toplam 
Nüfus Sayım 

Yılı 

Okuma-
Yazma 
Bilmeyenler İlkokul 

Mezunu 
Ortaokul 
Mezunu 

Lise 
Mezunu 

Üniversite 
Mezunu 

Bir Okul  
Bitirmeyen Toplam  

1985 2948 8462 1180 1033 354 2673 16689 23106 
1990 2994 10765 1638 1504 683 2817 20405 27490 
2000 2568 11409 2393 3300 1318 5639 26634 30579 
2007 2941 19118 5080 6677 2387 6988 43191 49270 

Kaynak: TÜ.İ.K Nüfus Sayım İstatistikleri,  Antalya İl Sağlık Müd., 2007  

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre 2007 yılında 

Serik ilçe merkezinde toplam 49270 kadar nüfusun 2941’i okur yazar değildir. Okur 

yazarlık oranı % 94.03’tür. Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nden elde edilen verilere 

göre Aksu ilçe merkezinde ise 1564 kadar nüfusun 99’u okur-yazar değildir. Okur  

yazarlık oranı % 93.68’dir. Bu oran Türkiye genelinde ise % 88.1’dir. Buna göre 

araştırma sahasında kent nüfusu içinde okur-yazarlık oranı ülke genelinin oldukça 

üzerindedir. Kıyı kesiminde yer alan diğer yerleşim alanlarında okur yazarlık oranı 

kent merkezine göre nispeten daha düşüktür. Nitekim okur-yazarlık oranı 

Boğazkent’te % 92.87 iken, Belkıs’ta % 83.88’dir. 

Ancak denizden uzak orman içi köylerinde ise okur-yazarlık oranının belirgin 

bir şekilde düştüğü gözlenir. Beşkonak Bucağı’nda okur-yazarlık oranı % 77.48’dir. 

Havzanın yukarı kesiminde de okur-yazar oranı önemli oranda düşmüştür. Burada 

yer alan köy yerleşmeleri ile kasaba yerleşmeleri arasında okur-yazar oranları 

açısından önemli farklar söz konusudur. Kasaba yerleşmelerinde okur-yazar oranı 

Kesme’de % 85.51, Kasımlar’da % 84.54, Ayvalıpınar’da % 89.29, Pazarköy’de % 

95.37 ve Yakaafşar’da % 79.08’dir. Bu yerleşim alanlarının ulaşım açısından 

konumları eğitim düzeylerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Nitekim 

Eğridir ve Isparta’ya ulaşımı daha kolay olan Pazarköy’de okuryazar oranı önemli 
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oranda artmıştır. Bu durum köy yerleşmeleri içinde geçerlidir. Yine ulaşım şartları 

oldukça uygun olan Yılanlı’da okuryazar oranı % 97’dir. Ulaşımın gelişmediği 

köylerde ise  okur yazar oranının önemli oranda azaldığı görülür. Dedegöl 

Dağları’nın eteklerinde yer alan ve de ulaşım şartlarının gelişmediği Yukarı 

Yaylabel’de okur yazar oranı % 59.35’tir. Bu oran Elecik’te % 59.51, Eldere’de % 

72.79,  Aşağı Yaylabel’de % 75 ve Karacahisar’da 70.43’tür.  

Nüfustaki okur-yazarlık oranı şehir ve köy yerleşmeleri arasında değişiklik 

gösterdiği gibi cinsiyete göre de değişiklik göstermektedir. Serik ilçe merkezinde 

2007 yılında okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 5,97 civarındadır. Okuma-yazma 

bilmeyenlerin % 16.09’unu erkekler, % 83.91’ini de kadınlar oluşturmaktadır. Aksu 

ilçe merkezinde 2007 yılında okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 6.32’dir. Okuma-

yazma bilmeyenlerin % 14.15’unu erkekler, % 85.85’ini de kadınlar oluşturmaktadır.  

Serik ilçe merkezinde ilkokul mezunlarının % 50.17’si, ilköğretim 

mezunlarının % 58.74’ü, lise mezunlarının % 57.81’i ve üniversite mezunlarının 

%61.03’ü erkek nüfustur. Aksu ilçe merkezinde ilkokul mezunlarının % 42.25’i, 

ilköğretim mezunlarının % 62.72’si, lise mezunlarının % 67.89’u ve üniversite 

mezunlarının % 67.07’si erkek nüfustur. Bu oranlara göre araştırma sahasında kent 

nüfusu içinde erkek nüfusunun eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu gözlenir. Kırsal 

yerleşmelerde kadın ve erkek nüfusunda, eğitim seviyesindeki fark daha da 

belirgindir. İlkokuldan sonra kadın ve erkek nüfus arasındaki okur-yazarlık farkı 

kadınlar aleyhine hızla büyümektedir. Özellikle lise ve üniversite mezunlarında 

kadın ve erkek nüfus arasındaki fark şehir nüfusuna göre oldukça fazladır. Bu fark, 

okullaşma oranının az olduğu yerlerde daha da belirgindir.  

Öğrenim durumunda dikkat çeken bir başka nokta ise, okuma-yazma 

bilmeyenler içinde 25 ve yukarı yaş grubunun oranı fazladır. Bu artış hem şehir 

nüfusu, hem de kırsal nüfus için geçerlidir. 25 ve yukarı yaş grubunda okuma-yazma 

bilmeyenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturur.   

 

 



 

 

131

             
 

 

Tablo-42: Serik İlçe Merkezinde Nüfusun Cinsiyete Göre Öğrenim Durumu (2007) 

Erkek Kadın Toplam  
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Okul Çağında Değil 3158 12,69 2921 11,97 6079 12,34 
Okur-Yazar Değil 473 1,90 2468 10,12 2941 5,97 
Okur-Yazar 3349 13,46 3639 14,92 6988 14,18 
İlkokul 9593 38,56 9525 39,04 19118 38,80 
Ortaokul 2984 12,00 2096 8,59 5080 10,31 
Lise 3860 15,51 2817 11,55 6677 13,55 
Üniversite 1457 5,86 930 3,81 2387 4,85 
TOPLAM 24874 50,49 24396 49,51 49270 100 

Kaynak: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 2007 

Tablo-43: Aksu İlçe Merkezinde Nüfusun Cinsiyete Göre Öğrenim Durumu (2007) 

Erkek Kadın Toplam  
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Okul Çağında Değil 87 11.13 72 9.17 159 10.16 
Okur-Yazar Değil 14 1.79 85 10.82 99 6.32 
Okur-Yazar 103 13.18 132 16.81 235 15.02 
İlkokul 232 29.70 317 40.38 549 35.10 
Ortaokul 106 13.57 63 8.02 169 10.80 
Lise 184 23.55 87 11.08 271 17.32 
Üniversite 55 7.04 27 3.43 82 5.24 
TOPLAM 781 49.94 783 50.06 1564 100 

Kaynak: Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, 2007 

 Okuma-yazma bilen nüfusu, mezun oldukları okula göre inceleyecek olursak 

önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Serik ilçe merkezinde okuma-yazma 

bilenlerin % 14.18’ini herhangi bir okul bitirmeyenler oluşturur. Herhangi bir okul 

bitirmeyenlerin % 52’sini kadınlar, % 48’ini erkekler oluşturur(Tablo-43). Aksu ilçe 

merkezinde ise okuma yazma bilenler içinde herhangi bir okul bitirmeyenler % 

15.2’dir. Herhangi bir okul bitirmeyenlerin % 56’sını kadınlar, % 44’ünü erkekler 

oluşturmaktadır(Tablo-44). Araştırma sahasında genel olarak herhangi bir okul 

bitirmediği halde okuma yazma bilenler içinde kadın nüfusunun daha fazla olduğu 

görülür. Serik’te okuma-yazma bilen nüfusun % 38,8’ini ilkokul mezunu (bunların % 

50’sini erkekler, % 50’sini kadınlar oluşturur), % 10.3’ünü ilköğretim ve ortaokul 

mezunu (bunların 53,9 unu erkekler, % 46,1’ini kadınlar oluşturur), % 13,6’sını lise 

mezunu (bunların % 57.8’ini erkekler, % 42.2’sini kadınlar oluşturur), % 5,24’ünü 

üniversite mezunu (bunların % 67’sini erkekler, % 33’ünü kadınlar) oluşturmaktadır. 

Görüldüğü gibi ortaokuldan yüksek öğretime doğru kadın ve erkek nüfus arasındaki 
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eğitim seviyesi farkı erkek nüfus lehine büyümektedir. Yörede kız çocuklarının okula 

gönderilme oranı düşüktür.  

Aksu’da okuma-yazma bilen nüfusun % 35,1’ini ilkokul mezunu (bunların % 

58’ini kadınlar, % 42’sini erkekler oluşturur), % 10.8’ini ilköğretim ve ortaokul 

mezunu (bunların 62.8’ini erkekler, % 37,2’ini kadınlar oluşturur), % 17,32’sini lise 

mezunu (bunların % 67.9’unu erkekler, % 42.1’ini kadınlar oluşturur), % 4.85’ini 

üniversite mezunu (bunların %61’ini erkekler, % 39’unu kadınlar oluşturmaktadır. 

Görüldüğü gibi ortaokuldan yüksek öğretime doğru kadın ve erkek nüfus arasındaki 

eğitim seviyesi farkı erkek nüfus lehine büyümektedir. Yörede kız çocuklarının okula 

gönderilme oranı düşüktür. 

İnceleme sahasındaki ilköğretim okullarından 10 tanesi ilçe merkezinde, 7 

tanesi de kasabalarda bulunmaktadır. Genel olarak binaların yapımı eğitim öğretime 

elverişlidir. Okulların tamamı betonarme yapıdır. Köylerde toplam 53 ilköğretim 

okulu bulunmaktadır (Tablo-46). Bunlardan 42’si faal durumdadır. 11’i kapatılmıştır. 

Bu okullardan ilçe merkezi ve kasabalardakilerde 291 derslikte, 9164 öğrenci ve 407 

öğretmen ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.  

Tablo-44: Köprü Çayı Havzası’nda İlçe Merkezi ve Kasabalardaki İlköğretim Okulları  

Okulun Adı Öğretmen 
Branş+Sınıf 

Öğretmen 
Toplamı Öğrenci Derslik 

Kürüş İ.Ö.O.                    9+5 14 204 9 
Boğazkent  İ.Ö.O.       7+5 12 178 8 
9 Mart İ.Ö.O.           9+5 14 393 12 
Gedik İ.Ö.O. 9+5 14 247 16 
Kazım Karabekir İ.Ö.O. 40+26 66 1788 34 
Tekeli İ.Ö.O.          50+35 85 2285 61 
Cumalı İ.Ö.O. 15+10 25 518 20 
Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. 9+5 14 548 9 
Cumhuriyet İ.Ö.O. 22+19 41 1059 24 
Gazi  Y.İ.B.O. 18+16 34 1128 24 
Belkıs İ.Ö.O. 5 5 91 5 
     
Şehit Yaşar Kocabaş İ.Ö.O. 10+10 20 320 21 
Yakaafşar Şehit Ali Kaya İ.Ö.O 9+5 14 88 10 
Ayvalıpınar Y.İ.B.O. 11+4 17 189 10 
Kasımlar İ.Ö.O. 5+4 10 128 8 
Kesme Y.İ.B.O. 16+3 22  20 

     Kaynak: Serik, Manavgat, Aksu, Sütçüler ve Eğirdir İlçe M.E.Müd. (2007) 
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Tablo-45: Köprü Çayı Havzası’nda,  Köylerdeki İlköğretim Okulları (2007) 

Okulun Adı Öğretmen 
Branş+Sınıf 

Öğretmen 
Toplamı Öğrenci Derslik 

Deniztepesi İ.Ö.O. 7+5 12 163 8 
Karataş İ.Ö.O. 8+5 13 126 8 
Akbaş İ.Ö.O. 1 1 13 1 
Akbaş Kelmen İ.Ö.O. 1 1 29 1 
Bucakköy İ.Ö.O. 1 1 11 1 
Etler İ.Ö.O. 1 1 22 1 
Sarıabalı İ.Ö.O. 1 1 29 1 
Sarıabalı Kısık İ.Ö.O. 2 2 32 2 
Altınkaya İ.Ö.O. 1 1 35 2 
Ballıbucak İ.Ö.O. 1 1 16 1 
Beşkonak Cay İ.Ö.O. 2 2 30 2 
Burmahan İ.Ö.O. 2 2 49 2 
Çakıs İ.Ö.O. 4 4 107 4 
Ç-Yeniköy İ.Ö.O. 2 2 39 2 
Çaltepe İ.Ö.O. 1 1 24 1 
Çardak İ.Ö.O. 2 2 47 2 
Değirmenözü İ.Ö.O. 2 2 41 2 
Düzağaç-Çayır İÖO 1 1 17 1 
Düzağaç İ.Ö.O. 2 2 68 2 
Düzağaç-Çingiller İ.Ö.O. 1 1 17 1 
Gaziler Dedek İ.Ö.O. 1 1 10 1 
Karabucak İ.Ö.O. 2 2 46 3 
Karabük İ.Ö.O. 2 2 67 3 
Kırkkavak İ.Ö.O. 2 2 37 2 
Kızıldağ İ.Ö.O. 1 1 29 2 
Kızıldağ-Çorak İ.Ö.O. 2 2 36 2 
Sağirin Kepez İ.Ö.O. 2 2 30 2 
Beşkonak Y.İ.B.O. 14 14 417 14 
Denizyaka İ.Ö.O. 17 17 232 17 
Yeşilbağ Cumhuriyet İ.Ö.O. 8 8 166 8 
Sağırin İ.Ö.O. 4+5 9 270 14 
Eldere İ.Ö.O. KAPALI 
Elecık İ.Ö.O. KAPALI 
Karacahısar Pınargozu İ.Ö.O. KAPALI 
Karacahisar Yanık İ.Ö.O. KAPALI 
Karagi İ.Ö.O. 1 1 19 1 
Katıp İ.Ö.O. KAPALI 
Koçular İ.Ö.O. 3+3 6 66 6 
Kösre İ.Ö.O. KAPALI 
Yaka İ.Ö.O. 1 1 12 1 
Yılanlı İ.Ö.O. KAPALI 
Yukarı Yaylabel İ.Ö.O. KAPALI 
Y.Yaylabel Karapınar İ.Ö.O. 1 1  1 
A.yaylabel Çukur Mah. İ.Ö.O. 1 1 16 3 
Aşağıyaylabel İ.Ö.O. 1 1 22 2 
Belence İ.Ö.O. 1 1 19 2 
Belence Mentese Mah. İ.Ö.O. 1 1 21 2 
Şehit Mustafa Yıldırım  İ.Ö.O. 5+5 10 112 8 
Bucakdere İ.Ö.O. KAPALI 
Güldallı İ.Ö.O. KAPALI 
Incedere Köseköy Mah. İ.Ö.O. KAPALI 

      Kaynak: Serik, Manavgat, Aksu, Sütçüler ve Eğirdir İlçe M.E.Müd. (2007) 

Köylerde ise 145 derslikte 2602 öğrenci ve 140 öğretmen ile eğitim-öğretime 

devam edilmektedir(Tablo-47). Köy okullarının büyük bir kısmında öğrenci sayısı 

oldukça azalmıştır ve birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim yapılmaktadır. Köy ve 
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kasaba okullarının genel olarak lojman sorunu yoktur. Ancak lojmanı bulunmayan 

köylerde evlerin standardının oldukça düşük olması nedeniyle buralarda görev yapan 

öğretmenlerin ciddi ikamet sıkıntısı yaşadıkları bilinmektedir. Köylerde öğrenci 

sayısının öğretmen istihdamı için yeterli olmaması taşımalı eğitimi zorunlu hale 

getirmiştir. Ancak yerleşim birimlerinin birbirinden oldukça uzak olduğu havza 

içinde taşımalı eğitimde önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle Beşkonak, 

Kesme ve Ayvalıpınar gibi yerleşim alanlarında kurulmuş yatılı ilköğretim bölge 

okulları bu sorunun çözümünde büyük önem taşımaktadır. 

           Havza içinde 11 adet orta öğretim kurumu bulunmaktadır. Bunların 7 tanesi 

Serik ilçe merkezinde, 1 tanesi Aksu ilçe merkezinde ve 3 tanesi de kasabalardadır. 

Bu okullardan 5 tanesi meslek lisesi, 1 tanesi çok programlı lise, 1 tanesi Anadolu 

lisesi ve diğerleri lisedir.  

                     Tablo-46: Köprü Çayı Havzası’ndaki Ortaöğretim Okulları 

Okulun Adı Öğretmen Öğrenci Derslik 
Serik Lisesi 71 1508 24 
Serik Anadolu Lisesi 37 585 20 
Serik A.M.K.M.Lisesi 37 386 16 
Serik E.M.L.T.L.A.M.Lisesi 26 460 24 
Serik H.G.T.M.Lisesi 18 505 12 
Serik Sağlık Meslek Lisesi 27 170 8 
Serik İmam-Hatip Lisesi 7 61 4 
Aksu Çok Programlı Lisesi 18 122 9 
Yakaafşar Lisesi KAPALI 
    
Ayvalıpınar Cumhuriyet L. 3 28 3 
Kesme Lisesi KAPALI 

                        Kaynak: Serik, Manavgat, Aksu, Sütçüler ve Eğirdir İlçe M.E.Müd. (2008)                     

               Ortaöğretim kurumlarında toplam 126 derslikte, 3874 öğrenci ve 249 

öğretmen ile eğitim-öğretime devam edilmektedir.  Ayvalıpınar, Kesme ve 

Yakaafşar’daki liseler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılı itibariyle kademeli 

olarak kapatılmasına, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında tamamen kapatılması karar 

verilmiştir. 134 öğrenci ve 12 derslikli Taşağıl Lisesi de havzanın güney kesimindeki 

köyleri etkileyen önemli ortaöğretim kurumlarındandır.                         
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Serik’te, Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı bir Meslek Yüksek Okulu mevcut 

olup, söz konusu okulda Teknik ve İktisadi-İdari Bilimler programlarında 141 kız, 

720 erkek öğrenci olmak üzere toplam 861 öğrenci eğitimini sürdürmektedir.   

2.1.2.5. Nüfusun İşgücü Durumu 

Köprü Çayı Havzası’nda nüfusun işgücü durumu havza içinde önemli 

farklılıklar gösterir. Oldukça dağlık bir görünüme sahip olan havzada genel olarak iş 

imkânlarının yetersizliği dikkat çekmektedir. Bu durum, özellikle güneyden kuzeye 

ve dağlık alanlara doğru oldukça belirgindir. Bu nedenle kırsal yerleşmelerden, 

kentlere göç yaşanmaktadır. Havzanın aşağı kesimindeki Serik İlçe Merkezi ile 

havzanın yukarı kesimindeki Aksu’da nüfusun işgücü durumu incelendiğinde 

havzanın güneyi ile kuzeyi arasındaki farklar daha da belirgin bir şekilde karşımıza 

çıkmaktadır.  

 Genel olarak kabul edilen görüşe göre 12-64+ yaş grubu çalışma yaşındaki 

nüfusu oluşturmaktadır. Serik İlçe Merkezi’nde 2000 yılı itibariyle faal olması 

gereken 12-64+ yaş arası nüfus, 22989 kişi ile toplam nüfusun % 75,17’sini 

oluşturur. Ama bunun hepsi faal durumda değildir. Faal olan nüfus, 9191 kişi ile 

bunun sadece % 40’ını oluşturur. Faal olmayan nüfusun miktarı ve oranı ise 11540 

kişi ile % 50,2’dir (Tablo-47). Faal olan nüfusun cinsiyete göre dağılımına 

baktığımızda, % 82,5’ini (7578) erkek nüfus, %17,5’ini (1613) kadın nüfus 

oluşturmaktadır. Faal olmayan nüfusun cinsiyete göre dağılımı ise şöyledir;  bu 

nüfusun % 27.5’ini (3799) erkek nüfus, % 72.5’ini (9995) kadın nüfusu oluşturur.  

Tablo-47:Serik İlçe Merkezinde Faal Olan ve Olmayan Nüfus Miktarı                          
(12-64+Yaş arası) 

Nüfus Erkek %’si Kadın %’si Toplam %’si 
Faal Olan Nüfus 7578 66.6 1613 13.9 9191 40 
Faal Olmayan Nüfus 3799 33.4 9995 86.1 13794 60 
Bilinmeyen 4  -  4 - 
12-64+ Yaş Arası Toplam Nüfus 11381 49.5 11608 50.5 22989 100 

Kaynak: D.İ.E. Genel Nüfus Sayım Sonuçları (2000) 

Faal olan nüfus içerisinde çalışan nüfusun ve işsiz olanların oranı da 

ekonomik açıdan önemlidir. Serik İlçe Merkezi’nde Faal olan nüfusun (9191 kişi) % 

83,2’sini  (7646 kişi) çalışan nüfus, % 16,8’sini (1545 kişi) işsiz nüfus oluşturur. 
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Çalışan nüfus ile işsiz nüfusun cinsiyete göre dağılımı şu şekildedir: Çalışan nüfusun 

(7646 kişi), % 83,9’unu (6413 kişi) erkek, % 16,1’ini (kişi) kadın nüfus oluşturur. 

İşsiz nüfusun ise (1545 kişi), % 75,4’ünü (1165 kişi) erkek nüfus, % 24,6’sını (380 

kişi) kadın nüfus oluşturmaktadır. Toplam nüfus içerisinde çalışan nüfusun oranı % 

25, işsiz nüfusun oranı ise % 5’tir (Tablo-48). 

Tablo-48:  Serik İlçe Merkezinde Nüfusun İşgücü Durumuna Göre Dağılımı 
İşgücü (Faal Olan) 

Toplam İstihdam İşsiz 

İşgücünde 
(Faal 
Olmayan) 

Bilinmeyen Yaş 
Gr. 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

12-64+ 
Yaş 
arası 
Toplam 
Nüfus 

12-14 56 26 47 18 9 8 870 797 - - 1749 
15-19 625 238 445 163 180 75 753 1132 - - 2748 
20-24 949 346 717 234 232 112 199 1068 - - 2562 
25-29 1306 313 1095 241 211 72 131 1174 - - 2924 
30-34 1221 230 1086 189 135 41 110 1079 - - 2640 
35-39 1209 206 1056 175 153 31 109 1043 - - 2567 
40-44 1017 136 910 119 107 17 142 932 - - 2227 
45-49 602 67 539 54 63 13 261 827 - - 1757 
50-54 326 31 288 27 38 4 300 570 - - 1227 
55-59 128 11 108 8 20 3 272 410 - - 821 
60-64 87 4 72 3 15 1 243 329 - - 663 
65+ 51 4 49 2 2 2 409 633 - - 1097 
Bilinme. 1 1 1 . . 1 . 1 4 -     7 
Toplam 7578 1613 6413 1233 1165 380 3799 9995 4 - 22989 

Kaynak: D.İ.E. Genel Nüfus Sayım Sonuçları (2000) 

 Serik İlçe Merkezi’nde faal olmayan nüfusun; % 5’ini iş arayanlar, % 21.5’ini 

öğrenci, % 59,2’sini ev kadınları, % 10,8’ini emekliler, % 2,5’ini irad sahipleri, % 

1’ini diğerleri oluşturur (Tablo-49). Bu dağılım yapılırken faal olması gereken 12-64 

yaş arası nüfus dikkate alınmıştır. Faal olmayan nüfusun, toplam nüfus içindeki 

oranına göre dağılım yaparken 0-11 yaş grubuna da yer vermeliyiz. 0-11 yaş 

grubunun nüfusu, 7590’dır. Bu miktarı 12-64 yaş grubundaki faal olmayan nüfusa 

eklediğimizde ilçe merkezi toplam nüfusu içinde faal olmayan nüfusu 21383 kişi 

olarak buluruz. 

Tablo-49: Serik İlçe Merkezinde Faal Olmayan Nüfusun Gruplandırılması                  
(12-64+ Yaş Arası) 

Faal Olmayan Nüfus Erkek Kadın Toplam % 
İş arayıp son üç ayda iş arama kanalı kullanmayanlar 488 201 689 5 
Öğrenci 1618 1339 2957 21,5 
Ev kadını - 8170 8170 59,2 
Emekli 1258 236 1492 10,8 
İrad sahibi 311 40 341 2,5 
Diğerleri 124 8 132 1,0 
Toplam 3799 9994 13793 100 

Kaynak: D.İ.E. Genel Nüfus Sayım Sonuçları (2000) 
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 Çalışan nüfusun sektörel dağılımına bakacak olursak; hizmet sektörü % 

77,7’lik oranla (5944 kişi) ilk sırada yer alır. Bunu % 11,7’lik oranla (891 kişi) tarım 

ve % 10,6’lık oranla (806 kişi) sanayi izler (Tablo-50, Şekil-29). İyi tanımlanmamış 

faaliyetlerde % 0,07’lik bir orana (5  kişi) sahiptir. 

Tablo-50: Serik İlçe Merkezinde Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı (2000) 

Sektörler Çalışan Nüfus 
Sayısı %’si 

Hizmet 5944 77,7 
Sanayi 806 10,6 
Tarım 891 11,7 
TOPLAM 7646 100 

   Kaynak: D.İ.E. Genel Nüfus Sayım Sonuçları (2000) 

Sektörler

77%

11%

12%

Hizmet
Sanayi
Tarım

 

Şekil-30: Serik İlçe Merkezinde Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı (2000) 

Serik’te çalışan nüfusun ekonomik faaliyete göre dağılışında toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller % 29,8’lik oranla (2277 kişi) birinci sırada yer 

alır. Bunu sırasıyla; % 28,7’lik oranla toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler, 

% 11,6’lık oranla ziraat, avcılık, ormancılık ve balıkçılık, % 10,5’lik oranla imalat 

sanayi, % 10,4’lük oranla inşaat, % 4,8’lik oranla mali kurumlar, sigorta kuruluşları, 

% 3,8’lik oranla ulaştırma ve haberleşme, % 0,4’lük oranla elektrik, gaz ve su, % 

0,02’lik oranla madencilik izler. İyi tanımlanmamış faaliyetler ise % 0,07’lik bir 

paya sahiptir.  

Aksu İlçe Merkezi’nde 2000 yılı itibariyle faal olması gereken 12-64+ yaş arası 

nüfus, 2804 kişi ile toplam nüfusun % 79,3’ünü oluşturur. Ama bunun hepsi faal 

durumda değildir. Faal olan nüfus, 833  kişi ile bunun sadece % 29,7’sini oluşturur. 
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Faal olmayan nüfusun miktarı ve oranı ise 1971 kişi ile % 70,3’tür (Tablo-51 ). Faal 

olan nüfusun cinsiyete göre dağılımına baktığımızda, % 87,6’sını (730) erkek nüfus, 

% 12,4’ünü (103) kadın nüfus oluşturmaktadır. Faal olmayan nüfusun cinsiyete göre 

dağılımı ise şöyledir;  bu nüfusun % 40,9’unu (806) erkek nüfus, % 59,1’ini (1165) 

kadın nüfusu oluşturur. 

Tablo-51: Aksu İlçe Merkezinde Faal Olan ve Olmayan Nüfus Miktarı                         
(12-64+Yaş arası) 

Nüfus Erkek %’si Kadın %’si Toplam %’si 
Faal Olan Nüfus 730 47,5 103 8,1 833 29,7 
Faal Olmayan Nüfus 806 52,5 1165 91,9 1971 70,3 
12-64+ yaş arası toplam nüfus 1536 54,8 1268 45,2 2804 100 

  Kaynak: D.İ.E. Genel Nüfus Sayım Sonuçları (2000) 

Aksu İlçe Merkezi’nde faal olan nüfusun (833 kişi) % 65,4’ünü  (545 kişi) 

çalışan nüfus, % 34,6’sını (288 kişi) işsiz nüfus oluşturur. Çalışan nüfus ile işsiz 

nüfusun cinsiyete göre dağılımı şu şekildedir: Çalışan nüfusun (545 kişi), % 89,7’sini 

(489 kişi) erkek; % 10,3’ünü (56 kişi) kadın nüfus oluşturur. İşsiz nüfusun ise (288 

kişi), % 83,7’sini (241 kişi) erkek nüfus; % 16,3’ünü (47 kişi) kadın nüfus 

oluşturmaktadır. Toplam nüfus içerisinde çalışan nüfusun oranı % 15,4, işsiz nüfusun 

oranı ise % 8,1’dir (Tablo-52). 

Tablo-52:  Aksu İlçe Merkezinde Nüfusun İşgücü Durumuna Göre Dağılımı 

İşgücü (Faal Olan) 

Toplam İstihdam İşsiz 

İşgücünde 
(Faal 
Olmayan) 

Bilinmeyen Yaş 
Gr. 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

12-64+ 
Yaş 
arası 
Toplam 
Nüfus 

12-14 5 - 1 . 4 . 104 69 - - 178 
15-19 53 13 12 2 41 11 174 133 - - 373 
20-24 121 25 76 14 45 11 61 122 - - 329 
25-29 118 26 72 14 46 12 37 104 - - 285 
30-34 118 16 85 11 33 5 27 108 - - 269 
35-39 111 6 84 5 27 1 32 106 - - 255 
40-44 79 6 57 6 22 . 40 100 - - 225 
45-49 60 1 47 . 13 1 51 88 - - 200 
50-54 18 2 15 1 3 1 69 92 - - 181 
55-59 21 3 15 2 6 1 48 52 - - 124 
60-64 12 1 11 . 1 1 48 47 - - 108 
65+ 14 3 14 . . 3 115 144 - - 276 
Bilinme. - 1 . 1 . . . . - -     1 
Toplam 730 103 489 56 241 47 806 1165 - - 2804 

Kaynak: D.İ.E. Genel Nüfus Sayım Sonuçları (2000) 
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Faal olmayan nüfusun; % 6,9’unu  iş arayanlar, % 20,9’unu öğrenci, % 48,1’ini 

ev kadınları, % 14,2’sini emekliler, % 8,6’sını irad sahipleri, % 1,3’ünü diğerleri 

oluşturur (Tablo-53). Bu dağılım yapılırken faal olması gereken 12-64 yaş arası 

nüfus dikkate alınmıştır. Faal olmayan nüfusun, ilçe merkezinin toplam nüfustaki 

oranına göre dağılım yaparken 0-11 yaş grubuna da yer vermeliyiz. Aksu ilçe 

merkezindeki 0-11 yaş grubunun nüfusu, 728’dir. Bu miktarı 12-64 yaş grubundaki 

faal olmayan nüfusa eklediğimizde ilçe merkezi toplam nüfusu içinde faal olmayan 

nüfusu 2699 kişi olarak buluruz. 

Tablo-53: Aksu  İlçe Merkezinde Faal Olmayan Nüfusun Gruplandırılması                 
(12-64+ Yaş Arası) 

Faal Olmayan Nüfus Erkek Kadın Toplam % 
İş arayıp son üç ayda iş arama kanalı kullanmayanlar 105 31 136 6,9 
Öğrenci 276 137 413 20,9
Ev kadını 948 - 948 48,1
Emekli 249 31 280 14,2
İrad sahibi 153 16 169 8,6 
Diğerleri 23 2 25 1,3 
Toplam 1754 217 1971 100 

      Kaynak: D.İ.E. Genel Nüfus Sayım Sonuçları (2000) 

 Çalışan nüfusun sektörel dağılımına bakacak olursak; hizmet sektörü % 

74,5’lik oranla (406 kişi) ilk sırada yer alır. Bunu % 18,9’luk oranla (103 kişi) tarım 

ve % 6,6’lık oranla (36 kişi) sanayi izler (Tablo-54, Şekil-30). Aksu’da çalışan 

nüfusun ekonomik faaliyete göre dağılışında toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel 

hizmetler % 41,7’lik bir oranla (227 kişi) birinci sırada yer alır. Bunu sırasıyla % 

18,7’lik bir oranla (102 kişi) ziraat, avcılık, ormancılık ve balıkçılık, % 11,6’lık 

oranla (63 kişi) inşaat, % 10,1’lik oranla (55 kişi) toptan ve perakende ticaret, 

lokanta ve oteller,  % 6,6’lık oranla imalat sanayi, , % 5,9’luk oranla mali kurumlar, 

% 4,4’lük oranla ulaştırma ve haberleşme, % 0,9’luk oranla elektrik, gaz ve su, % 

0,2’lik oranla madencilik izler.  

Tablo-54:  Aksu İlçe Merkezinde Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı  

Sektörler Çalışan Nüfus 
Sayısı %’si 

Hizmet 406 74,5 
Sanayi 36 6,6 
Tarım 103 18,9 
TOPLAM 545 100 

                Kaynak: D.İ.E. Genel Nüfus Sayım Sonuçları (2000) 
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     Şekil-31: Aksu İlçe Merkezinde Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı (2000)    

Köprü Çayı Havzası’nda faal olması gereken nüfusun büyük bir kısmı faal 

durumda değildir. Faal olmayan nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı da büyüktür. 

Buradan, çalışan nüfusun bakmakla yükümlü olduğu nüfusun fazla olduğu sonucuna 

ulaşıyoruz.  

 Çalışan nüfusun cinsiyete göre dağılımına baktığımızda, erkek nüfusun kadın 

nüfusa oranla daha fazla olduğunu görüyoruz. Yörede kadınların çalışma hayatındaki 

oranının çok düşük olduğu dikkat çekmektedir. 

2.1.2.6. Nüfusun Sağlık Durumu 

 Araştırma sahasında sağlık kuruluşu olarak 1 devlet hastanesi, 11 sağlık ocağı 

bulunmaktadır. Serik ilçe merkezinde yer alan devlet hastanesinde 27 poliklinik 

vardır. 2  dahiliye, 2  genel cerrahi,  2 kadın doğum, 2 çocuk polikliniği, 2 ortopedi, 2 

göz, 3  diş ve  fizik tedavi, kulak burun boğaz, üroloji, beyin cerrahi, göğüs 

hastalıkları, kardiyoloji,   acil  polikliniği, aile hekimliği, anestezi polikliniği, cildiye,   

psikiyatri ile nöroloji polikliniği bulunmaktadır.  

Hastanede 36 adet tek yataklı, 8 adet iki yataklı , 17 adet  üç yataklı, 1 adet 

dört yataklı odalarda  hasta kabul edilmektedir. Ayrıca hastanede 15 yataklı acil 

müşahede odası, 5 yataklı doğum müşahede odası bulunmakta olup, 4 genel cerrahi 

servisinde tüm cerrahi girişimler yapılabilmektedir. Hastanede; 1 Baştabip, 3 
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Baştabip Yardımcısı, 1 Hastane Müdürü, 3 Müdür yardımcısı,1 Başhemşire, 1 

Başhemşire Yardımcısı, 6 Memur ,11 Hizmetli ile hastanedeki İdari ve Mali işleri 

yürütülmektedir.  32’si uzman ve 17’si  pratisyen, toplam 49 adet hekim vardır. 

Sağlık personeli dışında 45 özel temizlik görevlisi, 46 bilgisayar işletmeni, 13 

güvenlik personeli, 8 teknik hizmet personeli görev yapmaktadır. Bilgisayar ağ 

bağlantısı ile tam otomasyon sistemine geçilmiş, gelir tahakkuk, gider tahakkuk, 

hasta kayıtları ve istatistikler otomasyon sistemi ile yapılmaktadır. Ayrıca radyoloji 

ünitesinde direkt görüntüleme, ültrasonografi  ve bilgisayarlı beyin  tomografi; 

merkez laboratuarında biyokimya, hematoloji , mikrobiyoloji  ve patoloji ile ilgili 

tahliller yapılmaktadır.  

 Araştırma sahasında yer alan sağlık ocaklarından; 3’ü Serik ilçe merkezinde, 

2’si Serik’e bağlı beldelerde (Belkıs, Boğazkent-Ahmediye), 1’i Manavgat ilçesine 

bağlı Beşkonak Bucağı’nda, 3’ü Sütçüler ilçesine bağlı kasabalarda  (Ayvalıpınar, 

Kasımlar,  Kesme),  1’i Aksu ilçe merkezinde, 1’i Eğridir ilçesine bağlı Pazarköy 

kasabasında olmak üzere toplam  sağlık ocağı yer almaktadır. 

Serik ilçe merkezindeki sağlık ocaklarında 15 doktor, 8 hemşire ve 6 sağlık 

memuru görev yapmaktadır.  Havzadaki diğer sağlık ocaklarında ise 12 doktor, 5 

hemşire,  7 sağlık memuru ve 10 ebe görev yapmaktadır. 

 Köprü Çayı Havzası’nda söz konusu sağlık ocaklarının yanı sıra  havza 

dışındaki sağlık ocaklarına bağlı faal durumda olan toplam 11 adet sağlık evi vardır. 

Faal sağlık evlerinden Aksu Sağlık Ocağı’na bağlı Yakaafşar ve Yılanlı Köyü sağlık 

evlerinde 1’er ebe; Beşkonak Sağlık Ocağı’na bağlı Yeşilbağ ve Değirmenözü sağlık 

evlerinde 1’er ebe görev yapmaktadır. Bunların dışında Serik Merkez 2 No’lu sağlık 

ocağına bağlı Karataş ve Deniztepesi sağlık evleri; Boğazkent Sağlık Ocağı’na bağlı  

Kürüş sağlık evi ve Taşağıl Sağlık Ocağı’na bağlı Denizyaka sağlık evi faal 

durumdadır. Havza sınırları içinde, bilhassa kuzeyindeki köylerde yer alan ve faal 

durumda olmayan sağlık evlerinin önemli bir kısmı kullanılabilir nitelikte değildir.    

 Bunların dışında Serik ilçe merkezinde 1 özel hastane, 1 semt polikliniği,  2 

özel poliklinik ve 1 özel diyaliz merkezi bulunmaktadır. 
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 Köprü Çayı Havzası’nın güney kesimi, havza dışında Antalya ve 

Manavgat’taki hastanelerden sağlık hizmeti almaktadır. Havzanın kuzey kesiminde 

hastane yoktur. Hastane hizmetleri için bölge halkı özellikle Isparta, Eğirdir ve 

Sütçüler’deki hastanelerden sağlık hizmeti almaktadır 

 2.1.3 Nüfus Hareketleri  

Nüfus miktarındaki değişime yol açan faktörler doğumlar, ölümler ve 

göçlerdir.  

2.1.3.1. Doğum ve Ölüm Oranları 

Antalya ve Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nden elde ettiğimiz verilere göre; 2007 

yılı içerisinde Serik ilçe merkezi’nde, 919 doğum gerçekleşmiştir. 2007 yılında 15-

49 yaşları arasındaki kadın nüfusu ise 13827’dir. Buna göre, Serik’te genel doğum 

oranı %0 66,5’tir. Köprü Çayı Havzası’nın kuzeyinde Aksu ilçe merkezinde ise 26 

doğum gerçekleşmiştir. 15-49 yaşları arasındaki kadın nüfusu ise 590’dır. Buna göre, 

Aksu’da genel doğum oranı %0 44,1’dir. Köprü Çayı Havzası’nın orta kesiminde 

kırsal yerleşmelerden oluşan Beşkonak Bucağı’nın ise 93 doğum gerçekleşmiştir. 15-

49 yaşları arasındaki kadın nüfusu ise 1877’dir.  Buna göre, Beşkonak’ta genel 

doğum oranı %0 49,5’dir. Esasen kırsal yerleşmelerde doğum oranları daha yüksektir. 

Ancak Köprü Çayı Havzası’nın orta ve kuzey kesimlerinin büyük bir kısmında, genç 

ve orta yaş grubundaki nüfusun Antalya ve Isparta başta olmak üzere büyük kentlere 

göç etmiş olması nedeniyle doğum oranlarında önemli bir düşüş görülmektedir. Aynı 

zamanda bu oranlar daha önceki yıllar ile karşılaştırıldığında doğum miktarlarının 

yıldan yıla önemli oranlarda düştüğü görülür.   

2007 yılında Serik ilçesinde doğum oranı %o 16,03 iken, ölüm oranı %o 

2,47’dir. Antalya İli’nde ise doğum oranı %o 14,51, ölüm oranı %o 3,53’tür. Bu 

oranlar Isparta İli’nde ise doğum oranı %o 12,75, ölüm oranı %o 2,67’dir.  Buna 

göre havzada ve yakın çevresinde doğal nüfus artışı görülmektedir. Esasen doğum 

oranları geçmiş yıllara nazaran azalmaktadır. Ancak sağlık hizmetlerinin gelişmesine 

parelel olarak ölüm oranları da azalmakta, dolayısıyla doğal nüfus artışı da devam 

etmektedir.  
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2.1.3.2. Göçler 

Köprü Çayı Havzası’nın kıyı kesimi dışında büyük bir bölümünde oldukça 

engebeli bir topografya, buna bağlı olarak kısa mesafelerde önemli yükselti 

farklılıkları ve yüksek eğim değerleri ile yoğun orman alanları nüfus ve yerleşmeyi 

olumsuz yönde etkilemiştir. Az nüfuslu, birbirinde oldukça uzak kırsal yerleşmelerde 

geçim kaynakları sınırlıdır. Ekilebilir arazinin yetersiz olması, orman koruması 

nedeniyle hayvancılığın yeterince gelişememesi, turizm ve sanayinin az gelişmiş 

olması, ulaşımın oldukça zor olması,  eğitim ve sağlık hizmetlerinin sınırlı olması 

göçün ana nedenleridir. Göçler nedeniyle genç nüfus azalmakta, tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerini orta yaşın üzerindeki nüfus yürütmektedir. Ancak doğurganlık yaşı 

geçmiş olan bu nüfusun, yörede tutunma çabası ömrüyle sınırlı olacağından, yakın 

gelecekte havzanın önemli bir kısmında kırsal alanların büyük ölçüde boşalacağı 

söylenebilir.  

Araştırma sahasında meydana gelen göçleri iç göçler ve dış göçler olmak üzere 

iki grupta toplayabiliriz.  

İç göçler; daha çok köy yerleşmelerinden kent merkezine hatta büyük kentlere 

yapılan göçler şeklindedir. Bu göçlerin büyük bir kısmı ekonomik nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. Köprü Çayı Havzası’nın en fazla göç verdiği kentlerin başında 

Antalya gelir. Havzanın kuzey kesimi ise daha çok Isparta şehrine göç vermektedir. 

Ancak kuzey kesimden de Antalya il merkezine önemli oranda göç yaşanmaktadır. 

Bununla beraber havzanın aşağı kesiminden Isparta’ya belirgin bir göçten söz 

edilemez. Köprü Çayı Havzası bu kentlerin dışında Manavgat,  Serik ve Eğridir ilçe 

merkezlerine de önemli oranda göç vermektedir. İnceleme sahası dahilindeki Serik 

ilçe merkezi ile Manavgat Havzası’nda yer alan Manavgat ilçe merkezi bölge 

dışından da yoğun göç almaktadır.  

Köprü Çayı Havzası’ndan bölge dışına yapılan göçler de büyük önem 

taşımaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük kentlere yapılan 

göçler günümüzde de hızla devam etmektedir. Araştırma sahasında topografik 

şartların bir sonucu olarak dağınık yerleşmeler yaygın olduğundan, yerleşim 
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alanlarının nüfusları azdır. Bunun bir sonucu olarak herhangi bir yerleşim alanından 

havza dışına yapılan göçlerde daha önceden göç etmiş olan komşu ve akrabaların 

etkisi söz konusudur. Bu duruma bir örnek olarak havzanın yukarı kesiminde Elecik 

Köyü’nden yaklaşık 60 hane Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça beldesine göç 

etmiştir.  

Araştırma sahasında mevsimlik göçlerin tarihi oldukça eskidir. Köprü Çayı 

Havzası “yörük” aşiretlerinin ve yarı göçebe hayatın en yaygın olduğu alanlardandı. 

Günümüzde yöredeki yörükler; köylerde ya da kentlerde yerleşik hayata geçmiş 

durumdadırlar. Bununla beraber yaz aylarında sahil kesiminde etkili olan yüksek 

sıcaklık nedeniyle birçok insanın havzanın kuzeyine, başta Anamas Dağları çevresi 

ile Sultan Dağları ve Beyşehir-Seydişehir çevresine göç ettikleri görülür.  

Günümüzde mevsimlik göçler içinde; havzanın kuzeyindeki köylerde ikamet 

eden bir kısım nüfusun; yaz mevsiminde tarım işçisi olarak kıyı ovasına inmesi ve 

sezon sonrası tekrar köylerine dönmesi de önemli yere sahiptir. Ayrıca sulu tarım 

olanaklarının gelişmiş olduğu kıyı ovasında arazi sahibi olan önemli oranda bir 

nüfus, arazisini kendisi işlememekte ortağa ya da kiraya vermek suretiyle başkasına 

işletmektedir. Bu nüfus çoğunlukla Antalya il merkezinde ya da Serik’te başta turizm 

sektörü olmak üzere başka iş alanlarında çalışmaktadır. Arazisini kiraya verenler, 

yörede çokça görüldüğü gibi faal bir nüfus değildir. Bu durum kıyı ovasında arazi 

kiralarının çok yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.  

İç göçler üzerinde etkili olan faktörlerden birisi de doğal afetlerdir. Koçular 

Köyü’nün bir mahallesi olan Barak Mahallesi 1967 yılında sel felaketine maruz 

kalınca mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğu göç etmiştir. Ancak havzada doğal 

afetler içinde orman yangınları da büyük önem taşımaktadır. Özellikle son olarak 31 

Temmuz 2008 tarihinde başlayıp, 5 gün süren ve 16925 hektar orman alanının zarar 

gördüğü (Antalya Orm. B. Müd.,2008) yangın, havzanın güney kesiminde kırsal 

yerleşmelerde meskenlerin tahrip olmasına ve geçici de olsa göçlere neden olmuştur.  

İnceleme sahasındaki dış göçlere ilginç bir örnek de, 1883’te Yunanistan’ın 

Taselya Eyaleti’nden gelen göçmenlerdir. Bu göçmenlerin bir kısmı, Köprü Çayı 
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Havzası’nın kıyı kesiminde yer alan bugünkü Boğazkent Beldesi’ne bağlı Ahmediye 

Mahallesi çevresine iskân edilmiştir. Ahmediye’deki eski meskenler muhacirlerin 

kültürel farklılığını yansıtmaktadır. 

2.1.4. Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Yoğunlukları 

Köprü Çayı Havzası’nda nüfusun dağılışında havzanın yukarı kesimi ile aşağı 

kesimi arasında büyük fark vardır. Bilhassa yukarı kesimde dağlık alanlar ile aşağı 

kesimde Serik Ovası arasındaki fark çok belirgindir. Bu farklılık üzerinde etkili olan 

faktörler arasında iklim ve rölief özellikleri ile buna bağlı ekonomik faaliyet 

alanlarının çeşitlenmesi etkili olmuştur. Serik ilçe merkezinde havzadaki toplam 

nüfusun % 57,6’sı toplanmıştır. Bunda en önemli etken tarım ve turizm başta olmak 

üzere iş olanaklarının gelişmiş olmasıdır. Serik ilçe merkezi kıyı kentleri içinde 

kentleşme özelliklerinin sonradan geliştiği bir şehirdir. Bu gelişme son yıllarda 

büyük bir ivme kazanmıştır. Aksu ilçe merkezinde ise toplam nüfusun sadece % 

2.2’si yaşamaktadır. Havza içindeki kasaba yerleşmelerinin toplam nüfus içindeki 

payı ise % 11.3’tür. Köy ve köy altı yerleşmelerinin payı ise % 28.7’dir. Bu değerler 

havza içinde nüfusun dağılımının oldukça dengesiz olduğunu göstermektedir. 

Havzada 47 köy, 7 kasaba, 2 ilçe merkezi olmak üzere toplam 56 yerleşim birimi 

vardır. Bunların 47’sı köy yerleşmesi olmasına rağmen; köylerde toplam nüfusun 

sadece % 28,7’si yaşamaktadır. Bu da kırsal yerleşmelerde nüfusun ne denli 

azaldığını göstermesi açısından büyük öneme sahiptir. Köy yerleşmelerinin 

dağılışında yükselti, Köprü Çayı Vadisi’ne ve kıyıya yakınlık önemli rol oynar. 

Nitekim kıyı kesiminde ve havzanın aşağı bölümünde köy sayısı ve köy nüfusunun 

daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. 

Havza içinde kısa mesafelerde önemli farklılıklar gösteren rakım değerleri de 

nüfusun dağılışını önemli oranda etkilemektedir. 1630 m.de yer alan Beydilli Köyü 

hariç; köy, kasaba ve ilçe merkezleri 1500 m.nin altındadır. 1500 m.nin üzerinde 

daha çok yayla yerleşmelerine rastlanmaktadır. 
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2.1.4.1. Aritmetik Nüfus Yoğunluğu 

Köprü Çayı Havzası’nın 2498 km²’lik alanında 2007 itibariyle 85061 kişi 

yaşamakta olup, aritmetik nüfus yoğunluğu km²’ye 34 kişidir. Bu değer ülke 

ortalamasının oldukça altındadır. 2007 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

sonuçlarına göre ülkede nüfus yoğunluğu km²’de 92 kişidir. Bu değer Antalya İli’nde 

86, Isparta İli’nde ise 51 kişidir. Buna göre Köprü Çayı Havzası ülkemizin en tenha 

alanlarından biridir. Ancak Köprü Çayı Havzası’nın aritmetik nüfus yoğunluğunun 

sayım yılları dikkate alındığında önemli oranda arttığı görülür. 1927’de 9,6 kişi/ km² 

olan yoğunluk, 2007’de 34 kişi/ km² olmuş ve 3,7 katına yakın bir artış göstermiştir. 

Bu artış ülke genelinde ise 5 katın üzerinde bir artış olduğuna göre, havzadaki 

yoğunluk artışı da ülke genelinden daha azdır.    

Havza içinde aritmetik yoğunlukta büyük farklılıklar görülür. Aritmetik 

yoğunluğun en fazla olduğu yerleşim alanı Serik ilçe merkezidir. Serik şehrinde 

aritmetik nüfus yoğunluğu 1612,7 kişi/ km²’dir (Tablo-55). Serik Kenti’nde aritmetik 

nüfus yoğunluğunun fazla olmasının temel nedeni sürekli göç alıyor olmasıdır. 

Bunda artan turizm olanakları ve modern tarım yöntemleri ile beraber, şehrin 

fonksiyonel açıdan hızla gelişmesi etkili olmuştur.  

Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olduğu diğer yerler arasında; Belkıs (192 

kişi/km²), Deniztepesi (118 kişi/km²), Karataş (111,9 kişi/km²) ve Sarıabalı (99,9 

kişi/km²) köylerini sayabiliriz. Bu yerleşmelerde aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla 

olmasının nedeni, verimli tarım arazileri üzerinde yer almaları ve buna bağlı olarak 

tarımsal potansiyellerinin yüksek olmasıdır. Etler’de nüfus yoğunluğunun (135,8 

kişi/km²) fazla olması köy arazisinin çok az olması (4,6 km²) ile ilgilidir.   

Yerleşmeler içerisinde aritmetik nüfus yoğunluğunun en az olduğu yer 

Ballıbucak’tır (2,5 kişi/km²). Ballıbucak’ta aritmetik nüfus yoğunluğunun bu derece 

düşük olmasının nedeni, hem yükseltinin fazla olması (1120 m.), hem de yüzölçümü 

geniş olmasına rağmen tarım alanlarının yetersiz olması ve buna bağlı olarak az 

nüfuslanmasıdır. Ballıbucak Köyü’nün büyük bir kısmını yüksek ve dağlık orman 

arazileri oluşturmaktadır. 
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Tablo-55:  Köprü Çayı Havzası’ndaki Yerleşmelerin Aritmetik Nüfus Yoğunlukları 

Yerleşmenin 
Adı Nüfusu Alanı 

(Km²) 
Aritmetik 
 N. Yoğ. 

Yerleşmenin 
Adı Nüfusu Alanı 

(Km²) 
Aritmetik 
 N. Yoğ. 

AKSU 1903 41 46,4 Değirmenözü 467 54,749 8,5 
Yılanlı 425 11 38,6 Beydilli 544 133 4,1 
Pazarköy 1122 18 62,3 Çaltepe 506 79,81 6,3 
Körse 140 2 70,0 Kırkkavak 439 72,199 6,1 
Bağıllı 698 16 43,6 Ballıbucak 231 90,541 2,5 
Karağı 301 32 9,4 Gaziler 284 62,502 4,5 
Terziler 51 10 5,1 Düzağaç 789 81,2 9,7 
Yakaafşar 727 47 15,5 Altınkaya 553 68,879 8,0 
Elecik 116 12 9,7 Burmahan 518 57,435 9,0 
Yakaköy 270 78 3,5 Karabük 652 85,258 7,6 
Koçular 258 42 6,1 Bozyaka 1806 64,31 28,1 
Katipköy 108 13 8,3 Etler 629 4,63 135,8 
Karacahisar 325 51 6,4 Akbaş 747 22,34 33,4 
Eldere 141 15 9,4 Karataş 367 3,28 111,9 
Y.Yaylabel 297 45 6,6 Bucakköy 297 4,38 67,8 
Ayvalıpınar 978 117 8,4 Karabucak 660 64,474 10,2 
Kuzca 129 24 5,4 Kızıldağ 945 69,944 13,5 
Belence 610 85 7,2 Sağırin 1786 130,124 13,7 
İncedere 369 29 12,7 Çardak 988 87,866 11,2 
Güldallı 164 17 9,6 Sarıabalı 1171 11,72 99,9 
Darıbükü 191 19 10,1 Belkıs  1904 9,91 192,1 
Kasımlar 1051 29 36,2 SERİK 49027 30,4 1612,7 
Bucakdere 193 21 9,2 Büklüce 235 4,265 55,1 
İbişler 204 27 7,6 Boğazkent  2268 100,2 22,6 
A.yaylabel 501 43 11,7 Denizyaka 513 16,28 31,5 
Kesme 1545 83 18,6 Çakış 1888 32,806 57,5 
Çukurca 61 4 15,3 Deniztepesi 934 7,89 118,4 
Yeşilbağ 846 61,2 13,8 TOPLAM 85061 2498 35 

Kaynak: TÜ.İ.K. Genel Nüfus Sayım Sonuçları (2007)                                                              
  Eğirdir ve Manavgat Kadastro Müd. (2008) 

Aritmetik nüfus yoğunluğunun az olduğu diğer yerler arasında; Yakaköy (3,5 

kişi/km²), Beydilli (4,1 kişi/km²), Gaziler (4,5 kişi/km²), Terziler (5,1 kişi/km²), 

Kuzca (5,4 kişi/km²), Koçular (6,1 kişi/km²), Kırkkavak (6,1 kişi/km²), Çaltepe (6,3 

kişi/km²), Karacahisar (6,4 kişi/km²) ve Yukarıyaylabel (6,6 kişi/km²) köylerini 

sayabiliriz (Tablo-57). Bu yerleşmelerde de aritmetik nüfus yoğunluğunun az 

olmasında yine Ballıbucak’ta olduğu gibi yükseltinin fazla ve tarım alanlarının sınırlı 

olması etkili olmuştur.  

Havza içindeki yerleşmelerin 40 tanesi havza ortalamasının altında bir 

yoğunluğa sahiptir (% 73). Bu durum havza içinde nüfusun oldukça dengesiz bir 

dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır. Yerleşmelerin aritmetik nüfus 

yoğunluklarına göre dağılımlarına baktığımız zaman nüfus yoğunluğu 25 kişi/km² 

den az olan köyler, % 67,3’lük bir oranla çok büyük paya sahiptir (Tablo-56 ,Şekil-
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31). En düşük pay ise nüfus yoğunluğu 76-100 kişi/km² arasında değişen köylerdir 

(% 1,8).  

Tablo-56:  Köprü Çayı Havzası’ndaki Yerleşmelerin Aritmetik Nüfus Yoğunluklarına 
Göre Dağılımı  

Yoğunluklar Kişi/km² 25’ten az 26-50 51-75 76-100 100’den fazla Toplam 
Yerleşme sayısı 37 7 5 1 5 55 
%’si 67,3 12,7 9,1 1,8 9,1 100 

     Kaynak: TÜ.İ.K. Genel Nüfus Sayım Sonuçları (2007) 

Yoğunluklar Kişi/km2

67%

9%
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9%
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Şekil-32:  Yerleşmelerin Aritmetik Nüfus Yoğunluklarına Göre Dağılımı (2007) 

Köprü Çayı Havzası, nüfus yoğunluğunun az olduğu bir yöre olmakla beraber, 

havza içinde nüfus dağılımı son derece düzensizdir. Nüfus yoğunluğu çok düşük olan 

yerleşim birimlerinin sayısı oldukça fazladır. 

2.1.4.3. Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu 

İnceleme sahasında 2007 yılı verilerine göre fizyolojik nüfus yoğunluğu, 410,2 

kişidir (Tablo-57). Bu değer, Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Türkiye’nin 

fizyolojik nüfus yoğunluğu 2007 yılında, 293 kişidir. Bu durum havzanın büyük 

ölçüde dağlık ve engebeli olması sonucu tarım arazisinin yetersizliği ile ilgilidir.  

Havzadaki yerleşmelerin fizyolojik nüfus yoğunluklarına baktığımızda 

yerleşim alanları arasında büyük farklar göze çarpar. Serik ilçe merkezinde fizyolojik 

nüfus yoğunluğu 4709 kişi iken, Serik gibi kıyı ovasındaki yerleşim alanlarından 

Büklüce’de 71 kişi ve Denizyaka’da 93 kişidir. Yine kıyı yerleşmelerinden olup, 

Serik kentine göre daha fazla tarım arazisine sahip olan Boğazkent’te ise 137 kişidir. 
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Bu yerleşim alanları arasındaki fizyolojik nüfus yoğunluğundaki farklılık arazi 

büyüklüğü ile ilgili olmayıp, Serik Şehri’ndeki kalabalık nüfustan 

kaynaklanmaktadır. 

Tablo-57:  Köprü Çayı Havzası’ndaki Yerleşmelerin Fizyolojik Nüfus Yoğunlukları 

Yerleşmenin 
Adı Nüfusu 

Tarım 
Arazisi 
(Km²) 

Fizyolojik 
Nüfus 

Yoğ. 

Yerleşmenin 
Adı Nüfusu 

Tarım  
Arazisi 
(Km²) 

Fizyolojik 
 Nüfus 

Yoğ. 
AKSU 1903 5,058 376,2 Yeşilbağ 846 7,640 110,7 
Yılanlı 425 6,247 68,0 Değirmenözü 467 3,500 133,4 
Pazarköy 1122 5,200 215,8 Çaltepe 506 2,640 191,7 
Kösre 140 0,850 164,7 Kırkkavak 439 1,240 354,0 
Bağıllı 698 7,200 96,9 Ballıbucak 231 0,750 308,0 
Karağı 301 2,835 106,2 Gaziler 284 3,540 80,2 
Terziler 51 1,038 49,1 Düzağaç 789 3,300 239,1 
Yakaafşar 727 4,666 155,8 Altınkaya 553 1,950 283,6 
Elecik 116 1,206 96,2 Burmahan 518 2,130 243,2 
Yakaköy 270 3,874 69,7 Karabük 652 3,930 165,9 
Koçular 258 3,521 73,3 Bozyaka 1806 3,760 480,3 
Katipköy 108 1,052 102,7 Etler 629 1,556 404,2 
Karacahisar 325 2,835 114,6 Akbaş 747 4,590 162,7 
Eldere 141 0,843 167,3 Karataş 367 3,124 117,5 
Y.Yaylabel 297 0,895 331,8 Bucakköy 297 1,900 156,3 
Ayvalıpınar 978 3,764 259,8 Karabucak 660 2,900 227,6 
Kuzca 129 0,538 239,8 Kızıldağ 945 3,086 306,2 
Belence 610 0,303 2013,2 Sağırin 1786 4,800 372,1 
İncedere 369 0,120 3075,0 Çardak 988 3,385 291,9 
Güldallı 164 0,983 166,8 Sarıabalı 1171 7,512 155,9 
Darıbükü 191 0,159 1201,3 Belkıs  1904 9,145 208,2 
Kasımlar 1051 3,624 290,0 SERİK 49027 10,412 4708,7 
Bucakdere 193 0,612 315,4 Büklüce 235 3,330 70,6 
İbişler 204 0,106 1924,5 Boğazkent  2268 16,611 136,5 
Aşağıyaylabel 501 4,358 115,0 Denizyaka 513 5,519 93,0 
Kesme 1545 6,545 236,1 Çakış 1888 17,245 109,5 
Çukurca 61 0,798 76,4 Deniztepesi 934 8,059 115,9 
Beydilli 544 0,556 978,4 TOPLAM 85061 207,34 410,2 

Kaynak: TÜ.İ.K. Genel Nüfus Sayım Sonuçları (2007)                                                                           
Manavgat, Serik, Sütçüler, Aksu, Eğirdir İlçe Tarım Müdürlükleri 

Havzanın kuzeyinde Yılanlı Ovası kenarındaki yerleşmelerden Yılanlı'da 68 

kişi, Bağıllı’da 97 kişi olan fizyolojik yoğunluk oldukça dağlık bir alanda yer alan 

Yukarıyaylabel’de 331 kişiye çıkmaktadır. Nüfusu çok az olmasına rağmen 

fizyolojik nüfus yoğunluğu oldukça yüksek olan İncedere (3075 kişi) ve Belence 

(2013 kişi) gibi yerleşmelerin yoğunluklarının çok yüksek olması tarım arazilerinin 

yetersiz olması ile ilgilidir. Nitekim İncedere’nin nüfusu 369 ve Belence’nin nüfusu 

ise 610’dur. 
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Köprü Çayı Havzası’nda yerleşmelerin fizyolojik nüfus yoğunluklarına göre 

dağılımına baktığımızda, nüfus yoğunluğu 150 kişi/km²’nin üzerinde olan köylerin % 

63,6’lık bir orana sahip olduğunu görüyoruz (Tablo-59, Şekil-32). Bu da Köprü Çayı 

Havzası’ndaki yerleşmelerin büyük bir kısmında fizyolojik nüfus yoğunluğu, 

Türkiye ortalamasının üzerindedir. Havzanın nüfusu nispeten az olsa da arazinin çok 

yetersiz olması bu yoğunluğun nedenini oluşturmaktadır.   

Tablo-58:  Yerleşmelerin Fizyolojik Nüfus Yoğunluklarına Göre Dağılımı (2007). 

Yoğunluklar Kişi/km² 0-150 151-300 301-500 501+ Toplam 
Yerleşme sayısı 20 21 7 7 55 
%’si 36,4 38,2 12,7 12,7 100 

Kaynak: TÜ.İ.K. 2007 Yılı Genel Nüfus Sayım Sonuçları,                                          
Manavgat, Serik, Sütçüler, Aksu ve Eğirdir İlçe Tarım Müdürlükleri,2008 

Yoğunluklar Kişi/km²
36%

38%

13%

13%

0-150

151-300

301-500

501+

                 
Şekil -33: Yerleşmelerin Fizyolojik Nüfus Yoğunluğuna Göre Dağılımı (2007) 

2.1.4.2. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu 

Köprü Çayı Havzası’nda 2007 yılı verilerine göre, tarımsal nüfus yoğunluğu  

263,5 kişi/km²’dir (Tablo-59). Bu değer, Türkiye ortalamasından çok daha fazladır. 

Türkiye genelinde tarımsal nüfus yoğunluğu 2000 yılı verilerine göre, 85’tir.  

İnceleme sahasında çok yoğun bir kır nüfusu olmamasına rağmen, tarım 

arazilerinin sınırlı olması, tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasına neden 

olmuştur. Tarımsal nüfus yoğunluğu 150 kişi/km²’nin üzerinde olan köylerin % 

62’lik bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Bununla beraber tarımla uğraşan nüfus, 

tarım dışı sektörlerde de periyodik olarak çalışmaktadır. Tarımsal nüfusun bir 
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kısmının özellikle yaz aylarında turizm faaliyetlerinde mevsimlik olarak çalıştığı 

gözlenir.  

        Tablo-59: Yerleşmelerin Tarımsal Nüfus Yoğunlukları 

Yerleşmenin 
Adı 

 
Tarımsal  

Nüfus 

Tarım 
Arazisi 
(Km²) 

Tarımsal 
Nüfus Yoğ. 

Yerleşmenin 
Adı 

Tarımsal 
Nüfus 

Tarım  
Arazisi 
(Km²) 

Tarımsal 
Nüfus 
Yoğ 

AKSU 1460 5,058 288,7 Yeşilbağ 858 7,640 112,3 
Yılanlı 420 6,247 67,2 Değirmenözü 458 3,500 130,9 
Pazarköy 1100 5,200 211,5 Çaltepe 500 2,640 189,4 
Kösre 135 0,850 158,8 Kırkkavak 434 1,240 350,0 
Bağıllı 688 7,200 95,6 Ballıbucak 225 0,750 300,0 
Karağı 296 2,835 104,4 Gaziler 276 3,540 78,0 
Terziler 49 1,038 47,2 Düzağaç 779 3,300 236,1 
Yakaafşar 712 4,666 152,6 Altınkaya 548 1,950 281,0 
Elecik 111 1,206 92,0 Burmahan 512 2,130 240,4 
Yakaköy 262 3,874 67,6 Karabük 622 3,930 158,3 
Koçular 252 3,521 71,6 Bozyaka 1702 3,760 452,7 
Katipköy 103 1,052 97,9 Etler 622 1,556 399,7 
Karacahisar 319 2,835 112,5 Akbaş 738 4,590 160,8 
Eldere 136 0,843 161,3 Karataş 360 3,124 115,2 
Y.Yaylabel 290 0,895 324,0 Bucakköy 290 1,900 152,6 
Ayvalıpınar 948 3,764 251,9 Karabucak 651 2,900 224,5 
Kuzca 124 0,538 230,5 Kızıldağ 934 3,086 302,7 
Belence 603 0,303 1990,1 Sağırin 1699 4,800 354,0 
İncedere 363 0,120 3025,0 Çardak 962 3,385 284,2 
Güldallı 159 0,983 161,7 Sarıabalı 1001 7,512 133,3 
Darıbükü 185 0,159 1163,5 Belkıs  1702 9,145 186,1 
Kasımlar 1025 3,624 282,8 SERİK 5736 10,412 550 
Bucakdere 188 0,612 307,2 Büklüce 228 3,330 68,5 
İbişler 198 0,106 1867,9 Boğazkent  2268 16,611 136,5 
A.Yaylabel 494 4,358 113,4 Denizyaka 501 5,519 90,8 
Kesme 1520 6,545 232,2 Çakış 1792 17,245 103,9 
Çukurca 59 0,798 73,9 Deniztepesi 926 8,059 114,9 
Beydilli 539 0,556 969,4 TOPLAM 54648 207,34   263,56    

Kaynak: Manavgat, Serik, Sütçüler, Aksu, Eğirdir İlçe Tarım Müdürlükleri (2008) 

Havza içinde yerleşim alanları arasında tarımsal nüfus yoğunluğu açısından 

büyük farklar göze çarpar. Bununla beraber kırsal yerleşmelerdeki nüfusun tamamına 

yakınını tarımsal nüfus oluşturduğundan, bu yerleşmelerde fizyolojik nüfus 

yoğunluğu ile tarımsal nüfus yoğunluğu arasında belirgin bir fark gözlenmez. Ancak 

Serik İlçe Merkezi’nde tarımsal nüfus yoğunluğunun fizyolojik nüfus 

yoğunluğundan düşük olması, tarımsal nüfusun giderek azalması ile ilgilidir. 

Bununla beraber tarımsal nüfus yoğunluğu, havza ve ülke ortalamasının oldukça 

üzerindedir. Oysa Serik’te toplam nüfusun % 11,7’si tarımsal nüfustur. Buna rağmen 

kentin toplam nüfusunun oldukça yüksek olması; çiftçi nüfusunun da fazla olmasına 

ve dolayısıyla tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasına neden olmuştur.  
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Tablo-60: Yerleşmelerin Tarımsal Nüfus Yoğunluklarına Göre Dağılımı 

Yoğunluklar Kişi/km² 0-150 151-300 301-500 501+ Toplam 
Yerleşme sayısı 21 20 8 6 55 
%’si 38,2 36,4 14,5 10,9 100 

         Kaynak: Manavgat, Serik, Sütçüler, Aksu ve Eğirdir İlçe Tarım Müdürlükleri (2008) 

Yoğunluklar Kişi/km2
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Şekil-34: Yerleşmelerin Tarımsal  Nüfus Yoğunluğuna Göre Dağılımı(2007) 
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2.2. YERLEŞME  

2.2.1. Yerleşmenin Tarihçesi 

Antik çağda Köprü Çayı Havzası’nın kuzeyi Pisidia bölgesine, güneyi ise 

Pamfilya bölgesine aittir. İnceleme alanının oldukça dağlık bir topografyaya sahip 

olması, yörenin yönetiminin sık sık el değiştirmesine sebep olmuştur. Bu nedenle 

güvenlik amacıyla antik Pisidia ve Pamfilya şehirleri kale kent özelliğine sahip, 

kolay istila edilemeyen, hakim tepelerde kurulmuşlardır. Strabon, Hitit 

İmparatorluğu’nun Pisidia Bölgesini hükümranlığına alabilmek için 500 yıla yakın 

uğraştığından bahsetmektedir. Bununla beraber Köprü Çayı’na ve tarım arazilerine 

yakınlık antik yerleşmelerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde etkili olmuştur. 

Havzanın kuzeyinde; Aksu ilçe merkezinin 2 km kadar kuzeyinde yer alan  

Timbriada Antik Kenti, Aksu'nun 8 km doğusunda Terziler Köyü’nde yine çevresine 

hakim bir tepede kurulmuş Tynada Antik Kenti, Kesme Kasabası’nın 5 km. 

güneyinde hakim bir tepe üzerinde bulunan Kocaköy antik yerleşim alanı, Sütçüler-

Kasımlar yolu üzerinde, dağ yamacında yer alan Zorzila Antik Kenti kalıntıları antik 

döneme ait yerleşim alanlarıdır (Isparta İl Kültür ve Turizm  Müd., 2008). 

Köprü Çayı Havzası’nın güneyinde Akdeniz sahillerinde yerleşim Heredot'a 

göre; M.Ö 2000'in başına kadar (M.Ö. 1800 yılları ) götürülür. Antik çağda özellikle 

Köprü Çayı ve Manavgat Çayı’ndan yararlanarak dağlık bölgelerin kerestelerini 

Mısır'a kadar satarak kereste ve zeytinyağı ticareti yapıldığı tarihi kaynaklarda 

belirtilmektedir.  Pamfilya'nın en önemli antik yerleşim alanlarının başında Serik’in 

8 km. doğusunda, Belkıs Beldesi’nde, Köprü Çayı ırmağına yakın 40 m. 

yükseklikteki bir tepede kurulmuş olan Aspendos Antik Kenti gelir. Roma 

döneminde Köprü Çayı’nın (Eurymedon Çayı) gemi ulaşımına elverişli olması 

nedeniyle önemli bir ticaret kenti olan Aspendos; zamanla ırmağın alüvyonlarla 

dolması sonucunda kıyıdan uzaklaşmış ve de gemi ulaşımı imkânsız hale gelmiştir. 

Böylece Aspendos Antik Kenti denizden 6 km. iç kesimde kalmıştır. 12.000 kişilik 

Aspendos Tiyatrosu, dünyanın en iyi korunmuş ve en iyi akustiğe sahip antik 

tiyatrosu olarak kabul edilmektedir. 12. yüzyılda Türklerin yöreyi fethetmesinden 

sonra, yakın zamana kadar kervansaray olarak kullanılmış ve böylece günümüze 
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sağlam olarak ulaşabilmiştir.  Yörede bugüne ulaşmış en önemli kalıntılarından biri 

de kente 25 km. uzaklıktaki tarihi su kemerleridir. Bu su kanalları, günümüzde, 

dünyanın sayılı Roma dönemi su kanalları örneklerinden sayılmaktadır. Ayrıca antik 

kentin güneyinde, Selçuklular tarafından sekiz sivri kemerli olarak inşa edilmiş bir 

köprü bulunur (Antalya İl Kültür ve Turizm Müd, 2008). 

 Manavgat’ın Beşkonak Bucağı Antınkaya Köyü (Zerk Köyü)’nde bulunan 

Antik Selge Kenti oldukça dağlık bir yörede kurulmuş önemli bir tarihi yerleşim 

alanıdır. Selge Antik Kenti,  geçimini çoğunlukla kereste ticareti ile sağlayan savaşçı 

bir topluluğun kenti olmuştur (Antalya İl Kültür ve Turizm Müd, 2008). 

 İnceleme sahasının da içinde yer aldığı bu bölge, 1080'den itibaren, Anadolu 

Selçuklu Devleti egemenliği altına girmiştir. Beylikler döneminde ise Hamitoğulları 

Beyliği’nin kontrolü söz konusudur. 1300 yıllarında Hamitoğulları Isparta ve 

Antalya (Tekeoğulları) olarak ikiye ayrılmış yörede esas Türk egemenliği ise Hamit 

ve Tekeoğullarının bu bölgelere dağılıp yerleşmelerinden sonra başlamıştır. Ancak 

bu bölgede büyük şehirleri olmayan Türklerin, yerleşik bir hayata geçemeyerek, 

hayvancılıkla uğraşıp göçebe (yörük) olarak yaşadıkları görülmektedir. 1423 

tarihinden itibaren Osmanlı Devleti’nin egemenliği söz konusudur (Erten, S.F.,1940).  

Serik adının menşei hakkında çeşitli rivayetler söz konusudur. Ünlü Türk 

bilgini Katip Çelebi “Cihannüma” adlı eserinde, bugünkü Serik’i kastederek 

“Karahisar-ı Teke”nin Aksu Nehri’nin doğusunda olduğunu belirtmektedir (Katip 

Çelebi,1732:638-639). Serik’in kazalık statüsü Tanzimat’a kadar devam etmiştir. 

XIX. yy.a gelindiğinde artık “Serik” ismi kullanılmaktadır. Serik adı hakkında çeşitli 

rivayetler söz konusudur. En yaygın isimler; Serik ve Kökez isimleridir.  “Kökez” 

ilçe merkezindeki bir çeşmenin adı olup, bu çeşme ile ilgili çeşitli efsanevi anlatımlar 

söz konusudur. “Serik” ve “Kökez” adlarının bu bölgeye yerleşmiş eski bir 

aşiretlerden geldiği belirtilmiştir. Ayrıca Serik adının, Ermeniceden geldiği de ifade 

edilmiştir (Umar,1993:721).  

1831 ilk nüfus sayımı kayıtlarında Serik Kazası ile Beşkonak Nahiyesi 

çevresinde 2110 Türk erkeğinin yaşadığı belirtilmektedir (Karal,1943:122). Konya 
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Vilayeti’nin 1869’da yayınladığı ilk Salnamesine göre Teke Livası’nın Kızılkaya 

Kazası’na bağlı Serik Nahiyesi’nde, 17 köyü ile beraber 2022 İslam nüfusu vardır. 

1876’da yayınlanan “Nevahi Nizam-namesi” ile “Kızılkaya Kazası” lağvedilmiştir. 

Bundan sonra “Serik” ve “Beşkonak” nahiyeleri Antalya merkez nahiyeye 

bağlanmıştır (Güçlü,1997:10,11). 1817 yıllarında yerleşim bölgelerinin çok aralıklı 

olması nedeni ile ilçe önceleri “Seyrek” olarak anılmış, 1890 yıllarına doğru Serik 

olarak adlandırılmıştır. Batı Trakya Türkleri Balkan Savaşı sırasında Muhacir olarak 

yöreye gelmiştir. Daha önemlisi Girit Savaşı sırasında, 1883’te Yunanistan’ın 

Taselya Eyaleti’nden gelen Girit Türkleri Serik'e, özellikle bugünkü Boğazkent 

beldesine yerleştirilmiştir. Serik, 1900 yılında bugünkü ilçe merkezinde Kökez adı 

altında bucak merkezi, 1914’te nahiye, 1926’da ise kaza olmuştur. (Antalya İl Yıllığı 

1967:67)  

Havzanın kuzeyinde 18. ve 19. yüzyıllarda Yılanlıoğullarının önemli bir yeri 

vardır. Yılanlıoğullarının nereden gelip, nasıl yerleştikleri konusunda kesin bir bilgi 

olmamakla beraber, Yılanlı Ovası’nın Yılanlıoğullarına tımar arazisi olarak verilmiş 

olması düşünülebilir. Ama bunu teyid edecek bir belge henüz ortaya konamamıştır. 

Ayrıca Yılanlıoğulları’nın yöredeki hizmetlerinden bahseden tarihi kaynakların yanı 

sıra; halka yaptıkları zülum ve haksızlıklardan da bahsedilmektedir. Böcüzade’nin 

“Isparta Tarihi”nde Yılanlıoğullarının cömertliği, iyilikseverliği anlatılmış, özellikle 

Yılanlıoğullarının son temsilcisi konumunda bulunan, kendisine Eğirdir 

Kaymakamlığı verilen Şeyh Ali Ağa'nın yapmış olduğu hizmetlerden uzun uzun 

bahsedilmiştir (Aksu Kaymakamlığı,2007).  

Ancak, Cevdet Paşa Tarihi’nin 2. Cilt 1198 yılı olayları arasında 

Yılanlıoğullarından Şeyh Ali Ağa'nın kardeşleri Kör Hasan ve Deli İsmail'in zulmü 

anlatılmaktadır. Kör Hasan ve Deli İsmail'in zulümleri ile ilgili şikâyetler saraya 

kadar ulaşmıştır. Bunun üzerine; bunların ortadan kaldırılması görevi Karaman 

Valisi Vezir Mikdat Paşa'ya verilmiştir. Karaman Valisi Mikdat Paşa, bazı 

muharebeler neticesinde Yılanlıoğullarını ve eşkiya takımını ortadan kaldırmıştır. 

Yılanlıoğullarından bir kısmı Konya istikametine kaçmışlardır. Bazı hatırlı kişilerin 

devreye girmesiyle suçları bağışlanmış, Şeyh Ali Ağa'ya Eğirdir Muhasıllığı 
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verilmiştir. Mahkeme kayıtlarındaki ve Osmanlı arşivlerindeki belgelerin 

incelenmesi neticesinde, 18. yüzyılda Yılanlıoğulları ve yakınlarından, yöre halkının 

zaman zaman zulme ve haksızlığa uğradığı ortaya çıkmaktadır (Aksu 

Kaymakamlığı,2007). 

Havza uzun yıllar konar-göçer yörük aşiretlerinin etkin olduğu alanlardan biri 

olmuştur. Günümüzde yöredeki yörükler; köylerde ya da kentlerde yerleşik hayata 

geçmiş durumdadırlar.  

 Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye ilk geçişinden itibaren fethedilen yeni 

yerlerin Türkleştirilmesinde yörük aşiretlerinin büyük rolü olmuştur 

(Orhonlu,1987:102-105). Bazı yörük aşiretlerinin zorunlu iskana tabi tutulmalarında 

yerleşik topluluklar üzerinde zaman zaman olumsuz etkilerinin söz konusu olması da 

önemli bir nedendir. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılın sonlarından itibaren, siyasi 

otoritenin zayıflaması ve ortaya çıkan iç isyanlar nedeniyle yörük oymaklarını onlu-

yirmili çadır grupları halinde parçalayıp başka bölgelere dağıttığı ve bir kısmının da 

yerleşik hayata geçmelerini sağladığı bilinmektedir (Uzunçarşılı, 1956, c.IV:7). 

Günümüzde Serik ve Manavgat çevresindeki yörüklerin büyük bir kısmı yerleşik 

düzene geçmiştir. Bununla beraber yarı-göçebe hayat tarzı hayvancılığa bağlı olarak 

yer yer devam etmektedir. 

2.2.2. Yerleşmelerin Eski ve Yeni Adları 

 Gerek doğal, gerekse beşeri ve ekonomik coğrafya şartları yerleşmelere isim 

verilmesinde en temel etkenlerdir (Karaboran, 1984:97). Bunların dışında tarihi ve 

sosyal olayların da yerleşmelere isim verilmesinde etkisi büyüktür.  

Tablo-61: Araştırma Sahasında, Adlarına Göre Köy ve Mahalleler 

Adlarına Göre Yerleşme Grupları Yerleşme Sayısı %’ si 
Yeryüzü şekilleri ile ilgili olanlar 35 21,3 
İklim ve hidrografya ile ilgili olanlar 31 18,9 
Kayaçlarla ilgili olanlar 9 5,5 
Biyocoğrafya ile ilgili olanlar 8 4,9 
Kişi ve aşiret adları ile ilgili olanlar 46 28,0 
Tarihi ve dini mekanlarla ilgili olanlar 16 9,8 
Ekonomik faaliyetlerle ilgili olanlar 19 11,6 

  Kaynak: Arazide Yapılan Gözlemler, 2007 
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Bazı yerleşme adlarının nereden geldiği tam olarak tespit edilememiş, bu 

nedenle tabloya dahil edilmemiştir. Bununla beraber yerleşmelerin büyük bir 

çoğunluna ait adlar, Türkçe kökenli kelimelerden oluşmaktadır. Bu durum havzadaki 

yerleşmelerin çoğunluğunun yakın geçmişte göçebe yörük aşiretlerinin yerleşik 

düzene geçmesi ile kurulmuş, geçmişi çok eski olmayan yerleşim alanları 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

Tablo-62: Araştırma Sahasında, Adlarına Göre Köy ve Mahallelerin Sınıflandırılması 

1- Fiziki Coğrafya ile ilgili yer adları 
Yeryüzü şekilleri ile ilgili 
olanlar 

KÖYLER; Yaka, Yukarıyaylabel, Aşağıyaylabel, 
Belence, Çukurca, Çaltepe,  Bozyaka, , Kızıldağ, 
Sağırin, Boğazkent, Denizyaka, Deniztepesi 
MAHALLELER; Belence, Çürükben,Yukarı ,Aşağı, 
Orta, Çukur, Kızılbelen, Çökek, Belen, Yokuşbaşı, 
Gökgedik, , Akyaka, Bozyaka, Yardibi, Karadağ, 
Karanbelen, Karataş, Kepez, Akboğaz, Akçalan, Gedik, 
Boğazak, Sahil 

İklim ve hidrografya ile 
ilgili olanlar 

KÖYLER; Aksu, Bağıllı, Eldere, Ayvalıpınar, Kuzca, 
İncedere, Darıbükü, Bucakdere, Değirmenözü, 
Karabük,  
MAHALLELER; Pınargözü, Karapınar, Ayvalıpınar, 
Kuz, Pınarköy, Derendere, İkizpınar, Sular, Eğrenlibük, 
Kocasarnıç, Subaşı, Abıtbükü, Kuyuönü, Oluk, ,Göller, 
Çay, Karapınar, Çorak, Pınarbaşı, Çolpaklı, Belpınar  

Kayaçlarla ilgili olanlar KÖYLER;Altınkaya, Karataş 
MAHALLELER; Öbektaş, Taşlıkır, Sivritaş, Kumluk, 
İntaş, Kızılcakaya, Karataşlar 

Biyocoğrafya ile ilgili 
olanlar 

KÖYLER; Kırkkavak, Düzağaç, 
MAHALLELER; Kozağacı, Çayır, , Yarımkavak, 
Çayır, Kızılcık, Kuşçalı 

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya ile ilgili yer adları 
Kişi ve aşiret adları ile ilgili 
olanlar 

KÖYLER; Yılanlı, Karağı, Yakaafşar, Katipköy, 
Kasımlar, İbişler, Beydilli, Gaziler, Akbaş, Sarıabalı 
MAHALLELER; İbişler, Çıraklar, Gücükler, Nuhyeri, 
Mudarlar, Müminler, Şıhlar, Karaşıhlar, Hacılar, 
Köseköy, Kocaosmanlar, Sarıkök, Tüfekçiler, 
Osmanlar, Sıdık, Çingiller, Aşağı Karahanlılar, Bozlar, 
Deliler, Gökçeler, Gücükler, Kelman, Macarlar, 
Şerefler, Kabaklar, Müminler, Eminli , Müftüler, 
Dinek, Hacılar, Kediveliler, Zeybekler, Dedeler, 
Hodalar, Ahmediye, Hacınebiler 

Tarihi ve dini mekanlarla 
ilgili olanlar 

KÖYLER;Karacahisar, Burmahan, Belkıs 
MAHALLELER; Akçasar, Karacahisar, Türbe, 
Alakilise, Ören, Cami, Han, Camiliköy, Yukarıkale, 
Topsurlar, Sarayyeri, B.Belkıs, K.Belkıs, Camiliköy 

Ekonomik faaliyetlerle ilgili 
olanlar 

KÖYLER;Pazarköy, Darıbükü, Terziler, Elecik, 
Koçular, Güldallı, Yeşilbağ, Ballıbucak, 
MAHALLELER; Bahçeli, Fındık, A. Ayvalı, Menteşe, 
Dutluca, Darıyeri, Kumbağlar, Aliçerşilli, Demirciler, 
Kilimli, Terziler 

Kaynak: Arazide yapılan mülakat sonuçlarına göre bu tablo hazırlanmıştır,2007 
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İnceleme sahasında yer adlarının verilmesinde doğal şartların etkisi öncelik 

arz etmektedir. Doğal şartlar içinde de kuşkusuz Köprü Çayı Irmağı ve kolları ile 

oldukça dağlık bir görünüm arz eden rölief özellikleri ana etkenlerdir. İsimleri doğal 

coğrafya ile daha çok ilgili olanlar % 50’nin üzerinde bir orana sahiptir. 

Yerleşmelerin büyük bir çoğunluğunun eski isimleri yoktur. Bu durum da uzun süre 

göçebe bir hayatın egemen olduğu yörede yerleşik düzene geçişin yakın bir geçmişte 

meydana gelmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim geçimini hayvancılıktan elde 

eden göçebe yörük aşiretleri yörede çok uzun bir süre egemen olmuştur. 

21%

5%
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10%

12%

28%

19%

Yeryüzü şekilleri ile ilgili olanlar

İklim ve Hidrografya ile ilgili olanlar

Kayaçlarla ilgili olanlar

Biyocoğrafya ile ilgili olanlar

Kişi ve aşiret adları ile ilgili olanlar

Tarihi ve dini mekanlarla ilgili olanlar

Ekonomik faaliyetlerle ilgili olanlar

     
Şekil-35: Araştırma Sahasında, Adlarına Göre Köy ve Mahallelerin Sınıflandırılması 

2.2.3. Kırsal Yerleşmeler 

2.2.3.1. Yükselti Basamaklarına Göre Köyler 

 Yerleşmelerin dağılışını etkileyen doğal çevre faktörlerinden biri de yükselti 

faktörüdür. Yükseltiye bağlı olarak doğal ve beşeri çevre şartlarının değişmesi, 

yerleşmelerin gerek yoğunluk gerekse dokusal açıdan farklı niteliklere sahip 

olmasına neden olmuştur.  

İnceleme sahasında yükselti, kısa mesafelerde belirgin farklılıklar 

göstermektedir. Havza içinde köylerin % 58,7’si 0-1000 m. aralığında toplanmıştır 

(Tablo-63). Bununda % 32,6’sı 0-500 m. aralığındadır. 0-500 m. aralığındaki 

köylerin de % 87’si  0-250 m. arasındadır. Bu veriler kıyı kesiminde yerleşmelerin 

yoğunlaştığını göstermektedir. Bununla beraber, 1000 m.nin üzerindeki köyler % 
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41,3’lük bir orana sahiptir. Buna göre köylerin önemli bir kısmının 1000 m.nin 

üzerinde olması havzanın kuzey-güney doğrultusunda oldukça geniş bir alana sahip 

olması ve kıyıdan iç kesimlere doğru kısa mesafelerde önemli irtifa farklarının 

varlığı ile ilgilidir. 

Tablo-63: Köy Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı 

Yükselti Basamağı(m.) Yerleşme Sayısı %’si 
0-500 15 32,6 
500-1000 12 26,1 
1000-1250 13 28,3 
1250-1500 5 10,8 
1500-1750 1 2,2 
Toplam 46 100 

                Kaynak: Arazide Yapılan Gözlemler, 2007 
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                Şekil -36: Köy Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı  

1000 m.nin altındaki köyler, aynı zamanda nüfus bakımından da çok daha 

kalabalıktır. Hatta havzadaki toplam nüfusun % 77,5’i 0-500 m. arasında 

yaşamaktadır.  

 Kıyı kesimindeki köylerden; Büklüce  (10 m.), Denizyaka (6 m.), Çakış (16 

m.), Sarıabalı (60 m.) ve Deniztepesi (71 m.)  ekonomik açıdan daha fazla gelişmiş 

yerleşim alanları olup, yükseltileri 0-100 m. aralığındadır. Serik kıyı ovasından biraz 

uzaklaşıp, iç kesimlere doğru ilerlediğimizde Köprü Çayı ve kollarına yakın 

yerleşmelerden Sağırin (60 m.), Bucakköy (60 m.), Karataş (62 m.), Çardak (110 m.) 

ve Akbaş (210 m.) gibi köylerin de yükseltileri 250 m.nin oldukça altındadır . Ancak 
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hemen hemen aynı enlemde yer alan Köprü Çayı vadisinin doğu kesimindeki 

Kızıldağ’da yükselti 550 m. iken, batıda Ovacık Dağı’nın güneybatısında yer alan 

Etler Köyü’nde 708 m.ye çıkmaktadır. Bu farklılık daha kuzeyde yer alan vadi ve 

yamaç köyleri arasında da bariz olarak görülmektedir. Beşkonak Bucağı’nın merkez 

köyü olan Bozyaka (142 m.) ile Karabük (190 m.)  köylerinde yükselti 500 m.nin 

altında iken, Köprü Çayı vadisinden daha uzak yerleşmelerden Altınkaya (950 m.), 

Burmahan (643 m.) ve Düzağaç (676 m.) gibi köylerde yükselti 500 m.nin üstüne 

çıkmaktadır. Daha da kuzeyde Köprülü Kanyon’un kuzeyden giriş kesiminde yer 

alan Çaltepe Köyü (410 m.) ve Değirmenözü Köyü’nde (488 m.)  yükselti 500 m.nin 

altında iken, aynı enlemde Bozburun Dağları’nın doğu eteklerinde kurulmuş olan 

Ballıbucak Köyü’nde (1120 m.) yükselti 1000 m.nin üzerine çıkmıştır. Kıyıdan 

oldukça uzak olan vadi kesimindeki bu yerleşmelerin, bölgenin genel rakım değerleri 

dikkate alındığında yükseltilerinin nispeten az olması;  karstik yapının bir sonucu 

olarak Köprü Çayı’ın vadisine gömülmesi; derine ve yana aşındırmanın fazla olması 

ile ilgilidir. 

Ancak daha kuzeyde, akarsuyun su miktarının azalmasına bağlı olarak 

aşındırma gücünün zayıflaması vadi tabanında yükseltinin artmasına, bu da 

yerleşmelerin yükseltilerinin fazla olmasına neden olmuştur. Yeşilbağ’da 907 m. 

olan yükselti,  Çukurca’da 760 m.dir. Havzanın yukarı kesiminde, Köprü Çayı 

vadisine yakın yerleşmelerden İbişler’de 828 m. olan yükselti Darıbükü’nde 837 

m.dir. Ancak Köprü Çayı Vadisi’nden uzaklaştıkça yerleşmelerin yükseltileri 1000 

m.nin üzerine çıkmaktadır. 1000-1250 m. aralığındaki yerleşmelerden Kartoz 

Dağı’nın batı eteğindeki Aşağıyaylabel’de 1011 m. olan yükselti batıda bir yamaç 

yerleşmesi olan Kasımlar’da ise 1140 m.dir. Köprü Çayı Vadisi’nden nispeten uzakta 

yer alan Bucakdere (1010 m.), Güldallı (1150 m.) ve İncedere (910 m.) köylerinde de 

yükselti artmıştır.  

Daha da kuzeyde yer alan, Köprü Çayı’nın ana kolu Aksu Vadisi’ndeki 

Belence’den itibaren vadi yerleşmelerinde de yükselti 1000 m.nin üzerindedir. 

Belence’de 1073 m. olan yükselti Ayvalıpınar merkez mahallesinde 1110 m.dir. 

Havzanın kuzeyinde Yılanlı Polyesi çevresinde yer alan yerleşmelerden Bağıllı 
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(1217m.), Kösre (1206m.) ve Yılanlı (1220m.)’da yükselti 1200 m. nin üzerine 

çıkmaktadır. Havzanın yukarı kesiminin doğusunda Yaka Deresi’nin güneyindeki 

yerleşmelerde de yükselti 1250 m.nin altındadır. Koçular’da 1160 m. olan yükselti; 

Katipköy’de 1155 m., daha güneydeki  Karacahisar’da 1112 m. ve Dedegöl 

Dağlarının batısındaki Eldere’de 1244 m.ye çıkmaktadır. Aksu ilçe merkezinin 

doğusunda bir yol boyu yerleşmesi olan Karağı’da yükselti 1215 m.dir. Yaka 

Deresi’nin kuzeyinde, 1250-1500 m. aralığındaki yerleşmelerden Yakaafşar (1258 

m.), Terziler (1344 m.), Yaka (1329 m.) ve Elecik’te (1450 m.) yükselti 1250 m.nin 

üzerindedir. Anamas Dağlarının güney eteklerinde kurulmuş olan Aksu ilçe 

merkezinde ortalama yükselti 1230 m.dir.   

 İnceleme sahasının nispeten orta kesiminde yer alan Beydilli Köyü 1630 m. 

ile en yüksekteki yerleşim alanıdır. Havzanın doğusunda Dedegöl Dağları’nın güney 

eteklerindeki Yukarıyaylabel (1380m.) ve Aksu-Yenişarbademli yolu üzerinde bir 

yamaç yerleşmesi olan Elecik (1450 m.) köyleri doğudaki en yüksek yerleşim 

alanlarıdır. Ayrıca Ayvalıpınar Kasabası’nın güneyindeki Kuzca Köyü 1320 m. 

yükseltiye sahiptir. 

Kısaca belirtmek gerekirse; yükselti arttıkça, köy yerleşmelerinin sayısı ve de 

nüfusları azalmaktadır.  

2.2.3.2. Kuruluş Yerlerine Göre Köyler 

Araştırma sahasında topografik özellikler köylerin kuruluş yerinin 

belirlenmesinde önemli rol oynamıştır. Buna göre yerleşmeleri; vadi yamacı, vadi 

sırtı, ova tabanı, plato yüzeyi yerleşmeleri olarak dört ana grupta toplayabiliriz.   

İnceleme sahasındaki köylerin % 56,5’si yamaçta kurulmuştur (Tablo-64, Foto-

23). Bunun temel nedeni; etüt sahasının oldukça dağlık bir görünüme sahip olması ile 

ilgilidir. Nitekim; engebeli bir topografyaya sahip olan inceleme sahasında tarım 

arazileri oldukça sınırlıdır. Sınırlı miktarda olan arazinin kırsal kesimdeki nüfusun 

geçim şartları açısından en verimli şekilde değerlendirilebilmesi için, yerleşim 

alanları vadi tabanları yerine, dağların eteklerine ve yamaçlara kurulmuştur (Foto-

24). Bunun yanında sel baskınlarından korunma da yerleşmelerin buralara 
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kurulmasında etkili bir nedendir. Özellikle sahil kesiminde yer alan Serik ovasındaki 

yerleşmeler, sel baskınlarına karşı ova tabanındaki küçük tepeciklerin eteklerine 

kurulmuşlardır. İnceleme sahasında, ova tabanındaki yerleşmeler % 17,4’lük bir paya 

sahiptir.  Günümüzde özellikle sahil kesiminde, verimli tarım arazisi üzerinde 

yerleşmelerin yayılması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Esasen bu 

yerleşmelerden, kuruluşu oldukça eski olan antik dönem yerleşmelerinin savunma 

amaçlı olarak nispeten daha yüksek tepeciklere kurulduğu gözlenmektedir. 

                          Tablo-64: Kuruluş Yerlerine Göre Köyler 
Kuruluş Yeri Yerleşme Sayısı %’si
Vadi Yamacı  26 56,5 
Vadi Sırtı 7 15,2 
Ova Tabanı 8 17,4 
Plato Yüzeyi 5 10,8 
Toplam 46 100 

            Kaynak: Arazide Yapılan Gözlemler, 2007 
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Şekil-37: Köy Yerleşmelerinin Kuruluş Yerlerine Göre Dağılışı 

Bunların dışında 7 köy yerleşmesi de sırtta kurulmuştur. Bu değerlere göre 

inceleme sahasındaki köylerin % 82,6’sı eğimli alanlarda kurulmuştur.  

Yamaç köylerinin büyük çoğunluğu; vadi tabanlarının nispeten genişlediği 

kesimler ile vadi yamacının kesiştiği yerde toplanmıştır. Yamaçlarda yaygın olan 

ekonomik faaliyetler hayvancılık ve ormancılıktır. Vadi tabanlarının genişlediği 
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alanlar ise tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Geçim türü tarım faaliyetlerinin 

yaygın olduğu Köprü Çayı Havzası’ndaki köylerde tarım ve hayvancılık birlikte 

yürütülen ekonomik etkinliklerdir. Bu nedenle bu iki ekonomik faaliyetin birlikte 

yürütülmesine en uygun yerler, bahsedilen alanlardır. Havzanın aşağı kesimindeki 

Akbaş, Karataş, Etler, Bucakköy, Sağırin ve Çardak Köyleri; daha kuzeyde 

Beşkonak Bucağı’ndaki Bozyaka, Karabük, Çaltepe, Değirmenözü ve Kırkkavak 

köyleri, yukarı havzada İbişler, Darıbükü, Bucakdere, İncedere, Güldallı, Belence 

köyleri ile Aksu ilçe merkezinin doğusunda Karağı, Terziler, Elecik, Yakaköy, 

Koçular, Katipköy ve Karacahisar köyleri bu tip yerleşim birimleridir. Hatta Çaltepe 

ve Değirmenözü gibi bazı köyler daha çok bir dağ eteği yerleşmesi olarak 

nitelendirilebilir. Bu köylerin bazılarının kuruluş yerleri çeşitli nedenlerle 

değiştirilmiştir. Aksu ilçe merkezinin 6 km. doğusundaki Karağı Köyü’nün yeri 1972 

yılında Tavşancılı Tepesi’nde meydana gelen kaya göçmesi nedeniyle Afet İşleri 

Genel Müdürlüğü’nce daha modern meskenlerden oluşan bugünkü yerine yani 

yamaçtan vadi tabanına daha yakın bir yere taşınmıştır. Daha doğudaki Elecik Köyü 

ise vadi tabanına yakın bir konumdan salgın hastalıklar nedeniyle bugünkü 

yamaçtaki konumuna taşınmıştır. Koçular Köyü’ne bağlı Barak mahallesi 1967’de 

meydana gelen seyelan nedeniyle gittikçe küçülmüş bir yerleşmedir. 

 Köylerin bir kısmı da vadi tabanına göre daha yüksek yamaçlarda 

kurulmuştur. Bu durum vadi tabanının daha dar olduğu ve dolayısıyla tarım 

arazilerinin çok yetersiz olduğu köylerde halkın hayvancılık ve ormancılık 

faaliyetlerine daha çok yönelmesi ile yakından ilgilidir. Kasımlar’ın batısındaki 

Bucakdere bu tip yerleşmelerdir. Bunun yanında sel baskınlarından korunma da 

yerleşmelerin daha yüksek yamaçlara taşınmasında çok önemli bir etkendir. Yamaç 

yerleşmelerinin büyük çoğunluğu güney, güneydoğu ve güneybatıya dönük 

yamaçlarda kurulmuşlardır. Bu da bizlere köylerin kuruluş yerlerinin tespitinde 

güneşlenme şartlarının etkili olduğunu göstermektedir. Ancak kuzeye dönük 

yamaçlarda da kurulan yerleşmeler vardır. Ayvalıpınar’ın güneybatısındaki Kuzca 

Köyü kuzeye dönük bir yamaçta kurulmuştur.  
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 Köprü Çayı ana vadisi ile doğu ve batıdan havzanın sınırlarını belirleyen su 

bölümü hattının geçtiği dağ sıraları arasındaki plato yüzeyinde kurulmuş köyler ise 

doğuda Burmahan, Düzağaç ve Kızıldağ köyleri ile batıda Altınkaya Köyü’dür. Bu 

köylerde temel geçim kaynağı hayvancılık olduğu için nispeten yüksek yerlerde 

kurulmuşlardır. Bazı köyler de havzayı doğudan ve batıdan sınırlayan dağların 

yamaçlarında kurulup plato yüzeyine doğru genişlemiştir. Kuzca köyü böyle bir 

özelliğe sahiptir. 

Vadi sırtına kurulmuş köyler; havzanın kuzey kesiminde Aşağıyaylabel, 

Yukarıyaylabel, Bağıllı, Eldere köyleri; havzanın güney kesiminde ise Yeşilbağ, 

Gaziler ve Karabucak’tır. İnceleme sahasında bu yerleşmelerin ana çekirdeği vadi 

sırtında olmakla beraber yerleşmelerin bazı mahallelerinin vadi yamaçlarına, hatta 

vadi tabanlarına doğru bir yayılma eğiliminde oldukları görülür.                           

Ova tabanında yer alan köyler; daha çok güneyde Serik Ovası’nda 

kurulmuşlardır. Bu yerleşmeler sel baskınlarından korunmak için ilk olarak, ova 

tabanındaki küçük tepeciklere ve bu tepeciklerin yamaçlarına kurulmuşlardır. Ancak 

sel baskınlarına karşı önlemlerin artırılması ve yörede hızla artan nüfus nedeniyle, 

günümüzde yerleşmeler ova tabanına doğru yayılmıştır.  Serik ilçe merkezi başta 

olmak üzere, Boğazkent ve Belkıs kasabaları ile Denizyaka, Çakış, Büklüce köyleri 

ova tabanındaki yerleşim alanlarıdır. Havzanın yukarı kesiminde karstik bir polye 

özelliğindeki Yılanlı ovası çevresindeki yerleşmeler ise Yılanlı, Pazarköy ve 

Kösre’dir. 

2.2.3.3.Ormana Göre Köyler 

Araştırma sahası Akdeniz Bölgesi’nin en yoğun orman örtüsüne sahip 

alanlarından biridir. Bilindiği gibi köy yerleşmeleri ormana göre; orman içi, orman 

kenarı, orman yakını ve orman uzağı (ormansız saha) şeklinde sınıflandırılmaktadır 

(Emiroğlu, 1972: 140).  

İnceleme sahasındaki köylerin büyük çoğunluğu orman içi köyüdür. Bilindiği 

üzere orman içi köyleri, köyün yerleşim alanından itibaren aralıksız devam eden 

arazileri dört yönden ormanlarla çevrili köylerdir. Köprü Çayı Havzası’ndaki toplam 
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46 köyün, 35 tanesi yani % 76,1’i orman içi köyüdür (Tablo-65). Havzanın aşağı 

kesiminde Beşkonak Bucağı’na bağlı Yeşilbağ, Değirmenözü, Çaltepe, Kırkkavak, 

Ballıbucak, Gaziler, Düzağaç, Altınkaya, Burmahan, Bozyaka ve Karabük köyleri ile 

sahil kesimine yakın Etler, Akbaş, Karataş, Bucakköy, Karabucak, Kızıldağ ve 

Çardak köyleri orman içi köyüdür. Havzanın yukarı kesiminde ise Çukurca, 

Aşağıyaylabel, Yukarıyaylabel, İbişler, Bucakdere, Darıbükü, Güldallı, İncedere, 

Belence, Kuzca köyleri ile daha kuzeydeki Eldere, Karacahisar, Terziler, Yakaköy ve 

Elecik köyleri orman içi köyleridir.  

Tablo-65: Köy Yerleşmelerinin Ormana Göre Konumları 

Köyün Konumu Yerleşme Sayısı %’si
Orman Kenarı  9 19,6
Orman İçi 35 76,1
Ormansız Saha 2 4,3
Toplam 46 100,0

    Kaynak: Arazide Yapılan Gözlemler, 2007 
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Şekil-38: Köy Yerleşmelerinin Ormana Göre Konumları 

Orman kenarı köyleri ise güneyde kıyı ovasına komşu köyler ile havzanın 

yukarı kesimindeki Yılanlı Ovası’na komşu köylerdir. Bu köyler güneyde; Sağırin, 

Deniztepesi, Çakış köyleri ile kuzeyde Yılanlı, Kösre, Karağı ile kısmen Katipköy ve 

Koçular köyleridir.  

Serik Ovası’nın nispeten güney kesiminde yer alan Büklüce ve Denizyaka 

köyleri ise ormanlık sahadan uzakta yer alan köy yerleşmeleridir. Orman içi 
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köylerinin bu denli çok olduğu inceleme sahasında ormancılığın sürdürülebilir bir 

ekonomik faaliyet olarak yeterince geliştiği söylenemez.  

2.2.3.4. Yüzölçümlerine Göre Köyler 

Araştırma sahasında ortalama köy büyüklüğü 43,6 km²’dir. Buna göre Köprü 

Çayı Havzası’ndaki köylerin yüzölçümleri nispeten geniştir. Bunun temel nedeni 

havzada yerleşmeye uygun olmayan alanların fazla olmasıdır. Bu alanlar çoğunlukla 

yüksek ve engebeli alanlardır.  

Havza içindeki köyler arasında yüzölçümü bakımından büyük farklılıklar söz 

konusudur. Yüzölçümü en az olan Kösre 2 km² iken, yüzölçümü en fazla olan 

Beydilli 133 km²’dir. Yüzölçümü 35 km²’nin üzerinde olan köyler % 50 gibi çok 

yüksek bir orana sahiptir (Tablo-66).  

Tablo-66:  Köy Yerleşmelerinin Yüzölçümü Büyüklüklerine Göre Dağılışı 

Yüzölçümü(km²) Yerleşme Sayısı %’si
5 km²’den az 6 13,0
5-15 km² arası 7 15,3
15-25 km² arası 6 13,0
25-35 km² arası 4 8,7
35 km²’den fazla  23 50
Toplam 46 100

Kaynak: Antalya T.Kad. Bölge Müd., Eğirdir, Manavgat İlçe Kadastro Müd. (2008) 
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     Şekil-39: Köy Yerleşmelerinin Yüzölçümü Büyüklüklerine Göre Dağılışı 
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Havzadaki köylerden, 50 km²’nin üzerinde yüzölçümüne sahip olanlar; 

Beydilli (133 km²), Sağırin (130,1 km²), Ballıbucak (90,5 km²), Çardak (87,9 km²), 

Karabük (85,3 km²), Belence (85 km²), Düzağaç (81,2 km²),  Çaltepe (79,8 km²), 

Yakaköy (78 km²),  Kırkkavak (72,2 km²), Kızıldağ (69,9 km²), Altınkaya (68,9 

km²), Karabucak (64,5 km²), Bozyaka (64,3 km²), Gaziler (62,5 km²), Yeşilbağ (61,2 

km²), Burmahan (57,4 km²), Değirmenözü (54,8 km²), Deniztepesi (54,7 km²) ve 

Karacahisar (51 km²)’dır. Bu köylerin yüzölçümlerinin fazla olmasında temel etken, 

çevresinde yerleşmeye uygun olmayan geniş orman arazisinin varlığı ile ilgilidir. 

Yüzölçümü 35-50 km² arasında yer alan Yukarıyaylabel (45 km²), Aşağıyaylabel (43 

km²) ve Koçular (42 km²)’ın yüzölçümlerinin fazla olmasının nedeni de budur.  

Yüzölçümü 25-35 km² arasında yer alan 4 köy vardır. Bu köyler; Denizyaka 

(32,8 km²), Karağı (32 km²), İncedere (29 km²) ve İbişler (27 km²)’dir. 15-25 km² 

arasında yüzölçümü olan  köyler ise; Kuzca (24 km²), Akbaş (22,3 km²), Bucakdere 

(21 km²), Darıbükü (19 km²), Güldallı (17 km²) ve Bağıllı (16 km²)’dır.  

İnceleme alanımızdaki köylerden yüzölçümü 5-15 km² arasında yer alan 

köyler; Eldere (15 km²), Elecik (13 km²), Katipköy (13 km²), Sarıabalı (11,7 km²), 

Yılanlı (11 km²), Terziler (10 km²) ve Çakış (7,9 km²)’tır.  

Yüzölçümü 5 km²’den az olan köyler ise; Etler (4,6 km²), Bucakköy (4,4 km²), 

Büklüce (4,3 km²), Çukurca (4 km²), Karataş (3,3 km²) ve Kösre (2 km²)’dir.  Havza 

genelinde tarım arazisinin yetersiz olması; az arazinin daha fazla köy tarafından 

paylaşılmasına, bu da köylerin yüzölçümlerinin azalmasına neden olmuştur. Örneğin 

havzanın yukarı kesiminde Yılanlı Ovası’nın kenarındaki Kösre (2 km²) ile havzanın 

aşağı kesiminde Serik Ovası’nda yer alan Büklüce’(4,3 km²)nin yüzölçümlerinin az 

olmasının nedeni budur. 

2.2.3.5. Yerleşme Dokularına Göre Köyler 

Araştırma sahasındaki köy yerleşmeleri dokusal açıdan havza içinde önemli 

farklılıklar göstermektedir. Yüzey şekillerinin oldukça engebeli olması yerleşmelerin 

dokularını etkileyen temel etkendir. Bunun yanında su kaynaklarının yeterli olup 

olmaması da diğer önemli nedendir.  
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Dağınık yerleşmelerin sayısı 19 olup % 41,3’lük orana sahiptir (Tablo-67). 

Havzanın aşağı kesiminde yağış miktarının nispeten yeterli olduğu dağlık 

kesimlerdeki yerleşmelerin büyük çoğunluğu dağınıktır. Karabucak, Kızıldağ ve 

Sağırin köyleri ile daha kuzeyde Beşkonak Bucağı’na bağlı Bozyaka, Kırkkavak ve 

Gaziler köyleri Köprü Çayı vadisinin doğusundaki dağınık köy yerleşmeleridir. 

Köprü Çayı vadisinin batısında ise; Karataş, Aktaş ve Etler köyleri ile daha kuzeyde 

Karabük, Altınkaya ve Ballıbucak köyleri dağınık yerleşmelerdir. Bu köylerde 

dağınık yerleşme dokusunun hakim olmasında, engebeli topografyanın bir sonucu 

olarak  tarım arazisinin oldukça parçalı olması temel nedendir. Esasen buradaki tarım 

arazilerinin büyük çoğunluğu orman alanlarının tahribi sonucu elde edilmiştir. 

Havzanın yukarı kesiminde ise İbişler, Aşağıyaylabel, Yukarıyaylabel ve Eldere gibi 

köylerde de yine dağınık yerleşme hâkimdir. Havzanın yukarı kesiminde yağış 

miktarındaki azalmaya bağlı olarak su kaynaklarının yetersizliği söz konusudur. 

Buna rağmen dağınık yerleşmelerin görülmesi, arazinin ne denli engebeli olduğunu 

göstermesi açısından önemlidir.  

Tablo-67: Köy Yerleşmelerinin Yerleşme Dokularına Göre Dağılışı 

Yerleşme Dokusu Köy Sayısı %’si
Toplu Köy 16 34,8
Dağınık Köy 19 41,3
Gevşek Dokulu Köy 11 23,9
Toplam 46 100

          Kaynak: Arazide Yapılan Gözlemler, 2007 
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    Şekil-40: Köy Yerleşmelerinin Yerleşme Dokularına Göre Dağılışı 
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Toplu köy yerleşmelerinin sayısı 16 olup, % 34,8’lik bir orana sahiptir. Toplu 

köy yerleşmelerinin çoğunluğu havzanın yukarı kesiminde yer almaktadır. Yılanlı 

ovasının çevresindeki Bağıllı, Kösre ve Yılanlı köyleri ile doğuda Koçular, Katipköy, 

Yakaköy, Terziler ve Elecik köyleri toplu köy yerleşmeleridir. İklimdeki 

karasallaşma ve su yetersizliği nedeniyle genellikle vadi kenarlarında toplu köy 

yerleşmeleri kurulmuştur. Bu durum daha güneyde Köprü Çayı ve kollarına ait vadi 

kenarlarındaki Belence, Darıbükü ve Bucakdere köyleri ile daha güneyde 

Değirmenözü ve Çaltepe köylerinde de görülmektedir. Su kaynaklarının nispeten 

yeterli olduğu Çaltepe ve Değirmenözü köylerinde de toplu yerleşme dokusunun 

hakim olmasında, tarım arazilerinin yerleşme alanına dönüştürülmeme isteği ve 

taşkınlardan korunma amacı yerleşmenin dağ eteğine doğru çekilmesine neden 

olmuştur. Bunun yanında Çaltepe ve Değirmenözü köylerinin gerisindeki dağların 

eğiminin fazla olması yamaca doğru yerleşmenin dağılmasını engellemiştir.  

Gevşek dokulu köyler ise 11 adet olup, % 23,9’luk bir orana sahiptir.  Bu 

köylerin çoğunluğu havzanın güneyinde, kıyı ovasındaki yerleşmelerdir. Büklüce, 

Denizyaka, Çakış, Deniztepesi, Sarıabalı ve Çardak köylerinde; köy içinde sera 

alanlarının yaygınlaşması ile beraber gevşek dokulu bir yerleşme hakim olmuştur. 

Aynı durum daha kuzeydeki Bucakköy’de de görülür. Havzanın yukarı kesiminde 

Aksu’nun 6 km. doğusundaki Karağı Köyü’nün  1972 yılında Afet İşleri Genel 

Müdürlüğü’nce bahçeli ve daha modern meskenlerden oluşan bugünkü yerine 

taşınması ile daha gevşek dokulu bir yerleşme haline gelmiştir. Aynı durum 1981’de 

yerel yönetimin teşviki ile bugünkü Çimenova’daki yerine taşınmaya başlayan 

Beydilli Köyü içinde geçerlidir (Foto-25). Daha sonra kurulan bu yerleşmelerde su 

şebekesinin tesis edilmesi ile beraber, suyun evlere dağıtılması yerleşmeyi toplu 

olmak yerine daha gevşek dokulu bir hale getirmiştir. Nitekim bu evler genelde 

bahçeli evlerdir.  Ayrıca Kuzca ve Düzağaç köyleri de gevşek dokulu köyler arasında 

yer alır. 
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2.2.3.6. Tarım Arazisine Göre Köyler 

Havza içindeki köy yerleşmelerini tarım arazisine göre; tarım arazisi kenarı, 

tarım arazisinin ortasında ve tarım arazisinin uzağında olmak üzere üç grupta ele 

alacağız. 

Etüt sahasında tarım arazisinin kenarında kurulan 26 köy vardır ve bu tür 

köyler % 56,5’lik oranla birinci sırada yer alır (Tablo-68, Şekil-40). Aynı zamanda 

bu köylerin büyük çoğunluğu havzanın kuzeyinde toplu yerleşme dokusunun hakim 

olduğu yerlerdedir. Genel olarak vadi yamaçlarında ya da dağ eteğinde kurulmuş 

olan köylerin, tarım arazisi kenarında yer aldığı görülür. Havzanın yukarı kesiminde 

Yılanlı, Bağıllı, Koçular, Katipköy ve Yakaköy ile daha güneyde Belence, Darıbükü, 

Değirmenözü, Çaltepe köyleri bu tip köylerdir. Ayrıca Havzanın aşağı kesimindeki 

Akbaş, Karataş, Bucakköy ve Çardakköy’de tarım arazisi kenarında kurulmuştur. Bu 

tip köylerin tarım arazisi kenarına kurulmasının ana nedeni; zaten oldukça dar alana 

sahip tarım arazilerinin yerleşim alanı haline getirilmeme isteğidir. Ayrıca tarım 

arazilerine yakın olma isteği de önemli bir etkendir.  

Tablo-68: Köy Yerleşmelerinin Tarım Arazisine Göre Konumları 

Yerleşmenin Konumu Yerleşmenin Sayısı %’si
Tarım Arazisi Kenarı 26 56,5
Tarım Arazisi Ortasında 17 37,0
Tarım Arazisinin Uzağında  3 6,5
Toplam 46 100

   Kaynak: Arazide Yapılan Gözlemler, 2008 
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  Şekil-41: Köy Yerleşmelerinin Tarım Arazisine Göre Konumları 
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Tarım arazisinin ortasında kurulan köy sayısı 17 adettir ve % 37’lik bir orana 

sahiptir. Bu köylerden Büklüce, Denizyaka ve Çakış sahil kesiminde yer almakta 

olup, bunlar kıyı ovası üzerinde kurulmuşlardır. Ancak kıyı kesiminden uzak, dağlık 

ve yükseltisi fazla olan Kızıldağ, Karabucak, Etler,  Altınkaya ve Düzağaç gibi 

köylerin tarım arazileri, esasen orman alanının tahribi ile kazanılmıştır.  Eğimin fazla 

olduğu bu arazilerin tarım potansiyeli oldukça düşüktür. Dolayısıyla bu tarım 

arazileri çoğu kere köyün yakın çevresindeki orman alanının tahribi ile kazanıldığı 

için bu tip köyler tarım arazisinin ortasında kalmıştır. Havzanın yukarı kesiminde 

başlangıçta tarım arazisi kenarında yer alan ve kaya düşmesi nedeniyle yeri 

değiştirilen Karağı Köyü bugün itibariyle tarım arazisi ortasında kalmıştır.    

Tarım arazisinin uzağında bulunan köy yerleşmeleri 3 tanedir ve % 6,5’lik 

oranla son sırada yer alır. Bu köylerden Elecik’in de kuruluş yerinin değiştirilmesi ile 

tarım arazilerinden uzaklaşmıştır.  Yeşilbağ ve kısmen Burmahan bu tip köylerdir.   

Görüldüğü gibi tarım arazisi kenarında ve tarım arazisinin ortasında yer alan 

köy yerleşmeleri % 93,5 gibi yüksek bir orana sahiptir. Bu da köy yerleşmelerinin 

kuruluş yeri seçilirken, tarım arazilerinin ne kadar önemli olduğunu gösterir. 

2.2.3.7. Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Köyler 

Havzanın genelinde kırsal kesimde tarım ve hayvancılık temel geçim 

kaynaklarıdır. Bazı köylerde tarım, hayvancılığa göre daha etkin bir ekonomik 

faaliyet iken, bazı köylerde ise hayvancılık ön plandadır. Havzanın içinde bir kısım 

köy yerleşmesinde ise tarım ve hayvancılık birbirine yakın ağırlığa sahip ekonomik 

faaliyetlerdir. Ayrıca havzada orman içi ve orman kenarında kurulmuş köylerde 

ormancılık önemli bir ekonomik faaliyettir. 

Havzadaki köylerde en önemli ekonomik faaliyet tarımdır. Özellikle havzanın 

güneyinde kıyı ovası üzerindeki köyler ile havzanın kuzeyinde Yılanlı Polye 

Ovası’ndaki köylerde bu durum daha belirgindir. Kıyı ovası üzerindeki Büklüce, 

Denizyaka, Çakış ve Deniztepesi köyleri ile; havzanın kuzeyindeki Yılanlı bu 

köylere en iyi örneklerdir. Ayrıca Köprü Çayı ve kollarının açtığı vadi tabanları ve 

vadi yamaçlarına yakın bir konuma sahip köylerde su problemi az olduğundan bu 
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köylerde tarım ön plandadır. Karabük, Bozyaka, Burmahan ve Sağırin gibi köyler bu 

türden köylerdir.  

Tablo-69: Köy Yerleşmelerinin Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılışı 

Ekonomik Faaliyet Kolu Köy Sayısı %’si
Tarım 15 32,6
Hayvancılık 13 28,3
Tarım ve Hayvancılık 15 32,6
Ormancılık 3 6,5
Toplam 46 100

Kaynak: Arazide Yapılan Gözlemler, 2008 
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Şekil- 42: Yerleşmelerinin Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılışı 

Arazinin oldukça dağlık, tarım alanlarının yetersiz, yükseltinin fazla olduğu ve 

su problemi yaşayan köylerde hayvancılık ve ormancılık ön plandadır. Havzanın 

kuzeyinde Terziler, Katipköy, Karacahisar, Eldere, Yukarıyaylabel, Gaziler, Düzağaç 

ve Ballıbucak bu türden köylerdir.    

   2.2.3.8. Mahalle Yerleşmeleri 

Araştırma sahasında devamlı yerleşim alanı olarak kullanılan köy altı 

yerleşme şekilleri içinde en yaygın olan mahallelerdir. Şehir ve kasabalarda 

yerleşmenin en küçük birimi olan mahalle yerleşmeleri, esas itibariyle Köprü Çayı 

Havzası’nda kırsal yerleşmenin temelini oluşturmaktadır. Köylere bağlı 

mahallelerde; yerleşme sık, seyrek ve gevşek dokulu olabilir. Ancak, mahallelerin 
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oluşumu için yerleşme üniteleri arasında bir takım sosyo-ekonomik bağların olması 

şarttır.  

Ancak inceleme alanımızda idari açıdan köye bağlı olan mahalle 

yerleşmelerinin bağlı bulundukları köylerle sosyo-ekonomik bağlarının zaman içinde 

gittikçe zayıfladığını belirtmek gerekir. 

Köprü Çayı Havzası’nın oldukça dağlık ve engebeli bir topografyaya sahip 

olması; tarım topraklarının da dağınık olmasına, bu da birbirinden uzak mahalle 

yerleşmelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geçim kaynaklarının sınırlı olduğu 

bu alanlarda tarım arazilerinin önemli bir kısmı, eğim değerleri yüksek ve toprak 

verimliliği düşüktür.  Bu arazilerin çoğu orman alanlarının tahribi ile elde edilmiştir. 

Karstik topografyanın hakim olduğu havzada tarım arazisi ya da mera alanı olarak 

kullanılan dolin ve uvalalar da oldukça dağınıktır.  

Havzada, mahalle yerleşmelerinin ortaya çıkışında; çok uzun bir geçmişi olan 

göçebe hayattan yerleşik düzene geçiş sürecinde, aynı aileye ya da aynı sülaleye 

bağlı toplulukların bir yerleşim birimi kuracak şekilde yerleşme arzusu etkili 

olmuştur. Nitekim mahalle yerleşmelerinde bu aşiret ya da sülale isimlerine 

rastlanmaktadır. Karacahisar’da İbişler, Ayvalıpınar’da Çıraklar ve Gücükler, 

Kuzca’da Şıhlar, Belence’de Hacılar, İncedere’de Kocaosmanlar ve 

Değirmenözü’nde Osmanlar mahalle yerleşmeleri bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir. Aynı durum Kasımlar ve İbişler gibi yerleşmelerin de ilk kuruluşunda 

etkili olmuştur. 

Mahalle yerleşmelerinin önemli bir kısmı geçici yerleşim alanlarının zamanla 

sürekli yerleşim alanına dönüşmesi şeklinde meydana gelmiştir. Nitekim inceleme 

alanımızdaki bazı mahallelerin isimleri de bunu doğrulamaktadır. Yeşilbağ’ın 

merkez mahallelerinden Orta Oba ve Öte Oba mahalleleri yakın geçmişte göçebe 

hayattan yerleşik düzene geçildiğine işaret etmektedir. Esasen Köprü Çayı 

Havzası’ndaki mahallelerin ve köylerin büyük bir çoğunluğu bu şekilde oluşmuştur. 

Göçebe hayatın yaygın olduğu dönemde bugünkü yerleşmelerin bir kısmı yaylak, bir 

kısmı da kışlak durumundadır. Bu yaylak ve kışlakların önemli bir kısmı zaman 



 

 

174

             
 

 

içinde devamlı yerleşim alanı haline gelmiştir. Örnek olarak, konar-göçerlerin 

yaylağı durumundaki Kuzca köyü ile, kışlağı durumundaki Sağrak köyü bu şekilde 

oluşmuştur. Bazı mahalle yerleşmelerinin zaman içinde nüfuslarının artması sonucu 

köy haline getirildiği de çokça görülmektedir (Kırkkavak köyü gibi). Bazı mahalleler 

ise bağlı bulundukları köy’den daha kalabalıktır (Belence Köyü’ne bağlı Menteşe 

Mahallesi, Belence’den daha kalabalıktır).  

Tablo-70: Köprü Çayı Havzası’ndaki Yerleşmeler ve Bu Yerleşmelere Bağlı Mahalleler 
  Yerleşme adı Mahalleler 
AKSU Akçasar, Bahçeli, Hürriyet, İstiklal, Kurtuluş, Orta, Pazarcık, Tepe 
Pazarköy Aşağı, Yukarı, Yeni, Baklan 
Yakaafşar Yukarı, Mantaklar, Çiçekler 
Karacahisar Karacahisar, Pınargözü, Yanık,  Fındık, İbişler 
Yukarıyaylabel Kozağacı, Karapınar, Çayır, Türbe  
Ayvalıpınar Aşağı Ayvalı, Çıraklar, Gücükler, Kuz, Öbektaş, Mudarlar, Nuhyeri, Müminler 
Kuzca Şıhlar, Alakilise, Karaşıhlar, Taşlıkır 
Belence Belence, Menteşe, Hacılar 
İncedere Merkez, Tahtalı, Ören, Köseköy, Kocaosmanlar 
Güldallı Pınarköy, Sivritaş 
Darıbükü Merkez, Kürüz 
Kasımlar Çürükbelen, Güney, Cami 
İbişler Merkez, Yukarı Kırıntı, Aşağı Kırıntı 
Aşağıyaylabel Karancık, Yaka, Sarıkök, Ayanas, Kartoz, Pumala, Çukur 
Kesme Derindere, Kızılbelen, Cami, Çökek 
Yeşilbağ Belen, Orta Oba, Yokuşbaşı, Tüfekçiler, Öte Oba, Ekizpınar ve Dumanlı 
Değirmenözü Merkez, Osmanlar 
Beydilli Eski Beydilli 
Çaltepe Merkez, Tol, Sular 
Kırkkavak Han, Gökgedik, İntaş, Eğrenlibük, Kumluk, Subaşı, Yazlayeri, Donsuz, Sıdık 
Ballıbucak Dutluca, Kocasarnıç  
Gaziler Dedek, Darıyeri, Yarımkavak, İlbiz, Abıtbükü, Kuyuönü 
Düzağaç Merkez, Kızılcakaya, Çingiller, Çayır 
Altınkaya Merkez, Oluk 
Karabük Camiliköy, Pelitdibi, Akyaka, Armağanlar, Göller 
Bozkaya Çay, Köylüler, Yardibi, Aşağı Karahanlılar, Bozlar, Deliler, Karadağ,  
Etler Merkez, Hapılar 
Akbaş Kızılcık,Saraycık,Onboynuz,Karataşlar, Kelman, Ketenler, Gökçeler, Gücükler 
Karataş Karataş, Kumbağlar, Macarlar, Şerefler 
Bucakköy Merkez ,Aşağıoba , Kabaklar ,Kuşçalı  
Kızıldağ Çorak, Aliçerşilli, Demirciler, Dinek, Müminler, Ankara, Hayatbucak 
Sağırin Kilimli, Eminli, Kepez, Zahmadın, Yukarı Kale, Kolköy, Akboğaz, Hacılar 
Çardak Topsurlar, Haytalar, Kediveliler, Zeybekler, Sarayyeri, Kütükyolu 
Sarıabalı Müftüler, Terziler 
Belkıs  Büyük Belkıs, Küçük Belkıs, Camiliköy, Çolpaklı, Dedeler, Hodalar, Pınarbaşı 
SERİK Akçaalan, Belpınar, Evrenpaşa, Gedik, Kürüş, Kökez, Merkez, Orta, Yeni, Cumalı 
Boğazkent  Ahmediye, Boğazak, Sahil 
Denizyaka Merkez, Yalıngaç 
Çakış Merkez, Ötkünlü, Yeniköy 
Deniztepesi Merkez, Çamiçi, Kemişler, Hacınebiler 

Kaynak: Arazide Yapılan Gözlemler, 2008 
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Mahalle yerleşmelerinin oldukça yaygın olduğu etüt sahasında, özellikle 

dağlık ve engebeli alanlarda mahallelerin yoğunlaştığı görülür. Mahalle 

yerleşmelerin yoğunlaştığı alanlarda su kaynaklarının büyük nüfus topluluklarına 

yetecek kapasitede bulunmaması, tarım topraklarının ancak küçük yerleşim alanlarını 

besleyecek yeterlilikte olması ve ormanlık alanlarının daha çok küçük yerleşim 

üniteleri şeklinde gelişme eğiliminde olması bu durumun nedenlerini oluşturmaktadır  

Tarım alanlarının devamlılık gösterdiği, geçim kaynaklarının yeterli olduğu 

sahil kesiminde yerleşmeler köy ya da belde şeklinde olup, daha toplu bir görünüme 

sahiptir.  

Mahalle yerleşmelerinin çok büyük bir kısmı, verilen göçlerle gittikçe 

küçülmüş ve bu süreç günümüzde de devam etmektedir. Hatta bazıları tamamen 

boşalmıştır. Havzanın dışarıya verdiği göçler devam ettikçe, yakın bir gelecekte 

sadece mahalleler değil köylerin de önemli bir kısmı tamamen ya da kısmen 

boşalmış olacaktır. Hatta bu nüfus kaybı kasaba yerleşmelerini bile fazlaca 

etkilemektedir. Nitekim bu göçlerden daha çok etkilenen havzanın yukarı 

kesimindeki Aksu ilçesine bağlı Yakaafşar, Eğridir’e bağlı Pazarköy, Sütçüler’e 

bağlı Kesme, Kasımlar ve Ayvalıpınar kasabalarının yeni yasayla beraber köy haline 

getirilmeleri bu durumu açıklamaktadır.  

İnceleme alanımızda mahalle yerleşmelerinin dışında, mahallelerin uzağında 

ama mahallelere bağlı daha küçük yerleşim ünitelerine “mevki” denilmektedir 

(Ayvalıpınar’ın Öbektaş mahallesi Kabakçılar mevkii gibi). Bu yerleşmeler birkaç ev 

ve eklentisinden oluşmaktadır.   

2.2.3.9. Geçici Yerleşmeler 

Araştırma sahasını kuzeyden, doğudan ve batıdan çevreleyen dağlık kütleler 

üzerindeki  düzlükler yaylacılık faaliyetlerini önemli hale getirmiştir. Başta havzanın 

kuzeyinde Köprü Çayı’ın ana kolu Sorgun Çayı’nın da kaynağını aldığı, Anamas 

Dağları (2368 m) ve doğuda; Dedegöl (2992 m), Kartoz (2320 m), Dumanlı (2405 

m), Akdağ (2333 m), Kovacık (2153 m) ve Akdağ (1991 m) dağlık kütleleri ile 

batıda; Dulupdağ (2046 m), Kuyucak Dağı (2337m), Sarp Dağı (2548 m), Bozburun 
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Dağı (2505 m) ve Sarpdağ (1427 m) üzerindeki nispeten küçük düzlükler yaylacılık 

faaliyetlerinin toplandığı yerlerdir. Esasen havzadaki en önemli yayla alanları 

Anamas Dağları üzerindeki yüksek düzlüklerdir. 

Tablo-71:  Köprü Çayı Havzası’ndaki Yayla Yerleşmelerinin Bağlı Olduğu Köyler  

  Yerleşme adı  
AKSU Sorgun Yaylası 
Pazarköy Barak Yaylası 
Bağıllı Asak Yaylası 
Karağı Kuzukulağı 
Yakaafşar Sarıalan, Çardak 
Yakaköy Köklü, Kocalan, Sarıalan 
Koçular Barak, Elmaağacı  
Katipköy Asar Yaylası 
Karacahisar Kuzukulağı 
Eldere Kuzukulağı, Kocayayla 
Ayvalıpınar Kuzukulağı 
Kuzca Tota yaylası 
Belence Tota yaylası 
İncedere Tota yaylası 
Kasımlar Tota yaylası 
Aşağıyaylabel Üçoluk 
Kesme Bizim Yayla, Büyük Yayla, Küçük Yayla 
Yeşilbağ Emerdin (Hacılar, Kargaoluğu, Havaoluğu) 
Değirmenözü Belova Yaylası 
Çaltepe Elmalı Yayla 
Gaziler Gürlevik, Üçoluk 
Burmahan Derme 
Karabük Başgölcük Yaylası 
Bozkaya Sarıtaş, Samayıl, Çanakyaran, Yapalak, Olucak, Kızılpınar 
Etler Ovacık 
Akbaş Burkaz, Nanalı, Muharcık 
Karabucak Kel Yayla, Gökalan Yaylası 
Kızıldağ Toka, Gümüşoluk, Kılıçlı 
Sağırin Başyayla- Derme, Akpınar 

      Kaynak: Araştırma sahasında yapılan mülakat çalışmalarına göre düzenlenmiştir(2007). 

İnceleme alanımızda yaylacılık ve buna bağlı göçebe hayvancılık 

faaliyetlerinin oldukça uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Ancak göçebe hayvancılığa 

bağlı yaylacılık faaliyetlerinin eski önemini koruduğu söylenemez. Ayrıca 

günümüzde göçebe yörük aşiretlerinin büyük bir kısmı yerleşik düzene geçmiştir. 

İnceleme alanımızın düne kadar en önemli geçim kaynağı olan keçi üretimi orman 

alanlarına verdiği zarar nedeniyle sınırlandırılmış ve bu nedenle hayvancılık 

azalmıştır. Buna rağmen tarım alanlarının oldukça sınırlı olduğu birçok köyde 

hayvancılık öncelikli uğraş olmaya devam etmektedir. Günümüzde Akdeniz iklim 

koşullarına bağlı olarak yaz sıcaklıklarının özellikle kıyı kesiminde fazlaca 
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yükselmesi;  alternatif bir turizm faaliyeti olarak yayla turizmini önemli hale 

getirmiştir. Bu nedenle kıyı kesiminden bu yaylalara her yaz önemli bir göç 

yaşanmaktadır. 

Havzada yayla yerleşmeleri oldukça yaygındır. Bununla beraber yaylacılık 

havzanın kuzeyinde daha yoğundur. Geçici kıl çadırlardan oluşan yayla 

yerleşmelerine havzanın kuzeyinde daha çok rastlanmaktadır (Foto-26). Bununla 

beraber havzanın kuzeyindeki en önemli yaylalardan, Sorgun Yaylası’nda konar-

göçerlerin sayısı gittikçe azalmıştır. Günümüzde Sorgun Yaylasında, özellikle 

Başpınar Kaynağı ve yakın çevresinde turizm amaçlı olarak kurulan çadırlar Nisan- 

Eylül arasında yoğunlaşmaktadır. Sorgun Yaylası dışında Çayır, Sarıalan ve Köklü 

yaylaları da Aksu çevresindeki önemli yaylalardır. Havzanın kuzeyindeki yaylalar 

Anamas Dağı Silsilesi üzerinde bulunmaktadır. 

Esasen havzadaki birçok köy, eski yayla yerleşmelerinin sürekli yerleşim 

alanına dönüşmesi ile oluşmuştur.  

Havzada yayla yerleşmeleri dışında geçici yerleşme alanı olarak ağıl 

yerleşmeleri de önemlidir. Bu yerleşmeler, etrafı çoğu kere çitlerle çevrilmiş oldukça 

basit hayvan barınaklarından oluşmuştur (Foto-27). Bunun yanında hayvan barınağı 

olarak doğal barınaklar da kullanılmaktadır (Foto-28).  

2.2.4. Kasaba Yerleşmeleri 

22.03.2008 tarih ve 5747 sayılı kanunla,  TÜİK 2007 Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi sonuçlarına göre nüfusu 2000’in altında olan belediyeler il özel 

idaresine devredilip köy ya da mahalle haline getirilmiştir. Mahalleye veya köye 

dönüşen ya da  il ve ilçe belediyesine katılan belediyelerin tüzel kişiliği, organları ve 

bunların hak, yetki ve görevleri ilk genel mahalli idareler seçimine kadar devam 

edecektir. TÜİK 2007 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre nüfusu 

2000’in altında olan; havzanın kuzeyindeki Aksu’ya bağlı Yakaafşar, Eğridir’e bağlı 

Pazarköy ve Sütçüler’e bağlı Ayvalıpınar, Kesme ve Kasımlar kasabaları ile 

havzanın güneyindeki Belkıs’ın yeni yasayla köy haline getirilmesi söz konusudur. 

Ayrıca havzanın kuzeyindeki Aksu ilçe merkezinin nüfusu da 2000’in altındadır. 
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Yeni yasayla bu yerleşim alanlarındaki belediye hizmetleri il özel idareleri ve 

köylere hizmet götürme birlikleri tarafından devam ettirilecektir.  

Ülkemizde daha önce yürürlükte olan 1924 tarih 442 sayılı Köy Kanununa 

göre, nüfusu 2000’i bulan yerleşmeler talep ettikleri takdirde belediye yönetim 

örgütüne kavuşabilmektedirler. Ancak yeni yasayla önceden belediye yönetim 

örgütüne kavuşup, nüfusu son sayımda 2000’in altına düşen yerleşmeler köy haline 

dönüştürülmüştür. Esasen bu yerleşmelerden çoğunluğunun nüfuslarının dışarıya 

verilen göçlerle gitgide azalmakta olduğu sayım yılları incelendiğinde açıkça 

görülebilir. Ancak fonksiyonel açıdan değerlendirildiğinde bu yerleşmeler 

çevresindeki diğer kırsal yerleşmelere nazaran, farklıklar arz etmektedirler. Gerek 

daha gelişmiş olan eğitim ve sağlık hizmetleri, gerekse atölye tipi üretim ve el 

sanatlarının varlığı bu yerleşmeleri diğer kırsal yerleşmelerden ayırmaktadır. Yine bu 

yerleşmelerde tarımsal üretim, yakın çevresindeki diğer kırsal yerleşmelere göre 

daha fazladır. Tüm bu nedenlerle, bu yerleşmelerin idari statüsü değiştirilmiş 

olmasına rağmen, bunlar fonksiyonel açıdan “kasaba” olarak nitelendirilebilir.    

Araştırma sahasında 7 tane kasaba yerleşmesi vardır. Bunlardan 5 tanesi 

havzanın kuzeyinde yer almakta olup, gerek nüfuslarının daha az olması, gerekse 

fonksiyonel açıdan daha az gelişmiş olmaları ile havzanın güneyindeki beldelerden 

ayrılır. Bunlar Yakaafşar, Pazarköy, Ayvalıpınar, Kasımlar ve Kesme’dir. 

Yakaafşar, havzanın kuzeyinde Aksu’ya bağlı bir kasaba olup, Aksu ilçe 

merkezinin 15 km. doğusunda, Aksu-Yenişarbademli yolu üzerindedir. Dedegöl 

dağlarının kuzey eteklerinde oldukça dağlık bir alandan geçirilen bu yolun yapım 

çalışmaları devam etmektedir. Ekilebilen arazisi az olan Yakaafşar’da, geçimlik 

olarak tahıl, sebze ve baklagiller yetiştirilmektedir. Ticari olarak elmacılık, gülcülük, 

kavakçılık ve hayvancılık yapılmaktadır. Kasabada Cumartesi sabah pazar 

kurulmaktadır. Bir ilköğretim okulu (Şehit Ali Kaya İ.Ö.O.) ve bir lisesi (Yakaafşar 

Lisesi) vardır. Kasabada 1 adet hızar ve 2 değirmen vardır. Genellikle taş 

meskenlerin yaygın olduğu kasabanın 2007 nüfus sayımında nüfusu 727’ye kadar 

düşmüştür.   
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Havzanın yukarı kesiminde yer alan kasabalardan bir diğeri de Eğirdir’e bağlı 

Pazarköy kasabasıdır. Eğirdir’den gelen yolun Yılanlı Köyü’ndeki Aksu yol 

ayrımından 5 km. güneydoğuda yer almaktadır. Yılanlı Ovası’nın güneyinde Tepecik 

adlı küçük bir tepenin eteklerinde kurulmuş olan Pazarköy, genel olarak bu tepenin 

kuzey yamaçlarında toplanmıştır. 1992’de güneyindeki Baklan köyü ile birleşerek 

belediye teşkilatına kavuşan kasabanın 2007 nüfus sayımında nüfusu 1122’dir.   

Serik yöresinden gelen konar-göçerler tarafından kurulduğu bilinmektedir. 1 

ilköğretim okulu, 1 lisesi, 1’de sağlık ocağı vardır. 1929 yılında özel bir şirket 

tarafından kurulan Pazarköy Kereste Fabrikası 1945 yılında devletleştirilmiş, 1996 

yılında tekrar özelleştirilmiştir ve 2004 yılında Isparta merkeze taşınmıştır. Kasabada 

bugün itibariyle 4 adet hızar ve 1 adet değirmen vardır. Geçimlik tahıl, sebze ve 

meyve üretimi yapılan kasabada, ticari amaçla elmacılık yapılmaktadır. Ayrıca 

kasabada Cumartesi öğleden sonra pazar kurulmaktadır. 

Ayvalıpınar kasabası, Sütçüler ilçe merkezinin yaklaşık 29 km. 

kuzeydoğusunda yer alır. Köprü Çayı ırmağının geniş tabanlı bir vadi oluşturduğu 

kesimde kurulmuş olup, birbirinden nispeten uzak 9 mahalleden (Ayvalıpınar, Aşağı 

Ayvalı, Çıraklar, Gücükler, Kuz, Öbektaş, Mudarlar, Nuhyeri, Müminler) oluşan 

dağınık bir kasaba yerleşmesidir. Ayvalıpınar kasabasının mahalleleri birbirinden 

uzaktır. Fonksiyonel açıdan kasaba görünümü daha çok merkezde yer alan 

Ayvalıpınar, Aşağı Ayvalı ve Köprübaşı mahallelerinde görülür. Merkeze uzak 

Öbektaş ve Mudarlar gibi mahallelerde kırsal özellikler çok daha belirgin olup, ana 

geçim kaynağı hayvancılıktır. Bunun dışında orman işçiliği mevsimlik bir istihdam 

alanıdır. Ayrıca merkez mahallelerden uzaklaştıkça mesken tipleri de daha kırsal bir 

karaktere sahip olmaktadır. Sütçüler ilçesinin en geniş tarım arazisine sahip 

yerleşmesi olan Ayvalıpınar’da ticari olarak gül (yıllık ortama 80-100 ton gül 

yaprağı) ve elma üretimi yapılmaktadır. Geçimlik olarak tahıl, sebze ve meyve 

üretimi de yapılmaktadır.  1 yatılı ilköğretim bölge okulu, 1 lisesi vardır. Ayrıca 

sağlık ocağı da vardır. Cumartesi sabah, pazar kurulmaktadır. Ayrıca yeni açılmış bir 

de eczanesi vardır.  
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 Havzada ki diğer bir kasaba yerleşmesi de Kasımlar’dır. Kasımlar, Sütçüler 

ilçe merkezine yaklaşık 45 km. uzaklıkta ve ilçe merkezinin doğusunda yer alır. Bir 

vadi yamacında kurulmuş olan Kasımlar, birbirinden nispeten ayrı 3 mahalleden 

(Çürükbelen, Cami ve Güney) oluşan, geçim kaynakları oldukça sınırlı bir kasabadır. 

Geçimlik tahıl, sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Ticari olarak ise kiraz üretimi 

yapılmaktadır. Sulama imkânlarının sınırlı ve tarım alanlarının oldukça az olduğu 

kasabada hayvancılık öne çıkan bir ekonomik faaliyettir. 1 ilköğretim okulu vardır. 

Lise yoktur. Sağlık ocağı vardır. Ayrıca kasabadaki karakol yöredeki güvenlik 

olayları açısından önem taşımaktadır.  Cuma günü pazar kurulmaktadır. Son yıllarda 

başta Isparta ve Antalya-Kumluca olmak üzere dışarıya fazlaca göç verdiği için 

yöredeki diğer yerleşmeler gibi nüfusu azalmaktadır. 2007 sayımında nüfusu 1051 

olduğu için ilgili yasa gereği ilk mahalli seçimlerden itibaren köy haline 

dönüştürülen yerleşim alanlarımızdandır.  

 Isparta il merkezinin yaklaşık 130 km. güneydoğusunda ve Sütçüler ilçe 

merkezinin ise 90 km kadar doğusunda kent yerleşmelerine oldukça uzak bir 

konumda yer alan Kesme kasabası da geçim kaynakları sınırlı bir yerleşim alanıdır. 

Bir vadi sırtında kurulmuş olan kasabada tarım alanlarının sınırlı olmasından dolayı 

hayvancılık ön plandadır. Yaklaşık olarak hemen her ev de bir halı tezgahı 

bulunmaktadır. Kasabada 1 yatılı ilköğretim bölge okulu, 1 lise bulunmaktadır. 

Sağlık ocağı vardır. Pazar günü pazar kurulmaktadır.  

 Havzanın aşağı kesimindeki kasaba yerleşmeleri Boğazkent ve Belkıs’tır. 

Boğazkent, Serik ilçe merkezinin 8 km. güneydoğusunda, kıyı ovası üzerinde 

kurulmuş bir yerleşim alanıdır. Tarımda artan sulama olanakları ile seracılık 

faaliyetleri ve hızla gelişen turizm talebinin bir sonucu olarak nüfusları artan 

Boğazak ve Ahmediye köyleri birleştirilerek 1998 belediyelik haline getirilmiştir. 

Nitekim 1985’te bu köylerin toplam nüfusu 1420 iken, 2007 sayımında Boğazkent’in 

nüfusu 2268’yükselerek % 63 oranında artmıştır. Bugün itibariyle Ahmediye, 

Boğazak ve Sahil mahallelerinden oluşan Boğazkent’in nüfusu yaz aylarından büyük 

oranla artmaktadır. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık ile turizm ve turizme 

bağlı ticaret ve taşımacılıktır. Belek’e komşu olup, turizm yatırımlarının hızla arttığı 
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bir yerleşim alanıdır. Boğazkent beldesinde, 800-1000 yatak kapasiteli 7 adet modern 

otel bulunmaktadır. 1 ilköğretim okulu ve 1 sağlık ocağı bulunan belde göç almaya 

devam etmektedir.   

 Belkıs beldesi de 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe 

kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun”a göre tüzel 

kişiliği kaldırılarak ilk mahalli seçimlerden geçerli olmak üzere köye 

dönüştürülmüştür.  

2.2.5.Yerleşmelerde Mesken Tipleri  

2.2.5.1. Köy Meskenleri 

Kırsal mesken tipleri arazinin jeolojik, jeomorfolojik, klimatik, vejetatif gibi 

doğal özelliklerin yanısıra; mesken sakinlerinin sosyo-ekonomik durumları ve 

kültürel etkenler ile yakından ilgilidir. Havzadaki meskenler yapı malzemeleri, yapı 

elemanları, yapım teknikleri, plan ve süsleme özellikleri bakımından farklıklar 

taşımaktadırlar. Kullanılan malzemeler ağırlıklı olarak taş ve ahşaptır. Havzada 

yaygın olan Mesozoik kalkerleri temel yapı malzemesi olmuştur. Oldukça dirençli, 

kolay işlenebilen ve kolay şekil alabilen özellikte olmaları kalkerleri en önemli yapı 

malzemesi haline getirmiştir. Ahşap malzeme olarak Toros Sediri, Toros göknarı, 

karaçam, kızılçam ve bazen ardıç gibi ağaçlar tercih edilmektedir. Taşıyıcı eleman 

olarak ardıç ve ladin, süslemelerde ise sedir ve göknar kullanılmaktadır. Ahşap 

işlenmemiş haliyle çantı ev yapımında, kırma çatıların yapımında kullanılmıştır. 

Ayrıca kesilmiş hatıl ve kirişler ile Bağdadi duvar yapımında, çıkma ve saçaklarda 

ahşap tercih edilmiş; yazlık gibi balkonlar ile bu balkonların taşıyıcı direkleri de 

ahşaptan yapılmıştır. Çantı tekniğinde yapılan evler gereğinde başka yere taşınarak 

aynı malzeme ile ev yeniden yapılabilmektedir (Kunduracı,1995). 

Havzada genel olarak çadırı andıran küçük boyutlu ve dikdörtgen planlı evler 

yaygındır (Foto-29). Evlerin çatıları çoğu kere kiremit (kısmen alaturka kiremit)  ile 

bazen de hartama adı verilen ahşap yongalar ile kaplıdır. Özellikle Eski Beydilli 

evlerinde olduğu gibi beşik çatılı bazı evlerde üst örtüde kiremit yerine hartamanın 

kullanıldığı örneklere çokça rastlanmaktadır. Bu ahşap yongalar çoğu kere evlerin 
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eklentilerinde kullanılmıştır (Foto-30). Kırsal kesimde kolay temin edilen çevredeki 

doğal malzemeler ana yapı malzemesidir.  Düz, toprak dam yok denecek kadar azdır. 

Esasen toprak meskenlere havzada pek rastlanmaz.  

Havzada genel olarak çatılar iki yöne eğimli , “beşikörtüsü” denilen çatı 

tarzıdır.  Havzanın özellikle kuzey kesiminde dört yöne eğimli kırma çatılardan 

oluşan büyük ev tipleri de görülür. Bacalar genel olarak kare formlu tipik Akdeniz 

Bölgesi baca mimarisi ile yapılmıştır. Beşik çatılarda, çatı eğimleri 40-45º’yi 

bulurken, kırma çatılarda 35-40º arasında değişmektedir. Havzada genel olarak beşik 

örtüsü çatılar yaygın olduğundan evlerin çatı eğimleri nispeten fazladır. Bu durum 

evlerin plan özellikleri arasında yer almakla beraber, yağış miktarı ve türü ile de 

yakından ilgilidir. Özellikle havzanın güneyinde kıyı ovasında 1980’den sonra 

yapılan evlerin üzeri beton ile örtülmüş olup, düz çatılı bir görünüme sahiptir. Bu tür 

çatılar, çatıdan yararlanmak ve ileriki yıllarda üzerine kat çıkmak gibi amaçlarla 

gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ayrıca çatılara güneş kollektörleri yerleştirilmektedir. 

Ancak düz beton çatılı evler, uzun yaz aylarında aşırı sıcak, kışın da soğuk 

olmaktadır. Dolayısıyla bu tür çatılar yörenin iklim şartlarına pek uygun değildir.  

Evlerde ahşap hatıllar ile bağlanan taştan duvarlar,  kireç harcı ile örülmüştür. 

Böylelikle daha sağlam konutların yapımı mümkün olmaktadır. Ancak konutların 

duvarları çoğunlukla büyük taşların aralarına daha küçük taşlar doldurularak harçsız 

bir şekilde örülmüş olup, yığma bina niteliğindedir. Avlu duvarları da taştandır. 

Havzada duvarlar çoğunlukla taş duvardır. Bölge evlerinin ara bölme duvarlarında 

ahşap ve bağdadi duvarlar tercih edilmiştir. Duvarların kalınlıkları havzanın 

kuzeyinde ve yüksek yerlerde 50-60 cm. iken, güney kesinde ise 40-50 cm. kadardır. 

Ayrıca bölgenin özellikle güney kesiminde beyaz badanalı evlerin yaygınlaşması ve 

pencerelerin nispeten küçük olması oldukça uzun yaz sıcaklıklarından korunmak 

içindir. 

Pencere genişlikleri kırma çatılı evlerde fazla iken, havza genelinde daha 

yaygın olan beşik örtüsü tarzı çatılı evlerde ise azdır. Kırma çatılı geniş evlerde 

pencere genişliği ortalama 80x100 cm.dir. Meskenlerin giriş kapıları genellikle 

güney, yer yer doğu bazen de batı kesimde yer almaktadır. 



 

 

183

             
 

 

İnceleme alanındaki evlerin çoğunluğu iki katlıdır. Dağlık kesimlerde tek 

katlı evlerin yaygınlaştığı görülür. Bu tip evlerin yanlarında mutlaka eklentileri 

vardır.  

 Plan elemanları;  avlu, ahır, kiler, odunluk, mutfak gibi servis elemanları ile 

sofa ve odalardan oluşmaktadır. Alt kat daha alçak tavanlı olup, genel olarak 

penceresizdir. Zemin malzemesi sıkıştırılmış toprak, tavan ise ahşaptır. Ahır, 

samanlık ya da odunluk olarak tasarlanmıştır. Giriş kısmı yer yer taş döşemedir. 

Küçük boyutlu evlerde alt katın sadece ahır olarak kullanılabilmesi nedeniyle 

samanlık ve odunluk evin eklentileri şeklinde tasarlanmıştır. Zemin katta penceresi 

olan evlerin, pencereleri yaklaşık 30x30 ebadında küçük pencerelerdir.  

Havzadaki evlerin oda sayıları azdır. Havzanın kuzey kesiminde özellikle 

büyük olarak tasarlanmış, dört yöne eğimli kırma çatılı evlerde ortalama oda sayısı 3 

iken, havzanın güneyinde ve daha geniş bir alanda ise ortalama oda sayısı 2’dir. 

Dağlık kesimlerde genellikle yaşlı ailelerin kaldığı, oda sayısı 1 olan evlerde 

yaygındır. Oda sayılarının az olması sosyo-ekonomik şartlarla yakından ilgilidir.  

Odalarda bulunan davlumbazlı ocak hem ısıtma, hem de aydınlatma 

fonksiyonuna sahiptir. Zemin ve tavan ahşaptandır. Tavanlarda yıldız göbek, en 

yaygın süslemedir. Ayrıca oda içinde gömme dolaplar, yüklük yapının önemli 

elemanları arasındadır. Çoğu kere yüklük bir ahşap bölme ile ayrılarak, gusülhane 

haline getirilmiştir. Sofa, Türk mimarisinde oldukça önemli bir birimdir. Kıyı kesime 

yaklaştıkça dış sofa, havzanın kuzeyinde ise iç sofalı planlar uygulanmıştır. İç sofalı 

evlerde çıkmanın bulunduğu bölümün zemini bir seki ile yükseltilmiştir. Köşk 

denilen bu bölümler bazı evlerde baş oda şeklinde tasarlanmıştır. Ancak köşk denilen 

kafesli çıkmalar havzada yaygın değildir. Geleneksel Türk evlerinde olduğu gibi 

bölge evlerinde baş oda yapma geleneği vardır. Bu odalar çok pencereli ve 

süslemeleri ile dikkat çeker (Kunduracı,1995). 

Havzada, üzeri tamamen kapalı çıkmalar görülmekte beraber (Foto-31), çok 

daha yaygın olan “yazlık” denilen üzeri tamamen açık çıkmalardır(Foto-32). 

Geleneksel Türk evlerinin temel özelliklerinden olan ve tamamen kapalı ve kafesli 
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çıkmalara havzada az rastlanması, bunun yerine tamamen üzeri açık “yazlık”ların 

yaygın olması uzun yaz sıcaklıklarının bir sonucu olmakla beraber,  konar- göçer 

yörük aşiretlerinin yerleşik düzene geçmesi sürecinde çadır hayatının devamı olarak 

görülebilir. Bunlar çoğu kere evin önündedir. Bazen de sağ ya da sol tarafında veya 

arkasında da görülür. Havzanın güneyinde bu yazlıklar bazen evin bir eklentisi 

şeklindedir.  

Bölge evlerinde avlu yapma geleneği yaygın değildir. Çünkü evlerin 

bulunduğu arsalar eğimli ve küçüktür. Bu eğimli yamaçlardaki evlerde zemin kata 

alt, birinci kata ise üst sokaktan girilmektedir.  Yayla kuşağı evleri ahşap unsurların 

ağırlık kazanması ile dikkat çekmektedir.  Konar-göçer yörük aşiretlerinden yerleşik 

hayata geçen toplulukların evleri sade, yalın ve sofasız niteliği ile çadır hayatının 

devamı olarak görülebilir.    

2.2.5.2. Şehir Meskenleri 

Araştırma sahasında yer alan ilçe merkezi ile kasabalarda; yapı malzemesi, kat 

sayısı ve yapı şekli farklılıklar göstermektedir. Kasabalarda kamuya ait binalar 

karkas şeklinde yapılmasına karşın, halka ait olanlarda taş meskenler daha fazladır.  

Kat sayısı genellikle 2, yer yer 3 kat şeklindedir. Kasabalarda da çoğunlukla kamuya 

ait binalarında bulunduğu merkezi alanlarda kısmen modern yapı malzemeleri ile 

inşa edilmiş meskenleri görmek mümkündür.  

 Serik ilçe merkezinde yer alan binalar karkas olup, yapı gereci olarak da tuğla 

(son yıllarda beyaz tuğla), briket, gibi malzemeler kullanılmıştır. Şehir merkezindeki 

binalarda kat sayısı ortalama 5 olmasına karşın, kenar mahallelerde kat sayısı 2’dir. 

Genelde 3 oda, 1 salon şeklinde inşa edilmiş daireler, 130-150 m² arasında bir 

genişliğe sahiptir. Son derece modern bir tarzda inşa edilmiş binalar, kullanıma 

uygunluk arz etmektedir.  

Serik ilçe merkezinde, bilhassa 1980’den sonra yapılan evlerin çok önemli bir 

kısmı üzeri beton ile örtülmüş olup, düz çatılı bir görünüme sahiptir. Bu tür evler, 

çatıdan yararlanmak ve ileriki yıllarda üzerine kat çıkmak gibi amaçlarla düz beton 

çatılıdır. Ayrıca çatılara güneş kollektörleri yerleştirilmiştir. Ancak düz beton çatılı 
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evler, uzun yaz aylarında aşırı sıcak, kışın da soğuk olmaktadır. Dolayısıyla bu tür 

çatılar yörenin iklim şartlarına pek uygun değildir.  

 Serik’in yakın çevresinde son yıllarda gittikçe yaygınlaşan turistik tesisler, 

son derece modern bir görünüme sahiptir. Ayrıca bu tesisler modern yapı teknikleri 

ve modern yapı malzemeleri ile inşa edilmişlerdir. Köprü Çayı Havzası’nın 

kuzeyinde Aksu ilçe merkezinde alternatif bir turizm alanı olarak yayla turizmine 

dönük modern meskenlerde önem arz etmektedir. Bu meskenler 1 ya da 2 katlı site 

halinde inşa edilmiş meskenlerdir. Bunların bir kısmının yapımı devam etmektedir. 

2.2.6. Şehir Yerleşmeleri ve Şehirsel Fonksiyonlar  

Şehirler; demografik yapısı, mesken tipleri, yerleşim alanı, ekonomik ve sosyal 

özellikleri ile ayırt edilmektedirler. Yerleşim alanlarını kır ya da şehir olarak ayırt 

etmek beşeri coğrafyanın önemli konularından biridir. Kır-şehir ayrımında 

araştırmacıların genel olarak birinci sırada incelediği, yerleşim alanının nüfus 

büyüklüğü kriteridir. Bu konuda en yaygın görüşe göre, 10000 nüfus barajı dikkate 

alındığında, havzadaki tek şehir yerleşmesi Serik’tir.  

Serik ilçe merkezinde hizmet ve sanayi sektörünün toplam faal nüfus içindeki 

payı % 88.3, havzanın kuzeyinde Aksu ilçe merkezinde ise % 81’dir. Ancak Serik 

ilçe merkezinin nüfusu 2007 sayımında 49057 iken, Aksu ilçe merkezinin nüfusu 

1903’tür. Dolayısıyla şehirlerin oluşmasında birden fazla unsur etkili olur. Şehir 

öncelikli olarak çevresindeki kırsal yerleşmelere göre çeşitli hizmet alanları 

açısından bir merkez konumundadır.   

Serik Şehri’nde hizmet fonksiyonu başta olmak üzere tarım ve sanayi 

fonksiyonları gelişmiştir. Hizmet alanları içinde, Antalya’nın kıyılarındaki diğer 

yerleşmelerde olduğu gibi, Serik için de turizm bir lokomotif durumundadır.  

Serik ilçe merkezinde faal nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektöründe 

çalışmaktadır. 7646 kişi olan faal nüfusun %  77,7 (5944 kişi) hizmet sektöründe yer 

alır. Aksu ilçe merkezinde ise 545 faal nüfusun % 74,5’i hizmet sektöründe 

çalışmaktadır. Ancak Aksu ilçe merkezinde hizmet sektöründe çalışanların oranının 
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yüksek olması daha çok yönetim merkezi olması ile ilgilidir. Nitekim şehirde, bir ilçe 

teşkilatında bulunması gereken zorunlu kamu kurum ve kuruluşlarının hepsi 

mevcuttur. Bunların dışında çeşitli odalar, kooperatifler ile parti, sendika, dernek, 

vakıf temsilciliklerinin de bulunması ve buralarda çalışan nüfus zaten toplam nüfusu 

az olan Aksu ilçe merkezinin hizmet sektöründe çalışan nüfus oranının yüksek 

olmasını sağlamıştır. Nitekim, Aksu ilçe merkezinde yönetim fonksiyonu ile ilgili 

toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler alanında çalışanların toplam faal nüfus 

içindeki oranı  % 41,7 olup (227 kişi) birinci sırada yer almaktadır. Oysa Serik ilçe 

merkezinde toplam faal nüfus içinde yönetim alanının dışında; toptan ve perakende 

ticaret, lokanta ve otellerde çalışanlar  % 29,8’lik oranla (2277 kişi) birinci sırada yer 

almaktadır.  

2.2.6.1. Yönetim Fonksiyonu 

Serik Şehri, 9 belde 48 köy yerleşmesinin bağlı olduğu bir ilçe yönetim 

merkezidir. 9 beldeden ikisinin nüfusu 3000’in üzerindedir (Belek, Kadriye). 2’si de 

2007 nüfus sayımında 2000’in altındadır (Belkıs, Abdurrahmanlar). Serik, 1926 

yılında ilçe olmuştur. Son yıllarda kent alanı hızla büyümektedir. Bunun için yakın 

köyler zaman içinde belediye sınırları içine dahil edilmiş ve şehrin bir mahallesi 

haline gelmiştir. Şehirle en son birleşen köyler Gedik ve Kürüş’tür. Bu süreç 

günümüzde hızla devam etmektedir. Esasen Serik ilçe merkezi bu süreci, komşusu 

Manavgat ilçe merkezinden daha sonra yaşamaktadır.  

Cumhuriyetin kuruluş döneminde 1935 sayımında nüfusu 665 olan Serik, 2007 

yılında 49057’ye yükselmiş ve yaklaşık 74 kat bir artış olmuştur. Bu da şehrin ne 

denli fazla büyüdüğünü göstermektedir.  

Antalya kıyı ovasında 1926’dan beri ilçe merkezi olan Serik’in fazla 

büyümesinde, yönetim merkezlerinden biri olması fazlaca etkili olmuştur. Çünkü, 

şehirde yönetim fonksiyonunun gelişmesine bağlı olarak zamanla diğer 

fonksiyonlarda gelişmiş ve şehirleşme süreci de hızlanmıştır.  

 Serik Şehri’nde ilçe teşkilatında bulunması gereken zorunlu kamu kurum ve 

kuruluşlarının hepsi mevcuttur. Bunların dışında çeşitli odalar (Esnaf ve sanatkârlar 
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Odası, Ticaret Odası gibi), kooperatifler (Tarım Kredi Kooperatifi gibi) ile parti, 

sendika, dernek, vakıf temsilcilikleri de bulunmaktadır. Ayrıca yönetim fonksiyonu 

içinde  belediye örgütü ve halka ulaştırdığı hizmetlerin de rolü büyüktür.  

2.2.6.2. Ticaret Fonksiyonu  

Serik’te artan turizm talebi ve tarımda modernleşmeye bağlı olarak ticarette 

hızla gelişmektedir.  Serik’te çalışan nüfusun % 29,8’i toptan ve perakende ticaret, 

lokanta ve oteller’de çalışmaktadır. Bununla beraber ilçedeki ticari faaliyetlerin 

önemli bir bölümü tarım ve turizme dönük faaliyetler olarak dikkat çekmektedir. 

Gıda sektörü içindeki ticari kuruluşlar daha çok bakkal, fırın, lokanta ve 

restorantlardır. Tarıma dönük ticari kuruluşlar içinde sebze ve meyve 

komisyoncuları, gübre ve zirai ilaç bayileri ve fideciler önemli yere sahiptir. Turizme 

dönük ticari kuruluşların ilçe merkezinden çok Belek Beldesi’nde yoğunlaştığı 

görülür. İlçe merkezindeki 6 banka ticari faaliyetler açısından büyük önem 

taşımaktadır.  

Serik’te Cuma günü pazar kurulmaktadır. Halk sebze, meyve, giyim ve 

zücaciyeye yönelik ihtiyaçlarını buradan karşılamaktadır.  

2.2.6.3. Sağlık Fonksiyonu  

Serik Şehri’nde sağlık hizmetleri, 1 devlet hastanesi,  3 sağlık ocağı,  1 özel 

hastane, 1 semt polikliniği,  2 özel poliklinik ve 1 özel diyaliz merkezi tarafından 

yürütülmektedir. 

 Serik Devlet Hastanesinde 27 poliklinik vardır. 2  dahiliye, 2  genel cerrahi,  2 

kadın doğum, 2 çocuk polikliniği, 2 ortopedi, 2 göz, fizik tedavi, 3  diş ve  k.b.b., 

üroloji, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji,  acil  polikliniği, aile hekimliği, 

anestezi, polikliniği, cildiye, psikiyatri ile nöroloji polikliniği bulunmaktadır. Serik 

Devlet Hastanesi 127 yatak kapasitesindedir. 32’si uzman ve 17’si pratisyen, toplam 

49 adet hekim vardır. Bilgisayar ağ bağlantısı ile tam otomasyon sistemine geçilmiş, 

gelir tahakkuk, gider tahakkuk, hasta kayıtları ve istatistikler otomasyon sistemi ile 

yapılmaktadır. Ayrıca Radyoloji Ünitesinde Direkt Görüntüleme, Ültrasonografi  ve 
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Bilgisayarlı Beyin  Tomografi; Merkez Laboratuarı’nda Biyokimya, Hematoloji , 

Mikrobiyoloji  ve Patoloji ile ilgili tahliller yapılmaktadır. 

 Serik Şehri’nde devlet Hastanesi dışında 3 tane de sağlık ocağı 

bulunmaktadır. Serik ilçe merkezindeki sağlık ocaklarında 15 doktor, 8 hemşire ve 6 

sağlık memuru görev yapmaktadır. Serik Şehri’ndeki mevcut sağlık kuruluşları 

halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır. Serik’te tedavisi yapılamayan 

hastalar başta Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olmak üzere 

Antalya’daki hastanelere sevk edilerek tedavisi burada yapılabilmektedir.  

2.2.6.4. Kültürel Fonksiyonlar 

Serik Şehri’ndeki kültürel fonksiyonlar içerisinde eğitim kurumları başta gelir. 

Şehir merkezinde 11 ilköğretim okulu (2’si özel ilköğretim okulu), 7 lise, 1 

yüksekokul, 1 mesleki eğitim merkezi,1 halk eğitim merkezi, 5 dershane, 2 sürücü 

kursu, 3 öğrenci yurdu vardır. İlköğretim okullarında 307 öğretmen, 8170 öğrenci ve 

209 derslik,  liselerde yaklaşık 223 öğretmen, 3675 öğrenci, 114 derslik vardır. Buna 

göre okullarda ortalama olarak derslik başına 36 öğrenci düşmektedir. Öğretmen 

başına düşen öğrenci sayısı ise, 22’dir (İlçe Milli Eğitim Müd., 2007).   

Serik ilçe merkezi fazla göç alan bir yerleşim alanı olduğu için derslik ve 

öğretmen ihtiyacı zaman içinde artmaktadır. Esasen bu durum şehrin merkezi 

kısımları ile kenar mahalleleri arasında farklılık arz etmektedir. Örneğin öğretmen 

başına düşen öğrenci sayısı şehrin merkezi kısmında yer Kazım Karabekir 

İ.Ö.O.’unda 27 iken, şehrin kenar mahallelerinden Kürüş’teki Kürüş İ.Ö.O.’unda 

15’tir. Derslik başına öğrenci sayısı da Kazım Karabekir İ.Ö.O.’unda 53 iken, Kürüş 

İ.Ö.O.’unda 23’tür. Bu durum şehrin merkezi kısmında kentleşmenin ve kente ait 

fonksiyonların daha fazla gelişmiş olması ile ilgilidir. Şehir merkezine yakın 

okulların kalabalık olması gün içinde şehir merkezinde nüfusun fazlalaşmasında 

önemli bir etkendir.  

Liselerin etki alanı, ilköğretim okullarına göre daha geniştir. Aynı zamanda    

Köprü Çayı Havzası yaklaşık 2500 km²’lik bir yüzölçüme sahip olmasına rağmen 

toplam 12 lisenin 7 tanesi Serik ilçe merkezindedir. Kırsal kesimde 58 tane 
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ilköğretim okulu varken, lise 4 tanedir. Buna bağlı olarak havzanın güneyinde kırsal 

kesimden,  bir çok öğrenci lise eğitimini tamamlamak için Serik Şehri’ne ya da 

Manavgat ilçe merkezine gitmektedir. Aynı zamanda ilköğretim ikinci kademe 

eğitimi için de şehir merkezine taşıma söz konusudur. 

 Serik’te bulunan Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokulunun 

şehrin kültürel hayatına etkisi büyüktür.  2001 yılında bölgede ihtiyaç duyulan 

nitelikli ara eleman gücünü yetiştirmek amacıyla açılan Serik Meslek 

Yüksekokulu’nda toplam 861 öğrenci öğrenim görmektedir. Yüksekokulda Teknik 

Programlar ve İktisadi ve İdari Programlar olarak iki ana bölüm mevcuttur. Teknik 

Programlar alanında 21, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda ise 3 öğretim 

görevlisi görev yapmaktadır.  

1975’ten bugüne faaliyetlerini sürdüren Halk Eğitim Merkezi’nde; bilgisayar, 

giyim, makine nakışı, masörlük, yerel bez dokuma, emlak danışmanlığı, avcı eğitimi, 

ahşap boyama gibi mesleki teknik kurslar ile yabancı dil, bağlama, anne eğitimi, halk 

oyunları,  yetiştirme, okuma–yazma gibi sosyal ve kültürel amaçlı kurslar 

açılmaktadır. Bu kurslar genel ihtiyaçlar ve yörenin ihtiyaçlarına göre 

belirlenmektedir.  Ayrıca 1988’de kurulmuş Mesleki Eğitim Merkezi’de şehrin 

kültürel fonksiyonunu artıran bir kurumdur. 

 Serik’te 1 halk kütüphanesi, 1 tane de Serik Meslek Yüksekokulu’nun 

kütüphanesi olmak üzere kapsamlı iki tane kütüphane vardır. 1963’te kurulmuş olan 

Serik İlçe Halk Kütüphanesi’nde toplam 17654 kitap olup 2007 itibariyle 13450 

okuyucuya ulaşılmıştır. Kütüphanede 7 personel görev yapmaktadır.    

2.2.6.5. Tarım Fonksiyonu 

Serik ilçe merkezi Antalya Ovası üzerinde, tarımın modern yöntemlerle 

yapıldığı bir yerde konumlanmıştır. Serik ilçe merkezinde tarımla uğraşan nüfus 

toplam faal nüfusun % 11,7’lik bir kısmını oluşturmaktadır. Nüfusun bir bölümünün 

tarımla uğraşmasında, Serik Şehri’nin ülkemizin en önemli tarım alanlarından biri 

olan Antalya Ovası üzerinde kurulmuş olması etkili olmuştur.   
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Serik Şehri’nin tarım arazisi 10,412 km²’dir (İlçe Tarım Müd.,2008). Tarımla 

uğraşan nüfus ise 891 kişidir. Tarım arazisinin büyüklüğü şehrin ekonomisinde 

tarımın önemini göstermektedir. Tarımsal faaliyet olarak en çok meyvecilik ve 

özellikle narenciye, örtü altı sebze üretimi, pamuk, mısır, buğday, açık tarla sebze 

üretimi ve son yıllarda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır.  

Genel olarak kent yerleşmelerinde tarımla uğraşan nüfusa ait meskenler şehrin 

kenar mahallelerinde bulunur. Yakın zamana kadar Serik’te ise sera alanlarının 

şehrin merkezi mahallelerine kadar sokulması, meskenlerin seralarla iç içe olmasına 

neden olmuştur. Bununla beraber son yıllarda hızlı kentleşme ve dolayısıyla konut 

ihtiyacının artmasına paralel olarak, seraların önemli bir kısmının söküldüğü ve 

yerine modern konutların yapıldığı sıkça gözlenmektedir. Bu nedenle tarımla uğraşan 

nüfus giderek azalmakta ya da şehir merkezinden uzak kenar mahallelerde 

yaşamaktadırlar.  

Bununla beraber Serik Şehri tarımsal etkinlikler açısından önemli bir merkez 

olmaya devam etmektedir. Serik ilçe merkezinde 3 tane tarım kooperatifi vardır. 

Serik  İlçesi Örtü Altı Sebze Üreticileri Birliği’nin 397 üyesi vardır.  Serik İlçesi Bal 

Üreticileri Birliği’nin ise 18 üyesi vardır. Serik Şehri’nde, kent yaşamının bir sonucu 

olarak hayvancılıkla geçimini temin eden nüfus da azalmıştır.  

2.2.6.6. Sanayi Fonksiyonu 

Sanayi sektörünün toplam nüfus içindeki payı hizmet ve tarım sektörünün 

gerisindedir. Faal nüfusun % 10,6’sı (806 kişi) sanayi sektöründe istihdam edilmiştir. 

Turizm ve tarımın ön plana çıktığı yörede sanayinin payının düşük olduğu gözlenir. 

Sınırlı sayıdaki sanayi faaliyetleri de tarıma dayalı sanayi faaliyetleridir. Serik ve 

yakın çevresinde 1 adet küçük sanayi sitesi ile 14 adet fabrika vardır. Buralarda 

yaklaşık 1200 kişi çalışmaktadır. Sanayi tesisi olarak 1 adet çirçir fabrikası, 1 adet 

çivi fabrikası, 2 adet plastik fabrikası, peynir, lokum ve şeker işleme tesisi 

bulunmaktadır. 
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Serik Sanayi Sitesi’ndeki toplam 182 işyeri bulunmaktadır. Toplam çalışan 

sayısı 570’dir. Toplam işyerinin  % 30’u soğuk demirci,  % 29’u oto tamircisi, , % 

22’si marangoz, % 11’i tornacı, % 4’ü zirai alet imalatçısı, % 3’ü mobilyacıdır. 

2.2.6.7. Turizm Fonksiyonu 

 Serik ilçe merkezi, ülkemizin en önemli turizm bölgesi olan Antalya turizm 

bölgesi içinde yer almaktadır. Esasen Serik ve yakın çevresindeki kentleşmede en 

etkili ekonomik fonksiyonlar turizm ve modern tarım faaliyetleridir. Başta Akdeniz 

iklim şartlarına bağlı olarak güneşlenme süresinin uzun olması deniz turizminin 

gelişmesine neden olmuştur. Özellikle Belek Beldesi, ülkemizin en önemli turizm 

merkezlerindendir. Ayrıca Serik çevresi, doğal, tarihi ve kültürel değerler açısından 

da büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. EKONOMİK COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ 

3.1. TARIM 

3.1.1. Genel Bakış 

Köprü Çayı Havzası’nın büyük bir kesiminde en önemli geçim kaynakları 

tarım, hayvancılık ve ormancılıktır. Kıyı ovası dışında yine havzanın büyük bir 

bölümünde yapılan tarım faaliyetleri geçimlik tarımdır. Ticari amaçlı tarım 

faaliyetleri daha çok havzanın güneyinde kıyı ovası üzerinde yapılmaktadır. 

Havzanın güneyindeki geniş kıyı ovasında özellikle son yıllarda artan sulama ve 

ıslah çalışmaları ticari amaçlı tarımsal üretimin artmasına neden olmuştur.  

Köprü Çayı üzerindeki sulama ve ıslah çalışmaları D.S.İ. tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Kıyı ovası üzerinde 1968-1971 arasında işletmeye açılan sulama 

ile ırmağın doğu ve batı kesiminde 16800 hektar arazi ve 1995’te işletmeye açılan 

sulama ile 1300 hektar arazi sulanmaktadır. Bu işletmelere yıldan yıla yeni sulama 

alanları ilave edilmektedir. Yine D.S.İ. tarafından Sağırin Köyü’nde 400 hektar, 

Bucakköy’de 800 hektar, Çardak Köyü’nde 300 hektar, Karabük Köyü’nde 50 

hektar, Çaltepe Köyü’nde 400 hektar, Değirmenözü Köyü’nde 100 hektar arazi 

sulanmaktadır. Bu sulama işletmelerinden kıyı ovasındakiler sulama birliğine; 

köylerde olanlar köy tüzel kişiliklerine devredilmiştir. Günümüzde bu çerçevede 

havzanın aşağı kesiminde 20150 hektar arazide sulama yapılmaktadır.  

Havzanın kuzeyinde Yılanlı Polye Ovası üzerinde 1984’te işletmeye açılan ve 

günümüzde sulama birliğine devredilen sulama faaliyeti ile de 2800 hektar arazi 

sulanmıştır. Yine havzanın kuzeyinde Sorgun Yaylası’nda 1397 m. kotta 2001 

yılında hizmete açılmış olan Sorgun Barajı, sulama amaçlı olarak kurulmuş olup, 

havzadaki tek önemli baraj durumundadır. Normal su kotunda 9,1 km²’lik yüzey 

alanına sahip olup, ortalama su seviyesi hacmi 12,61 hm3’tür. Talvegden yüksekliği 

33,50 m.dir. Baraj 3207 ha.’lık bir sulama alanına sahiptir (D.S.İ. XVIII. Bölge 

Müd.,2008). Sorgun Deresi’nden Yılanlı Polye Ovası’na gelen suyun bir bölümü 
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(yıllık 97.82 hm3) Yılanlı Tüneli ve derivasyonu ile Çayköy (HES) elektrik santraline 

gelir ve daha sonra Eğirdir Gölü’nü takviye eder(Isparta Çed Raporu,2007). Yine 

D.S.İ. tarafından havzanın yukarı kesiminda Sorgun Barajı dışında Koçular ve 

Karağı köylerinde sulama amaçlı göletler inşa edilmiştir. Havza içinde sulama 

faaliyetleri dışında da sulu tarım faaliyetleri yapılmakla beraber bu faaliyetler kısmi 

öneme sahiptir.   

Tablo-72: Köprü Çayı Havzası’nda Sulama Alanlarına Göre Tarım Ürünlerinin 
Ekim Alanları (da) 

Tarım Ürünleri Köprü Çayı 
C+P 

Deniztepesi Yılanlı C+P 

Hububat - 654 1107 
Baklagiller 537 - 1094 
Bostan 11706 - - 
Pamuk 15324 54 - 
Yerfıstığı 1093 - - 
Çiçek Bahçesi 91 - 91 
Susam 242 325 - 
Mısır 24590 - 321 
Her Çeşit Fidan 13209 650 1314 
Bağ 4 - - 
Zeytin 346 12 - 
Her Çeşit Meyve 2497 - 4662 
Çilek 5 - - 
Narenciye 10335 45 - 
Her Çeşit Sebze 5196 965 - 
Patates 3 - 162 
Soğan, Sarımsak 6 5 - 
Yem Bitkileri  6606 - 189 
Kavak, Okaliptüs 505 - 1453 
Mevsim Dışı Sulama 11100 1080 - 
II. Ürün Mısır 43 - - 
II. Ürün Pamuk 787 - - 
II. Ürün Her Çeşit Sebze 2284 715 - 
Toplam 106509 3790 10393 

Kaynak: D.S.İ. XIII. ve XVIII. Bölge Müdürlükleri (2007) 

Ayrıca Köprü Çayı ve kolları üzerinde özellikle kış ve ilkbahar aylarında 

zaman zaman yaşanan seyelan; taşkınlara ve toprak erozyona neden olmakta ve tarım 

arazilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çerçevede yine D.S.İ. tarafından taşkın 

koruma, erozyon ve rusubat kontrol tesisleri inşa edilmiştir.  

İnceleme alanında tarımsal faaliyetler rölief, iklim, toprak, bitki örtüsü ve  

litolojik yapı gibi doğal çevre şartları ile; sulama, gübreleme, toprak bakımı, tohum 

ıslahı, çiftçi eğitimi, teknolojik gelişmeler ve ekonomik durum gibi beşeri çevre 
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faktörlerinin kontrolündedir. Havzanın büyük bir kısmı dağlık bir görünüme sahiptir. 

Dolayısıyla tarıma elverişli arazi miktarı oldukça sınırlıdır. Ayrıca tarım arazisi 

olarak kullanılan arazinin önemli bir kısmı orman rejimli arazilerdir. Buna karşın, 

oldukça verimli topraklara sahip kıyı ovasında da artan turizm yatırımları ve hızlı 

kentleşmenin bir sonucu olarak tarım arazileri gittikçe sınırlanmaktadır. Örneğin 

Serik İlçe Merkezi’nin kenar bölgelerindeki sera alanlarının önemli bir kısmı 

günümüzde şehir içinde kalmıştır. Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımı, 

zaten sınırlı tarım arazisine sahip havzada büyük bir problem oluşturmaktadır. 

3.1.2. Tarım Arazilerinin Kullanımı 

 Köprü Çayı Havzası’nın yaklaşık 2498 km2’lik alanı içinde toplam tarım 

arazisi 258 km2 olup, toplam arazinin % 10,4’lük bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla havzada tarım arazileri oldukça yetersizdir. Mevcut tarım arazileri içinde 

de kuru tarım alanları toplam tarım arazisinin yarısını oluşturmaktadır (% 50). Sulu 

tarım alanları yıldan yıla önemli artışlar göstermekle beraber, havzanın topografik 

şartları bunu önemli ölçüde sınırlandırmaktadır.    

 Kuru tarım alanlarının büyük bölümünü buğday ekim alanları 

oluşturmaktadır. Bu durum geçimlik tarım faaliyetlerinin egemen olması ile ilgilidir. 

Sanayi ürünleri ekim alanları toplam tarım alanlarının % 16’sını 

oluşturmaktadır(41249 da). Bu arazilerinde büyük bölümü havzanın aşağı kesiminde 

yer alır. Sebze alanları % 9,1 (23403 da.), meyve alanları % 10,4 (35398 da.), 

Kavaklık ve fidanlık alanları % 6’lık bir paya sahiptir (15372 da.). % 10,5’lik bir 

paya sahip nadas arazileri daha çok havzanın yukarı kesiminde yer almaktadır 

(27192 da.). Elbette bu durum havzanın kuzeyinde belirginleşen karasal iklim 

özellikleri ile ilgilidir.   

  Havzanın yukarı kesimi ile aşağı kesimi arasında tarımsal etkinlikler 

açısından önemli farklar göze çarpmaktadır. Bu durum üzerinde iklim 

özelliklerindeki farklılaşma temel neden olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle tarım 

arazilerinin kullanımı ve tarımsal üretim havzanın yukarı kesimi ile havzanın aşağı 

kesimi için ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  
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     Tablo-73:  Köprü Çayı Havzası’nda Tarım Arazilerinin Kullanımı 

  

  Kaynak: Aksu, Sütçüler, Eğirdir, Manavgat ve Serik İlçe Tarım Müd. (2007) 
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                   Şekil -43:  Köprü Çayı Havzası’nda Tarım Arazilerinin Kullanımı (2007) 

Havzanın yukarı kesiminde toplam arazinin (1063 km2) sadece % 6,7’si (71,4 

km2) tarım arazisi iken; aşağı kesiminde toplam arazinin (1427 km2) %13’ü (188 

km2) tarım arazisidir. Dolayısıyla iki kattan fazla bir oransal artış meydana gelmiştir. 

Bunun yanında havzanın kuzey kesiminde toplam tarım arazilerinin % 51’ini ekilen 

tarla ürünleri oluşturmaktadır. Bununda % 78’sini buğday ekim alanları (29323 da) 

oluşturur. Havzanın kuzey kesiminde sulama imkânlarının sınırlı olması kuru tarım 

alanlarının fazla olmasına neden olmuştur. Ayrıca nadas alanları da toplam arazinin 

% 20’sini oluşturmaktadır (14145 da.). Sulu tarım alanları ise toplam tarım arazisinin 

sadece % 19’unu oluşturmaktadır(13816 da.). Bunun % 12.3’ü meyve alanlarını 

(8803 da.) ve % 3,8’i ise sebze alanlarını (2696 da.) oluşturmaktadır. Sulu tarım 

alanları içinde dikim alanlarının ekim alanlarına göre belirgin bir şekilde fazla olması 

 Arazi Kullanımı Ekim Alanı (da) % 
Tarla Ürünleri 101309 39,2 
Nadas  27192 10,5 
Sanayi Ürünleri 41249 16,0 
Meyve Ürünleri 35398 13,7 
Sebze Ürünleri 23403 9,1 
Kavaklık-Fidanlık 15372 6,0 
Diğer  14308 5,5 
Toplam Tarım Arazisi 258231 100,0 
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arazinin toprak ve rölief özellikleri ile yakından ilgilidir. Toplam tarım arazilerinin % 

10’u da mera alanı olarak kullanılmaktadır (7261 da.). 

Tablo-74:  Havza’nın Yukarı Kesiminde  Tarım Arazilerinin Kullanımı (2008) 

 Arazinin Kullanımı Dekar %
Ekilen Tarla 36154 50,7
Nadas 14145 19,8
Ekilen Sebze 2696 3,8
Meyvecilik 8803 12,3
Kavaklık-Fidanlık 2317 3,2
Çayır- Mera 7261 10,2
Toplam 71376 100

               Kaynak: Aksu, Sütçüler, Eğirdir İlçe Tarım Müd.(2007) 
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Şekil-44: Havzanın Yukarı Kesiminde  Tarım Arazilerinin Kullanımı (2007) 

 Havzanın aşağı kesiminde tarım arazilerinin kullanımında önemli farklılıklar 

gözlenmektedir. Kuru tarım alanlarının toplam tarım arazisi içindeki oranı önemli 

ölçüde azalmıştır (% 32,2). Sulu tarım alanlarının oranı ise % 50’nin üzerine 

çıkmaktadır. Bu artış elbette sulama imkânlarındaki artış ile ilgilidir. Bu da daha 

ziyade kıyı ovasındaki sulu tarım faaliyetlerinden kaynaklanır.  Sulu tarım alanları 

içinde sanayi bitkileri ekim alanı % 20,4’lük bir oranla ilk sırada yer alır (41249 da.). 

Sebze alanları % 10,4 (20957 da.), meyve ekim alanları ise % 13,1’lik bir paya 

sahiptir (13187 da).  
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Sulu tarım alanları içinde % 6,5’lik bir alan fidanlık alandır (13209 da.). Ayrıca % 

0,3’lük alan kavak ve okaliptüs alanıdır (505 da.). Havzanın aşağı kesiminde sulu 

tarım alanlarındaki oransal artışın yanında arazi miktarında da çok belirgin bir 

büyüme gözlenmektedir. Sebze alanları havzanın kuzeyinde 2446 da. iken; güneyde 8 

kattan fazla bir artış ile 20957 da.’a ulaşmıştır. Meyve alanları da 3 kattan fazla bir 

artış ile 26957 da.’a yükselmiştir.      

Tarım arazilerinin kullanımında havzanın kuzeyi ile güneyi arasındaki bu 

değişim, geçimlik tarımdan, ticari amaçlı tarım faaliyetlerine geçiş ile ilgilidir. 

Nitekim havzanın güneyinde ekim ve dikim alanlarında ürün çeşidi azalmış, tek 

ürünün hakim olduğu geniş araziler ortaya çıkmıştır.  

Tablo-75: Havzanın Aşağı Kesiminde Tarım Arazilerinin Kullanımı  
Tarım Ürünleri Ekim Alanı (da) % 
Tahıllar (kuru tarım alanı) 64910 32,2 
Nadas 12982 6,4 
Sanayi Bitkileri  41249 20,4 
Meyve Alanı 26515 13,2 
Sebze Alanı 20957 10,4 
Baklagiller 537 0,3 
Yem Bitkileri  6606 3,3 
Fidanlık, kavak, okaliptüs 13714 6,8 
Diğer Ürünler 14308 7,1 
Toplam Tarım Alanı 201778 100,0 

    Kaynak: Manavgat ve Serik İlçe Tarım Müd. (2007) 

        

32,2%

6,4%

20,4%

13,2%

10,4%

6,8%

7,1%

3,3%
0,3%

Tahıllar (kuru
tarım alanı)
Nadas

Sanayi Bitkileri 

Meyve Alanı

Sebze Alanı

Baklagiller

Yem Bitkileri 

Fidanlık, kavak,
okaliptüs
Diğer Ürünler

 

Şekil -46: Havzanın Aşağı Kesiminde Tarım Arazilerinin Kullanımı (2008) 
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3.1.3. Başlıca Tarım Ürünleri 

Tarım ürünleri içinde gerek ekim alanları gerekse üretim miktarları açısından 

en büyük pay tarla bitkilerine aittir. Tarla bitkilerinin ekim alanlarının büyük bir 

bölümü kuru tarım alanlarıdır. Kuru tarım alanları da tahıl üretim alanlarıdır. Sulu 

tarıma ihtiyaç duyan endüstri bitkileri ise havzanın kuzeyinde sınırlı bir alana sahip 

iken; havzanın güneyinde geniş yer kaplamaktadır.    

3.1.3.1. Tahıllar 

İnceleme sahasında tahıl tarımı yapılan arazi (123573 da.) toplam tarım 

arazisinin % 48’lik bir kısmını oluşturmaktadır. Tahıl arazileri içinde en büyük pay  

% 73’lük oranla buğday ekim alanlarına aittir (90338 da.). Buğday ekim alanlarını % 

20’lik bir oranla mısır ekim alanları takip eder (25034 da.). Arpa ekim alanları % 

6,5’luk bir orana sahiptir (7997 da.). Son yıllarda tritikale ekim alanlarında bir artış 

görülmektedir. Çünkü tritikale, adaptasyon özellikleri fazla olduğu için çorak 

toprakların değerlendirilmesi maksadıyla ilçe tarım müdürlükleri tarafından teşvik 

edilmektedir. Bunun yanı sıra verimli topraklarda yüksek sap ve dane verimine 

sahiptir. Hayvanlığın büyük önem taşıdığı bölgemizde yem ihtiyacının karşılanması 

için de üretimi önem taşımaktadır. 

Havzanın önemli bir bölümünde kırsal yerleşmeler içinde buğday ekim 

alanlarının fazla olduğu yerleşmeler genel olarak nüfusu daha kalabalık olan 

yerleşmelerdir. Bu durum Köprü Çayı Havzası’nda geçimlik tarımın egemen 

olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim temel besin hammaddesi olan buğdayın 

geçimlik tarım yapan ailelerde öncelikli olarak ekiminin yapıldığı gözlenir. Yine 

sulama olanaklarının oldukça sınırlı olduğu yerleşim alanlarında kuru tarım 

alanlarının ve öncelikle buğday ekim alanlarının daha fazla olduğu gözlenir.  

Havzanın yukarı kesiminde buğday ekim alanlarının daha fazla olduğu yerleşim 

alanları Kesme, Ayvalıpınar, Kasımlar, Yakaafşar, Yaka, Koçular, Aksu, Yılanlı, 

Bağıllı, Pazarköy, Aşağıyaylabel’dir. Buna karşın havzanın yukarı kesiminde Eldere, 

Elecik, Yukarıyaylabel, Güldallı, Belence, Kuzca ve Çukurca gibi oldukça dağlık 
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köylerde arazinin çok yetersiz olması nedeniyle buğday ekim alanları oldukça azdır. 

Esasen bu yerleşim alanlarında nüfus miktarı da önemli ölçüde azalmıştır. 

Tablo-76: Köprü Çayı Havzası’nda Tahıl ve Baklagillerinin Ekim Alanları ve     Üretim 
Miktarları 

 Ekim Alanı (Dekar) Üretim Miktarı (Ton) 
Buğday 90338 37837 
Arpa 7997 2399 
Mısır 25034 17423 
Baklagiller 1367 958 

Kaynak: Aksu, Sütçüler, Eğirdir, Manavgat ve Serik İlçe Tarım Müd. (2007) 

Havzanın aşağı kesiminde buğday ekim alanlarının en fazla olduğu yerleşim 

alanları Yeşilbağ,  Düzağaç, Gaziler, Bozyaka gibi köylerde ve özellikle kıyı 

ovasında Boğazkent, Belkıs, Serik, Sarıabalı ve Deniztepesi’dir. Buna karşılık 

Ballıbucak, Kırkkavak, Etler gibi oldukça dağlık köyler ile kıyı ovasında arazisinin 

büyük bölümü sulu tarım alanı olan Büklüce ve Denizyaka gibi köylerde buğday 

ekim alanları oldukça azdır. Arazisi çok dağlık ve tarla alanları yetersiz olan 

köylerde birincil ekonomik faaliyet küçükbaş hayvancılık olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Havzanın yukarı kesimi ile aşağı kesiminde dekar başına alınan verimde de 

büyük farklıklar gözlenmektedir. Havzanın kuzey kesiminde dekar başına verim 

ortalama 250 kg. iken bu oran aşağı kesimde dekar başına 500 kg. çıkmaktadır. Bu 

artış öncelikle yıllık yağış miktarındaki artış ile ilgilidir. Ayrıca eğim değerlerindeki 

azalma da toprak kalınlığını ve dolayısıyla verim değerlerini etkilemektedir. Bunun 

dışında havzanın kuzeyinde sulama olanaklarının geliştiği Yılanlı Polye Ovası’nda 

verim değerlerinin dekar başına 400 kg.’ın üzerine çıktığı gözlenir. Havza içinde 

sulama olanaklarının geliştiği alanlarda yetişme dönemindeki kısmi sulamalar bile 

verim değerlerini önemli ölçüde artırmakta ve üretimde yıllara bağlı dalgalanmaları 

önemli ölçüde azaltmaktadır.  

Köprü Çayı Havzası’nda üretim miktarlarında da önemli farklılıklar gözlenir. 

Buğday üretim miktarı 90338 da. arazide toplam 37837 tondur. Ancak bu üretimin 

yaklaşık % 80’i havzanın güneyinde elde edilmektedir. Mısır üretiminde ise bu fark 
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çok daha belirgindir. Havzada 25034 da.’lık arazide toplam 17423 ton üretim 

yapılmıştır. Toplam üretimin % 98’i havzanın aşağı kesiminde elde edilmiştir. Arpa 

üretiminde ise havzanın kuzeyi ile güneyi arasında fazla bir fark gözlenmez. Esasen 

arpa üretimi geçmiş yıllara nazaran azalmıştır. Bu durum, hayvan yemi olarak arpa 

yerine besin değeri yüksek ürünlerin, tercih edilmesi ile ilgilidir. 

          Araştırma sahasındaki 1367 da. arazide yaklaşık 958 ton bakliyat üretimi 

yapılmıştır. En fazla üretimi yapılan baklagiller fasulye ve nohuttur. Baklagillerin 

üretiminde en büyük pay fasulyenindir. Baklagillerde üretim geçmiş yıllara nazaran 

önemli ölçüde azalmıştır. Havzanın aşağı kesiminde 2006 yılında 1354 da. arazide 

744 ton üretim yapılmış iken; 2007 yılında toplam 537 da. ekim alanında 350 ton 

üretim gerçekleşmiştir. Ancak ekim alanında önemli ölçüde azalma olmakla beraber, 

sulama olanaklarındaki gelişme ile verim miktarında önemli oranda artış yaşanmıştır.   

3.1.3.2. Endüstri Bitkileri 

Köprü Çayı Havzası’nda sanayi bitkisi olarak en fazla mısır ve pamuk üretimi 

yapılmaktadır (Foto-35). Bunun yanında yerfıstığı ve susam üretimi de 

yapılmaktadır. Toplam tarım arazisinin % 16,8’ini sanayi bitkileri oluşturmaktadır 

(41249 da.). Sanayi bitkileri içinde ekim alanı en fazla olan mısırdır. 2007 yılında, 

25034 da. ekim alanında 17424 ton üretim yapılmıştır. Havzanın yukarı kesiminde 

ekim alanları havzanın güneyine nazaran oldukça azdır. Toplam mısır ekim alanların 

% 90’dan fazlası havzanın güneyindedir. Havzanın güneyinde verim değerleri de 

oldukça yüksektir. Esasen havzanın güneyinde mısır bir sanayi bitkisi niteliğinde 

olup, ticari öneme haizdir. Havzanın yukarı kesiminde mısır üretiminin yoğunlaştığı 

yer Yılanlı Polye Ovası’dır.   

Köprü Çayı Havzası’nda mısır üretimin en fazla yoğunlaştığı yer kıyı ovasıdır.  

Boğazkent, Belkıs, Serik, Çakış ve Sağırin üretimin en fazla yapıldığı yerleşmelerdir. 

Araştırma sahasının en önemli ekonomik faaliyetlerinden olan hayvancılığının 

içinde bulunduğu ekonomik sorunlar giderek büyümektedir. Üretim girdileri, 

özellikle yem giderleri son derece yüksektir. Ürün fiyatları da oldukça düşük 

seviyelerdedir. Tüm bunların yanında, hayvanlara kaliteli kaba yem özellikle de su 
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bakımından zengin yem yeteri kadar yedirilememektedir. Bu nedenlerle 

hayvanlardan yeterli verim alınamamaktadır. Bu nedenle silajlık mısır üretimi il 

tarım müdürlükleri tarafından desteklenmektedir. Vejetasyon süresi oldukça kısa 

olan ve verim değeri yüksek ve kullanım alanları fazla olan mısır üretimi 

artmaktadır. Köprü Çayı sulama alanında 2006 yılında 15566 da. olan ekim alanı, 

2007 yılında 24633 da.’a yükselmiştir.  

Mısırdan sonra en fazla ekimi yapılan sanayi bitkisi pamuktur. Antalya 

İli’ndeki toplam pamuk ekim alanının (42090 da.) yaklaşık % 70’i (30000 da.) Serik 

Ovası’nda yer almaktadır. Dolayısıyla havzanın güney kesimi önemli pamuk üretim 

alanlarından olan Serik Ovası içinde yer almaktadır. Araştırma sahası içinde 2006 

yılında 19420 da. olan pamuk ekim alanı var iken,  2007’de 16165 da.’a gerilemiştir. 

Pamuk üretiminde dalgalanmalar olmakla beraber son yıllarda hem ekim alanında 

hem de üretim miktarında genel olarak azalma devam etmektedir. Bu durum elbette 

üretim maliyetlerindeki artışla yakından ilgilidir. Pamuk ekim alanlarını yere yer yaş 

sebze (özellikle açık tarla biber) ve narenciye üretimi almaktadır. Ayrıca Eylül 

döneminde hasadı yapılan pamuk, bu dönemde zaman zaman yaşanan sağanak 

yağmurlardan büyük ölçüde etkilenmekte ve üretimde önemli düşüşlere neden 

olmaktadır.   

Pamuk üretimi, havzanın sadece güney kesiminde yapılabilmektedir. İklim ve 

toprak özelliklerinin uygun olmadığı iç kesimlere doğru pamuk üretimi hızla 

azalmaktadır. Ekim alanlarının ve üretim miktarının en fazla olduğu yerleşmeler 

Boğazkent (2200 da.), Denizyaka (650 da.), Serik(800 da.), Belkıs(550 da.)’tır. Kıyı 

ovasındaki diğer yerleşmeler ile iç kesimlere doğru Karataş, Sağırin, Bucakköy ve 

Akbaş gibi yükseltisi az yerleşmelerde pamuk ekim alanları tamamen azalmıştır. 

Araştırma sahasında mısır ve pamuk dışındaki endüstri bitkilerinin ekim 

alanları ve üretim miktarları oldukça sınırlıdır. 2007 yılında 1093 da. ekim alanında 

601 ton yerfıstığı ve 242 da. ekim alanında 19 ton susam üretimi gerçekleşmiştir. 

Ayrıca mısır ve pamuğun ikinci ürün olarak da ekimi yapılmaktadır.  
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Köprü Çayı Havzası’nda süs bitkileri üretiminde son yıllarda önemli artışlar 

gözlenmiştir. Havzanın kuzeyinde özellikle gül üretimi günümüzde de önemini 

devam ettirmektedir. Yılanlı sulaması kapsamında 91da. ekim alanında yaklaşık 100 

ton gül üretimi gerçekleştirilmiştir(2008). Bu üretim özellikle Ayvalıpınar çevresinde 

yoğunlaşmıştır. Havzanın güneyinde ise çiçek, bir sanayi bitkisi olmaktan ziyade bir 

süs bitkisi olarak üretilmektedir. Araştırma sahasının aşağı kesiminin de içinde 

bulunduğu Antalya kıyı ovası ülkemizin süs bitkileri üretiminde en önemli üretim 

alanı haline gelmiştir. Toplam süs bitkileri üretiminin de %80’den fazlasını kesme 

çiçek oluşturmaktadır. Özellikle kesme çiçek üretimi plastik seralarda yapılmaktadır. 

En fazla üretimi yapılan süs bitkisi karanfildir.  

Tablo-77: Köprü Çayı Havzası’nda Sanayi Bitkilerinin Ekim Alanları(da) ve                      
Üretim Miktarları (ton) 

 Ekim Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) 
Pamuk 15324 6129,6 
Yerfıstığı 1093 601,2 
Çiçek Bahçesi 182 291,1 
Susam 242 19,4 
Mısır 24991 17393 
II. Ürün Mısır 43 31 
II. Ürün Pamuk 787 30 

Kaynak: Aksu, Sütçüler, Eğirdir, Manavgat ve Serik İlçe Tarım Müd. (2007) 
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Şekil-47: Köprü Çayı Havzası’nda Sanayi Bitkilerin Ekim Alanlarına Göre Dağılımı  
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 3.1.3.3. Yem Bitkileri 

Araştırma sahasında yem bitkileri içinde en fazla fiğ ve yonca ekimi 

yapılmaktadır. Ayrıca korunga ve hayvan pancarı ekimi de yapılmaktadır. Yem 

bitkilerinin toplam tarım arazisi içindeki payı % 3,4’tür (8689 da). Ancak bu oran 

yanıltıcı olabilir.  Esasen yem bitkisi olarak tahıllar daha fazla kullanılmaktadır. 

Bununla beraber havzada hayvancılık oldukça önemli olduğu halde yem bitkilerinin 

ekim alanının sınırlı olduğu gözlenir. Özellikle hayvancılığın birincil faaliyet 

durumunda olduğu dağ köylerinde bu sorun ön plandadır.  Arazinin oldukça yetersiz 

olması nedeniyle mevcut arazilerin daha öncelikli ve daha ekonomik ürünlere 

ayrılmış olması bu durumun nedenlerindendir. Yem ihtiyacının karşılanması için son 

yıllarda silajlık mısır üretimi desteklenmektedir.  

3.1.3.4. Sebzecilik 

Araştırma sahasında sebzecilik; turfanda sebzecilik, ikinci üretim sebzeciliği ve 

örtü altı sebzeciliği olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. Havzanın güneyinde her 

mevsim sebze üretimi yapılabilmektedir. Köprü Çayı Sulaması kapsamında her yıl 

yeni sulama alanları oluşturulması, üretimde önemli artışlar meydana gelmektedir.  

Köprü Çayı Havzası’nın güney kesimi ülkemizin en önemli örtü altı ve açık 

tarla sebze üretiminin yapıldığı Antalya kıyı ovası içinde yer alır. Bu nedenle sebze 

üretimi daha çok havzanın aşağı kesiminde yoğunlaşmıştır. Araştırma sahasında 

2007 yılında toplam tarım arazisinin % 9,1’inde sebze üretimi yapılmıştır (23403 

da.). Toplam sebze ekim alanının % 89’u havzanın aşağı kesiminde (20957 da), % 

12’si ise havzanın yukarı kesiminde  ( 2446 da.) yer alır. Ayrıca toplam sebze ekim 

alanının büyük bölümü kıyı ovası üzerinde yer alır. Bu kesimde 2999 da. ekim 

alanında sebze ürünleri ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir.  Havzanın kuzeyinde de 

sulama imkânlarının daha fazla olduğu Yılanlı Polye Ovası’nda sebze ekim alanları 

daha fazladır.  

Köprü Çayı Havzası’nın özellikle güney kesiminde sebze ürün çeşitliliği 

oldukça fazladır. Her türlü sebze üretimi yapılabilmektedir. Sebze ekim alanları 

içinde en büyük pay karpuz alanlarına aittir. 7820 da. ekim alanından 39100 ton ürün 
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elde edilmiştir. 2346 dekarlık kavun ekim alanından ise 5865 ton kavun üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 3855 dekarlık domates üretim alanında 22243 ton üretim 

yapılmıştır. Açık tarla ürünleri içinde biber üretimi de çok önemli bir yere sahiptir. 

Önemli geçim kaynaklarından biridir. 3600 dekarlık biber ekim alanından 7158 ton 

biber elde edilmiştir. En fazla biber ekim alanına sahip yerleşim alanları; Sağırin 

(1200 da.), Bucakköy (600 da.), Akbaş (350 da.), Karataş (300 da.), Büklüce (350 

da.) ve Çardakköy(250 da.)’dür.  2245 da.’lık fasulye üretim alanında yaklaşık 1996 

ton ürün elde edilmiştir. Kavun-karpuz, domates, biber ve fasulye toplam sebze 

üretiminin % 80’den fazlasını oluşturmaktadır. 

Tablo-78:  Köprü Çayı Havzası’nda Sebze Alanları ve Üretim Miktarları  

  
Ekiliş  
(da.)

Üretim  
(ton)

Lahana  516 1032
Enginar 50 75
Marul  200 200
Ispanak 150 150
Pırasa 100 100
Maydanoz 5 0
Fasulye (Taze) 2.245 1996
Bakla (Taze) 300 500
Börülce (Taze) 20 15
Bamya (Taze) 10 5
Sakız Kabağı 150 375
Kavun 2.346 5865
Karpuz 7.820 39100
Patlıcan 315 787
Hıyar 208 499
Domates 3.855 22243
Biber  3.600 7158
Sarımsak(Taze) 10 10
Soğan 232 464
Havuç 5 10
Turp (Bayır) 200 200
Brokoli 200 200
Karnabahar 400 1200
Mantar (m2) 200 4,6
Diğer ürünleri 166 0
Toplam 23.303 82188,6

                Kaynak: Aksu, Sütçüler, Eğirdir, Manavgat ve Serik İlçe Tarım Müd. (2007) 
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       Şekil-48: Köprü Çayı Havzası’nda Sebze Ürünlerinin Araziye Göre Dağılımı (2007) 

Havzanın yukarı kesiminde sebze ekim alanlarının % 50’sini fasulye oluşturur.  

1245 da. ekim alanından 996 ton ürün elde edilmiştir (2007). Fasulyeden sonra en 

fazla ekim alanına sahip ürünler sırasıyla domates, patlıcan, hıyar ve biberdir. En 

fazla ekim alanına ve üretime sahip yerleşim alanları Aksu, Yılanlı, Bağıllı, 

Ayvalıpınar ve Aşağıyaylabel’dir. Havzanın bu kesiminde verim değerleri de güneye 

göre azalmıştır.  

Antalya İli’nde 176.021 da. alanda örtü altı üretimi yapılmaktadır. Türkiye ile 

karşılaştırıldığında cam sera alanının %83’ü, plastik sera alanının %41’i; toplam örtü 

altı alanının da %36’sı Antalya ilinde bulunmaktadır. Araştırma sahasıda ise örtü altı 

sebze üretim alanı yani sera alanı 6484 dekardır. Yani Antalya ilindeki toplam sera 

alanı(175.889 da.)nın % 4’ü inceleme alanımızda yer almaktadır. Bu örtü altı sebze 

alanının dışında son yıllarda örtü altı süs bitkileri üreticiliği hızla gelişmektedir. 

Havzada en fazla sera alanına sahip yerleşmeler; Çakış (2700 da.), Denizyaka (1150 

da.), Deniztepesi (800 da.), Belkıs (500 da.), Sarıabalı’(235 da.)dır. Serik ve 

Boğazkent çevresinde turizm alanlarının hızla gelişmesine bağlı olarak sera alanları 

önemli ölçüde azalmıştır (Serik’te 75 da., Boğazkent’te 80 da.).  
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3.1.3.5. Meyvecilik 

 Araştırma sahasında 2007 yılı itibariyle toplam tarım arazisinin % 13,7’si 

meyve alanlarını oluşturmaktadır(35398 da.). Toplam meyve alanlarının da % 75’i 

havzanın güney kesiminde yer alır (26515 da.).  

 Köprü Çayı Havzası’ndaki meyve alanları içinde dikim alanı en fazla olan 

ürünler; turunçgiller, zeytin, elma, nar ve kirazdır. Havzanın kuzeyinde hakim ürün 

elma iken; güneyinde turunçgiller ve zeytindir.  

 Havzanın kuzeyinde toplam meyve üretim alanı(8803 da.)nın  % 77’sini elma 

üretim alanı oluşturur. 6805 da. elma dikim alanında 17013 ton üretim yapılmıştır. 

Bu üretimin büyük bölümü Yılanlı Polye Ovası üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu 

durum havzanın kuzey kesiminin ülkemizin en önemli elma üretim alanlarından olan 

Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasındaki Boğazova üretim bölgesine komşu olması 

ile ilgilidir. Elma üretiminde damlama sulama sistemindeki ilerleme ve modern 

soğuk hava depolarının yapımı büyük önem taşımaktadır. Aksu ilçe merkezinde 500 

ve 2000 tonluk soğuk hava depoları bulunmaktadır. Havzanın kuzeyinde elma 

dışında en çok üretime sahip ürünler kiraz ve cevizdir. Diğer üretimi yapılan önemli 

ürünler üzüm, şeftali, armut, ayva, kayısı ve duttur. Havzanın kuzey kesiminde en 

geniş meyve alanına sahip yerleşim alanları Yılanlı, Aksu, Bağıllı, Pazarköy, Karağı 

ve daha güneyde Aşağıyaylabel’dir. Havzanın yukarı kesiminde İl Tarım Müdürlüğü 

bünyesinde ceviz, kiraz, vişne, nar ve bağcılık ile ilgili projeler gerçekleştirilmiştir. 

Bu bağlamda Sütçüler ve  köylerinde 4000 adet ceviz fidanı ( 400 dekar ) , 700 adet 

(35 dekar ) teksas bademi , deneme amaçlı 13 dekar antep fıstığı , 2800  adet ( 80 

dekar ) kiraz fidanı dağıtılmıştır(Sütçüler İlçe Tarım Müd.,2008). Kasımlar ve 

Güldallı köylerinden turfanda olarak üretilen kiraz alanı yaklaşık 200 dekardır. Bu 

projelerde arazinin topografik özellikleri ile iklim koşullarına göre ürünler 

belirlenerek üretimi desteklenmiştir. 

Havzanın güney kesiminde toplam 26515 da. meyve alanında 38276 ton 

üretim yapılmıştır. Bu kesimde en geniş meyve alanları kıyı ovası üzerindeki yer alır. 

Çakış (6750 da.), Denizyaka (3000 da.), Büklüce (1700), Boğazkent (1000 da.), 
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Serik (600 da.) ve Belkıs (450 da.) en fazla meyve alanına sahip yerleşmelerdir. Kıyı 

ovası dışında en fazla meyve alanına sahip yerleşmeler Yeşilbağ (500 da.), 

Burmahan (400 da.), Çaltepe (300 da.) ve Sağırin(250 da.)’dir.  

Tablo-79: Köprü Çayı Havzası’nda Meyve Dikim Alanları ve Üretim Miktarları(2007) 

Meyveler Dikim Alanı (da.) Üretim Miktarı (ton)
Erik 50 64 
Armut 206 309 
Ayva 113 170 
Kayısı 152 140 
Kiraz 1207 786 
Vişne 262 393 
Şeftali 265 559 
Ceviz 452 452 
Badem 30 60 
Limon 1300 3185 
Greyfurt 250 510 
Portakal 8500 23290 
Mandalina 330 366 
Nar 2100 2037 
Muz 5 250 
Dut 80 88 
Üzüm 755 603 
Çilek 10 18 
Elma 7005 17333 
Zeytin 12100 6534 
Diğer 60 120 
TOPLAM 35232 57267 

 Kaynak: Aksu, Sütçüler, Eğirdir, Manavgat ve Serik İlçe Tarım Müd. (2007) 

İnceleme sahasında 10380 da. turunçgiller alanında 27351 ton üretim 

yapılmış olup, toplam narenciye alanının % 80’den fazlası portakal alanıdır. 

Portakaldan sonra en fazla limon üretimi yapılmıştır. Son yıllarda Akdeniz 

Bölgesi’nde üretimi hızla artan zeytin üretiminde havzanın aşağı kesiminde 12100 

da. alanda 6534 ton üretim yapılmıştır. Özellikle yağlık zeytin üretimi için ilçe tarım 

müdürlükleri tarafından fidan desteği yapılmaktadır. Yine son yıllarda üretimi hızla 

artan ürünlerden biri de nardır. Havzada 2100 dekarlık nar ekim alanında 2037 ton 

üretim gerçekleşmiştir. 1207 da. kiraz üretim alanında ise 787 ton üretim 

gerçekleşmiştir.   
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Şekil-49: Köprü Çayı Havzası’nda Meyveciliğin Araziye Göre Dağılımı (2007) 

 

3.2. HAYVANCILIK 

3.2.1. Genel Bakış 

Oldukça engebeli bir topografik görünüm arz eden Köprü Çayı Havzası’nda 

geçmişten günümüze hayvancılık önemli geçim kaynakları arasında yer almıştır. 

Geçmiş dönemlerde havza, yörük aşiretlerinin konumlandığı bir alan olmuştur. 

Yörüklerin başlıca geçim kaynağını ise hayvancılık oluşturmuştur. Konar-göçer  

yörüklerin, yaylak ve kışlak arasındaki yaşantıları hayvancılık ile ilgilidir. Sahip 

oldukları sürüleri ile iç pazarların et, yağ ve peynir ihtiyacını karşılamışlar, 

hayvancılık yanında toprağı işlemişler ve hatta zamanla kalıcı yerleşmeler 

oluşturmuşlardır(Arıkan, 1988:78). 

1869 Konya Vilayet Salnamesi, Isparta Sancağı verilerine göre havzanın kuzey 

kesiminin de içinde bulunduğu Isparta Sancağı’nda toplam 248403 hayvanın mevcut 

olduğu belirtilmektedir. Büyükbaş hayvan sayısı 58.045, küçükbaş hayvan sayısı 

155.999’dur. Ayrıca 34.359 da binek hayvanı bulunmaktadır. Küçükbaş 

hayvanlardan 91.715 adet keçi ve 64.284 adet de koyun beslenmektedir. Isparta 
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Sancağı’nın Köprü Çayı Havzası gibi dağlık kesimlerinde keçi üretimi oldukça 

belirgin bir oranda üstünlük arz etmekteydi. 

Araştırma sahasında yapılan hayvancılık basit ve aile işletmeciliği şeklindedir. 

Kültür ırkı hayvana rastlamak adeta mümkün değildir. Yine hayvancılık yörede 

genellikle kıl keçisi yetiştiriciliği üzerinedir. Ancak yörenin orman bölgesi olması 

sebebiyle, kıl keçisinin ormana verdiği zarar dikkate alınarak bu faaliyette 

kısıtlamaya gidilmiştir. Bu durum hayvancılıkla uğraşan insanların bir kısmını koyun 

ve sığır besiciliğine yöneltmiştir. Bununla beraber havzanın doğal şartları dikkate 

alındığında keçi üretiminin önemini büyük ölçüde koruduğu görülmektedir. 

2007 yılı verilerine göre Köprü Çayı Havzası; 13744 baş sığır, 74160 baş 

koyun ve keçi, 2242 baş tek tırnaklı ve 31813 baş kanatlı olmak üzere toplam 121959 

baş hayvan varlığına sahiptir. Ayrıca  6202 adet fenni kovan bulunmaktadır.  

Tablo-80: Köprü Çayı Havzası’nda Hayvan Sayıları (2007) 

Sığır 13744 
Koyun 21390 
Keçi 52770 
Tek Tırnaklı 2242 
Kanatlı 31813 
Fenni Kovan 6202 

 Kaynak: Aksu, Sütçüler, Eğirdir, Manavgat ve Serik İlçe Tarım Müd. (2008) 

3.2.2. Küçükbaş Hayvancılık 

Araştırma sahasında 2007 yılı verilerine göre; toplam 74160 baş küçükbaş 

hayvan bulunmaktadır. Bu, toplam hayvan varlığının % 61’ini oluşturur. Küçükbaş 

hayvanların % 71’ini ((52770 baş) keçiler, % 29’unu ( 21390 baş) koyunlar oluşturur 

(Tablo-61). Küçükbaş hayvan sayısı 1000’in üzerinde olan yerleşme sayısı 18’dir. 

Havzadaki küçükbaş hayvan sayısı ülkedeki toplam küçükbaş hayvan sayısının % 

0,2’sini oluşturur. Kişi başına düşen küçükbaş hayvan 1’in altındadır.  

Havzanın genelinde küçükbaş hayvancılık, geçmiş yıllara göre önemli ölçüde 

azalmaktadır. Özellikle bu azalma keçi üretiminde daha belirgin olarak 

görülmektedir. Bu durumun temel nedeni çalı formasyonunun önemli ölçüde yayılım 
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gösterdiği bölgede keçilerin ormana zarar vermesi sebebiyle getirilen sınırlamalardır. 

Ancak büyükbaş hayvancılık ve koyun üretimi için verilen teşviklerde beklenen 

sonuçların alınabildiği söylenemez. Bunun nedenleri arasında:  Ana kayanın çoğu 

yerde yüzeye çıktığı çıplak, kayalık ve dağlık topografyanın diğer hayvancılık 

faaliyetlerine önemli ölçüde engel olması, havzanın çoğu yerinde halkın ekonomik 

durumunun modern hayvancılık faaliyetlerine imkan tanımaması, kaliteli yem 

ihtiyacının karşılanamaması, gibi nedenler yer alır. Bu sorunun çözümü için ormana 

fazla zarar vermeyen  “Saanen” yada “Kilis keçisi” cinsi Tarım Bakanlığı tarafından 

teşvik edilmektedir. Keçi yetiştiriciliğinde sadece bu cins için yatırım ve işletme 

kredileri sağlanmaktadır. Ayrıca İl Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler 

kapsamında köylüye Saanen keçisi dağıtımı yapılmaktadır. Saanen keçisinin süt 

verimi ve döl verimi oldukça yüksektir. Ayrıca farklı iklim koşullarına uyum 

göstermektedir. Halkın elindeki kıl keçilerini bu cins keçilerle değiştirmesi ekonomik 

açıdan oldukça güç olduğundan melezleme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ancak yörede kıl keçisi ile Saanen keçisinin melezleme çalışmalarının henüz 

yaygınlaştığı söylenemez.  

Havza da keçi yetiştiriciliği arazinin dağlık olduğu, yükseltinin fazla olduğu ve 

sulu tarım olanaklarının sınırlı olduğu köylerde öne çıkmaktadır (Foto-36). Havzanın 

yukarı kesiminde bu şartlar oldukça belirgindir. Bu kesimde keçi sayısının en fazla 

olduğu yerleşmeler; Kesme, Ayvalıpınar, Kasımlar, Aşağıyaylabel, Yukarıyaylabel, 

Aksu, Karacahisar ve İncedere’dir. Havzanın aşağı kesiminde ise Ballıbucak, 

Bozyaka, Yeşilbağ, Değirmenözü, Karabük, Karabucak, Altınkaya, Çaltepe, Sağırin 

ve Akbaş gibi yerleşmelerdir. Özellikle havzanın kuzey kesiminde Yaka, Eldere, 

Elecik ve Güldallı gibi orman köylerinde keçi yetiştiriciliğinin yasaklanmasına 

paralel üretim tamamen azalmıştır. Ayrıca bu gibi köylerde çalışabilecek aktif nüfus 

da büyük çoğunlukla göç etmiştir. Ayrıca Yılanlı gibi sulu tarım olanaklarına sahip 

yerleşmelerde keçi yetiştiriciliği azalmıştır.  

Havzanın rölief özellikleri koyun yetiştiriciliğine, keçi yetiştiriciliği kadar 

uygun değildir. Koyun üretimine daha elverişli olan kıyı ovası üzerinde de küçükbaş 
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hayvancılık oldukça sınırlıdır. Ancak daha çok koyun yetiştiriciliği üzerinedir. 

Deniztepesi gibi köylerde koyun sayısı keçiden daha fazladır. 

Köprü Çayı Havzası’nda küçükbaş hayvancılık büyük ölçüde azalmaktadır. 

Örneğin havzanın kuzeyindeki Karacahisar ‘da  2000 yılında 1533 olan küçükbaş 

hayvan sayısı 820’ye, Yakaköy’de 1144’den 259’a düşmüştür. Bunun nedenleri 

arasında; yörede küçükbaş hayvancılığın kıl keçisi üretimine dönük olması ve kıl 

keçisi yetiştiriciliğinin önemli ölçüde sınırlandırılmış olması, büyükbaş hayvancılık 

ile et ve süt verimi açısından rekabet edememesi, havzada artan sulu tarım 

olanaklarının üreticileri tarıma yönlendirmesi,  halkın verimi yüksek hayvan türleri 

ve hayvan soylarının ıslahı konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması ve köylerde 

hayvancılıkla uğraşacak nüfusun önemli ölçüde göç etmiş olması, yer alır. Esasen 

ülkemiz genelinde küçükbaş hayvan sayısında azalma varken, büyükbaş hayvan 

sayısında azalma yaşanmaktadır. 2007 yılında ülkemizde bir önceki yıla göre 

küçükbaş hayvan sayısı % 1,55 oranında azalmış, büyükbaş hayvan sayısı ise % 1,36 

oranında artmıştır. Ancak inceleme alanımızın özellikle kuzey kesimindeki birçok 

köyde, yaşanan göçlere bağlı olarak büyükbaş hayvancılıkta da azalma 

yaşanmaktadır. 

3.2.3. Büyükbaş Hayvancılık  

  Köprü Çayı Havzasında büyükbaş hayvancılık daha çok aile işletmeciliği 

şeklindedir. 2007 yılı itibariyle 13744 baş sığır, toplam hayvan sayısının % 11’ini 

oluşturmaktadır. Havzadaki toplam sığır sayısı ülke toplamının % 0,1’ini 

oluşturmaktadır.   

Havza içinde büyükbaş hayvan sayısı 1000’in üzerinde olan yerleşme yoktur. 

Büyükbaş hayvan sayısı havzanın kuzeyinde; Kesme (1000), Aksu (719), 

Bağıllı(600), Yakaafşar(455), Yılanlı(409), Ayvalıpınar(340), Pazarköy(300), 

Belence(500), Aşağıyaylabel(300), Beydilli(250), Karağı (283), Karacahisar (264) 

gibi yerleşmelerde 250’nin üstünde iken; İncedere, Darıbükü, Güldallı, Bucakdere, 

Çukurca, Eldere, Elecik, Koçular, Kösre, Terziler ve Yukarıyaylabel’de 250’nin 

altındadır. Genel olarak yerleşim alanlarında büyükbaş hayvancılık küçük aile 
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işletmeciliği şeklinde olduğundan, çalışma yaşındaki genç nüfusun çoğunlukla göç 

etmiş olmasına bağlı olarak büyükbaş hayvana sahip aile sayısı azalmıştır. Oysa 

yörede mera hayvancılığına uygun elverişli yaylalara sahip yerleşmelerde de bu 

azalma yaşanmaktadır. Havzanın kuzeyinde 2000 yılında Aksu ilçe merkezinde 

büyükbaş hayvan sayısı 861 baş iken, 2007’de 719’a düşmüştür, Ayvalıpınar’da ise 

2000 yılında 650 baş iken, 2007’de 340’a düşmüştür.  

 Havzanın güneyinde de büyükbaş hayvancılık,  yine aile işletmeciliği 

şeklindedir. Akbaş (852), Sağırin (829), Çardak (773), Serik (768), Çakış (738), 

Kızıldağ (640), Boğazkent (547), Bozyaka (411), Sarıabalı (377), Deniztepesi (343), 

Düzağaç (341), Denizyaka (353), Karabük (283) ve Karataş(274)’ta 250’nin üstünde 

iken; Yeşilbağ, Değirmenözü, Çaltepe, Kırkkavak, Ballıbucak, Gaziler, Altınkaya, 

Burmahan, Karabucak, Büklüce, Bucakköy ve Etler’de 250’nin altındadır.  

 Araştırma sahasındaki yerleşim alanlarında büyükbaş hayvan barınakları 

genelde evlerin altındaki ahırlardır. Ancak son yıllarda bazı köylerde evlerin 

yakınına besi damları yapılmış ve besicilikte gelişme sağlanmıştır. Yöredeki bu besi 

damları besiciliğin nispeten ticari önem kazanmakta olduğunu göstermektedir. 

Havzanın güneyinde Düzağaç ve Ballıbucak gibi köyler, besiciliğin ve ticari 

hayvancılığın önem kazandığı yerleşmelerdir.  

 Et ve süt verimleri düşük olan yerli sığır ırklarının verimliliklerinin artırılması 

amacıyla yüksek verimli kültür ırkı hayvanlarla tabi ve suni tohumlama yoluyla 

melezlenerek, ıslah edilmesi çalışmaları son yıllarda önem kazanmıştır. Bu çerçevede 

ilçe tarım müdürlükleri ve yer yer özel veterinerler tarafından suni tohumlama 

çalışmalarına devam edilmektedir.  Ayrıca yüksek yaylalarda büyükbaş hayvancılık 

teşvik edilmektedir (Foto-37). 

 Havzanın kuzeyindeki toplam 7216 baş sığırın % 70’i yerli (5052 baş), % 

30’u ise melez  ırk  (2164 baş) hayvanlardan oluşmaktadır. Havzanın güneyinde ise 

melezleştirme çalışmalarında önemli aşamalar kat edildiği gözlenir. Havzanın bu 

kesiminde 5678 baş sığırın yaklaşık % 20’si yerli (1135 baş), % 75’ melez (4260 

baş), % 5’i (283 baş) de kültür ırkı hayvanlardan oluşmaktadır. Bu durum havzanın 
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kuzeyi ile güneyi arasında et ve süt verimi bakımından da farklılığın ortaya 

çıkmasına neden olmuştur.    

Araştırma sahasında hayvancılığın en önemli sorunlarından biri de özellikle kış 

aylarında hayvanların yeterince beslenememesidir. Bu sorunun giderilmesi amacıyla 

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi  kapsamında yem bitkileri üretimi destek 

verilmektedir( yonca, korunga, Macar fiği, fiğ, silajlık mısır vb.) Bilhassa slajlık 

mısır üretimi ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla desteklenmektedir. Yörede 

hayvancılığın önemli problemlerinden biri de üretilen ürünün iyi pazarlanamaması 

gelmektedir. Oldukça küçük köylerin ürünlerini tek başlarına pazarlamaları 

ekonomik olmamaktadır. Bu nedenle köyler arasında ekonomik koordinasyona 

ihtiyaç vardır.  

Yörede Şap, Anthrax, Brucellosis, Çiçek, Enterotoxemi,Vibriosis, Mavidil, 

Keçi ciğer ağrısı, hastalıklarına karşı programlı ve program dışı aşılamalar 

yapılmakta ve hayvanlar sağlık taramasından geçirilmektedir. 

Havzada toplam 2142 tek tırnaklı hayvan bulunur. Bunlar toplam büyükbaş 

hayvanların % 14’ünü oluşturur. Tek tırnaklılar içinde işgücünden yararlanmak 

amacıyla at, eşek ve katır yetiştirilmektedir. Tek tırnaklılar içerisinde eşeğin payı % 

69 (1476 baş), katırın payı % 22 (466 baş) ve atın payı % 9 (200 baş)’dur. Havzanın 

oldukça engebeli olması nedeniyle yük taşımacılığında eşek ve katır 

kullanılmaktadır. Bilindiği üzere dişi at ile erkek eşeğin çiftleşmesi ile üreyen katır, 

tarihten bugüne yörede bilhassa yük taşımacılığında kullanılagelmiştir. Çünkü katır; 

at gibi güçlü, eşek gibi arazi şartlarına uyumlu bir melezdir.  

3.2.4. Kümes Hayvancılığı    

Araştırma sahasındaki köylerde hemen her ailede kümes hayvanlarından biri 

veya bir kaçı eti ve yumurtasından faydalanmak amacıyla beslenmektedir. Ancak son 

yıllarda kümes hayvanları sayısı giderek azalmaktadır. Yem fiyatlarının yükselmesi 

ve aile tipi işletmeciliğin ekonomik olmaması gibi nedenlerle azalmaktadır. 
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2007 yılı itibariyle  Köprü Çayı Havzası’nda 30863 kanatlı hayvan yer 

almaktadır. Bunun % 80’i havzanın güneyindedir (25000 baş). Havzanın kuzeyinde 

ise toplam kanatlı hayvan sayısının % 20’si (5863 baş) yer almaktadır.  Havzanın 

kuzeyinde Aşağıyaylabel (1236 baş), Karağı (967 baş) ve Aksu (949 baş) en fazla 

kanatlı hayvana sahip köylerdir. Havzanın güneyinde ise kanatlı hayvan sayısı kıyı 

ovasına yakın köylerde artmaktadır. Bununla birlikte havzada kümes hayvancılığı 

geçimlik aile tipi üretim şeklinde olup, ticari önemi azdır. Kümes hayvancılığı tavuk 

üretimine dönük olup, daha çok yumurta tavuğu üretimi yapılmaktadır.  

Köylerde yaşayan aileler, kendi ihtiyaçları dışındaki kümes hayvanlarını ve 

yumurtalarını genelde il ve ilçe merkezlerindeki semt pazarlarında, kırsal alanlarda 

ise köylerde kurulan küçük pazarlarda satmaktadır. 

3.2.5. Arıcılık 

Araştırma sahasında yükselti, deniz seviyesinde itibaren 2992 m.’ye kadar 

çıkmakta ve kısa mesafelerde önemli farklılıklar göstermektedir. Bu durum kısa 

mesafelerde önemli iklim farklarına ve vejetatif zenginliğe neden olmaktadır. Köprü 

Çayı Havzası ülkemizde floristik zenginliği en fazla olan alanlardan biridir.  Ayrıca 

kırsal yaşamın egemen olduğu yöremizde, köylerin önemli bir kısmı tarım arazisinin 

yetersiz olduğu, orman içi ya da orman kenarı köyleri durumundadır. Bu köylerde iş 

alanı oluşturmanın en önemli yollarından biri arıcılıktır. Arıcılık, toprağa bağımlı 

olmayan, bir yıl gibi kısa bir süre içinde gelir getirmeye başlayan, fazla sermaye 

gerektirmeyen bir iş alanı olduğu için havzada alternatif bir ekonomik faaliyet olarak 

önem kazanmıştır.  

Araştırma sahasında arıcılık yerleşik ve gezici olarak yapılmaktadır. Gezici 

arıcılıkta yükselti ve yükseltiyle birlikte çiçeklenme de farklılaştığı için bal verimi 

daha yüksek olmaktadır. Bölgenin bitki florası, ekolojik yapısı, yerleşim birimleri ve 

mevcut arıcılığın yoğunluğu dikkate alınarak yerli ve yabancı arıcıları uygun 

yerlerde konaklatmak, arı hastalık ve zararlılarını kontrol altına almak amacıyla il ve 

ilçe tarım müdürlükleri tarafından çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.  
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Köprü Çayı Havzası’nda  2007 yılı itibariyle 6202 adet fenni kovan 

bulunmaktadır. Bunun % 46,5’i havzanın kuzey kesiminde (2886), % 53, 5’i ise 

havzanın güney kesiminde yer alır (3316). Havza içinde kovan sayısı 100’ün 

üzerinde olan yerleşmeler havzanın güneyinde; Serik (891), Boğazkent (415), 

Sarıabalı (385), Belkıs(300) , Deniztepesi(290) ve Çaltepe (735) iken; havzanın 

kuzeyinde  Beydilli (780), , Kesme (300), Aşağıyaylabel (280) Yakaafşar (233), 

Aksu (173), Karağı (110), Katipköy (102)’dür (Foto-38). Bu köylerin dışında 

havzanın kuzeyinde Karacahisar (80), Darıbükü (80), Güldallı (76), Kuzca(79), 

Bucakdere (75) Koçular (55) ve Yaka (32) ile havzanın güneyinde Kızıldağ (60), 

Karabucak(60), Ballıbucak(45),  Karataş (55) ve Bucakköy (40)’de arıcılık nispeten 

önemlidir.  Havzada toplam 6202 kovandan yaklaşık 90-100 ton bal üretimi 

gerçekleşmiştir. 

Havza içinde kekik üretimi ve buna bağlı kekik balı üretimi ilçe tarım 

müdürlükleri tarafından desteklenmektedir. Çaltepe Köyü’nde bu amaçla Antalya İl 

Özel İdaresi tarafından bir kekik ve aromatik bitkiler işleme tesisi kurulmuştur. 

Ancak bu tesis ekonomik nedenlerle işletilememektedir (Foto-39). Oldukça engebeli 

ve yüksek kesimlerden toplanan yaklaşık 250- 300 ton kekik katırlar aracılığı ile 

taşınmaktadır. Ancak yörede doğal kekikçilik; işleme ve pazarlama imkânlarının 

yetersizliği nedeniyle henüz ekonomik olmaktan uzaktır. Bu durum yörede arıcılığı 

da olumsuz yönde etkilemektedir.    

3.2.6. Balıkçılık 

 Köprü Çayı Havzası, tatlı su balıkçılığı açısından önem taşımaktadır. 2007 

yılında havzanın yukarı çığırında, Aksu İlçesi çevresinde 10 adet balık çiftliğinde 

140 ton gökkuşağı  alabalığı üretilmiştir. Alabalık Tesisleri Aksu ilçe merkezinin 

kuzeyinde, Sorgun Çayı Vadisi boyunca ve Aksu ilçe merkezinin doğusunda 

Karacahisar Köyü’nde bulunmaktadır (Foto-40). Tesisler genelde akarsuların 

üzerinde kurulmuştur. Ayrıca havzanın güneyinde Yeşilbağ’da 2, Burmahan’da 2 

adet alabalık havuzunda üretim yapılmaktadır. Yetişme şartları bakımından berrak, 

temiz, serin ve oksijen yönünden zengin suları tercih eden alabalık havzada giderek 
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artan bir öneme sahiptir. Yine yöre alabalık tesislerinde canlı alabalık kg başına ilçe 

tarım müdürlükleri aracılığıyla teşvik pirimi ödenmektedir.   

Ayrıca havzanın güneyinde Köprü Çayı’nın denize döküldüğü yerde 

balıkçılık geçimlik olarak yapılmaktadır. Bu kesimdeki balıkçı kulübeleri basit 

görünümlü bir özelliğe sahiptirler (Foto-41).  

3.3. Ormancılık 

Köprü Çayı Havzası’nda yaklaşık 184482 ha. orman arazisi bulunmaktadır. 

Buna göre havzanın yaklaşık % 75’i ormanlarla kaplıdır. Buna göre Köprü Çayı 

Havzası ülkemizin en yoğun orman alanlarından biridir.   

Havzadaki ormanlar, Isparta ve Antalya orman bölge müdürlüklerinin 

sınırları içindedir. Eğirdir (Aksu-Avşar, Pazarköy ve Kuzukulağı), Sütçüler (Tota), 

Serik (Akbaş, Serik) ve Taşağıl (Taşağıl, Sağırin, Burmahanyayla, İkizpınar, 

Karabük) işletme müdürlüklerine bağlı 11 işletme şefliği tarafından işletilmektedir. 

Havzanın yukarı kesiminde hakim tür karaçam iken, aşağı kesiminde ise 

kızılçamdır. Karaçam ve kızılçam dışında ardıç, meşe, sedir ve göknar da orman 

oluşturmaktadır. Ayrıca vadi tabanlarında çınar ve akasya gibi nemcil türlerde yer 

yer topluluk oluşturmaktadır. 

Havza içinde ormancılık geçmişten günümüze önemli bir geçim kaynağı 

olmuştur. Havzadaki ormanlar; tomruk, maden direği, tel direği, sanayi odunu 

(kereste), kağıtlık odun, dokuma ve döşeme endüstrisi için lif yonga odunu ile 

birlikte yakacak odun, reçine ve çok çeşitli orman ürünleri için işletilmektedir. 

Ayrıca ormanın tali ürünlerinden olan kekik, adaçayı ve defne yaprağı gibi bir çok 

ürün de ormanlardan sağlanmaktadır. İnceleme sahası ülkemizin en önemli doğal 

kekik üretim alanlarındandır. 

2008 yılında havzadaki 11 işletme şefliğinde 569393 m3 dikili damga ve 

451064 m3 endüstriyel ürün elde edilmiştir(Tablo-62). 569393 m3 dikili damganın 

540249 m3’ü Taşağıl işletme Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerden ve bununda 

436020m3 'ü 2008 yılındaki büyük orman yangınından elde edilmiştir. 
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Tablo-81: Köprü Çayı Havzası’nda Orman Ürünleri Üretimi (m3) 

Orman Ürünleri Orman Ürünleri Üretimi (m3) 
Dikili Damga 569393 
Tomruk 62577 
Tel Direği 151 
Maden Direği 10903 
Sanayi Odunu 2324 
Kağıtlık 275137 
Lif Yonga 99972 
Yakacak Odun 123891 
Endüstriyel Toplam 451064 

Kaynak: Antalya, Isparta Orm. Bl. Md., 2008 

Ormanların çok geniş alan kapladığı çalışma alanında; tarla açma, düzensiz 

ve izinsiz kesim, keçi otlatması ve özellikle sık sık yaşanan yangınlar sonucunda 

ormanlar tahrip edilmekte ve alanları daralmaktadır. Bu olumsuzluklar, Orman Bölge 

Müdürlüğünün yapmış olduğu çeşitli koruma, bakım ve ağaçlandırma çalışmalarıyla 

giderilmeye çalışılsa da eski doğal durumuna gelmesi için uzun bir zaman 

gerekmektedir. 31 Temmuz-04 Ağustos 2008 tarihleri arasında havzanın aşağı 

kesimini büyük ölçüde etkileyen orman yangınında mevcut orman amenajman 

planlarına göre 13 018 hektarı verimli koru ormanı ve 3 907 hektarı bozuk koru 

ormanı olmak üzere 16 925 hektar orman alanı tahrip olmuş ve tahminen 1.674.000 

m3 dikili ağaç yanmıştır (Orm. Müh. Odası Kom. Raporu, 2008). 

Havzadaki köylerin çoğunluğu orman içi yada orman kenarı köyüdür. Bu 

köylerin çoğunluğunda hızar işletmesi bulunmaktadır (Foto-42). 

3.4. Madencilik 

 Araştırma sahasında krom, manganez, mermer, olivin, grafit ve linyit 

yatakları bulunmaktadır. 

 Havzanın yukarı kesiminde Bağıllı köyü ile Ayvalıpınar kasabası arasında 49 

km2’ lik alanda, ofıolitik kayaçlar içerisinde (Kızıldağ Ofıoliti) geliştirilebilir ve 

işletilebilir kromit yatakları bulunmaktadır. Harzburjit ve dunitler içerisinde 

mercekler şeklinde bulunan krom cevherleşmeleri % 20-45 arasında Cr2O3 tenoruna 

sahiptir. Bölgede 30 ayrı noktada bulunan kromitlerin 150.000 ton jeolojik rezervinin 

olduğu belirlenmiştir.  
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 Koçular Köyü dolaylarında Kızıldağ'ın güney eteklerinde pelajik sedimentler  

içinde radyolaritlerle birlikte bulunan manganezler sedimanter kökenli olup, rezervi 

ve tenoru konusunda veri yoktur. Ekonomik görülmektedir. Ayrıca Kasımlar 

çevresinde pirit, kalkopirit ve manyetit metalik cevherleşmeleri gözlenmiştir (Kuşçu, 

1998:7). Kesme çevresinde gözlenen krom cevherleri ise araştırma konusudur.  

 Ayrıca havzanın güneyinde Deniztepesi Köyü çevresinde manganez yatakları 

bulunmakta olup, işletmeye açılmamıştır.  

 Araştırma sahasında fosil yakıtlar yok denecek kadar azdır. Havzada Kesme 

ve Çaltepe köyleri çevresinde ve diğer muhtelif dar alanlarda gözlenen linyit 

yatakları ekonomik açıdan yetersiz olması nedenleri ile işletmeye açılmamıştır. 

Ayrıca havzanın kuzeyinde Pazarköy güneyinde petrol sızıntıları ve asfaltit 

oluşumlarına ilişkin veriler araştırma konusudur. 

Havzanın kuzeyinde Belence köyü yakınlarında siyah renkli ve Belence 

köyünün 10 km. güneydoğusunda mavimsi-gri-krem renkli Aktaş mermer yatakları 

bulunmaktadır. Belence siyah mermer yatakları Gölmer Mermer Fabrikası tarafından 

işletilmektedir. Aktaş mermer yatakları ise işletilmemektedir. Belence yataklarının 

muhtemel rezervi toplam 209.375.000 m3 ve Aktaş yataklarının muhtemel rezervi ise 

1.950.000 m3 tür(Kuşçu,1998). Ayrıca Karacahisar Pınargözü Mahallesi civarında 

Dedegöl Dağı eteklerine doğru geniş mermer yatakları vardır. 

Ülkemizde 90’lı yılların ortalarından üretilmeye ve kullanılmaya başlanan 

Olivin, Demir-çelik sanayinde eritici ve cüruf düzenleyici olarak kullanılmakta olup, 

havzanın kuzeyinde Ayvalıpınar çevresinde bulunmaktadır. 

 Elektrik sanayinde, dökümcülükte, boyacılıkta, elektronik malzeme 

yapımında, izole tesislerinde, motorlarda, kurşun kalem yapımında ve daha birçok 

alanda kullanılabilen grafit, yine havzanın kuzeyinde Kasımlar çevresinde görülür. 

Ancak yataklar işletmeye kapatılmıştır. Havzanın güneyinde Sağırin Köyü 

çevresinde iyi kalitede çakıl ve kum yatakları için henüz bir rezerv çalışması 

yapılmamıştır.  
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3.5. Enerji Kaynakları 

Köprü Çayı Havzası’nda en önemli enerji kaynağı hidrolik enerjidir. Ancak 

havzanın enerji ihtiyacının karşılanmasında Köprü Çayı’nın ve kollarının kullanımı 

sınırlıdır. Bunun ana nedenlerinden biri havzanın özellikle güney kesiminde su 

miktarı önemli ölçüde artmasına rağmen arazinin oldukça geçirimli karstik yapısının 

baraj kurmaya elverişli olmamasıdır. Bu durum inceleme alanı içinde yapımı 

planlanmış olan Beşkonak Barajı’nın yapımını teknik ve ekonomik yönden çok ciddi 

boyutlarda etkileyen iki ana sorununda nedeni durumundadır. Bunlardan birincisi; 

yer altı suyu düzeyi nehir düzeyi altındadır. Nehir yer altı suyunu beslemektedir. 

İkincisi ise; önlem olarak görülen enjeksiyon perdelerinin askıda kalma sorunudur 

(Değirmenci,1989:242). 

Havzanın kuzeyinde Sorgun Deresi’nden Yılanlı Polye Ovası’na gelen suyun 

bir bölümü (yıllık 97.82 hm3) Yılanlı Tüneli ve derivasyonu  ayrılmakta ve havzanın 

batısında Çayköy (HES) elektrik santraline yönlendirilerek enerji üretimi 

sağlanmaktadır. Özel bir şirket olan Aksu Enerji AŞ. tarafından Eğirdir ilçesi Çayköy 

sınırları içinde 1989 tarihinde işletmeye açılmıştır. Santralin kurulu gücü 13,8 MW 

ve yıllık üretim kapasitesi 36 milyon kwh’tır (DSİ Isparta Böl. Müd.,2008).  

Ancak havzanın kuzey kesimi ve çevresinin enerji ihtiyacının 

karşılanmasında en önemli santral Kovada II. H.E.S.’dir. Havzanın batısında Aksu 

Çayı Havzası’nda yer alan santral 1971 tarihinde işletmeye açılmıştır. Kurulu gücü 

51,2 MW yıllık üretim kapasitesi 225 milyon kwh’tır.  Havzanın enerji ihtiyacını 

karşılayan diğer hidroelektrik santraller;  Kovada I  ve Sütçüler’dir. Bu iki santral de 

havzanın batısında, Aksu Çayı Havzası’nda yer alır. Kovada I  H.E.S. 8,4 MW 

gücünde ve yıllık enerji üretimi 35 milyon kwh’tır. Sütçüler H.E.S. ise  2,3 MW 

kurulu gücünde ve yıllık enerji üretimi 12,2 milyon kwh.dır. Aksu Çayı 

Havzası’ndaki Karacaören I ve II hidroelektrik santralleri de havzanın enerji 

ihtiyacını karşılayan önemli santrallerdir. Karacaören I Barajı’nın, kurulu gücü 32 

MW, yıllık üretim kapasitesi 142 milyon kwh’tır. Karacaören II Barajı’nın ise kurulu 

gücü 47,2 MW yıllık üretim kapasitesi 206 milyon kwh’tır. 
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 Havzanın kuzey kesiminde, havza sınırları içinde yapımı planlanan 

santrallerden fizibilite raporu hazır olan Kasımlar Barajı, 87 MW kurulu gücünde, 

291 milyon kwh yıllık ortalama enerji üretim kapasitesine sahip önemli bir baraj 

projesidir. Master planı hazırlanmış olan Başakdere Barajı ise 47 MW kurulu 

gücünde, 128 milyon kwh yıllık ortalama enerji üretim kapasitesine sahip bir  

projedir (E.İ.E.İ. Proje Dairesi,2008) .  

 Havzanın güney kesiminin enerji ihtiyacının karşılanmasında Manavgat Çayı 

üzerindeki Oymapınar Barajı büyük öneme sahiptir. Oymapınar H.E.S. 540 MW 

kurulu gücünde, 1620 GWh yıllık ortalama enerji üretim kapasitesine sahiptir. 

Havzanın güney kesiminde Köprü Çayı’nın kollarından Cerle Deresi üzerinde ilk 

etüd çalışması tamamlanmış olan Cerle Barajı, 2,33 MW kurulu gücünde, 9,37 

milyon kwh yıllık ortalama enerji üretim kapasitesine sahip nehir tipi bir baraj 

projesidir. Cerle Barajı’nın güneyinde Kaplanbükü Deresi üzerindeki Kaplanbükü 

Barajı Projesi ise 2,11 MW kurulu gücünde, 9,98 milyon kwh yıllık ortalama enerji 

üretim kapasitesine sahip nehir tipi bir baraj projesidir (E.İ.E.İ. Proje Dairesi,2008). 

 3.6. Sanayi Faaliyetleri  

Araştırma sahasında sanayi faaliyetlerinin fazla geliştiği söylenemez. Sınırlı 

sayıdaki sanayi faaliyetleri de tarıma dayalı sanayi faaliyetleridir ve havzanın 

güneyinde kıyı ovası üzerinde, Serik ve çevresinde toplanmıştır (Foto-43). Ayrıca 

havza içinde, bilhassa havzanın kuzey kesiminde kerestecilik önemli bir faaliyet 

olmaya devam etmektedir.  

 Köprü Çayı Havzası, eskiden beri konar-göçer yörük aşiretlerinin yaşadığı 

bir yer olduğu için, yörede hayvancılık ve kısmen de tarımsal etkinliklere dayalı el 

sanatları gelişme göstermiştir. Yün, kıl, yapağı ve deri gibi hayvansal ürünler dışında 

bazı tarımsal ürünler de bu tür atölye tipi üretimin hammaddesini oluşturmaktadır. 

Bu çerçevede dokumacılık, halıcılık, dericilik ve çulculuk gibi meslek alanları 

tarihten günümüze önemli uğraş alanları ola gelmiştir. Havzanın özellikle kuzey 

kesiminde yöremizin oldukça dağlık olması ve sanayi faaliyetlerinin gelişmemiş 

olması nedeniyle halıcılık önemli bir geçim kaynağı idi. Hemen hemen her evde 

ahşap sarma tezgâhlar halen mevcuttur. Fakat son zamanlarda makine halıcılığının 
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gelişmesi, kullanılan malzemenin iyi olmayışı ve maliyet artışları halıcılığı olumsuz 

yönde etkilemiştir.  

Günümüzde endüstriyel anlamda üretim havzanın güneyinde Serik ve yakın 

çevresinde yer almaktadır. Serik ve yakın çevresinde 1 adet küçük sanayi sitesi ile 14 

adet fabrika vardır. Buralarda yaklaşık 1200 kişi çalışmaktadır. Sanayi tesisi olarak 1 

adet çirçir fabrikası, 1 adet çivi fabrikası, 2 adet plastik fabrikası, peynir, lokum ve 

şeker işleme tesisi bulunmaktadır. 

   Serik’te çalışan nüfusun % 10,5’i imalat sanayinde çalışmaktadır. Bunun 

dışında % 29,8’i (2277 kişi) toptan ve perakende ticaret, lokantacılık ve otelcilik 

sektörlerinde; % 28,7’si ise toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler alanında;  

% 11,6’sı ziraat, avcılık, ormancılık ve balıkçılık alanında; % 10,5’i inşaat 

sektöründe; % 4,8’i mali kurumlar ve sigortacılık alanlarında, % 3,8’i ulaştırma ve 

haberleşme sektöründe ve % 0,4’ü de diğer sektörlerde çalışmaktadır. Havzanın 

kuzeyinde Aksu’da ise çalışan nüfusun sadece % 6,6’sı imalat sanayinde 

çalışmaktadır. Toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler % 41,7’lik bir oranla 

(227 kişi) ilk sırada yer alır. Bunu sırasıyla % 18,7’lik bir oranla (102 kişi) ziraat, 

avcılık, ormancılık ve balıkçılık, % 11,6’lık oranla (63 kişi) inşaat, % 10,1’lik oranla 

(55 kişi) toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller,  , % 5,9’luk oranla mali 

kurumlar, % 4,4’lük oranla ulaştırma ve haberleşme, % 0,9’luk oranla elektrik, gaz 

ve su, % 0,2’lik oranla madencilik izler. Bu oranlar elbette araştırma sahasıda sanayi 

faaliyetlerinin fazla gelişmemiş olması ile ilgilidir. 

Serik Sanayi Sitesi’ndeki toplam 182 işyeri bulunmaktadır. Toplam çalışan 

sayısı 570’dir. Toplam işyerinin  % 30’u soğuk demirci,  % 29’u oto tamircisi, , % 

22’si marangoz, % 11’i tornacı, % 4’ü zirai alet imalatçısı, % 3’ü mobilyacıdır. 

Tablo-82: Serik Sanayi Sitesi’nde Mesleklere Göre İşyeri Sayıları(2007) 
Otomobil 

Tamiri 
Soğuk 
Demirci 

Tornacı Zirai Alet 
İmalatı 

Marangoz Sobacı 
 

Ayakkabı 
İmalatı 

Mobilya 
 

Toplam 
 

54 55 20 7 40 1 - 5 182 

Kaynak: Antalya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü (2007) 
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Serik Ovası üzerinde Çakış Köyü yol kavşağında yaklaşık 10000 m2’lik 

kapalı alana sahip olan ve Süral Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş. tarafından inşa 

edilmiş Süral Su Tesisi Köprü Çayı’nı besleyen en önemli kaynaklardan Burmahan 

Köyü’ndeki Gürlevik Kaynağı sularının modern yöntemlerle paketlemesinin 

yapıldığı bir tesistir.  Ayrıca havzanın kuzeyinde Aksu ilçesi Karacahisar Köyü’nde 

Aysu Aydıner Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmekte olan Aysu Su Tesisi, 

7000 m2 kapalı alana kurulmuş olup, günlük 500 ton pet ve 400 ton polikarbonat 

damacana ambalajlı üretim kapasitesiyle ülkemizin önemli su üretim kaynaklarından 

biri olma özelliğine sahiptir. Tesiste 46 kişi çalışmaktadır.  

İnceleme alanımızda ormana dayalı sanayi faaliyetleri, özellikle kerestecilik 

geçmişten günümüze önemli bir sektör olarak karşımıza çıkar. Havzanın kuzeyinde 

Pazarköy’deki kereste fabrikası bu çerçevede kurulmuş ülkemizin en eski 

işletmelerinden biridir. Ayrıca havza içinde başta Bağıllı ve Pazarköy olmak üzere 

birçok köyde hızar işletmesi bulunmaktadır. Bu durum ormancılığın çok önemli 

geçim kaynaklarından biri olduğunu göstermektedir.  

3.7. Ulaşım 

 Köprü Çayı Havzası’nın oldukça engebeli olması ulaşımın gelişmesine engel 

olmuştur. Devlet ve il yolları uzunlukları dikkate alındığında ülkemizde km2’ye 

düşen yol yoğunluğu ortalama 82 m. iken, havzada 41 m.dir (2007). Havza, Batı 

Toroslar’da ulaşım ağının en yetersiz olduğu yörelerden biridir (Şekil-49). Bu 

nedenle havzanın güneyi ile kuzeyi arasında sosyal ve ekonomik ilişkiler yok 

denecek kadar azdır. Aynı durum komşu havzalar ile de söz konusudur. Havzanın 

doğu ve batıdan sınırını oluşturan su bölümü hatlarının oldukça devamlı olması, 

ulaşımın yetersiz olmasına, bu da sosyo-ekonomik açıdan büyük farklıklara neden 

olmuştur.  

Araştırma sahası içinde tek devlet yolu havzanın güneyinde, Serik Ovası 

üzerinden geçen Antalya-Alanya devlet yoludur. Bu yol bölünmüş yol niteliğinde 

olup, Serik ilçe merkezinden geçerek, Manavgat’a ve Alanya’ya ulaşmaktadır. Yine  
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bu yolun havza sınırları içinde kalan kısmı yaklaşık 10 km.dir. Antalya-Alanya 

bölünmüş devlet yolu yapımı halen devam etmekte olup, 134 km. uzunluğa sahiptir. 

 Antalya'nın Alanya ile bağlantısını sağlayan ana arteri oluşturan bu yolda, 

yıllık ortalama günlük trafik sayısı 35107’dir. Buna göre Antalya il merkezini ilçe 

merkezlerine bağlayan yollar içinde yoğunluğun en fazla olduğu yoldur. Bu durum 

özellikle yaz aylarında turizmden kaynaklanan büyük artış ile ilgilidir. Yıllık 

ortalama günlük trafik sayısı içinde % 76’lık pay otomobillere aittir (26828). % 

12,5’i  kamyon ve kamyon+römork,çekici  (4404) iken % 8,4’ü orta yüklü ticari taşıt 

ve  % 3’ü ise otobüstür(928)(Antalya Karayolları Böl. Müd.,2008).  

 Havzanın sınırları içindeki il yolu uzunluğu 93 km.dir. Ayrıca 506 km. 

uzunluğunda köy yolu bulunmaktadır. Bu köy yollarının 358 km.lik kısmı asfalt, 93 

km.si stabilize, 55 km.si ise mutasavver yol durumundadır.  

İnceleme alanımızdaki yapımı devam eden yeni yol projeleri gerek havzanın 

güneyi ile kuzeyi arasında, gerekse komşu havzalar ile bağlantının sağlanması 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu yollardan biri havzanın kuzeyinde Aksu-Yenişarbademli yoludur. Bir 

diğeri daha güneyde Kesme Kasabası’nı Emerdin Geçidi’nden Beyşehir’e bağlayan 

yoldur. Bir diğeri de havzanın kuzeyindeki köyleri güneyde Beşkonak üzerinden 

Antalya’ya bağlayan yoldur. Bu yollardaki çalışmaların tamamlanması yöredeki 

köylerin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Havzanın özellikle kuzeyinde 

yer alan çoğu köy ve mahalle yerleşmesinin şehir merkezlerine oldukça uzak 

olmaları ve nüfuslarının gittikçe azalmasına bağlı olarak düzenli toplu taşımanın 

yetersiz olmasına ve yöremizde önemli ulaşım problemlerine neden olmaktadır. Bu 

durum aynı zamanda yöremizdeki turizm potansiyelinin de değerlendirilmesindeki 

başlıca sorundur.  Havzanın güney kesimindeki köylerde Manavgat ve Serik ilçe 

merkezlerine düzenli olarak minibüs seferleri düzenlenmektedir. Kuzeyde ise Eğirdir 

ve Isparta başta olmak üzere ilçe merkezlerine minibüs seferleri düzenlenmektedir. 

Ancak bu seferler güneydeki kadar düzenli değildir.  
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 Havzanın sınırları içinde karayolları dışında diğer ulaşım sistemleri 

gelişmemiştir. En yakın hava limanları havzanın kuzeyi için Süleyman Demirel Hava 

Limanı, güneyi için ise Antalya Hava Limanıdır. Antalya Hava Limanı dış hatlar 

servisinde özellikle yaz aylarında yolcu sayısı Atatürk Hava Limanı’nı geçmektedir. 

Dolayısıyla ülkemizin en önemli hava limanlarından biri olan Antalya Hava Limanı, 

Havzada turizm etkinliklerinin gelişmesinde büyük önem taşımaktadır.  

 Havzanın güneyinde Akdeniz bulunmakta ve denizcilik önem kazanmaktadır. 

Ancak havzanın sınırları içinde deniz ulaşımının geliştiği söylenemez. Bununla 

beraber havzanın güney kesiminin Antalya Serbest Ticaret Bölgesi’ne komşu olması 

ve Antalya Limanı’nda 2000 yılında başlayan konteyner ticaretine bağlı olarak bölge 

ulaşım açısından daha önemli bir konuma sahip olmuştur. Antalya Serbest 

Bölgesi'nde yat sektörünün ticaret hacmi aylık 37,2 milyon dolar, medikal sektörü 

25,5 milyon dolar, madencilik 15,8 milyon dolar ve tekstil sektörü  5,9 milyon 

dolardır (Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş, 2008). 

 Ulaşımın bütünleyici bir unsuru olan haberleşme imkânları, teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi havzada da hızla gelişen bir 

sektördür .Araştırma sahasıda Aksu ve Serik ilçe merkezleri ile Pazarköy, 

Ayvalıpınar ve Kesme kasabalarında PTT merkezleri bulunmaktadır. Haberleşme 

açısından bazı önemli problemler yaşanmaktadır. Şehir merkezlerine oldukça uzak 

kırsal yerleşmelerde ülkemizde hizmet veren GSM operatörlerinin bazılarında sık sık 

erişim problemleri yaşanmaktadır. Havza sınırları içinde doğalgaz iletim hattı 

bulunmamaktadır.  

3.8. Ticaret 

Araştırma sahasında ticari faaliyetler havzanın güneyinde yoğunlaşmıştır. 

Ticari etkinliklere yön veren temel etkenler tarımsal ve hayvansal üretim ile turizm 

faaliyetleridir. Özellikle havzanın güneyinde yoğunluk kazanan bu ekonomik 

faaliyetler, ticaretinde bu kesimde yoğunluk kazanmasına neden olmuştur. Özellikle 

1970 yılından itibaren hızla gelişen turizm, Antalya ve çevresinin önemli bir ticaret 

merkezi durumuna gelmesine neden olmuştur.  
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Havzanın güneyinde ticaretin gelişmesinde bir diğer etken, Antalya kıyı 

ovasının yıl boyunca üretim yapılabilen bir tarımsal potansiyele sahip olmasıdır. 

Başta turunçgiller olmak üzere meyvecilik, mevsimlik ve mevsim dışı sebze üretimi, 

pamuk ve mısır başta olmak üzere endüstri bitkileri üretimi ve son yıllarda hızla 

gelişmekte olan süs bitkileri üretimi bu potansiyeli oluşturmaktadır.  

Havzanın kuzeyinde ise üretim etkinliklerinin oldukça yetersiz olması, dağıtım 

faaliyetlerinin yani ticari etkinliklerin de sınırlı olmasının nedenidir. Tarım 

arazilerinin yetersiz olması kırsal nüfusu hayvancılık yanında el sanatlarına, bilhassa 

halıcılığa yönlendirmiştir. Üretilen el dokuma halılar gerek yurt içinde gerekçe yurt 

dışında pazarlama olanaklarına sahip olmuştur. Ancak son zamanlarda makine 

halıcılığının gelişmesi, kullanılan malzemenin iyi olmayışı ve maliyet artışları 

halıcılığı olumsuz yönde etkilemiştir. Dolayısıyla halıcılıkta yöremizde önemli 

oranda azalmıştır. 

Havzanın güneyinde Serik ilçe merkezinde yaklaşık olarak 2.553, Boğazkent 

Beldesi’nde 114, Belkıs Beldesi’nde 37 işyeri mevcuttur. Ayrıca Serik’te Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası’na bağlı 3190 üye vardır. Serik ilçesinde Antalya Ticaret ve 

Sanayi Odası’na kayıtlı üye sayısı 1611’dir. Serik Toptancı Hali üretilen sebze ve 

meyvelerin pazarlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Havzanın kuzeyinde  

Aksu’da Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın ise 213 üyesi bulunmaktadır. Havzada 

ticaret daha çok perakende ticaret şeklindedir.  

Tablo-83: Serik İlçesi’nde  A.T.S.O.’na Odasına Kayıtlı Üye Sayısı 
 Anonim 

Şirket 
Bankalar 
 

Diğer 
Koop. 
 

Hakiki 
Şahıs  
 

Kollektif 
Şirket  
 
 

Konut 
Yapı  
Koop. 
 

Limited 
Şirket  
 
 

Taşıyıcı 
Koop. 
 
 

Tük.ve 
Tarım  
Koop. 
 

Genel 
Toplam 
 
 

Serik 116 10 7 577 12 44 780 31 33 1611 

Kaynak: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (2007) 

İnceleme sahasındaki yerleşmelerin çoğunluğunu oluşturan orman köyleri için 

kereste ticareti geçmişten günümüze önemli bir ticari faaliyet iken, son yıllarda 

önemli oranda azalmıştır.  
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Havza içinde haftanın bir gününde gün boyunca devam eden pazarlar, ilçe 

merkezlerinde kurulmaktadır. Serik İlçe Merkezi’nde Cuma, Manavgat İlçe 

Merkezi’nde ise Pazartesi günü kurulan pazar kurulmaktadır. Havzanın güney 

kesiminde halk sebze, meyve, giyim ve zücaciyeye yönelik ihtiyaçlarını buradan 

karşılamaktadır.  

Kırsal yerleşmelerde haftalık pazarlar genelde yarım gün sürmekte, birbirine 

yakın kasabalardan, bir günün ilk yarısında birinde, ikinci yarısında da diğerinde 

pazar kurulmaktadır. Bu durum pazarların ticari kapasitelerinin küçük olmasından 

kaynaklanmaktadır. Havza içindeki köylerin büyük çoğunluğu ilçe merkezlerine 

uzak olduğu için bu pazarlarda alışveriş yapmaktadır. Köylüler hem ürettikleri 

hayvansal ve tarımsal ürünleri satmaktalar, hem de bazı ihtiyaçlarını satın alıp köye 

dönmektedirler. Ayrıca haftanın belirli günleri köylere gelen satıcılar da, kırsal 

yerleşmelerde ticari faaliyetlerde önem taşımaktadır.  

3.9. Turizm 

 Araştırma sahasında turizm potansiyelini oluşturan çekicilik alanları; 

doğal turizm değerleri ile tarihi ve kültürel değerler olmak üzere iki ana grupta 

toplayabiliriz. Doğal turizm değerleri içinde; Köprülü Kanyon Milli Parkı, tabiat 

anıtları, mağaralar, yaylalar, kanyon vadiler, mesire alanları, plajlar, dağlık alanlar ve 

floristik zenginlik sayılabilir. Tarihi ve kültürel değerler içinde ise; antik kentler, 

harabeler, su kemerleri, tarihi yollar, köprüler, eski evler, el sanatları, festivaller yer 

alır.    

3.9.1. Doğal Değerler 

Ülkemizde Akdeniz Bölgesi, özellikle Antalya ve çevresi turizm aktivitesinin 

en fazla yoğunlaştığı yerdir. Turizmin bu yörede yoğunlaşması, turizm etkinliklerinin 

çeşitlenerek geliştirilmesini de sağlamıştır. Bu açıdan bakıldığında akarsular 

alternatif turizm için en önemli kaynaklardan biridir. Köprü Çayı Havzası, özellikle 

bu havzanın güney kesimi sözü edilen alternatif turizm aktiviteleri için çok büyük bir 

potansiyeldir.  
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Köprülü Kanyon Milli Parkı; yüksek tür çeşitliliği, yaban hayvanlarının 

varlığı, ilginç vejetasyon formları, peyzaj çeşitliliği ve endemik tür zenginliği gibi 

doğal çekicilik kriterlerini içerisinde barındırmaktadır. Ayrıca arkeolojik alanlar ve 

kalıntılar, yerel kültür ve çeşitli spor olanakları (rafting, yüzme, dağcılık vs.) gibi 

çekiciliklere de sahiptir. Park alanı ulaşılabilirlik ve altyapı açısından da önemli 

avantajlara sahiptir. Köprülü Kanyon Milli Parkı, ülkemizin en önemli turizm 

merkezi olan Antalya turizm bölgesinde yer almakta ve uluslar arası bir niteliğe 

sahip olan Antalya hava alanına yakın bir konumdadır. Bu nedenle kolay 

ulaşılabilirlik olanaklarına sahiptir. Yakın çevresinde diğer korunan alanların varlığı 

da önemli bir avantajdır. Korunan alanlara ulaştıran yollar geliştirilirken peyzaj 

özellikleri dikkate alınmıştır. Yakın çevrede diğer korunan alanların varlığı da 

önemli bir avantajdır. 

Önemli karstik kaynaklarla beslenen Köprü Çayı, debisi Akdeniz rejimli 

akarsulara nazaran düzenli olan bir akarsudur. Ayrıca oldukça dar ve derin bir 

kanyon vadi oluşturmuştur. Bunun dışında da jeolojik ve jeomorfolojik potansiyeli 

yüksektir. Köprü Çayı Havzası, floristik çeşitliliğin ve endemizmin en zengin 

alanlarından biridir. Biyogenetik rezerv niteliğindeki “Akdeniz Servisi Ormanı” Ön 

Asya’daki en geniş (400 ha) servi ormanıdır. Ayrıca  Aspendos ve Selge Antik 

Kentleri, nehir boyunca sıralanan kale duvarları,  su kemerleri,  Roma dönemine ait 

köprüler ve tarihi kral yolları gibi pek çok arkeolojik kalıntı da Köprü Çayı 

Havzası’nın  kültürel önemini artırmıştır. Bütün bu nedenlerden ötürü; Köprülü 

Kanyon,  Orman Bakanlığı’nca Milli Park, Kültür Bakanlığı’nca da “Doğal ve 

Arkeolojik Sit” olarak koruma altına alınmış olup park alanı 36614 hektardır. Ayrıca 

Dünya Bankası destekli bir doğa koruma projesi olan “Biyolojik Çeşitlilik ve 

Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimi (GEF-II) Projesi”nin 4 pilot alanından biri 

olarak seçilmiştir. Bu proje ülkemizdeki en büyük doğa koruma projesi özelliği 

taşımaktadır(Milli Parklar Gen. Müd.,2008). 

Ülkemizin çok büyük turizm potansiyeli dünyaya tam olarak tanıtabilmiş 

değildir. Halen ülkemize dönük turizm taleplerinde “ucuz ülke” imajı öncelikli faktör 

olarak ortaya çıkmaktadır. Oysa ülkemiz turizmden yüksek gelir elde eden ülkelerin 
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çoğundan daha fazla bir turizm potansiyeline sahiptir. Tabiî ki “sürdürülebilir 

turizm” anlayışının hakim olması, etkin bir tanıtım politikası ile birleşince beklenen 

gelişme sağlanacaktır. Bu çerçevede bakıldığında “ekoturizm” ve “sürdürülebilir 

turizm” gibi kavramların önemi ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma, 

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Programı’nca (UNDP); “Gelecek kuşakların 

gereksinimlerini karşılamalarını engellemeden bugünün insanlarının gereksinimlerini 

karşılayabilmeleri” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde 

“sürdürülebilir turizm” yada en popüler şekliyle “ekoturizm” doğal ve kültürel mirası 

koruyarak bu kaynakları turizm aktivitesine kazandırmak şeklinde tanımlanabilir. 

Ayrıca bu turizm çeşidinin en ayırt edici özelliklerinden biri de,  bu faaliyetlerden 

yöre halkının yarar sağlamasının amaçlanmasıdır. Başka bir anlatımla ekoturizm 

etkinliklerinde “koruma- kullanma dengesi” büyük önem taşır (Esengil,2003).  

Araştırma sahasında en önemli doğal çekicilik kaynağı olan Köprü Çayı, 

özellikle Olukköprü Kaynakları’nı bünyesine kattıktan sonra çok kuvvetli bir akıma 

sahip olmaktadır. Bu kesimden itibaren ırmak, ülkemizin en önemli rafting 

parkurlarından biridir. Köprü Çayı’nda da rafting turizmi hem akım değerlerinin 

fazla hem de güneşlenme süresinin uzun olduğu dönemde yani ilkbaharın sonunda 

yoğunluk kazanmaktadır. Milli park alanını rafting için yılda ortalama 500 bin turist 

ziyaret etmektedir (Foto-44).  

Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda diğer bir doğal çekicilik ise ilginç rölief 

elemanlarıdır. Bunlar içinde en önemlisi Köprülü Kanyon’dur. Köprü Çayı ve kolları 

yer yer dar ve derin vadiler oluşturmuştur. Özellikle Çaltepe Köyü’nün güneyinden 

Olukköprü Mevkii’ne kadar yaklaşık 16 km. uzunluğunda oldukça derin bir kanyon 

ve kanyon boyunca akarsuya katılan yüksek debili karstik kaynaklar önemli çekicilik 

alanlarıdır. Ayrıca Oluk Köprü’nün batısında Altınkaya Köyü yolu çevresinde 

konglomeralar üzerinde karstik sütun yapıları gelişmiştir. Bu karstik oluşumlar ilginç 

bir görünüm oluşturmaktadır.  

Araştırma sahasında doğal çekicilik alanları milli park alanı dışında da önemli 

yer tutar. Bunlardan biri kanyon vadilerdir. Dedegöl Dağı’nın kuzey batısında, 

Melikler Yaylası’nın batısında, Kapız Dere’nin açmış olduğu vadi yaklaşık 4 km. 



 

 

231

             
 

 

uzunluğunda bir kanyon özelliği gösterir. İçerisindeki İnice Mağarası, çeşitli 

yükseklikte şelaleler ve sahip olduğu flora ile dikkat çeker. Havzanın nispeten orta 

kesiminde plato sathı üzerinde, Kasımlar’ın güneyinde Kartoz Çayı’nı da bünyesine 

katarak kuvvetli bir akıma sahip olan Köprü Çayı, oldukça derin bir vadi içinde akış 

gösterir. Vadi yer yer kanyon niteliği kazanır ve talvegten itibaren yükseklik 200-300 

m.ye ulaşır. Köprülü Kanyon Milli Park alanının güneyinde iki önemli dar ve derin 

boğaz teşekkül etmiştir. Bucakköy’ün yaklaşık 1 km kuzeyinde akarsu çok daha dar 

bir vadi içine adeta gömülerek bir kanyon niteliği kazanmıştır. Bu kesimde akarsu 

belirli bir aralıkta yeraltında akış göstermekte ve tekrar yeryüzüne çıkarak bir 

mağaranın teşekkülüne neden olmuştur.  Oldukça saf ve beyaz renkli kalker blokları 

içinde açılmış olan bu kanyon, karst topografyasına ait güzel örnekler içermektedir. 

Araştırma sahasında doğal çekicilik alanları içinde mağaralar da önemli yere 

sahiptir. Bunlar içinde Zindan Mağarası, Pınargözü Mağarası,  Mağarası en önemli 

olanlarıdır. Zindan Mağarası, Aksu ilçe merkezinin yaklaşık 2 km. kuzeydoğusunda 

olup 765 m. uzunluğundadır. Mağaranın tavan yüksekliği yer yer 15-20 m'ye 

ulaşmaktadır (Foto-45).  

Araştırma sahasında önemli turizm potansiyeline sahip mağaralardan biri de 

16 km.lik uzunluğu ile bilinen Pınargözü Mağarası’dır. Mağaradaki şelaleler ve 

sifonlar ilginç formlardır. Aynı bölgede yer alan diğer bir mağara da Karataşini 

Mağarası’dır. Yaklaşık 6,5 km. uzunluğundadır. 

Araştırma sahasıın güneyinde Serik ilçesinin 15 km. kuzeyinde bulunan 

Akbaş köyündeki Zeytintaşı Mağarası, görünümleri son derece güzel her türden 

damlataş oluşumları ile dikkat çekmektedir. Ayrıca mağara çevresindeki uygun 

peyzaj özellikleri, ulaşımının kolay oluşu, Antalya-Alanya devlet yoluna yakınlığı, 

mağaranın turizm değerini daha da arttırmıştır.  

Havzadaki diğer önemli mağaralar Sorgun, Kuyukuyu ve Kuz mağaralarıdır. 

Çalışma alanında turizmin önemli çekiciliklerinden biri de yaylalardır. Havza, 

yayla turizmi açısından önemli potansiyele sahiptir. Özellikle son yıllarda havzanın 

güneyinden kuzeyindeki yaylalara gelenlerin sayısında önemli artışlar olmuştur. 
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Araştırma sahasını çevreleyen dağlık kütleler üzerindeki düzlükler yaylacılık 

faaliyetlerini önemli hale getirmiştir. Başta Anamas ve Dedegöl dağları olmak üzere 

yüksek dağlık alanlardaki düzlükler yayla turizmi açısından önemlidir. İnceleme 

alanımızda yaylacılığın geçmişi oldukça eskidir. Ancak göçebe hayvancılığa bağlı 

yaylacılık faaliyetlerinin eski önemini koruduğu söylenemez. Günümüzde göçebe 

yörük aşiretlerinin büyük bir kısmı yerleşik düzene geçmiş olduğundan hayvancılığa 

dönük yaylacılık önemli ölçüde azalmıştır.  Günümüzde Akdeniz iklim koşullarına 

bağlı olarak yaz sıcaklıklarının özellikle kıyı kesiminde fazlaca yükselmesi;  

alternatif bir turizm faaliyeti olarak yayla turizmini önemli hale getirmiştir. Bu 

nedenle kıyı kesiminden bu yaylalara her yaz önemli bir göç yaşanmaktadır       

(Foto-46). 

Havzanın kuzeyindeki yaylalar daha çok Anamas ve Dedegöl dağlarında 

bulunmaktadır. Günümüzde Sorgun Yaylasında, özellikle Başpınar Kaynağı ve yakın 

çevresinde turizm amaçlı olarak kurulan çadırlar Nisan- Eylül arasında 

yoğunlaşmaktadır. Anamas dağlık kütlesinde Sorgun Yaylası dışında Çayır, Sarıalan 

ve Köklü yaylaları da önemli yaylalardır. Çayır Yaylası’nda artık geleneksel hale 

gelmiş olan Yörükler Şenliği hem kültürel açıdan, hem de turizm açısından önemli 

bir etkinlik olarak dikkat çekmektedir. Havzanın doğu kesiminde Dedegöl dağlık 

kütlesi üzerindeki Melikler ve Kuzukulağı yaylaları, Kesme-Geriş Yaylası, Üçoluk 

Yaylası, Dumanlı Yaylası, Başgölcük Yaylası, Derme Yaylası; batı kesiminde ise 

Tota Yaylası, Sanlı Yayla, Bozburun dağlık kütlesinde Kurucaova Yaylası, İkiz 

Yaylası ve daha güneyde Çukurca Yaylası, Karakuz Yaylası ve Taşdibi Yaylası gibi 

yaylalar alternatif turizm için önemli bir potansiyeldir. Tota Yaylası’nda bir içme 

bulunmakta olup, piknik alanı düzenlemeleri ve balık çiftliği çalışmaları 

tamamlanmıştır. Sadece havzanın değil, Batı Toroslar’ın en yüksek zirvesini 

oluşturan Dedegöl dağlık kütlesi üzerindeki yaylalar ve yakın çevresi hem yayla 

turizmi açısından, hem de dağcılık açısından çok önemli bir potansiyeldir. Ayrıca bu 

çevre endemizm açısından da yüksek bir potansiyeldir.   

Araştırma alanında yer alan diğer önemli bir turizm değeri de mesireliklerdir. 

Roma devrine ait Olukköprü ve Büğrüm Köprü; dar kanyonlar, 400 hektar 
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genişliğinde ki Akdeniz servi ormanı, tarihi Selge antik kenti kalıntıları, su 

ürünlerinden alabalık, olta balıkçılığı, yaban hayatı ile ziyaretçi potansiyelini sürekli 

artıran bir mesire alanıdır. Yöreye rafting sezonunda gelen turistlerin Büğrüm Köprü 

kaynaklarında soğuk duş aldıktan sonra raftingin başlatılması bir gelenek olmuştur. 

Mesire alanında fiziki alt yapı eksiklikleri gözlenmektedir (Antalya Orman Bölge 

Müd.,2008). 

Havzanın kuzeyinde Aksu ilçe merkezinin 8 km kuzeyinde 1991 yılında tesis 

edilmiş olan Başpınar A Tipi Mesire Yeri, 1 ha. kullanım alanına sahiptir. Bu mesire 

alanında yazın çadırlarda konaklama imkânı vardır. 1991 yılında tesis  edilmiş olan 

Tota Mesire Yeri Sütçüler-Kasımlar karayolu üzerinde yer almakta olup 20 Ha. 

kullanım alanına sahiptir. Mesire alanında birkaç noktadan çıkan maden suyu, yöre 

halkının bilhassa kabızlıkla ilgili hastalıklarda kullandığı bir kaynaktır. Sağlık 

turizmi açısından önem arz etmektedir (Isparta Orman Bölge Müd.,2008).  

Köprü Çayı Havzası alpin turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir. 

Havzayı doğudan, batıdan ve kuzeyden sınırlandıran dağlık alanlar; dağcılık, değişik 

flora ve fauna ortamında dağ yürüyüşü, tırmanma, düz kaya tırmanışları, yamaç 

paraşütü, kamp ve karavan turizmi açısından uygun şartlar taşımaktadır.  

Havzada diğer bir doğal çekicilik alanı da anıt ağaçlardır. Tota Dağı mevkii 

anıt ağaçlar bakımından oldukça zengindir. 2002 yılında tescil edilen Anadolu 

kestanesi( Castanea sativa)  190 yaşında, 12 m boy, 1 m çap ve 3.14 m çevre 

genişliğine sahiptir.  Yine Tota Dağı’ndaki ıhlamur ağacı (Tilia plathyphyllos scop. ), 

320 yaşlarında, 10 m boy, 1.08 m çap ve 3.39 m çevre genişliğine sahip olup, 2002 

yılında tescil edilmiştir. Tota Dağı’ndaki  ardıç ağacı ( Juniperus excelsa Bieb. ) ise  

450 yaşlarında, 16 m boy, 1.50 m çap ve 4.71 m çevre genişliğine sahiptir.  Belence 

Köyü, Kadınpınarı Mevkii’nde, 650-700 yaşında, 22 m. boy, 1.88 m. çap ve 8.73 m. 

çevre genişliğine sahip olan çatal çamı, tabiat anıtı olarak 1995’te tescil edilmiştir 

(Isparta Orman Bölge Müd.,2008).  
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3.9.2. Tarihi ve Kültürel Değerler 

 Turizm faaliyeti içinde, insanların tatillerini geçirecekleri yerin seçiminde 

tarihi ve kültürel değerler de önemli rol oynar.  

 Havzanın güneyinde, Serik İlçe merkezinin 8 km. doğusunda ve Köprü 

Çayı’nın dağlık bölgeden düzlüğe ulaştığı yerde kurulmuş olan Aspendos Antik 

Kenti, antik çağda önemli bir liman ve ticaret kenti olarak ünlenmiştir. Bugün 

ayaktaki kalıntıların hepsi Roma dönemi ve sonrasına aittir. Selçuklular zamanında 

tiyatro restore edilmiş ve kervansaray olarak kullanılmıştır. Aspendos Antik Kenti 

içinde,  Türkiye’nin en iyi korunmuş antik tiyatrosu bulunmaktadır. Günümüze kadar 

bozulmadan ulaşan, mükemmel akustiğe sahip Aspendos Tiyatrosu, bugün önemli 

sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Antik kentte tiyatro dışında; stadium, 

agora, bazilika, hamam, su kemeri, Nympheum (Anıtsal Çeşme) ve Akropoldeki 

diğer kalıntılar sayılabilir (Antalya İl Turizm Müd.,2008). 

Aspendos Antik Kenti, Antalya ilindeki ören yerleri içinde en çok ziyaretçi 

çeken yerlerden biridir. 2007 yılında toplam 18 ören yeri içinde % 12,2’lik bir pay ile 

Noel Baba Müzesi, Myra ve Olympos Antik Kenti’nden sonra en çok ziyaretçi çeken 

antik yerleşim alanıdır. Elde edilen gelirin ise en fazla olduğu antik yerleşim alanıdır 

(Antalya İl Turizm Müd.,2008).  

Aspendos antik kentinin bugüne ulaşmış en önemli kalıntılarından biri de, antik 

kentin 25 km. kadar kuzeyinden kaynak suyu getiren Aquadukt/Su Kemerleri’dir. 

Birleşik kaplar sistemine göre çalışan bu su kanalları, düzlüklerde 15m., bazı 

noktalarda da 30 m.  yüksekliğinde kemerler üzerine inşa edilmiş ve yer yer çift katlı 

yapılmış, dönme noktalarına da yüksek kuleler eklenmiştir. Bu su kanalları, 

günümüzde, dünyanın sayılı Roma dönemi su kanalları örneklerinden sayılmaktadır 

(Antalya İl Turizm Müd.,2008). 

Araştırma sahasında milli park alanı içinde diğer bir antik kent Selge Antik 

Kenti’dir. Oluk Köprü Mevkii’nin yaklaşık 14 km. kuzeybatısında, Altınkaya Köyü 

yerleşim alanı içindedir. Savunma amaçlı olarak kurulmuş olan kent, sürekli istilalara 

maruz kalmıştır. Kentteki kalıntılar; kayalığa oyulmuş tiyatro, tiyatronun güneyinde 
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Stadium ile Gymnasium, batısında tavanı kartal motifi ile süslü İon tipindeki 

tapınaktır. Stadiumun güneyinde çeşme ve agora vardır. Kentin güneybatısında 

uzanan surların kuzeyinde Artemis ve Zeus anıtlarıyla,Nekropol bulunmaktadır 

(Antalya İl Turizm Müd.,2008).  

Havzadaki diğer antik kentler; Timbriada (Aksu), Tynada (Terziler Köyü) ve 

Zorzila(Kasımlar)’dır. 

Aksu ilçe merkezinin 2 km kuzeydoğusundaki Zindan Mağarası önünde 

Roma döneminden kalma açık hava tapınağına ait üç teras yer almaktadır. Teraslar, 

kesme kalkerlerden yapılmış olup, Eurymedon Tanrısı’nın durduğu yerden Köprü 

Çayı’na inen merdiven basamakları yer almaktadır. Mağara girişinin sağ tarafından 

Eurymedon Tanrısı’nın durduğu yer vardır. Eurymedon Tanrısı’nın  heykeli bugün 

Isparta Müzesi’nde sergilenmektedir. Kesme kasabasının 5 km güneyinde Kocaköy 

mevkiinde yer alan Kesme Harabeleri’nde bazı bina temellerinin yanı sıra, lahit 

mezarları ile de ilgi çekmektedir (Isparta İl Turizm Müdürlüğü,2008). 

Tablo-84: Araştırma Sahası ve Yakın Çevresinde Düzenlenen Bazı Festival ve Şenlikler   

İlçe Kutlamanın Adı İlk Başladığı Yıl Kutlama Tarihi 
Aksu Anamas Yörük ve Türkmen Şenlikleri 1998 8 Temmuz 
Sütçüler Dut Pekmezi Festivali 1987 5-6 Temmuz 
Isparta Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm 

Festivali 
2000 08-10 Haziran 

   Kaynak: İl Turizm ve Kültür Md.,2007 

 Araştırma sahasındaki diğer bir çekicilik unsuru da kültürel değerlerdir. 

Havza göçebe yörük kültürünün egemen olduğu alanlardan biridir. Bugün büyük bir 

çoğunlukla yerleşik düzene geçen konar-göçerlerin gelenek ve görenekleri havzadaki 

köy ve kasabalarda, hatta ilçe merkezlerinde devam ettirilmektedir. Günümüzde 

alternatif turizm etkinlikleri içinde bu kültüre ait unsurlar giderek artan bir ilgiye 

sahiptir. Ayrıca sınırlı ekonomik faaliyetlere sahip olan havzada başta halıcılık olmak 

üzere el sanatları da önemli kültürel çekicilik unsurlarıdır. Bunun dışında yörede 

düzenlenen festival ve şenlikler turizmi canlandıran temel etkinlikler arasındadır. Bu 

çerçevede 8 Temmuz’da Anamas Yörük ve Türkmen Şenlikleri, 5-6 Temmuz’da 

Sütçüler Dut Pekmezi Festivali, 8-10 Haziran’da Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve 
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Turizm Festivali düzenlenmektedir(Tablo-64). Havzanın doğal koşullarına bağlı 

olarak özel bir görünüm kazanmış olan meskenler de Eski Beydilli Köyü’nde olduğu 

gibi kültür turizmi açısından önemli bir potansiyeldir.  

3.9.3.  Ulaşım ve Konaklama 

Araştırma sahasında son yıllarda ulaşım imkânlarında büyük gelişmeler kat 

edilmiştir. Bununla beraber, halen birçok doğal, tarihi ve kültürel çekicilik alanı 

ulaşım ve konaklama imkânlarının yetersizliği nedeniyle turizme kazandırılabilmiş 

değildir. Ayrıca Köprü Çayı Havzası, ülkemizin en önemli turizm bölgesi olan 

Antalya’ya yakın olduğundan alternatif turizm faaliyetlerini hızlı bir gelişme içinde 

olduğu bir yöredir.  

Araştırma sahasında turizm tesisleri daha çok havzanın güneyinde 

toplanmıştır. Havza dışında yer alan, Serik İlçe merkezinin güneybatısındaki Belek 

bölgesi tesislerin ve bu tesislere bağlı aktivitelerin toplandığı alandır. Belek yöresi 

Antalya çevresinin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Havzanın sahil 

kesiminde ise daha çok tatil köyleri yer almaktadır. Ancak son yıllarda Boğazkent 

Beldesi çevresinde modern oteller inşa edilmiştir.  

Tablo-85.  Havzanın Aşağı Kesiminde Bazı 5 Yıldızlı Oteller, Oda ve Yatak Sayıları  

Otelin Adı Oda Sayısı Yatak Sayısı 
Vera Club Hotel Paraiso Verde 646 1680 
Victoria Hotel 234 501 
Aydınbey Resort Hotel 238 472 
Belek Beach Resort Hotel 289 730 
Riva Donna Exclusive 445 1158 
Crystal Hotels Family Resort 372 1141 
Clup Hotel Vera Mare 370 1100 

Turistik Oteller havzanın aşağı kesiminde yoğunlaşmıştır. Buna karşın 

havzanın yukarı kesiminde konaklama olanakları oldukça sınırlıdır. 5 yıldızlı bir otel 

yoktur. Aksu ilçe merkezinde belediye tarafından işletilen, 10 odalı, 23 yatak 

kapasiteli bir tesis bulunmaktadır. Konaklama imkânları daha çok Isparta merkez ve 

Eğirdir’deki oteller tarafından karşılanmaktadır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Akdeniz Bölgesi’nin Batı Toroslar Bölümü’nde yer alan Köprü Çayı 

Havzası’nın kuzey kesimi Isparta, güney kesimi ise Antalya ili sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Çalışma alanının toplam yüzölçümü 2498 km2’dir.  

Araştırma sahasında jeolojik temeli, Paleozoik ve Mesozoik’e ait farklı 

stratigrafik, litolojik, tektonik ve metamorfik özellikler gösteren birimler 

oluşturmaktadır. Bunların üzerinde de Tersier ve Kuaterner’e ait örtü formasyonları 

bulunmaktadır.  

Köprü Çayı Havzası doğu-batı doğrultusunda oldukça dar; buna mukabil 

kuzey-güney istikametinde oldukça geniş bir havzadır. Havzanın bu genel topografik 

görünümü gerek doğal, gerekse beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerini 

etkilemektedir. İnceleme sahası; Batı Toroslar’da, Isparta dirseğinin de oluşumuna 

neden olan sıkışma rejiminden geniş ölçüde etkilenmiştir. Ayrıca Pleistosen’de 

meydana gelen neotektonik hareketlere bağlı olarak faylı ve ekaylı bir yapı 

kazanmıştır. Bunun sonucunda meydana gelen epirojenik hareketlere bağlı olarak 

Köprü Çayı, vadisine adeta gömülmüştür.  

Havzadaki jeomorfolojik unsurları; dağlık sahalar, alçak ve yüksek plato 

sahaları ve ovalık sahalar oluşturmaktadır. Havzanın kuzey kesiminde talveg hattı ile 

doğu ve batıdan su bölümü hattını oluşturan dağlık alanlar arasındaki nisbî yükselti 

farkı kabaca 500-1000 m. arasında değişmekte iken; havzanın güneyine doğru bu 

fark büyük ölçüde artmakta yer yer 1500 m.nin üzerine çıkmaktadır. Bu durum havza 

içinde kısa mesafelerde önemli yükselti farklılıklarının olduğunu göstermektedir. 

Havza ülkemizin en önemli karst alanı içinde yer aldığından, dağlık sahalar ve plato 

sahaları yoğun bir karstlaşmaya maruz kalmıştır. Karst topografyasına ait çözünme 

ve çökelme şekillerinin en karakteristik örneklerini içerisinde barındırmaktadır.  

Araştırma sahasında büyük ölçüde Akdeniz iklimi etkilidir. Ancak havzanın 

kuzeyinde Batı Toroslar’ın en yüksek zirvelerine sahip yüksek dağlık alana doğru 

Akdeniz ikliminin karakteristik özelliklerinden uzaklaşılmakta ve yüksek dağ iklimi 

özellikleri sınırlı bir alanda da olsa etkili olmaktadır. Bununla beraber havzanın 
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büyük bir bölümünde kışları serin, nemli ve yağışlı; yazları sıcak ve kurak iklim 

özellikleri hâkimdir. Yine havzanın güneyinden kuzeyine rakım değerlerindeki hızlı 

artış, ortalama sıcaklık değerlerinin hızla düşmesine neden olmuştur. Havza 

genelinde Akdeniz yağış rejimi hâkimdir. En fazla yağış kışın düşmektedir. Ancak 

yıllık yağış toplamının Serik’te % 59’u, Aksu’da ise % 41’i kışın düşmüştür. Serik’te 

kıştan sonra en fazla yağış, sonbaharda görülürken; Aksu’da ilkbaharda 

görülmektedir. Bu durum Akdeniz iklim koşullarından, İç Anadolu’nun yarı kurak 

iklim koşullarına doğru bir geçişi göstermektedir. 

Köprü Çayı, havzanın doğu ve batı kesiminden gelen birçok kolun 

birleşmesiyle oluşmuş, Batı Toroslar’ın en önemli akarsularındandır. Havzanın 

nispeten güney kesiminde, Beşkonak- Oluk Köprü çevresinde akarsuya çok büyük 

bir miktarda, yer altı suyu katılımı söz konusudur. Havzanın komşu havzalar ile olan 

hidrojeolojik ilişkisi çeşitli araştırmacılar tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş 

olmasına rağmen halen tam olarak aydınlatılabilmiş değildir.   

Köprü Çayı Havzası’nda büyük toprak gruplarından; kırmızı Akdeniz 

toprakları, kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları, kahverengi orman toprakları, 

kireçsiz kahverengi orman toprakları, rendzina toprakları, alüvyal topraklar, kolüvyal 

topraklar, regosoller ve yüksek dağ- çayır toprakları bulunmaktadır. Havzada toprak 

örtüsünden tamamen yoksun çıplak kayalık alanlar da geniş yer kaplamaktadır. 

İnceleme sahası ülkemizin floristik açıdan en zengin alanlarından biridir. 

orman, çalı ve alpin formasyonlar yer almaktadır. Sahadaki orman formasyonu ise 

asıl Akdeniz ormanları ve yüksek dağ ormanları olarak ikiye ayrılır.  

Köprü Çayı Havzası’nın 2007 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına 

göre toplam 84872 nüfusu bulunmaktadır. Nüfusun büyük bir bölümü kıyı ovası 

üzerinde ve bilhassa toplam nüfusun % 57,8’ini barındıran Serik ilçe merkezinde yer 

almaktadır (49027). Son yıllarda özellikle havzanın kuzey kesiminde nüfus tamamen 

bir azalma eğilimi içindedir.  

Etüt sahası antik çağdan bu yana yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Antik 

çağda havzanın kuzeyi Pisidia bölgesine, güneyi ise Pamfilya bölgesine aittir. 
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Havzanın Hitit, Pers, Roma, Selçuklu, Hamitoğulları Beyliği ve Osmanlı 

hâkimiyetinde kalmıştır. Bu dönemlere ait tarihi kalıntılar halen mevcuttur. Havzanın 

içinde 47 köy yerleşmesi, 7 kasaba yerleşmesi ve 2 ilçe merkezi bulunmaktadır. Köy 

altı yerleşmeleri içinde mahalle yerleşmeleri ile yayla yerleşmeleri önemli yere 

sahiptir. Havzada fonksiyonel açıdan kentleşme Serik ilçe merkezi ve yakın 

çevresinde görülmektedir.  

Köprü Çayı Havzası’nda ekonomik faaliyet olarak; tarım, hayvancılık, 

ormancılık, ticaret, ulaşım ve turizm önem taşır. Bilhassa havzanın güneyinde tarım 

ve turizm sektörleri en önemli ekonomik faaliyetler olarak dikkat çekmektedir.  

Havza genelinde yanlış arazi kullanımı büyük bir problem olmaya devam 

etmektedir. Havza genelinde eğim değerlerinin fazla olması erozyonal faaliyetlerin 

fazla olmasına neden olmaktadır. Ayrıca, özellikle kış mevsimindeki yağışlara bağlı 

olarak heyelanlarda sıkça yaşanmaktadır. 

Kıyı ovası dışında yine havzanın büyük bir bölümünde yapılan tarım 

faaliyetleri geçimlik tarımdır. Ticari amaçlı tarım faaliyetleri daha çok havzanın 

güneyinde kıyı ovası üzerinde yapılmaktadır. Havzanın güneyindeki geniş kıyı 

ovasında özellikle son yıllarda artan sulama ve ıslah çalışmaları ticari amaçlı tarımsal 

üretimin artmasına neden olmuştur. Havzanın güneyi; ülkemizde gerek mevsimlik, 

gerekse mevsim dışı sebze ve meyve üretiminin en fazla geliştiği Antalya kıyı ovası 

içinde yer almaktadır.    

Araştırma sahasında tarım arazilerinin sınırlı olması yöre halkını hayvancılığa 

yönlendirmiştir. Ancak yapılan hayvancılık basit ve aile işletmeciliği şeklindedir. 

Kültür ırkı hayvana rastlamak adeta mümkün değildir. Yine hayvancılık yörede 

genellikle kıl keçisi yetiştiriciliği üzerinedir. Ancak yörenin orman bölgesi olması 

sebebiyle, kıl keçisinin ormana verdiği zarar dikkate alınarak bu faaliyette 

kısıtlamaya gidilmiştir. Bu durum hayvancılıkla uğraşan insanların bir kısmını koyun 

ve sığır besiciliğine yöneltmiş olsa da; geçim kaynakları iyice azalmış genç nüfus, 

havza dışına göç etmektedir. Büyükbaş hayvancılık ve koyun üretimi için verilen 

teşviklerde beklenen sonuçların alınabildiği söylenemez. Bunun nedenleri arasında; 
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ana kayanın çoğu yerde yüzeye çıktığı çıplak, kayalık ve dağlık topografyanın diğer 

hayvancılık faaliyetlerine önemli ölçüde engel olması, havzanın çoğu yerinde halkın 

ekonomik durumunun modern hayvancılık faaliyetlerine imkân tanımaması, kaliteli 

yem ihtiyacının karşılanamaması, gibi nedenler yer alır. 

Havzadaki kırsal nüfusun havza dışına göçünü engellemek için uygulanan 

kırsal kalkınma projeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede teşvik edilen 

alternatif ekonomik faaliyetlerden biri de arıcılıktır. Arıcılık,  toprağa bağımlı 

olmayan, bir yıl gibi kısa bir süre içinde gelir getirmeye başlayan, fazla sermaye 

gerektirmeyen bir iş alanı olduğu için havzada alternatif bir ekonomik faaliyet olarak 

önem kazanmaktadır.   

Havza içinde yüksek dağlık alanlardaki kaynak suları; berrak, temiz, serin ve 

oksijen yönünden zengin sulardır ve kültür balıkçılığı açısından büyük bir 

potansiyeldir. Bu çerçevede kurulmuş alabalık tesisleri önemli bir alternatif 

ekonomik faaliyet alanı olabilir. Tatlı su balıkçılığı ilçe tarım müdürlükleri tarafından 

teşvik edilmesine rağmen istenilen düzeyde geliştiği söylenemez. Ayrıca havzanın 

güneyinde kıyı kesiminde, bilhassa delta bölgesinde geçimlik olarak kıyı balıkçılığı 

yapılmaktadır.    

Havzanın yaklaşık % 75’i ormanlarla kaplıdır. Buna göre Köprü Çayı 

Havzası ülkemizin en yoğun orman alanlarından biridir. Ormanların çok geniş alan 

kapladığı çalışma alanında; tarla açma, düzensiz ve izinsiz kesim, keçi otlatması ve 

özellikle sık sık yaşanan yangınlar sonucunda ormanlar tahrip edilmekte ve alanları 

daralmaktadır. 31 Temmuz-04 Ağustos 2008 tarihleri arasında havzanın aşağı 

kesimini büyük ölçüde etkileyen orman yangınında 16 925 hektar orman alanı 

yanmıştır. Havzanın güneyi ülkemizin en önemli kızılçam yetişme alanlarından biri 

olduğu için yangınlar hızla büyümektedir.  

Havza içinde ormancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Ancak orman 

işletmeciliğinde yöre halkının katılımının oldukça sınırlı olduğu gözlenmektedir.  

Köprü Çayı Havzası’nda en önemli enerji kaynağı hidrolik enerjidir. 

Havzanın özellikle güney kesiminde su miktarı önemli ölçüde artmasına rağmen 
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arazinin oldukça geçirimli karstik yapısının baraj kurmaya elverişli olmaması önemli 

bir problemdir. Yer altı suyu düzeyinin nehir düzeyi altında olması ve nehrin yer altı 

suyunu beslemesi baraj yapımını zorlaştırmaktadır.  

 Köprü Çayı Havzası’nın oldukça engebeli olması ulaşımın gelişmesine engel 

olmuştur. Devlet ve il yolları uzunlukları dikkate alındığında ülkemizde km2’ye 

düşen yol yoğunluğu ortalama 82 m. iken, havzada 41 m.dir (2007). Havza Batı 

Toroslar’da ulaşım ağının en yetersiz olduğu yörelerden biridir. Bu nedenle havzanın 

güneyi ile kuzeyi arasında sosyal ve ekonomik ilişkiler gelişmemiştir. Aynı durum 

komşu havzalar ile de söz konusudur. Buna mukabil, Antalya'nın Alanya ile 

bağlantısını sağlayan ve havzamızın güneyinden geçen Antalya-Alanya devlet yolu 

bölünmüş yol olarak düzenlenmiş ve modern bir karayolu haline getirilmiştir. Bu 

yolda, yıllık ortalama günlük trafik sayısı 35107’dir(2007). Buna göre Antalya il 

merkezini ilçe merkezlerine bağlayan yollar içinde yoğunluğun en fazla olduğu 

yoldur. 

 Havza içindeki kırsal yerleşmeler arasındaki mesafenin fazla olması ve bu 

kırsal yerleşmelerindeki ulaşım zorlukları, eğitim ve sağlık hizmetlerinde büyük 

aksamalara neden olmaktadır. Özellikle nüfusu tamamen azalmış, dağınık kırsal 

yerleşmelerde eğitim ve sağlık personeli istihdam edilememektedir. Taşımalı 

hizmetlerde de önemli problemler yaşanmaktadır.  

Araştırma sahasında ticari faaliyetler havzanın güneyinde yoğunlaşmıştır. 

Ticari etkinliklere yön veren temel etkenler tarımsal üretim ile turizm faaliyetleridir.  

 Köprü Çayı Havzası; yüksek tür çeşitliliği, yaban hayvanlarının varlığı, 

vejetasyon formları, endemik tür zenginliği ve ilginç rölief elemanları gibi doğal 

çekicilik kriterlerini içerisinde barındırmaktadır. Ayrıca arkeolojik alanlar ve 

kalıntılar, yerel kültür ve çeşitli spor olanakları (rafting, yüzme, dağcılık vs.) gibi 

çekiciliklere de sahiptir. Ayrıca havza, ülkemizin en önemli turizm merkezi olan 

Antalya turizm bölgesinde yer almakta ve uluslar arası bir niteliğe sahip olan Antalya 

hava alanına yakın bir konumdadır. Havza kıyı kesimindeki deniz turizmi yanında, 

alternatif turizm imkânlarına da sahiptir. 
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Öneriler 

1- Havza genelinde yanlış arazi kullanımı büyük bir problem olmaya devam 

etmektedir. Eğim değerleri yüksek dağ köylerinde orman rejimli araziler, 

tarım arazisi olarak kullanılırken; ülkemizin en verimli alüvyal ovalarından 

Serik Ovası üzerinde hızlı yapılaşmaya bağlı olarak tarım alanları giderek 

yok olmaktadır. Havzada arazi kullanımının coğrafi şartlar dikkate alınarak 

tekrar planlanması ve uygulanması büyük önem taşımaktadır. 

2- Havzada yapılan hayvancılık faaliyetlerinin et ve süt verimi yüksek kültür 

ırkı hayvanların yaygınlaştırılması için ıslah çalışmalarının artırılması 

gerekmektedir. Ayrıca ormana fazla zarar vermeyen  “Saanen” ya da “Kilis 

keçisi” cinsi keçi türünün yaygınlaştırılması gerekmektedir. Çünkü arazinin 

coğrafi şartları koyun ve büyükbaş hayvancılığı önemli ölçüde 

sınırlandırmaktadır. 

3- Yörede doğal kekikçilik ve dolayısıyla kekik balı üreticiliği; işleme ve 

pazarlama imkânlarının yetersizliği nedeniyle henüz ekonomik olmaktan 

uzaktır. Bu çerçevede Çaltepe Köyü’nde kurulmuş, ancak ekonomik 

nedenlerle kapalı olan kekik işleme tesisinin aktif hale getirilmesi önem arz 

etmektedir.  

4- Yüksek dağlık alanlardaki kaynak suları; berrak, temiz, serin ve oksijen 

yönünden zengin sulardır ve kültür balıkçılığı açısından büyük bir 

potansiyeldir. Bu nedenle alabalık tesislerinin daha yaygın hale getirilmesi 

önemli bir alternatif ekonomik faaliyet alanı olabilir. 

5- Havzada orman yangınlarının önlenmesi ve yangınların kısa sürede 

söndürülebilmesi yörenin en önemli problemlerindendir. Orman içi yollarının 

yeterli olmaması yangınlara müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede 

havza genelinde orman içi yollarının en kısa zamanda inşa edilmesi 

gerekmektedir. 
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6- Sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet olarak ormancılık faaliyetlerinde yöre 

halkının katılımının artırılması büyük önem taşımaktadır. 

7- Havzanın özellikle güney kesiminde su miktarı önemli ölçüde artmasına 

rağmen arazinin oldukça geçirimli karstik yapısı baraj yapımını 

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nin kaya dolgu 

baraj yerine nehir tipi santral projeleri bu sorunun çözümünde büyük önem 

taşımaktadır.  

8- Yörede uygulanmakta olan ulaşım projelerinin bir an önce faaliyete geçmesi; 

havzada sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve bu çerçevede 

uygulanmakta olan projelerinin gerçekleştirilebilmesi için büyük önem 

taşımaktadır. Bilhassa havzanın güneyi ile kuzeyi arasında ulaşım 

hizmetlerinin gelişmesi bu kesimdeki turizm potansiyelinin 

değerlendirilmesini sağlayacaktır.  

9- Eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin coğrafi konumları itibariyle çevresine göre 

merkez olabilecek kırsal yerleşmelerde toplanması ve bu yönde yapılan 

çalışmalar zaman içinde oldukça dağınık olan bu yerleşmelerin daha toplu 

yerleşmeler haline gelmesine katkı sağlayacaktır.  

10- Havzada sık sık yaşanan doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler 

çerçevesinde öncelikli olarak havzanın bir doğal afet risk haritası 

hazırlanmalıdır. Yine bu konuda planlama ve proje çalışmalarına ihtiyaç 

vardır. 
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FOTOGRAFLAR 

Foto-1: Düzağaç Köyü’nün yaklaşık 4 km. batısında, Deveyokuşu Mevkii’nde, Trias’a 
ait şeyller üzerinde N-S doğrultulu   ve güneye dalımlı  antiklinal ekseni. Havzada 
antiklinal ve senklinaller oldukça devamlı, geniş kıvrımlar halindedir.  

      

 
Foto-2: Değirmenözü’nün güneyinde Gavur Evleri Mevkii’nde blok faylanmalara bağlı 
olarak teşekkül etmiş farklı yapısal unsurların dokanağının güneydoğudan görünümü. 
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Foto-3: Trias yaşlı kalkerlerden oluşmuş dağlık sahada monoklinal bünye şekilleri, Trias 
yaşlı şeyllerden müteşekkil yüksek plato sathında ise yatay bünye şekilleri iyi bir gelişme 
göstermiştir. Fotoğraf Aşağıyaylabel Köyü’nün güney istikametine doğru çekilmiştir.   

     

 
Foto-4: Ayvalı Çayı Vadisi’nin batı yamaçlarında, orojenik  hareketlere bağlı olarak 
gelişmiş senklinoryum oluşumları. Havza, Tersier’de Batı Toroslar’ın da oluşumuna neden 
olan sıkışma rejiminden fazlaca etkilenmiştir. 
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Foto-5: Kasımlar’ın güneyinde Kartoz Çayı’nı da bünyesine katarak kuvvetli bir akıma 
sahip olan Köprü Çayı’nın açtığı oldukça derin boğaz vadinin kuzeyden görünümü. Bu vadi 
daha güneyde yer yer kanyon niteliği kazanır ve talvegten itibaren yükseklik 200-300 m.ye 
kadar  ulaşır. 

       

 
Foto-6: Yeşilbağ Köyü’nün yaklaşık 3 km. kuzeybatısında karstik plato sathı üzerinde 
gelişmiş bir dolin 
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 Foto-7: Yüksek plato satıhları üzerinde, akarsuların kaynağını aldığı dağlık sahalara doğru 
çentik vadi profilleri gözlenir. Yukarıyaylabel Köyü’nün yaklaşık 3 km. güneyinde 
Tilkibükü Deresi Vadisi boyunca Prekambrien yaşlı şistler üzerinde gelişmiş bir çentik vadi 
profili görülmektedir. 

                        
Foto-8: Çaltepe Köyü’nün güneyinde, kabaca N-S istikametinde, Miosen yaşlı birimler 
içinde gelişmiş Köprülü Kanyon Vadisi’nde yoğun bir karstlaşma görülmektedir.  
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Foto-9: Beşkonak-Antınkaya yolu boyunca, Miosen yaşlı konglomeralar üzerinde yoğun 
karstlaşmaya bağlı olarak gelişmiş sütun yapıları. Bu yapıların arasında çözünmeye bağlı 
olarak oluşmuş kırmızı Akdeniz toprakları üzerinde çeşitli maki elemanları görülmektedir. 

 

 
Foto-10: Deveyokuşu Deresi Vadisi boyunca Trias yaşlı geçirimsiz birimler üzerinde 
gelişmiş  heyelan satıhları geniş bir alanda gözlenmektedir. 
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Foto-11: Havzanın kuzey kesiminin en önemli tarım arazilerini oluşturan Yılanlı Polye 
Ovası’nın kuzeyden görünümü. 

 
      

 
Foto-12: Bağıllı Köyü’nün yaklaşık 3 km. güneybatısında, Yılanlı Polye Ovası’nın fazla 
sularını yeraltına drene eden bir toprak düden. 
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Foto-13: Bağıllı Köyü’nün yaklaşık 3 km. güneybatısında, Yılanlı Polye Ovası’nın fazla 
sularını yeraltına drene eden bir düden. 

  

 
Foto-14: Köprü Çayı, Serik Ovası üzerinde yer yer menderesler yaparak akış gösterir. 
Yatağını enine genişleten akarsuyun üzerinde yer yer kum adacıkları teşekkül etmiştir. 
Fotoğraf, Antalya-Alanya devlet yolundan kuzeye doğru alınmıştır. Geride Selçuklu 
döneminden kalma tarihi köprü görülmektedir. 
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Foto-15: Değirmenözü Köyü’nün doğusunda Jura- Kretase yaşlı kalkerler ile Miyosen yaşlı 
geçirimsiz birimlerin dokanağından çıkan Değirmenözü Kaynağı. 

      

 
Foto-16: Aşağıyaylabel Köyü’nün doğusunda, Kartoz Dağı’nın eteğinde Trias yaşlı şeyller 
ile Trias’a ait kalkerlerin dokanağında bir tektonik bir fay boyunca yüzeye çıkan Kartoz 
Kaynağı. 
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Foto-17: Beşkonak’ın kuzeyinde kiremit kırmızısı rengi, A horizonunda belirgin yıkanma 
ve organik madde azlığı ile kırmızı Akdeniz topraklarının oluşturduğu bir toprak profili 
görülmektedir. 

       

 
Foto-18: Beşkonak-Altınkaya yolu boyunca, bir mikroklima alan özelliği gösteren 
Bağlıovası Deresi vadisinin kuzeye bakan yamaçlarında (sağda), yaklaşık 400 hektarlık 
alanda ülkemizdeki en önemli dallı servi (Cupressus sempervirens) topluluğu gelişmiştir. 
Diğer yamaçta ise maki toplulukları görülmektedir(solda).  
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Foto-19: Havza içinde yer yer topluluk oluşturabilen Abies cilicica topluluğu. Darıbükü 
Köyü’nün kuzeyinde Ayvalı Dere vadisinin batı yamaçlarındaki Abies cilicica topluluğu 
görülmektedir. 

        

 
Foto-20: Havzanın kuzeyinde oldukça geniş bir yayılım gösteren Pinus nigra toplulukları. 
Yakaköy’ün yaklaşık 3 km. güneyinde Yaka Deresi vadisi yamaçlarında gelişmiş Pinus nigra 
toplulukları görülmektedir.  
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Foto-21: Havzanın güneyinde Olukköprü Mevkii’nde; daha çok kocayemiş (Arbutus unedo), 
sandal (A.andrachne), menengiç (Pistacia terebinthus), mersin (Myrtus communis), 
keçiboynuzu (Ceratonia siligua), kermez meşesi (Quercus coccifera), akçakesme (Phillyrea 
latifolia), defne (Lauris nobilis) ve zeytin (Olea europea var. oleaster) ile temsil edilen maki 
toplulukları 

 

 
Foto-22: Bir vadi tabanı yerleşmesi olan Ayvalıpınar’ın Köprübaşı Mahallesi’nin batıdan 
görünümü.   
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Foto-23: Bir yamaç ve orman içi köyü olan Bucakdere’nin doğudan görünümü. 

        

 
Foto-24: Köprü Çayı’nın eğimin azalmasına bağlı olarak yatağını iyice genişlettiği 
Değirmenözü-Çaltepe arasında dağlık sahanın eteklerine doğru kurulmuş bir dağ eteği 
yerleşmesi olan Değirmenözü Köyü. 
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Foto-25: 1981’de yerel yönetimin teşviki ile bugünkü Çimenova’daki yerine taşınmış yeni 
Beydilli Köyü. 

  

 
Foto-26: Sorgun Yaylası’nda, bölgemizin yayla meskenlerini oluşturan kıl çadırlara bir 
örnek 
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Foto-27: Ayvalıpınar’ın yaklaşık 1 km. batısında meşe ağaçlarının gölgesinde etrafı basit 
çitlerle çevrilmiş bir ağıl yerleşmesi.  

 

 
Foto-28: Havza içinde hayvan barınağı olarak doğal barınaklar yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bunlara Kesme’nin yaklaşık 6 km. kuzeydoğusundan bir örnek. 
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     Foto-29: Havzanın aşağı kesiminde genel olarak çadırı andıran, dikdörtgen planlı, iki yana eğimli    
     kiremit çatılı küçük boyutlu meskenler yaygındır. Uzun yaz dönemi için genel olarak evlerin 
     önünde, üzeri açık yazlık denilen çıkmalar görülür. Bu tip evlere Çaltepe Köyü’den bir örnek. 
 
 

  
Foto-30: Evlerin eklentisinde genel olarak ahşap malzeme kullanılmıştır. Bu eklentilerin çatıları çoğu 
kere ahşap yonga ile örtülmekte yer yer diğer örtü malzemeleri de kullanılmıştır. Ev eklentilerine 
Belence (solda) ve Yakaköy (sağda)’den örnekler.



 

 

266

             
 

 

       
        

 
Foto-31: Havzanın yukarı kesiminde genel olarak evler daha geniş olarak planlanmıştır.          
Geleneksek Türk evlerinde olduğu gibi kapalı çıkmalar, daha geniş kare formlu pencereler 
yaygındır. Bu tip evlere Pazarköy’den bir örnek. 
 

 
Foto-32: Bazı meskenlerde yazlıklar ev eklentisi şeklinde daha geniş olarak tasarlanmıştır. 
Bu eklentiler daha çok ahşap malzemeden yapılmıştır. Bu tip meskenlere Karabük 
Köyü’nden bir örnek. 
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Foto-33: Havzanın yukarı kesiminde, genel olarak yol kenarlarında dinlenme ve ani sağanak 
yağışlarda saklanma amacıyla yapılmış Köşk adı verilen geçici meskenlere Yılanlı Polye 
Ovası’nın güneybatısından bir örnek. 
 

 
Foto-34: Havza içinde tarım arazileri oldukça sınırlıdır. Yörede bük adı verilen, akarsuların 
keskin bir dirsek yaparak yön değiştirdiği kesimlerde akarsu yatağı genişlemekte; bu 
kesimler tarım arazisi olarak kullanılabilmektedir. Fotoğrafta Darıbükü yakınlarında bir 
meyve bahçesi görülmektedir. 
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Foto-35: Havzanın güneyinde Serik Ovası’na doğru eğim değerleri iyice azalmakta ve 
buralarda pamuk ve mısır gibi endüstri bitkilerinin ekim alanları geniş yer tutmaktadır.   

 

 

 
Foto-36: Havza genelinde en çok üretimi yapılan kıl keçisidir. Fotoğrafta Sorgun 
Yaylası’nın güneyinde bir kıl keçisi sürüsü görülmektedir. 
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Foto-37: Son yıllarda havza genelinde, özellikle ilçe tarım müdürlükleri tarafından büyükbaş 
hayvancılık teşvik edilmektedir. Fotoğrafta Aksu- Sorgun Yaylası yolunda, Sorgun Çayı 
kenarındaki düzlüklerde otlayan büyükbaş hayvanlar görülmektedir. 

  

 
Foto-38: Floristik zenginliğin fazla olduğu yüksek dağ köylerinde arıcılık alternatif bir 
geçim kaynağı olarak dikkat çeker. Fotoğrafta bu açıdan önem kazanmış Beydilli 
Köyü’ndeki arı kovanlarının bir kısmı görülmektedir. 
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Foto-39: Çaltepe Köyü’ndeki kekik ve aromatik bitkiler işleme tesisi. Antalya İl Özel İdaresi 
tarafından kurulmuş olan tesis ekonomik nedenlerle işletilememektedir.  

 

 
Foto-40: Köprü Çayı ve kollarının kaynak kısımlarında, alternatif bir geçim kaynağı olarak 
alabalık çiftlikleri önem kazanmıştır. Fotoğrafta, özellikle Sorgun Çayı kenarında rastlanan 
bu çiftliklerden biri görülmektedir.  
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Foto-41: Köprü Çayı’nın denize döküldüğü kıyı kesiminde basit balıkçı korunaklarından biri 
görülmektedir. Kıyı balıkçılığı delta bölgesinde sınırlı bir gelişme göstermiştir.   

 
Foto-42: Orman arazisinin geniş yer kapladığı havzada ormancılık önemli bir geçim 
kaynağıdır. Birçok köyde hızar işletmesi bulunmaktadır. Fotoğrafta Bağıllı Köyü’ndeki bu 
hızar işletmelerinden biri görülmektedir. 
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Foto-43: Daha çok havzanın güneyinde görülen sanayi faaliyetleri çoğunlukla tarıma sanayi 
şeklindedir. Fotoğrafta Serik Ovası üzerinde kurulmuş bir mısır kurutma tesisi 
görülmektedir.  

 

 
Foto-44: Ülkemizin en önemli rafting parkurlarından biri olan Köprülü Kanyon Parkuru’nun 
başlama noktasından bir görünüm. 
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Foto-45: Aksu ilçe merkezinin yaklaşık 2 km. kuzeydoğusundaki Zindan Mağarası’nın 
girişinden bir görünüm 

 
Foto-46:  Sorgun Yaylası-Başpınar Kaynağı çevresinde turizm amaçlı kurulmuş çadırlar. Bu 
çadırlar, özellikle kıyı kesiminde yüksek yaz sıcaklığından bunalan insanlar tarafından 
kurulmaktadır
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