Ağlasun
ve Sagalassos

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı TR61/11/TURİZM/KAMU/01-35
Ağlasun ilçesinde doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir turizm
kullanımlarına hazırlanması ve tanıtılması projesi kapsamında basılmıştır.

Ağlasun’da yapacak pekçok şey
bulabilirsiniz: Hemen kuzeyinde,

Bugün 4118 nüfuslu Ağlasun, 300 yıl önce
Lucas’nın bahsettiği o güzelliklerinden
pek bir şey kaybetmemiş; hala çok pınarlı
ve bereketli bir tarım ilçesidir. Buğdaydan
ve gülden başka, kiraz, şeftali, incir, üzüm,
ceviz ve fındık gibi çok çeşitli meyveler
yetişir. Doğrudan ihraç edilen kaliteli
kirazı ile ünlenmiştir.

Yeşil, Serin ve Sakin:

Güzel Ağlasun

Ağlasun, Akdeniz’in kalabalığından uzak
olmak isteyenlere uygun bir alternatif tatil
imkânı sunar. İlçenin güzel sokaklarını,
asma sarılı geleneksel evlerini keşfedip,
doğasının ve yerel damak tatlarının
keyfini çıkarabilir, esprili ve candan
insanlarını tanırsınız.

yamaçlara kurulu Sagalassos’un
muhteşem harabelerini mutlaka
gezmelisiniz. Ayrıca, dağ sırtlarında,
gölet çevresinde ve mahalleler arasında
işaretlenmiş rotalarda yürüyüş yapar,
bisiklete biner, mevsimin en taze
ürünlerini ve geleneksel mutfağı tadar,
Ağlasunluların yaşamına dilediğiniz
ölçüde konuk olursunuz. İster asırlık
meşhur çınar ağacının gölgesinde
dinlenir, isterseniz de bahçelerde çalışıp,
süt sağmaya eşlik edersiniz!
Ağlasun’a gelmek zor değildir. Antalya,
Burdur, Isparta ve Eğirdir’den günübirlik
gezilere uygun mesafededir. Konaklama
olanakları çeşitlidir: Merkezde yeni bir
butik otel, bir kamp-karavan alanı olduğu
gibi, Ağlasunlu ailelerle de konaklamak
mümkündür. Yüksekokul öğrencileri için
yapılmış stüdyolar da yazın kiralanabilir.

Ağlasun’un yüzlerce yıllık kültürünü,
sessiz ve sakin ortamını, doğal
yaşamını ve özgün tatlarını
keşfetmekle kalmayın, onun bir
parçası olun. Gelin gari…

Torosların sarp yamaçlarında yeşil bir
vadiye kurulu Ağlasun, bol suyu,
çeşit çeşit meyvesi ve güzel insanlarıyla
keşfedilmeyi bekler. Serin yayla havası
sizleri Akdeniz’in yaz sıcakları ve
neminden kaçmaya davet eder.
Dağ yamaçlarından çıkan çok sayıdaki
su kaynağı Ağlasun’un en büyük
zenginliklerindendir. İlçe merkezini
1706’da ziyaret eden ve Sagalassos’u
keşfeden Fransız gezgin Paul Lucas
da Ağlasun’un güzelliği ve suyunun
bolluğundan seyahatnamesinde
bahseder: “Hayatımda burası

kadar çok pınarı olan bir yer daha
görmedim. Pınardan çıkan sular
hemen dereler oluşturuyor ve her
yere bereket getiriyor”.
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MÖ 333’te Büyük İskender’in fethettiği
kent, Roma İmparatorluğu’na MÖ 25’te
bağlanır ve hızla gelişir. Roma İmparatoru
Hadrian’ın (MS 117-138), Sagalassos’a
Pisidya eyaletinin (bugün Göller Bölgesi)
birinci kenti ünvanını vermesiyle, en
büyük anıtları inşa edilir. MS 600’lerin
başında veba ve depremler kentin
çöküşüne sebep olur ama felaketlere
rağmen kentte yaşam MS 13. yüzyıla
kadar sürer. Ağlasun Sagalassos’un

her bakımdan bir uzantısıdır.

Ağlasun adı da Sagalassos’tan gelir.
Selçuklu Türkleri yöreye geldiklerinde
ovaya, bugünkü Ağlasun’a yerleşirler.
Merkezde bir kervansaray ve ona bağlı
bir küçük hamam inşa ederler. MS 16.
yüzyılda da Ağlasun’un aktif bir yerleşim
olduğu ve bölgenin pazarının Ağlasun’da
kurulduğu bilinir.

Ağlasun ve

Sagalassos
Sagalassos, Türkiye’nin en iyi korunmuş
antik kentlerinden birisidir. Ağlasun’un
sadece 7 km kuzeyinde yer alır.
1990 yılından beri her yaz Leuven
Üniversitesi’nden, Belçikalı, Türk ve diğer
ülkelerden araştırmacılardan oluşan
bir bilimsel ekip, Sagalassos’ta kazı
çalışmaları yürütür. En başından beri
kazı ve restorasyonlarda Ağlasun’un
halkı, ekiple birlikte çalışır. Açığa

çıkarılmış ve restore edilmiş anıtlar
Ağlasunluların emeklerinin eseridir.
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Bugün Sagalassos’u gezenler, kentin
Yukarı Agora’sında (meydanı), restore
edilmiş ve suları çağlayan bir anıtsal
çeşme, yaklaşık 13 m yüksekliğinde
onursal sütünlar, iki kemerli kapı ve
agorayı çevreleyen yapıların kalıntılarını
görebilirler. Antik kentte ayrıca devasa
bir Roma hamamı, bir kütüphane, suyu
pınarından akan küçük bir çeşme, bir
kent konağı, 9000 kişilik bir tiyatro
ve şehrin bin yıllık tarihini anlatan
başka pekçok eser yer alır. Kazılarda

ele geçen buluntular ve dünyaca
ünlü heykeller, Burdur Müzesi’nde
sergilenir.
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Ağlasun’da

Tatil

Bereketli Yaylaya Kaçın
Ağlasun yazın ideal bir yayladır. Her yaz
yaylaya kaçan pekçok Antalyalıyı ağırlar.
Güneyin dayanılmaz derecede sıcak ve
nemli olduğu mevsimde, Ağlasun’un

havası nemsiz, gündüzleri güneşli
ama hep esintili, geceleri ise serin
olur. Yazın sıcaklık gündüz 30˚C,

akşamsa 20˚C civarında seyreder.
Ağlasun ve Sagalassos’u ziyaret için en
uygun dönem Mart ile Kasım arasıdır.
Ağlasun’un Mimari Dokusu
İlçe bahçeler ve derelerle bölünmüş
altı mahalleden oluşur. Yörenin mimari
geleneğinde kerpiç ve taştan yapılmış
evler hala kullanılmaktadır. Geleneksel
evlerin alt katları daha çok depo ve
taşlıktır. Üst katta odalar ve “hayat”
adı verilen geniş bir teras yer alır.

Bazı Ağlasunlu aileler evlerini
ziyaretçilerin konaklaması için
açmaktadır.
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Ziyaretçiler Için Kolaylıklar
Ağlasun’da ziyaretçilere temel kolaylıklar
sağlanmıştır. Merkezdeki anıtsal çınar

ağacı yakınında bir bilgi merkezi
yer alır. Burada konaklama ve civarda

belirlenmiş yürüyüş ve bisiklet rotaları
hakkında bilgi verilir. Ayrıca yerel
ürünler ve hediyelikler de satılır. Ana
cadde üzerindeki eski hamam, bir kültür
merkezi haline getirilmiştir. Ağlasun’un
lokantaları, çeşitli kafe ve dükkânları
vardır. Postane, internet kafe ve
bankamatik, GSM sağlayıcıları yer alır.

Yerel Ürünler
Ağlasun’a gelmişken yerel ürünlerden
yanınızda götürmek isteyeceksiniz.
Zengin Cuma pazarından alışveriş
yapabileceğiniz gibi, yöreye has adaçayı,
kekik, vişne kurusu, cifne (kurutulmuş
yeşil fasulye), ceviz ve gül suyu gibi
ürünlerden de edinmelisiniz. Ayrıca
yüzlerce yıllık geçmişi olan yerel üretim
çömlekler ve Ağlasunlu hanımların el
işlerini de atlamamalısınız.
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Ağlasun içinde bir yürüyüşte,
ilçede günlük yaşamdan kesitler
izleyebileceğiniz gibi, eski evlerinin
duvarlarında ve avlularında sıklıkla
antik taşların kullanılmış olduğunu
göreceksiniz.

Neler Yapmalı?
Sagalassos antik kenti mutlaka
görmeniz gereken bir arkeolojik alandır.

Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras
Listesi adaylarındandır. En az iki

saati bu ören yerini gezmeye ayrımanız
gerekir. Yeterince bilgi panosu ve uygun
yürüyüş yolları vardır ve yıl boyu hergün
açıktır. Temmuz-Ağustos aylarında kazı
ekibini çalışırken izleme ve ekip üyesi
gönüllülerin ücretsiz kılavuzluğunda antik
kenti gezme şansınız olur. Sagalassos’u

tam olarak anlayabilmek için Burdur
Müzesi kesinlikle atlanmaması
gereken bir duraktır.
Sagalassos’un öyküsü Ağlasun’a uzanır.
Dünyanın ilk kadın fotoğrafçılarından,
Gertrude Bell 1907’de yaptığı
ziyaretinden bahsettiği günlükte,
“Ağlasun’un konumunun nefis olduğunu
ve ilçede çok sayıda süslemeli Sagalassos
yapı taşı yer aldığını” yazar.
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İlçenin zengin coğrafyası çeşitli
doğa yürüyüşleri için ideal
rotalar sunar. Ağlasun’dan başlayan

işaretlenmiş rotalar, ormanlardan
ve meyve bahçelerinden geçer.
Sagalassos’a, Yeşilbaşköy’e ve gölete
uzanır. Tecrübeli yüksek irtifa yürüşçüleri
için kuzeydeki Toros Dağları uzantıları
çok caziptir. Akdağ Zirvesi’nde rakım
2276 metreye ulaşır. Sırtta işaretlenmiş

rota, Ağlasun ve Isparta’ya müthiş
manzaralar sunar. Yürüyüş rotaları

ile ilgili daha detaylı bilgiyi diğer rehber
yayınlarımızda bulabilirsiniz.
Ağlasun’un merkezinde ilçenin simgesi
haline gelmiş asırlık bir Çınar yer alır.
Ağlasunlular, yüzyılların sessiz tanığı olan
“Anıt Çınar” ile haklı olarak gurur duyar.

Gölgesinde dinlenmesi çok keyifli
olan anıt ağacın yaşının 1000 yıldan
fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Ağlasun’un lokanta ve kafelerinde taze
çorbalarını, meşhur Burdur şiş ve pide
çeşitlerini tadabilirsiniz. Cuma günleri
kurulan pazarda yerli üreticiler; taze,
zengin ve rengârenk çeşitleriyle görmesi
de tatması da keyifli ürünler sunar.
Yemek için evlere de konuk olabilirsiniz.
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Öğrenci Stüdyoları
Ağlasun Meslek Yüksekokulu öğrencileri
için yapılmış apart daireler yaz aylarında
kiralanabilir. İşletmeler haftalık ve aylık
kiralamaları tercih eder.
İletişim: aglasun_bld@hotmail.com
(0248) 731 26 64 / (0248) 731 25 42
veya info@tursaga.com

Günübirlik
Ağlasun, civar merkezlere günübirlik
ziyaret mesafesindedir. Araçla, Isparta
ve Burdur 45 dakika, ve Eğirdir 1 saat
uzaklıktadır ve buralarda da çok sayıda
konaklama imkanı bulunmaktadır.

Ağlasun’da

Konaklama
Ailelerin Konuğu Olun
Ağlasun’da aile pansiyonculuğu Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın “Tahıl, Turizm Takası”
(TATUTA) projesi çerçevesinde başlayıp,
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)
desteği ile devam eder. Programa dahil
aileler, evlerini ve yaşamlarını konuklara
açar. Nefis Ağlasun kahvaltınızı ve isteğe
bağlı olarak diğer öğünleri aile ile birlikte
veya yalnız alabilirsiniz. Yenilenmiş
banyo ve tuvaletleri, tertemiz odaları,
ferah teras ve bahçeleri ile bu evlerde

Hotel Sagalassos Lodge

konaklayanlar gerçek Ağlasun’u
yaşamanın mutluluğu ile ayrılırlar.

Kamp Olanakları
İlçede, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
(BAKA) desteği ile kurulmuş bir kamp
ve karavan alanı vardır ve Ağlasun
Belediyesi’nce işletilir. İlçe merkezinin
hemen dışında, Sagalassos’a çıkan yol
üzerinde, manzaralı ve ağaçlık bir terasta
yer alır. Karavanlar için depo boşaltım
yeri, tuvalet ve duş bulunur. Az ötesinde,
ağaçlar arasında çadırlar için bir kamp
yeri düzenlenmiştir. Kamp-karavan

Rezervasyonlar yerel dernek veya
belediye üzerinden yapılabilir.
Daha fazla bilgi için: www.tursaga.com
İletişim: info@tursaga.com veya
aglasun_bld@hotmail.com

Ağlasun’un ilk butik oteli Hotel
Sagalassos Lodge, 2014 sezonunda
hizmete başlayacaktır. Sagalassos

ile ilçe merkezi arasında bir çam korusu
içinde yer alan dört yıldızlı otelde,
bir yüzme havuzu ve menüsü yerel
lezzetlerden oluşan bir restaurant yer
alır. İşletme ayrıca profesyonel rehberlik
hizmetleri de sunar.
İletişim: info@sagalassoslodge.com

alanı Sagalassos’a çıkan yürüyüş
yolu rotasına bağlanmıştır.
İletişim: aglasun_bld@hotmail.com
(0248) 731 26 64 / (0248) 731 25 42 /
(0530) 823 36 15
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Nasıl Gelmeli?
Kendi Aracınızla
Antalya merkezden (115 km, 1 saat 15
dk): D650 karayolu üzerinde, 83 km
boyunca Burdur yönünde devam edin;
işaretli sapaktan(Ağlasun-Sagalassos)
sağa ayrılan Ağlasun yoluna dönün
(D685).

Toplu Taşıma Ile
Ağlasun Minibüs Kooperatifi’nin, her gün
Antalya, Burdur ve Isparta’ya düzenli
seferleri vardır. Yaz ve kış sezonlarında
güncellenebilen tarife için minibüs
kooperatifinin sitesine başvurmak gerekir.
www.aglasunkoop.com

Antalya Lara tarafından ve
havalimanından (130 km, 1 buçuk saat):
D685 karayolu üzerinde ve Isparta
yönünde 96 km devam edin; işaretli
sapaktan sola Ağlasun yoluna dönün.

Antalya Otogarı’ndan: Otogarın ilçe
terminaline gidiniz. Ağlasun minibüsleri
hergün 11:00, 15:30, ve 17:45’te buradan
kalkar.

Burdur’dan (35 km, 45 dakika): D650
karayolu üzerinde ve Antalya yönünde
devam edin. İnsuyu Mağrasını geçtikten
sonra gelinen işaretli sapaktan sola
Ağlasun yoluna dönün.
Isparta’dan (40 km, 45 dakika): D685
karayolu üzerinde Antalya yönünde
devam edin, işaretli sapaktan sağa
Ağlasun yoluna dönün.

Burdur’dan: Ağlasun Minibüs
Kooperatifi’nin araçları otogardan her
saat başını 50 dakika geçe kalkar. Günde
10 sefer yapılır.
Isparta’dan: Ağlasun minibüsleri
otogardan değil, “Köy Garajı”ndan kalkar.
Günde 15 sefer yapılır. Her saat başını 50
dakika geçe kalkar.
Bekleriz!
11

www.tursaga.com • www.aglasun.bel.tr
www.sagalassos.be

tursaga.mobi/rehber1

T.C.
KÜLTÜR
VE TURİZM
BAKANLIĞI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında
TR61/11/TURİZM/KAMU/01-35 referans no ile desteklenen “Ağlasun İlçesinde Doğal Kaynakların Sürdürülebilir
Turizm Kullanımına Hazırlanması ve Tanıtılması” başlıklı proje kapsamında basılmıştır. Bu yayının içeriği Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk
Ağlasun Belediyesi’ne aittir.
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