Ağlasun

Yürüyüş, Tırmanış ve
Bisiklet Rotaları
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.

Önsöz
Elinizde Türkiye’nin en önemli dağcılarından
birisi olan Haldun Aydıngün’ün Ağlasun ilçesi
ve civarı için hazırlamış olduğu bir doğa
sporları rehberi tutmaktasınız.
Haldun Aydıngün Türkiye’nin zengin ve
heyecan verici coğrafyası içinde neden
Burdur’un Ağlasun ilçesine yakından
bakmayı istedi; nedir burayı özel kılan?
Ağlasun, Batı Torosların iç sıralarından biri
üzerinde bulunan Akdağ’ın eteklerinde
kurulu, çoğumuzun karayolu sapağındaki
levhasından sadece ismini bildiği yem
yeşil küçük bir ilçedir. Burdur’un bu kendi
halindeki sakin ve sevimli ilçesinin belki
de tek bilinen özelliği, hemen kuzeyindeki
yamaçlarda Sagalassos antik kentinin
harabelerinin yer almasıdır.
Yörenin binlerce yıllık geçmişi ve bunun
doğayla ilişkisi, insanlarının bu coğrafyanın
kültürüyle yoğrulmuş derinliği, olgunluğu,
yeteneği ve espritüelliği dışarıdan
bakıldığında olağanüstü bir bütünlüktür.
Bu çalışma, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi ve Belçika Leuven
Üniversitesi’nin yerel ortaklarla Ağlasun
için birlikte hazırladığı geniş içerikli
bir kalkınma projesinin ürünüdür. Batı
Akdeniz Kalkınma Ajansı desteği almış
olan projenin hedeflerinden birisi, ilçe

civarının doğa sporlarına ne derece
uygun olduğunun profesyonel bir ekip
tarafından belirlenmesi, seçilen rotaların
işaretlenmesi, rehberinin yayımlanması
ve hedef kitleye ulaştırılmasıdır.
Bu rehberi sizler için hazırlayan Haldun
Aydıngün sadece profesyonel dağcılık
tecrübesiyle ve arkeoloji araştırmacısı
kimliği ile değil, Sagalassos antik kenti ve
Ağlasun’u yakından tanıması nedeniyle
de bu konuda çalışabilecek en nitelikli
yazardır. Heyecanımızı ve hedeflerimizi
anlayıp bize gönülden destek vermeye
karar vermiş olması, proje ve Ağlasun
için büyük şanstır. Bu çalışmaya tüm
nesnelliği ile yaklaşıp, doğa sporları
için yörenin potansiyelini her yönüyle
ortaya koymuştur. Kendisi sade ama
derinlikli bu araştırmasında, dünyanın
çeşitli coğrafyalarını tecrübe etmiş
bir profesyonel olarak size Ağlasun ve
çevresini gezmeyi ısrarla tavsiye eder!
Bu rehberin doğru ellere ulaşacağına
ve değerlendirileceğine yürekten
inanıyoruz. Ağlasunlular da doğa sporu
meraklılarını özlemle beklemekte!
Sagalassos-Ağlasun projesi

Ağlasun ilçesinde doğal ve kültürel kaynakların
sürdürülebilir turizm kullanımlarına hazırlanması ve
tanıtılması projesi
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ya da otelde kalıyor. Ertesi sabah
erkenden tekrar Sagalassos’a gidiliyor.
Bu sefer kent gezilmeden, doğrudan
S1 rotasına girilip, tüm sırt yürünüyor
ve rotanın sonundaki balık çiftliğinde
otobüsleri onları bekliyor. Kanımca, hem
sportif hem de kültürel açıdan olabilecek
en dolu hafta sonlarından birisi yaşanmış
oluyor.
Amacımız, bu güzel yöreyi, tüm doğa
sporları ve tarih, arkeoloji meraklılarının
mutlaka seyahat planlarına almaları.
Akdeniz sahillerine giderken ya da
oralardan dönerken bir iki günü
de Ağlasun’da geçirip, kendilerine
sunulanların keyfini çıkarmaları.

Giriş
Olağanüstü güzel bir antik kent
olan Sagalassos, genel turistik
destinasyonların dışında kalmış olup,
sadece ana yollardan sapmayı göze
alacak kadar meraklı olanlar tarafından
gezilip görülebilmektedir. Oysa, yüksek
yamaçlarında kurulu olduğu Akdağ
ve ovada bulunan Burdur’un ilçesi
Ağlasun, pek çok değişik jeoloji ve doğa
özelliklerini içinde barındıran, enfes bir
coğrafyanın içinde yer alır. Sagalassos’un
hemen kuzeyinden başlayan ve krateri
Gölcük gölü olan volkanik bölge ile,
güneydeki kireç taşı yapılar büyük bir
farklılık gösterir. Buraları yaşamaya gelen
bir gezgin kendini 1100 metre ile 2250
metre arasındaki yüksekliklerde, çok
değişik bitki örtüleri içinde görebilir.
Küçük bir alana sığmış çok sayıda, dağ,
sırt hattı, derin vadiler, gezgine aynı
gün içinde sürekli değişen ve yenilenen
manzaralar sunar. Kusursuz orman
örtüsü, Akdağ sırtındaki Alpin Toros
dağları özellikleri ile taban tabana zıt bir
görüntü oluşturur. Dolayısıyla, bölgeye
sadece Sagalassos’u değil de, daha
fazlasını görmeye ve yaşamaya gelecek
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olan doğa sporcuları için, küçük bir
alanda hemen her türlü olanağı bulmak
mümkündür.
Buradan Öncelikle Kimler Yararlanabilir?
“Bu rehber kitabı kimleri düşünerek
hazırladık?”, “Buraya kimler gelebilir?”
sorularını sorduğumuzda aklımıza gelen
ilk gezgin tipi, İstanbul, Ankara, İzmir
ya da Antalya gibi büyük şehirlerde
çalışan, gezmek ve hafta sonlarını
değerlendirmek isteyen insanlardır. Bu
insanlar doğada yürümekten, kamp
yapmaktan, hafif dağ tırmanışlarına
katılmaktan hoşlandıkları kadar, arkeoloji
gibi kültürel özellikleri de yaşamaktan
zevk alıyorlar. Örneğin, böyle bir grup,
Cuma akşamından tur otobüsüne binip,
yaşadıkları metropolden yola çıkıyor,
Cumartesi sabahı Ağlasun ilçesine giriyor,
güzel bir kahvaltıdan sonra, Sagalassos
antik kentini geziyor. Öğlen saatlerinde
kenti yürüyerek terk edip, S4 rotasını
takip ederek çevre manzaranın tadını
çıkara çıkara dört saatte Ağlasun’a iniyor.
Akşam Belediye’nin düzenlediği kamp
alanında çadırında, bir ev pansiyonunda

Yörenin güzel doğal taşlarının kullanıldığı
Sagalassos gibi antik kentleri gezmek için
ve fotoğraf çekmek için en kötü zaman
dilimi, Temmuz, Ağustos aylarında, öğle
saatleridir. Sıcak canınıza okurken, güçlü
ışıkta tüm mermerler, fotoğrafçı deyimi
ile, “patlar”, gölgeler kopkoyu olur, hiçbir
detayı yakalayamazsınız. Oysa antik
kent, Aralık ayının öğleden sonrasında,
iyice yatık ve süzülerek gelen ışıkta
peri masallarındaki şatoları hatırlatacak
kadar güzel renkleri bürünür, seyretmeye
doyamazsınız.

Sadece kuzeye bakan, az güneş gören
yerlerde kalır, ancak pek çok küçük
dere hala akmaktadır. Yüksek sırtlarda
ve yüksek vadilerde hala rahatça su
bulunabilir, güzel kamplar yapılabilir.
Yaz Ayları
Haziran sonundan Eylül ortalarına kadar
geçen dönemde yükseklerde, sadece
rota bilgilerinde belirtilen sular akmaya
devam eder. İstenilen noktaya kamp
atma lüksü kalmamıştır. Tırmanışlara
sabahın erken saatlerinde başlamak
gerekir. Gene de Ağlasun bulunduğu
yüksek yayla koşullarından dolayı en
sıcak günlerde bile geceleri serin olur,
sabahın ilk ışıklarında ise çok rahat
tırmanışlar yapılabilir. Örneğin, S1
rotasının sırtına hava iyice ısınmadan bir
kez çıktıktan sonra, öğle saatlerinde sırtı
yürüyor olmak boğucu ya da rahatsız
edici gelmez.
Ayrıca bu dönem, daha stabil olan hava
koşulları nedeni ile, doğa deneyimi düşük
sayılabilecek gruplar için en uygun
zaman aralığını verir.

İstanbul şehir hatları vapurunda yolculuk
edenlerin çok iyi bileceği bir ses tonu
ile şunu söyleyebiliriz; “Bizden bir
Sagalassos alırsanız, yanında harika bir
orman yürüyüşü, inanılmaz bir bisiklet
turu, ciddi bir dağ rotası ve tehlikeli bir
kayalık sırt tırmanışı da veriyoruz.”

Sonbahar Ayları
Günler kısalırken havanın bozma riski
de artar. Ancak doğa sporcularının
kullanabileceği su kaynakları açısından,
yazın kuraklığı artarak devam eder.
Sadece bu dönemde, özellikle Ekim ayı
ortalarından sonra, hem Sagalassos’da
yapılacak fotoğraf çekimleri için
hem de çevredeki doğanın sonbahar
manzaralarını yaşamak için, çok güzel
olanaklar kendini gösterir.

Ne Zaman Gitmeli?
Bahar Ayları
Ovada müthiş bir canlanmanın yaşandığı
bu dönem, doğa sporları açısından
aslında farklı koşulları içerir. 15 Nisan – 15
Mayıs dönemi dağdaki koşulların ilginç
olacağı bir aralıktır. Yüksek sırtlarda
rahatça bulunacak karlar ve küçük dereler
sayesinde, hemen her yerde serbestçe
kamp yapılabilir. Sabahın erken saatlerinde
bazı kulvarlarda kar tırmanışları da
yapılabilir. Yüksek yerler için ekiplerin biraz
deneyimli olmasında fayda vardır.
İkinci aralık 15 Mayıs – 15 Haziran olarak
söylenebilir. Karlar artık iyice çekilir.

Kış Ayları
İlkokul kitaplarımızda kış dönemi, net
bir şekilde tam da 21 Aralık günü başlar.
Sagalassos’u gezecek ve Ağlasun
çevresindeki rotaları deneyecek
bir gezgin için durum bu kadar net
olmayabilir. İlçe denizden 1100 metre,
Sagalassos ise 1500 metre yüksekliktedir.
Rotalarımız, 1100 metreden 2250
metreye kadar yükselen yerlerden
geçer. Ağlasun Akdeniz’den sadece 90
kilometre içerde kaldığı için tam da bir
kara göstermez; kışın bolca kar yağışı
alabilir; daha da önemlisi sis olayı sıklıkla
yaşanabilir.
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Çevreye kar düşüp de yerde kalmaya
başladığı andan, yüksek sırtlar haricinde
tamamen kalkmasına kadar olan döneme
kısaca kış ayları dersek, bu dönemde
antik kent gezisini S2 rotasındaki alçak
irtifalı orman yürüyüşü ile birleştirmek
çok güzel olabilir. 2000’li metrelerden
geçen ve yüksek bir sırt yürüyüşü olan
S1 rotası, kanımızca oldukça deneyimli
dağcıların tekelinde kalmalıdır. Ancak
duruma göre S4, en yüksek noktasında
1600 metrelere ulaştığı için, iyi bir
havada, kazma kullanmayı bilen bir
yürüyüş ekibi tarafından denenebilir.
Kış aylarında Akdeniz’den gelen nemli
hava nedeni ile bol miktarda yağış alan
Ağlasun’un dağlarında ciddi çığ riskleri
de oluşması kaçınılmazdır. S3, S4 ve S5
rotaları da sonbahar ve kış aylarında
karla kaplı olur.
Ağlasun ilçesinin merkezi için ayrıca bir
rehber kitap hazırlanmıştır. Ağlasun’un
güzel sokakları, yeşil mahalleleri ve
meyve bahçelerinden geçen yürüyüşler
yapmak isterseniz bu rehberden
yararlanmanızı tavsiye ederiz. “Ağlasun
Gezi Rehberi” 2013 BAKA Yayınları.
Kısacası Ağlasun ve Sagalassos, tüm
değişik mevsimlerinde yaşanabilecek,
en az üç dört kez gelinmesi gereken bir
bölgedir.

Uyarılar
Bu kitapta önerilen rotaların bazıları
Sagalassos’ta başlar veya sonlanır.
Sagalassos, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı idaresinde bir ören yeridir.
Burdur Müzesi ören yerinden sorumludur.
Ören yerine gelen herkes –sadece içinden
geçecek ve antik kenti gezmeyecek olsa
dahi- bu makamlar tarafından konulmuş
kurallara uymak zorundadır.
Mutlaka ören yeri girişinde yer alan bilet
satış gişelerinden biletinizi alınız. Ören
yerine ana giriş dışında bir noktadan
girmiş ve ana girişe gitmek yolunuzu
uzatacak dahi olsa bunu yapmanız
gereklidir. Mesai saatleri içinde çok
sayıda biletçi ve ayrıca 24 saat üç bekçi
alanda görev yapmaktadır ve biletinizi
soracaklardır.
Dikkate almanız ve uymanız gereken
en önemli konu, ören yerinin açılış
ve kapanış saatleridir (hergün 07:30
– 18:00). Önerdiğimiz rotalar için bu
saatler genellikle uygundur (gündüzlerin
çok uzun olduğu 21 Haziran civarı hariç).
Rotanızı Sagalassos’ta sonlandırmak
istiyorsanız, programınızı kapanış
saatinden önce orada olacak şekilde
ayarlamalısınız.
Kaçak kazı Türkiye’de ağır bir suçtur.
Hem Ağlasun halkı, hem de yerel
yöneticiler kaçak kazıcılardan hiç
haz etmezler… Ören yeri ziyaret
saatleri dışında antik kent içinde
bulunmamalısınız.
Ören yeri içinde bisikletle dolaşılması
da yasaktır. Bekçiler, kentin batı çıkışına
kadar bisikletinizle kervan yolu üzerinde
yürümenizi isteyeceklerdir.

Rehber İçeriği
Rehber kitaplarla ilgili en temel kural,
hatasız rehber kitap olamayacağıdır.
Yazar, imkansızı başarıp, tüm detayları
doğru algılayıp, kitabında kusursuz
şekilde verse bile, daha kitap baskıya
girmeden, bir buldozer yeni bir yol
açabilir, birkaç önemli yol işareti yok
edebilir, patikanın bir bölümü sellerde
silinebilir, değişen bir yönetmelikle
rotaların bazı bölümlerine erişim
engellenmiş olabilir. Bu yüzden rehber
kitaplar bitmiş eserler değil, devam
etmekte olan süreçlerdir. Dolayısıyla, bu
süreç içinde amaç, gittikçe hatalarından
arındırılmış ve sürekli güncellenen bir
eser ortaya koyabilmektir.
Bu rotaları deneyenlerden her türlü
değişiklik haberini ve eleştiriyi bekliyoruz
(haldunaydingun@hotmail.com).

yerindeki hizmet binasında içecek satılır
ancak yiyecek bulunmaz. Hazırlıklarınızda
bunu hesaba katmanız gereklidir.
Feragatname
Tüm doğa sporlarında, yaralanma ve hatta
ölümle sonuçlanan kaza riskleri vardır.
Yazar, editörler, Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı, Sagalassos Arkeolojik Araştırma
Projesi, Leuven Üniversitesi ve Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi, Ağlasun Belediyesi
bu kitapta önerilen rotalarda meydana
gelebilecek kazalardan sorumlu tutulamaz.
Gerekli hazırlığı önceden yapmak, gerekli
ekipman ve aletlere sahip olmak, hava
koşulları hakkında önceden bilgi edinmek
ve bu sporları yapabilecek fiziki kapasite
ve tecrübede olunduğundan emin olmak
kazaları önlemeye faydalıdır ve tamamen
rotaları takip edecek kişi ve grupların
sorumluluğundadır.

Rehber kitapların olası hataları nedeni
ile, en iyi koşullarda bile, yazılanları
mutlaka kendi mantığınızla süzüp,
değerlendirmeniz gerekmektedir.
Rotayı önce okuyun, sonra gerçek
coğrafyada rotanın nasıl yerleşmiş
olduğunu anlamaya çalışın. Yapılabilecek
en büyük hatalardan birisi, yürüyüşe
sadece işaretleri takip ederek başlayacak
olmaktır. Genel yönleri ve rotanın
nasıl ilerlediğini bir miktar önceden
çalışırsanız, hata yapma ihtimaliniz çok
daha azalırken, etkinlikten alacağınız
keyif de o ölçüde artacaktır.
Burada söz edilen rotalar genel dağcılık
anlamında kolay sayılacak etkinliklerdir.
Ancak doğa sporlarının her türlüsü
tehlikelidir. Özellikle kolay olduğu için
daha fazla sayıda deneyimsiz insanı
kendine çeken basit yerler çok tehlikeli
olabilmekte ve zaman zaman büyük
trajedilere neden olabilmektedir.
Trekking ve kampçılık ile ilgili tüm
bilgileri vermek bu rehber çalışmasının
kapsamı içinde olmasa da, en basitinden,
günlük bir etkinliğe bile gidecekseniz,
doğru giysileri ve malzemeleri yanınıza
almış olmanız, sabah kahvaltınızı düzgün
yapmış olmanız, yanınızda yeterince
yiyecek ve içecek olması gerektiğini
hatırlatmak isteriz. Sagalassos ören
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İşaretleme
İşaretleme yaparken kırmızı beyaz
çizgilerden oluşan uluslararası
standartları kullandık. İlk tercihimiz, göz
hizasına gelen, düz yüzeyli kayalar oldu.
Haliyle bunlardan yeterince bulma imkanı
yoktu. Onların olmadığı yerlerde, yerdeki
kayalara, telefon direklerine, su arklarına
ve hatta ağaçların üzerine bile işaret
koymak zorunda kaldık. S5 rotasının
üzerinde iki yerde ise işaret koyacak
hiçbir sağlam zemin bulamadık.

K

Ne sıklıkta işaretleme yapacağımızı
düşünürken iki zıt sorun arasında çözüm
bulmaya çalıştık. Ne kadar sık işaret
koyarsak, rotayı izlemek o kadar kolay
olacak ama çevrenin doğallığını aynı
oranda rahatsız edecektik.
Ne kadar az işaret koyarsak çevreye
müdahalemiz aynı oranda azalacak ama
rotayı izlemek gittikçe zorlaşacak, hatta
imkansız hale gelecekti.

S3 rotasının sırtındaki bazı kritik yerlerde
ise birkaç metre arayla işaretlediğimiz
yerler oldu. Çünkü buralarda her adım
kritikti.

Orman ya da sırt hatlarından geçen,
ana toprak yollarda işaretleri mümkün
olduğunca az kullanıp, genelde sapak
noktalarına yoğunlaştık. Patikalarda
düzenli olarak kullanmaya çalıştık.

Referans Noktaları
Rota üzerinde yönleri netleştirmek için
bazı referans noktaları belirledik ve uydu
görüntüleri üzerine işaretledik. Her rota
için referans noktaları 01 ile başlar. O
nedenle dikkat ediniz: örneğin Rota S1/
Nokta-04 ile Rota S4/Nokta-04 aynı
noktalar değildir. Rotalar için önerilen
ve yeşil çizgiyle belirtilen ek hatlarda
referans nokataları hep 21’den başlar.

Hiç patika olmayan bazı zeminlerde
(Örneğin, S4 rotasının başlarında) her iki
yönde de bir işaretten diğeri görülecek
gibi işaret koymaya özen gösterdik.

Düz çizgiler rotanın devam
ettiğini gösteriyor. Genelde
çizgiler rotanın yönünü de
gösterdiler.
Sert virajları, açılı bir dönüş
işareti ile belirttik. Bunu daha
çok gerçek bir yol sapağında
ya da yolun gidişine göre tam
90 derece açı yapılacağı zaman
tercih ettik.
Yavaşça yapılan dönüşler ise bu
dairesel işaretle belirtildi.

Kırmızı çarpı işareti yanlış
yolları ifade etmekte kullanıldı.
Buralara girilmemesi
gerekiyordu.
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İşaretli Rotaların Dışı
Doğa sporcusu için tüm dış mekan bir
oyun sahasıdır. Bizim önerdiğimiz rotalar,
Sagalassos çevresinde bazı güvenilir
hatlardır. Bu rotaları tamamladıktan
sonra –hatta belki yapmadan önceçevrede yapılabilecekler hakkında fikir
sahibi olmak mümkündür. Dağcılık ve
yüksek irtifa yürüyüş tecrübeniz varsa,
bu etkileyici çevreyi keşfetmek için
kendi rotalarınızı ve kamp alanlarınızı
belirleyebilirsiniz. Bu rehberde birkaç
ek rota verdik; özellikle S1 ve S3 için.
Bunları yerinde işaretlemedik. Ancak
yeteri kadar tarif, çizim ve resim koyduk.
Tecrübeli bir göz bu hatları topoğrafya
da kolaylıkla tespit edebilir. Tecrübeli
doğa sporcularına çevreyi kendilerinin
keşfetmesini hararetle tavsiye ederiz.

Ağlasun’dan kuzeye doğru bakan bir açıda rotaların genel görünümü. (Harita: Google, GeoEye)

Rotalar
1 – S1

Dağ yürüyüşü
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2 – S1-B Ana rotadan Öküzçukuru, kamp yerine gidiş

15

3 – S1-C Öküzçukuru’ndan Akdağ zirveye gidiş

15

4 – S1-D Öküzçukuru’ndan Ağlasun’a inen alternatif yol

16

5 – S2

Orman Yürüyüşü / bisiklete uygun

17

6 – S3

Çatak Sırtı, dağ yürüyüşü / kaya tırmanışı

20

7 – S3-B Çatak Sırtı’ndan yakındaki zirveye alternatif

24

8 – S3-C Burdur yolundaki Çatak Geçiti’nden S3’e kısa yol

24

9 – S4

Ağlasun’dan Sagalassos’a dağ yürüyüşü

25

10 - S5
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Resimde sarı ile gösterilen yol, işaretli olandır. Yeşil ise, sırt hattına ulaşmak için takip edilebilecek kestirme ama zor
olan seçenektir (işaretli değil). (Harita: Google, GeoEye)

Rota S1
Etkinlik türü:
Zorluk:
Rota uzunluğu:
İşaretleme yönü:
Toplam Tırmanış:
Su Kaynağı:

Sagalassos antik kentinin içinden başlayan,
bölgedeki en yüksek dağ rotası
Dağ yürüyüşü
Zor
9,7 kilometre
Ana işaretleme yönü Sagalassos’tan başlayarak yapıldı.
Yaklaşık 700 metre
Nokta-04’ün hemen kuzeyinde bir çoban ve sürüsü var.
Oradan su temin edilebilir. Nokta-08’den Kızıldökük’e giderken
bir pınar var.

Genel Değerlendirme
Rotanın teknik bir zorluğu yok. Ancak,
bir sırt hattı üzerinde, 2000 metrelerin
üzerine çıkıldığı için, tehlikelere açık
olabilecek bir yürüyüş. Özellikle siste
yol bulmak ciddi sorun olabilir. Yağış
ve yıldırım tehlikesi varsa kesinlikle
denenmemesi gerekir. Tüm sırt hatlarında
olduğu gibi rüzgar da bu tür rotalarda
çok daha şiddetli hissedilir. Uygun hava
koşullarında yapılması gereken bir
etkinliktir.
Rotanın artılarına bakarsak; bölgenin en
yüksek sırt hattı olması, tüm yürüyüş
boyunca olağanüstü güzel bir manzara
sağlar. Özellikle sabahın ilk saatlerinde
Sagalassos’u neredeyse kuş bakışı
seyretmek çok keyiflidir.
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Etaplar
Başlangıç noktası Sagalassos antik kentidir
(Nokta-01, 1500 metre). Uzun sırt hattında
yürüyüşe başlayabilmek için Nokta-04,
1825 metreye ulaşmak gerekiyor. Üç yüz
metrelik bu yükselmeyi hızlı bir şekilde
yapmamak ve yıpratıcı olmaması için uzun
bir rota belirledik. Ancak yan sayfadaki
resimde gösterildiği gibi, yeşil çizgi takip
edilerek, antik kentin içinden geçerek,
sırtın başlangıç noktasına hızlı bir şekilde
ulaşmak mümkün (Bu bölüm işaretli
değil).
Başlangıç için bir başka alternatif ise S5
rotasının başlangıcını yürüyerek Isparta
tarafına geçiş yapılacak bele kadar araç
yollarından ilerlemek. Kilometre olarak
yürüyüşü epey uzatmakla birlikte rotanın

başlangıcındaki yükselmenin çok daha
rahat bir tempoyla yapılmasını sağlayabilir.
Nokta-04 etrafa çok hakim bir yerde;
çevrede Demirçağı’na tarihlenebilecek
duvar kalıntıları bulunuyor. Rota doğuya
doğru yükseliyor ve kazısı yapılmamış
olasılıkla bir Demirçağı kalesinin içinden
geçiyor. Kale yapısından sonra sırt
alçalmaya başlıyor. Sırt hattı doğuya
doğru uzayıp gidiyor. Yol, Nokta05’e kadar sırtın olabilecek en yüksek
noktalarından ilerliyor. Karşınıza çıkan
yüksek tepeye tırmanmak yerine
sağından (güneyinden), belirgin
bir patikayı takip ederek devam
ediyorsunuz. İlerde Nokta-06’da tekrar
sırt hattının üzerine çıkılıyor.
Nokta-04’ten başlayan sırtta yaklaşık
4 kilometre doğuya doğru ilerledikten
sonra, Nokta-07, 2015 metrede sırt terk
edilip, sağa iniliyor. Rota, yamaçtaki
belirgin kırmızı bölgeye doğru dönüyor.
Patika Kızıldökük denen bu bölgede
güneybatıya doğru iniyor. Yaklaşık 1400
metrelik sert bir inişten sonra 1600
metreye iniliyor ve orman içindeki açma
yoluna giriliyor. Bu noktadan sonra
işaretler azalıyor. Ancak yol kaybedilecek
gibi değil. 450 metre gittikten
sonra solda gelen bir toprak yol ile
birleşiliyor ve virajlı bir yol ile 1415 metre
yükseklikteki büyük bir balık çiftliğine
ulaşılıyor. Bu noktadan öteye yürümek

çok keyifli olmayabilir. Büyük grupların
kendi tur minibüslerini balık çiftliğine
çağırmaları, küçük grupların ise Ağlasun
merkezindeki taksi ile anlaşmaları daha
mantıklı olabilir.
Buradan yolu takip ederek Ağlasun
merkeze gidilecekse aşağı inen yoldan
devam ediliyor. 230 metre aşağıda
sağa sapan yola girmeyin. O yol
dağın yamacını boydan boya keserek
Sagalassos’tan inen yola bağlanıyor.
1300 metre daha gidildiğinde bir ayrıma
geliniyor. Soldaki yol biraz daha uzun bir
seçenek ama her ikisi de aynı noktaya
çıkıyor. Sağa sapın. 600 metre ilerde
Ağlasun’un ilk mahallesine girerken iki
yol birleşiyor. Yaklaşık 1100 metre daha
ilerledikten sonra Büyük Çınar’a varılıyor.
04

İşaretlenmiş yoldan, sırtın başlama noktası olan
Nokta-04’e tırmanılıyor. Gölgede kalan bölümde uzun
kaya duvarları dikkat çekici.
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Sırtın büyük bir bölümü, son derece kolay bir yüzeyde yapılan keyifli bir yürüyüş şeklinde devam ediyor. Sağda
Ağlasun ovası, Sagalassos antik kenti, soldaysa Isparta, Gölcük gölü, ormanlar ve başka dağlar görünüyor. Sırt
rotalarının en büyük avantajı çok güzel manzaralar sunmasıdır.

Sırtın üzerinde ilerlerken aşağıda Sagalassos ve karşıda S4 rotasının üzerinden geçtiği Zincirli Tepe görülebiliyor.

En geri planda duran geniş kütle Akdağ. Ortada
görülen kayalık yapının sağındaki patikadan geçiliyor.
Yürüyüşü biraz zorlaştırmak için bu tepenin de
üzerinden gidilebilir.

04

01

Sırt, yer yer keskince bir yapıya bürünüyor.
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05 06

Nokta-08 civarı. Karşıda Kızıldökük ve üzerindeki
belirgin patika görülüyor. Resmin sağ alt köşesindeki
yeşil alanda mevsimin erken dönemlerinde su
bulunuyor. Bu civarda bütün yıl kurumayan iki su
kaynağı mevcut.

08

09

Bucak yönünden gelirken S1 rotasının uzaktan görünüşü ve önemli noktaların gerçek topografyadaki bulundukları
yerler. Sırtın bize göre sağında kalan yükselti Akdağ zirvesi, Baca Tepe (2255 metre). Resmin ön planındaki yeşil
ormanlık hattın içinde S2 rotası bulunuyor. Ağlasun bu yeşil hattın ardında kalıyor.
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Harita: Google, GeoEye

Rota S1’e İlaveler
S1 rotasını yürüyen ekiplerin biraz genel
dağ deneyimi olanları kolaylıkla işaretli
patikanın dışına çıkıp bazı farklı yerlere
gidebilirler. En azından Mayıs-Eylül
dönemindeki açık havalarda, Akdağ bu
tür gezintiler için oldukça uygun bir dağ.

S1 rotası kış şartlarında bambaşka görüntüler sunabiliyor. Yeterli dağcılık deneyimine ve uygun malzemeye sahip,
form düzeyi iyi olan tüm ekiplere tavsiye edilir. (Dikkat: Çok sert sis ve fırtına koşulları yaşanabilmektedir.)
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Rota S1 – B
S1 patikasının Nokta-08 civarında bir
yerden güneydoğuya doğru 700 metre
yüründüğü zaman, arkası bir kaya duvarı
ile kaplı çok güzel bir düzlüğe ulaşılıyor
(Nokta-22, 1900 metre). Öküzçukuru
adı verilmiş olan bu noktanın nefis bir
manzarası var, aşağıda Ağlasun ve tüm
ova çok güzel görünüyor. Kamp yapmak
için ideal bir alan. Yolda gelirken iki tane
su kaynağından geçiliyor. Bunlardan
birincisi hemen S1 rotasının üzerinde,
Nokta-08’e çok yakın (Koordinatları:
37.686517 Kuzey – 30.556458 Doğu).
Büyük bir kayanın altından kaynayan su,
Eylül ayında bile akıyor. Doğrudan yerden
kaynadığı için içilmesinde bir sakınca yok
gibi duruyor. İkinci su kaynağı ise Nokta21’de (37.683359 Kuzey – 30.558995

Doğu). Burası, yan yana iki gözeden
oluşuyor. Ancak bölgedeki hayvanlar
da bu iki gözeden su içtikleri için, suyun
kaynatılmadan içilmemesi gerekiyor.
Rota S1 – C
Akdağ’ın zirve noktasını (Baca Tepe)
bir bakışta bulabilmek kolay değil.
Oldukça yassı ve geniş bir platonun
üzerinde bir nokta diğerlerinden biraz
daha yüksekte kalıyor (Nokta-23, 2255
metre). Öküzçukuru’ndaki olası bir kamp
yerinden zirve yaklaşık 2 kilometre
yürümeyi ve 350 metre tırmanışı içeriyor.
Nokta-22’den yola çıkıp arkada yükselen
kaya duvarının hemen altından, sola
doğru yükselerek kaya bandının üstüne
çıkmak ve belli belirsiz sırt hattını takip
ederek zirveye gitmek gerekiyor. Son
derece güzel manzarası olan, çok keyifli
bir yürüyüş. Bahar döneminin sonunda,
zirve platosunda eriyen karlar ve bol su
olabilir. Buradaki çok küçük vadiler içinde
kamp yapmak da çok güzel olabilir.
Dönüşü gene aynı rotadan Nokta-22’ye
yapmak iyi olabilir.
15
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Rota S1 – D
Öküzçukuru’ndan Ağlasun’a dönüş ya “B”
rotasından S1’e geri dönerek yapılabilir,
ya da eğer gözünüz yiyiyorsa, doğrudan
çarşaktan aşağı inerek yapabilirsiniz.
Bu inişi Toros dağlarındaki döküntülü
(çarşak) yapılarda yeterince deneyimi
olan yürüyüşçülere önerebiliriz.
Sonuç
Hızlı ve hafif bir ekip, sabah erken bir
saatte yola çıkarak, S1’in tamamını yapıp,
Nokta-08’den önce Nokta-22’ye, oradan
da Zirveye gidip gelerek, akşam gün
batmaya yakın Ağlasun’a inebilir. Sağlam
bir etkinlik olacaktır.

yolunda giderek, sırt hattının üzerinde
(Nokta-04) civarında kamp atılır. Burada,
günümüzden 3200 yıl önce, Demirçağ
başlarken insanların hangi korkularla bu
kaleleri kurduğu ve yerleştiği düşünülür.
İkinci gün, ortalık çok ısınmadan S1 sırtı
yürünmeye başlanır ve Nokta-22’deki
kamp yerine ulaşılır. Buraya kamp kurulur
ve zirve noktasına hızlı bir gidiş geliş
yapılır. Gece kampta yatılır. Üçüncü gün,
doğu yönü kayalık duvarla kapalı olduğu
için geç güneş alacak olan kamp yerinde
rahatça uyunur, güneş bastırınca da
toplanıp, Ağlasun’a inilir.

Ya da, hafif kamp malzemeleri ile
Sagalassos’a gelinir. Antik kent rahat bir
tempo ile gezilir. Öğlen sıcağı azalmaya
başlarken yola çıkılır. S4 rotasının

Rota S2

Çok güzel bir orman ortamında, Ağlasun’un içinden
başlanarak yapılabilecek bir yürüyüş ve bisiklet rotası

Etkinlik türü:
Zorluk:
Rota uzunluğu:
İşaretleme yönü:

Ormanda yürüyüş ya da bisiklet
Kolay / Orta Zorlukta
12 kilometre
Ana işaretleme saat istikametinde yapıldı.
Rotanın da aynı şekilde yürünmesi daha rahat olabilir.
Toplam Tırmanış: Yaklaşık 250 metre
Su Kaynağı:
Rotanın evlerin arasından geçen bölümlerinde su bulunabilir.
Nokta-15 ile 16 arasında, yol üzerinde bir çeşme var.

Nokta-21’deki gözelerden birisi. Arka planda görünen
ormanlık alanda S3 rotası bulunuyor.

Zirve platosuna yükselirken Ağlasun, kaya duvarlarının
arasından görünüyor.
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Öküzçukuru ve arkasında yükselen kaya duvarı.

Zirveye giden yürüyüşün başlarında insan
kendini gerçekten Toros dağlarının yükseklerinde
hissedebiliyor.

Genel Değerlendirme
Ağlasun’un güneyindeki yumuşak
tepeleri yeşil bir halı gibi örten düzenli
ormanın içinde 12 kilometrelik güzel
bir yürüyüş. Zor değil, ancak toplamda
250 metreden fazla iniş ve çıkış olduğu
için biraz formda olmak gerekiyor. Yol
kaybetmek zor, ama gene de dikkatli
olmak ve işaretleri takip etmek gerekiyor.
Ayrıca aşağıdaki açıklama ve uyarıları
da okuyup, hatta gerekirse notlar
alıp gitmek olabilecek hataları en aza
indirmenin en temel yolu.

Etaplar
Rota karayolundan başlıyor, 800 metre
sonunda esas yürünecek parkurun başına
ve dairesel olduğu için de sonuna varılıyor.
Yürüyüşü aşağıda anlatıldığı gibi saat
istikametinde yapmayı öneriyoruz; yani
önce doğuya doğru gitmekte fayda var.

Eğer bazı noktalarda bisikletinizi elinize
alıp taşımaktan çekinmiyorsanız çok da
güzel bir bisiklet parkuru sunuyor.
Kara yolundan giriş. Resmin solunda eski Sagalassos
Restoran bulunuyor.
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kadar yukarıdan gelen bir yolun aşağıya
indiği bir noktaya geliniyor (Nokta-03).
Burası aynı zamanda yürüyüşü de
bitireceğiniz nokta. İki buçuk saatin
sonunda sağdan geleceksiniz. Yürüyüşe
devam etmek için, geldiğiniz yönde
ilerleyin.

Haritada (3) olarak gösterilen nokta.

İşaretler daha çok bu yöne yürürken
görülecek gibi yerleştirildi.
Ağlasun’un merkezindeki büyük
çınardan (Nokta-01) başlayarak, hemen
güneyinden geçen D-685 Isparta-Antalya
karayoluna gidiliyor. Ağlasun’un antik
yapı benzeri giriş süslemesi ve leylek
heykellerini geçtikten sonra karayolunun
diğer tarafında, hafifçe solda kalan dar
köy yoluna giriliyor. Girişin solunda eski
“Sagalassos Restaurant” var (Nokta-02).
İlk işaret hemen bu binanın duvarında.
Köy yolundan 800 metre kadar
yürüdükten sonra su arkına ve iki metre

Haritadaki (8) numaralı nokta.
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Hemen 100 metre sonra sağa kıvrılan
bir yol var (Nokta-04). Buradan araçla
tepelerin sırt hattına ve rotamızın tam
ortasına çıkmak mümkün ama siz düz
yolda ilerlemeye devam edin, 850 metre
sonra yol ikiye ayrılıyor (Nokta-05).
İşaretler sağda kalıyor. Siz sağı takip
ediyorsunuz. Sulama kanalının yanından
yol kıvrılarak ilerliyor. Sapaktan 1150 metre
gittikten sonra başka bir yol ayrımına
geliniyor (Nokta-06). İşaretlerken sol
tarafı seçtik, ancak bir seçenek olarak
sağdan da gidebilirsiniz. Böyle yaparsanız,
yürüyüşünüze 1400 metrelik bir ilave
yaparak, baraj gölünün çevresindeki
nefis ormanı yolunu ilave etmiş
olacaksınız. İşaretleri takip ederseniz,
bendin üzerindeki geniş yoldan karşıya
geçeceksiniz. Bendin bittiği noktada
sola inen kötü bir patika (Nokta-07) sizi
hemen aşağıdaki küçük bir binanın yanına
indirebilir. Ya da işaretleri takip edip
toprak yoldan, aynı binanın yanına daha
rahat bir eğimle inersiniz.
Kare binanın yanından devam edilen
yol, ağaçlar ve su arkı yanından çok
keyifli ilerliyor. Tam bir kilometre sonra
(Nokta-08) ise aniden gittiğiniz yolu terk
edip, sağa yükselen toprak bir yola girin.

Bu yol 100 metre içinde sizi uzun bir
orman açma yoluna çıkarıyor (Nokta-09).
Yol hafif bir eğimle sürekli yükseliyor.
Bu bölümde yürürken, Sagalassos’un da
yamacında kurulu olduğu, Akdağ’ın uzun
ve yüksek sırt hattı sağ yanınızda ufku
kaplıyor. 1300 metre sonra bir dört yol
(Nokta-10) ağzı geliyor. Karşıya devam
ediyorsunuz. 850 metre sonra bir dört
yol (Nokta-11) daha çıkıyor. Burada da
sağa sola sapılmıyor. İlerde GSM vericileri
var, onlara doğru gidin. İlk vericiye
300 metre sonra ulaşılıyor. İkincisine
gitmeden, sola sapılın (Nokta-12).
Ardından, bir kez sağa bir ayrım oluyor,
oraya girmeden düz devam edin. Bir
kez de sola bir ayrım oluyor, gene düz
devam edin. Ardından gelen dört yoldan

(Nokta-13) karşıya geçin. İki kez sağa
sapan yollara girmeyip, 1150 metre kadar
yürüyün. Yol başka bir yola “T” yaparak
bağlanıyor (Nokta-14). Kavşağın sağ
köşesinde üçüncü bir GSM anteni var.
Sağa dönüp 450 metre kadar aşağı dik
bir şekilde inin. İlerde D-685 karayolunun
hemen yanına geliniyor (Nokta-15).
Yolun kenarına çıkmadan, orman içindeki
işaretleri iyi takip edip iyice sağa dönen
toprak yola girmek gerekiyor. Ormanın ve
tarlaların içinden ilerleyen yol 600 metre
sonra geniş bir açıklığa çıkıyor. Açıklık
geçilince takip edilen yol kayboluyor.
İki metre aşağıdan giden başka bir yola
inin (Nokta-16). Oradan da 750 metre
gidince halka tamamlanmış oluyor. İlk
başta girilen köy yoluna dönüp Ağlasun’a
dönebilirsiniz.

Rotanın takip ettiği yumuşak sırt hattı.

Haritadaki (15) numaralı noktaya gelindiğinde karayolu çok yakında oluyor.
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Boşlukla sorununuz yoksa, bazen 2-3
metre arayla olan işaretleri takip edin.
Birinci zorlu nokta, sert ve keskince bir
sırt hattı. Kayalar çok parçalı ama oldukça
sağlamlar. İkincisinde ise karşınıza,
oldukça dik, küçük ve üçgen bir dağ
yüzü çıkıyor. İlk bakışta ürkütebilecek gibi
duran bu yüz, tam ortasından rahatlıkla
tırmanılabiliyor. Yine sıkça konulmuş olan
işaretleri takip etmeye çalışın.

K

Ağlasun büyük çınardan hareketle 6,3 kilometre sonra,
Ağlasun-Burdur yolu tam Çatak Beli’ne yükselmeye
başladığı noktada asfalttan çıkıp, soldaki su arklarını
bulmak gerekiyor.

düşünülebilir. Çatak Beli’nde inmek
istediğinizi şöföre söyleyebilirsiniz; veya
yukarıdaki fotoğrafı gösterebilirsiniz.

Rota S3

eski dağcılar veya dağcılığa başlamak
isteyenler için harika bir olanak.
S3C alternatif bir rotadır ve başka bir
başlangıç noktasından hareket ederek
aşılması gereken kot farkını azaltır.
Böylelikle daha az tecrübeli gruplar veya
turlar için sırta ulşamayı kolaylaştırabilir.

Rotanın riskli olması nedeniyle yoldan
görülecek şekilde açık bir işaret
yerleştirmedik. Başlangıcı bulmak için,
asfalt yol üzerinde, Yeşilbaşköy sınır
tabelasını geçtikten 20-30 metre ilerde,
sol yandaki bahçeler bitiyor ve dikenli
çalılar başlıyor. Çalılıklar arasındaki bir
açıklıktan yamacı tırmanmaya başlamak
gerekiyor. Çalılıkların arasına girdikten
10-15 metre sonra küçük bir su arkı
ile karşılaşıyorsunuz. Bu ilk etaptaki
amaç, Nokta-02’ye, yani sırtın başlangıç
noktasına ulaşmak. Çok farklı yerlerden
çıkabilirsiniz. Ancak biz, çalılara en az
takılan ve sağda kalan boşluğa yakın
devam eden bir hat çizdik. İşaretlerin
başlangıcını bulabilmek için su arkı
boyunca biraz araştırın. Arkta ve
hemen yakındaki bir kayanın üzerinde,
işaretleri göreceksiniz. Birkaç işaret
sonra III derecelik tek bir etaplık bir kaya
tırmanışına geliniyor. Arkası 10 metrelik
bir boşluk. Sırf bu noktayı geçmek için
ekipte bir tane kısa trekking ipi olması
ve kendine tam güvenemeyenleri basit
bir bowline düğümüyle emniyete alıp
tırmandırmak daha doğru olabilir.

Etaplar
Ağlasun meydanındaki büyük çınarın
yanından başlayıp, Burdur yolundan 6,3
kilometre gidilmesi gerekiyor. Buraya
kadar araçla gidip, yol kenarına park
etmek iyi bir seçenek olabilir. Ya da
Ağlasun-Burdur minibüslerine binip
başlangıç noktasında inmek de

Nokta-02, Sırtın başlangıcına vardıktan
sonra bir daha dikenli çalılarla pek işiniz
olmuyor. Sırt boyunca işaretleri takip edin
ve güneye doğru yükselerek ilerleyin. Her
iki yanda da manzara gittikçe güzelleşiyor.
Sırtın üzerinde iki tane zorlu olabilecek
bölge var. Her ikisinde de rota yanlara
kaçmadan, sırtın üzerinden devam ediyor.

Ağlasun Burdur yolu üzerinde, yürüyüş ve kaya
tırmanış rotası (Çatak Sırtı)

Etkinlik türü:
Zorluk:
Rota uzunluğu:
İşaretleme yönü:

Yürüyüş ve serbest kaya tırmanışı
Zor
7,3 kilometre
Sadece tek bir yöne doğru işaretlendi. Tersine gidilirse işaretler
görülmüyor.
Toplam Tırmanış: Yaklaşık 450 metre, ağırlıklı olarak serbest kaya tırmanışı
Su Kaynağı:
Zirveden (Nokta-03) aşağı indikten sonra, toprak yola girerken
bir pınar var.
Genel Değerlendirme
3 kilometre boyunca yükselen bir sırt
hattında, zaman zaman kısa kaya etapları
da içeren bir rota. Kesinlikle klasik
anlamda bir yürüyüş rotası sayılamaz.
Tamamlayabilmek için boşluk ile insanın
arasının iyi olması gerekiyor. Ayrıca, doğal
kaya tırmanışını rahat yapabiliyor olmak
gerekiyor. Birkaç noktada, III derecelik,
arkası boşluk olan kısa kaya etapları
var. Sadece doğada yürüyüş yapanlar
için sorun çıkarabilecek bir rota. Ancak,
dağcılar için çok keyifli bir oyun alanı ve
çok güzel manzaralı bir sırtta yükselmeyi
sağlıyor. Özellikle bir süredir dağcılığı
bırakmış ama gene geri dönmek isteyen
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Rota, kayaların üzerinde bir oyun şeklinde
devam ediyor. İlerde ortaya çıkan ve
sırtın diğer bölümlerine göre biraz daha
yüksek olan zirve noktasına doğru gidiyor
(Nokta-03, 1615 metre). Aslında zirve 50
metrelik bir sırt hattı gibi uzanıyor ve asıl
zirve biraz uzakta kalıyor. Tam o noktaya
kadar gitmek iyi oluyor. Çevreye hakim,
güzel bir manzarası var. Sonra geri dönüp,
işaretleri yeniden takip ederek arkada
kalan toprak yola inin. Yolun hemen
başlangıcında güzel bir çeşme var. Toprak
yol çok belirgin bir şekilde aşağı iniyor ve
başlangıç noktasından 800 metre geride
Ağlasun-Burdur yoluna çıkıyor.
Dönüş yolu olarak kullanılan bu toprak
yol üzerinde işaretler çok seyrek. Gene de
birkaç sapakta işaretleme yaptık. Ancak
iniş çok rahat ve yol kaybetmek pek
mümkün değil.
Üçgen Yüz
Zorlu Sırt

Sırtın bazı bölümleri çok keyifli bir yürüyüş, ancak iki
noktada iş biraz sertleşip çok daha keyif verir hale geliyor.
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İlk sert bölüm geçildikten sonra karşımıza, gölgede kalan kuzey yüzü çıkıyor. Tam ortasından rahatlıkla tırmanılıyor
ve çok keyifli. Dağlarda bazen perspektiflerin ne kadar yanıltıcı olduğunu burada daha iyi görebiliyorsunuz.

Sırtın sertleştiği bölüm. Resim geldiğimiz yöne
dönülüp çekildi. Oldukça keskin görünüyor. Sırtın diğer,
görünmeyen yanı daha da dik.

Arka planda Akdağ, önünde Ağlasun ve yakında da
Yeşilbaşköy görülüyor.

Sırtın üzerinde kuzeye bakan dik yüz tırmanılmış ve
en üst noktasına varılmak üzere. Biraz arkada ilk sert
bölüm bulunuyor. Arka planda ise Sagalassos’un da
yamacında kurulduğu Akdağ görülüyor.
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Zirve noktasında günün son ışıkları.

Zirve noktasına çok yakın bir yerden geriye bakınca üçgen yüzden itibaren kıvrılarak gelinen tüm sırt hattı ortaya
çıkıyor.
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Rota S3’e İlaveler
Rota S3 – B
S3 rotasını sırt hattının en yüksek noktası
olan Nokta-03’te tamamladığınızda eğer
tırmanış size fazla gelmediyse işaretli
patikayı aşağı doğru çarçabuk bitirmek
yerine, karşınızda yükselen yumuşak sırt
hattına tırmanarak yürüyüşü ve tırmanışı
biraz daha uzatabilirsiniz.
Resimde yeşil ile çizilmiş rota(lar) işaretli
değil. Ancak arazi çok yumuşak ve sorun
yaratacak bir yapı içermiyor. Kapalı
olmayan bir havada, eğer araziyi biraz
okuyabiliyorsanız, yolunuzu bulmanız
hiç sorun yaratmayacaktır. Nokta-22
ile ulaşacağınız günün ikinci zirvesi
daha önce hiç görmediğiniz bambaşka
manzaraları önünüze serecektir.
Rota S3 – C
Özellikle, grup olarak, kendi otobüs veya
minibüsleri ile gelmiş ekipler için uygun
bir seçenek de S3’ün başlangıcını geçip,
Burdur yönünde yola devam etmek ve
yolun en yüksek noktaya ulaştığı Çatak
geçitinde (tabelanın yakınında) 1485
metrede araçtan inip, karşıda yükselen
sırta doğru yürümeye başlamak olacaktır.
Bu sayede teknik açıdan ilk baştaki
III derecelik tek kaya etabı da, sırtta
karşınıza çıkacak olan birinci zorlu nokta

da aşılmış olacaktır. Rota daha kolay ve
yapılabilir hale gelecektir.
Sırta varınca rotanın işaretlerini bulup,
sağa doğru, yani S3 rotasının anlatıldığı
yönde, tırmanış ve yürüyüşe devam
etmek gerekecektir.
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Nokta-03 kayalık sırt hattının zirve noktasına giderken
karşıdaki tepe bütün açıklığı ile görülüyor. Nokta-22’ye
ulaşmak için herhangi bir yerden tırmanılabilir. Arazi
son derece uygun.

Rota S4
Etkinlik türü:
Zorluk:
Rota uzunluğu:
İşaretleme yönü:
Toplam Tırmanış:

Su Kaynağı:

Nokta-22, 1730 metre, tepenin zirve noktasını gösteriyor. Resimdeki yeşil hat, sırtı tırmanıp, dönüp tekrar sarı ile
gösterilen toprak yola bağlanıyor.
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Ağlasun merkezden
Sagalassos antik kentine yürüyüş
Sadece yürüyüşe uygun
Orta
8 kilometre
Her iki yöne de yürünecek gibi işaretlendi.
Ağlasun Çınar’dan başlandığında toplam 600 metre tırmanmak
gerekiyor. Tam ters yönde, Sagalassos’tan başlayarak 			
Ağlasun’un içine gidildiğinde ise toplam 210 metre tırmanılıyor.
Antik kenti sabah erkenden gezip sonra bu yürüyüş ile
Ağlasun’a dönmek güzel bir etkinlik olabilir.
10 numaralı noktayı Sagalassos yönüne geçtikten 350
metre sonra sağda açık bir göze mevcut. Temizliği şüpheli.

Genel Değerlendirme
600 metre toplam tırmanış
küçümsenecek bir yükselme değildir.
Rotayı tamamlayacakların belli bir
form seviyesinde olmaları gerekir.
Rota, Toroslarda sıklıkla yapılan ve
dağcılık teknikleri gerektirmeyen zirve
tırmanışlarının küçük bir kopyası gibi.
Küçük ölçekte bile olsa insana dağcılık ve
dağda olma keyfini tam olarak tattırıyor.

Etaplar
Ağlasun meydanındaki büyük çınarın
yanından başlayıp, 1080 metre,
Sagalassos’a giden asfalt yoldan
yürüyünce solda, geriye doğru giden
“Mezarlık Sokak”a girin. 50 metre
sonra sağa sapın. 140 metre ilerleyince
sağda bir havuz, hemen arkasında
büyük bir trafo ve solda asri mezarlığı
göreceksiniz. Rotanın ilk işareti buradaki
25

elektrik direği üzerinde (Nokta-01, 1190
metre).
Soldaki dar sokağa girin. 140 metre ilerde
karşınıza demir kapılı bir bahçe çıkacak.
Oraya girmeden, sola sapıp, bahçenin
tel örgüsü boyunca yürüyün. Yol devam
ederek vadinin tabanından geçip, karşı
yamacına tırmanmaya başlıyor. Patikayı
takip ederek su arkına kadar yükselin.
Solda bir ağıl ve ev var, sağa, su arkı
boyunca yürüyün (Nokta-02, 1210 metre).

varılabilir. Zincirli Tepe’nin yassı yapısı
nedeniyle tırmanışa başlandığında zirve
noktası pek görülemiyor. Zirvenin hemen
altında, yan yana duran iki ağaç ise
her yerden görülüyorlar ve iyi bir yön
belirleyici olabiliyorlar. Onları takip ederek
tırmanmak işi kolaylaştırıyor.

Nokta-01, araç yolundan çıkıp doğanın içine giriyoruz.

130 metre ilerde yol sola, geriye doğru
dönüyor ve Ağlasun’u görecek şekilde
manzaralı bir patikadan yükseliyor
(Nokta-03, 1230 metre).
Patika çok güzel bir yeşil alanda
son buluyor. Bu yeşil alanın hemen
başlangıcında, sağdaki işaretli açıklıktan
tırmanın (Nokta-04, 1245 metre).
Rotanın bu bölümünde amaç, kuzeybatıya
doğru yükselen tepenin en üst noktasına
varmak. Dikkat edilince tepenin üzerinde
küçük bir vadi ağzı, bir yarık görülüyor.
O yarığın bize göre sol yamacına çıkmak
gerekiyor. İşaretler o noktaya doğru
yükseliyor. Belirli bir patika yok. İşaretleri
takip etmek zor olabilir. Tepe noktaya
ulaşıldığındageniş bir plato ortaya çıkıyor.
Buraya Düzen Tepe deniyor. Platoda
hayvancılıkla geçinen bir aile, sürüsü ve
geçmişte yapılan arkeolojik kazıların izleri
bulunuyor. Üzerinde MÖ 5.-2. yüzyıllarda
çok büyük ve yoğun bir başka ön-kent
yerleşimi yer almış. Arkeologların yüzey
araştırması ve kazılarla tespit ettikleri
kalıntıları bugün görebilmek ve anlamak
zor. Burası daha sonra olasılıkla su
sıkıntısı nedeniyle terk edilmiş ve bugün
bildiğimiz Sagalassos kent olarak gelişmiş
(Nokta-05, 1395 metre).

Rotanın başındaki patika.
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Zirve sırtında güneybatıya doğru,
Sagalassos antik kentinin ters yönünde elli
metre kadar yürüdükten sonra, işaretleri
takip ederek aşağıda görülen toprak yola
doğru inmeye başlayın. Zemin kaygan,
çarşaktan oluşuyor. Dikkatli inmek
gerekiyor, her an ayak kayabiliyor. Bu
etap tüm yürüyüşün en sıkıntılı bölümünü
oluşturuyor. Toprak yola inildiğinde sola
sapılınca Yeşilbaşköy’e gidiliyor. Rota
sağa doğru devam ediyor. Bu noktada,
Yeşilbaşköy’den başlayıp Gölcük gölüne
giden “S5” rotası ile birleşiliyor (Nokta-08,
1515 metre).

Nokta-09’dan yükselen patika, yüzyıllar öncesi
yapılmış olabilir. Büyük olasılıkla, bölgenin insanlarını
Isparta’ya, yani medeniyete, bağlayan yegane yol bu
patikaymış.

Toprak yol araç trafiğine izin veriyor.
Yürümesi çok rahat. Çok güzel bir
manzara sunuyor. 1300 metre ilerde
yol terk edilip, sağa sapan, çok eski bir
patikaya giriliyor (Nokta-09, 1545 metre).

Düzen Tepe’ye çıkarken. Sağ arkada Ağlasun ilçesi, sol
üst köşede ise Akdağ görünüyor.

Platoyu geçip, arkada yükselen tepenin
eteğine varılıyor (Nokta-06). Burası
Zincirli Tepe. Düzen platosu üzerindeki
yerleşimin akropolü ve kalesi de burada
yer almış.
Hedef Zincirli Tepe’nin zirvesine varmak.
Zemin zor değil. İşaretler çalılara ve
kayalara fazla girmeden yükseliyor.
Başka bir hat takip ederek de zirveye

Zirve noktasındaki büyük, kare taşa
ulaşınca kuzeydoğu yönünde bir uçurum
ortaya çıkıyor. Aynı yönde, kuş uçuşu
1700 metre ilerde Sagalassos antik kenti
görülüyor. Gerçek bir dağ zirvesi olan bu
noktadan 360 derece manzaraya bakmak
çok keyifli (Nokta-07, 1645 metre).

Sagalassos’a giden yol inşa edildiğinde
motorlu taşıtlar düşünülmüş olmalı.
Oldukça geniş. Ancak çöken bölümleri ve
yukardan düşen taşlar nedeni ile şu anda
araçların geçmesi mümkün değil. Çok
güzel bir manzara içinde yürünüyor ve
Sagalassos’un kaya mezarları bölgesine
giriliyor (Nokta-11, 1510 metre).

Zincirli Tepe zirvesi, Düzen Tepe platosuna ulaştığımız
anda bu şekilde karşımıza çıkıyor. Zirvenin hemen
yanında görünen iki siyah nokta, yön bulmak için
kullanabileceğiniz iki ağaç.

Patika yer yer çökmüş olmasına karşın son
derece keyifli bir yürüyüş sunuyor. 500
metre yürüyüşten sonra Sagalassos antik
kentinden gelip Isparta’ya giden yola
kavuşuyor. Bu noktaya yaklaşırken eski
yolun duvarı görülüyor. Biraz önce terk
edilen toprak yol da 50 metre kadar solda
devam ediyor. Sola dönüp, duvarlı yolun
üzerinden geçip, Isparta’ya giden toprak
yola ulaşmak mümkün. Sagalassos’a
varmak için düz devam edin (Nokta-10,
1590 metre). Antik kente kadar daha 2
kilometre yürümeniz gerekiyor. Kendi
başına bir rota olmamasına karşın, bu
bölüme “S6” adı verildi. Isparta yönünden
gelirken Sagalassos’a sapmak isteyenler
“S6” yönünü kullanacaklar, Yeşilbaşköy’e
devam etmek isteyenler ise “S5” yönünü.

Sagalassos’a giden geniş yol, bir dönemlerin etkileyici
bir mühendislik çalışması olarak da takdir edilebilir.

Sagalassos’tan Ağlasun’a dönerken, günün
son ışıklarında, karşımızdaki dağın siluetinde
tırmandığımız rotayı görebiliyoruz.
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Rota S5

Sagalassos antik kentinin içinden, ya da
Yeşilbaşköy’den başlayıp, Gölcük’te sonlanan çok
keyifli uzun bir rota

K

Etkinlik türü:
Zorluk:

Dağ yürüyüşü, bisiklet, hatta araçla yapılabilecek bir rota
Teknik olarak zorluğu yok ancak mesafe uzun, inişler ve çıkışlar
var. Bu nedenle formda olmakta yarar var.
Rota uzunluğu:
16,4 kilometre (Sagalassos’tan başlandığında)
İşaretleme yönü: Her iki yöne de işaretlendi.
Toplam Tırmanış: Sagalassos’tan Gölcük’e gidişte toplam tırmanış 415 metre. 		
Dönüşte ise 540 metre.
Su Kaynağı:
Yolda tek bir çeşme var (37.681316 Kuzey – 30.498431 Doğu).
Nokta-03’te, yol üzerinde.

Genel Değerlendirme
Hem yürüyüş hem de bisiklet rotası
olarak tavsiye ediyoruz. Ancak her iki
seçenek için de, gidiş geliş aynı günde
yapılacak ise oldukça uzun ve yorucu
bir rota. Sadece 33 kilometrelik bir yolu
değil, toplam 1000 metrelik bir tırmanışı
da göze almak gerekiyor. Olumlu
yönünden bakıldığında ise, çok farklı dağ
ortamlarını içermesi sebebiyle, dağlarda
bisiklet sürmeyi veya yürümeyi seven
herkese şiddetle öneriyoruz. İyi organize
olmuş ekipler için, bir öneri de yürüyüşü
ya da bisiklet ile geçişi tek bir yönde
yapmak ve dönüşü araçla sağlamak.
Bisiklet ile Sagalassos’tan başlayıp tüm
parkur yapıldıktan sonra Isparta’ya da
devam etmek çok rahat yapılabiliyor.
Gölcük’ten Isparta şehir merkezine kadar
hiç tırmanış yok, sadece bayır aşağı
gidiliyor, seyrek olarak pedal basılıyor.
Uyarı: Rotanın Nokta-01 ile Nokta-02
arasında kalan bölümünde çok fazla
geven bulunuyor. Bu bitkinin dikenleri
bisiklet lastiğini patlatıyor. Bisikletle
gidecek olanlar yanlarına mutlaka tamir
kiti, hatta yedek iç lastik alsınlar.
Etaplar
Başlangıç noktası Sagalassos antik kenti
(Nokta-01, 1500 metre). Eski kervan
yolu takip ediliyor. Bu yol eskiden
Ağlasunluların Isparta’ya gittikleri ana
yolmuş. Mesafeyi kısaltmak için, S1
rotasının ayrım noktasından itibaren
Isparta’ya geçiş yapılacak bele hızla
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çıkmak mümkün. Resimde yeşil ile
çizilmiş bu bölüm S1 için işaretlenmiş.
Ancak yürüyüş için bile uzun yolu tercih
etmenizi öneriyoruz. Yoldaki manzaranın
tadını çıkarmak açısından bu çok önemli.
Ayrıca Nokta-03’teki çeşmeyi de pas
geçmemek gerekiyor.
Eski bir araç yolu olduğu için yürünen
parkur son derece belirli. İşaretler sık
olmamakla birlikte yol kaybetmek de pek
mümkün değil. İlk ayrım, Nokta-02’de
Ağlasun’dan gelen S4 rotasının ayrıldığı
noktada karşınıza çıkıyor. Sağa devam
ediyor ve taşla yükseltilmiş, eski ve
etkileyici bir yoldan, yeni açılmış Isparta
yoluna ulaşıyorsunuz.
Önemli Not: Dönüş yolunda karışıklık
olmaması için “S6” kodunu da kullandık.
Dönüşte S6 doğrudan Sagalassos antik
kentine iniyor, S5 ise Yeşilbaşköy’ün
içine gidiyor. Dönüşte doğrudan
Yeşilbaşköy’e inmek de çok keyifli bir
alternatif olabilir.
Nokta-04, 1745 metre yükseklikte ve
Sagalassos girişinden 4,2 kilometre
uzakta. Oradan aşağıya uzun bir
iniş var. 4,1 kilometre boyunca hiçbir
yöne sapmadan, tek bir yol üzerinde
ilerleniyor. İlk sapaktan (Nokta-05) sola,
aşağıya sapın.
Ağaçlar arasında saklanmış bir çiftlik
evinin yanından geçiliyor. Sağ yandaki
bağlı köpeklerin havlamasına aldırmayın.
Dar ve virajlı bir yoldan 500 metre
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Nokta-04 aşıldıktan sonra çok keyifli bir iniş var.

Sagalassos’tan başlayan eski araç yolu.

inince soldan gelen bir yolla birleşiliyor.
(Nokta-06), sağa saparak, düz orman
yolundan ilerleyin. 340 metre sonra ise
yol yön değiştirmeden ikiye ayrılıyor.
Siz paralel gider gibi duran bu yollardan
soldaki, yükselmekte olana girin
(Nokta-07).
Gölcük aslında aktif olduğu söylenen
bir volkanın ağzında oluşmuş bir
göl. Bölgenin volkanik yapısını çevre
kayaçlar ve tüfler sayesinde hemen fark
etmek mümkün. Toprak yolun zemini ise
volkanik bir kum. Bu nedenle, Nokta07’den itibaren bisiklet ile yapılan
tırmanış biraz zorlu olabiliyor. Ancak yol
boyu manzara sürekli değiştiği için bu
bölüm bile çok keyifli. Orman yolunda
yükseldikçe ince bir sırtta olduğunuzu
fark ediyorsunuz.
Nokta-08’de sağa sapın. Eğer yanlışlıkla
sola saparsanız, fazla ziyanı yok, bir
kilometre gittikten sonra sağa sapan
bir kavşak daha var. Oradan sola dönüp
esas rotaya dönmek mümkün. Bir uyarı:
Burada işaretleme yapılacak sabit nokta
bulunamadı; ağaçlar işaretlendi.
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Nokta-09’a kadar, 1,1 kilometre boyunca,
düz ve çok keyifli bir platoda ilerleniyor.
Nokta-09 tam bir dört yol ağzı. Burada
sağa dönmek ve keyifli bir yamaç
yolundan aşağı inmek gerekiyor.
Bir uyarı daha: Aynı rotadan geri gelirken
dikkati çekecek tarzda düzgün bir işaret
noktası bulamadık. Dönüşte, bu kavşağa
girdiğinizde, sola sapmanız gerektiğini
unutmayın.

Nokta-02’de Sagalassos’tan gelen yolu IspartaYeşilbaşköy yoluna bağlayan taş geçit.

2,1 kilometrelik uzun bir iniş sırasında
Gölcük ilk kez kendini gösteriyor. Sol
taraftaki yamaçlar da oldukça ilginç,
Kapadokya’yı hatırlatan oluşumlar
dikkati çekiyor. Nokta-10’da Gölcük’ün
bulunduğu platoya inilmiş oluyor.
Buradaki dört yol ağzında karşıya
geçiliyor.
1,4 kilometre gittikten sonra da Gölcük
çevresindeki asfalt yola çıkılıyor.
Asfalttan devam ederek ve Restoran
yazısını takip ederek Gölcüğün tek
tesisine ulaşmak mümkün. Burası yazın
hizmet veren çok büyük bir restoran.
Restorana sapmaz, düz devam ederseniz
de, kısa bir süre sonra mesire yerinin
gişelerinden geçip, bayır aşağı Isparta’ya
kadar gidebiliyorsunuz.

Yoldan S1’in sırt hattı çok güzel görünüyor. Sagalassos
resmin tam ortasında. Arka planda ise Akdağ duruyor.

Nokta-04’de Burdur tarafından Isparta’ya geçiliyor. 1745 metre yükseklikte olduğu için çevredeki pek çok
noktadan daha yüksekte bisiklet yapmanın da keyfi farklı oluyor.
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Yeşilbaşköy’ün kapısından başlayarak rota çizimi. Sağdaki yeşil hat, S4’ün bir parçası. Resmin sol üst köşesinde iki
rota birleşiyor. (Harita: Google, GeoEye)

Rota S5

Yeşilbaşköy üzerinden Gölcük

Rota uzunluğu:
Nokta-08 ile Nokta-09 arasında uzanan plato. Yerde görülen kum ise tamamen volkanik bir yapı ve bisikleti
zaman zaman çok kaydırabiliyor.

20 kilometre (Yeşilbaşköy girişinden Gölcük gölü çevresindeki
asfalt yola kadar)
Toplam Tırmanış: 725 metre (Yeşilbaşköy-Gölcük gölü yönünde)
540 metre (Gölcük gölü-Yeşilbaşköy yönünde)
Tamamı yüksek bir araçla geçilecek
kadar düzgün, zorlu bir bisiklet yolu.
Araçla gidince de ilginç bir macera hissi
yaratabiliyor. Yürüyüş için, hele aynı
günde gidip gelmek için biraz fazla zorlu
sayılır.
Gölcük’e gitmek için S5 rotasına
başlangıç olarak bir başka alternatif
daha var, o da Ağlasun’un batısında
bulunan Yeşilbaşköy’den başlamak.
Ağlasun’un büyük çınarından başlayarak,
Burdur yoluna çıkın. 4,5 kilometre sonra
Yeşilbaşköy’ün ana giriş kapısına geliniyor.
Buradan içeri girip, ana caddeden devam
ederek, 900 metre sonra caminin de
bulunduğu meydana gelin. Caminin
duvarındaki devşirme antik taşlar ilginç.
Eski Isparta yolu Yeşilbaşköy’den çıkıyor.
Toprak yol 2012 yılında açılmış. Yüksek
olmak koşulu ile her türlü normal araç
tarafından geçilebiliyor. Yerel halka Isparta
yolu diye yön sorulabilir.

Gölcük gölünün ilk göründüğü an.

Gölcük gölü
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Gölün temiz suları

Camiden sola, Menderes caddesine
sapın. 100 metre sonra sağa dönün, ikinci
sokaktan terkrar sağa sapın. Az ilerde yol

Köyün geniş meydanı ve camisi

Cami duvarındaki devşirme, antik taşlar
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ikiye ayrılıyor, sola girin. 200 metre sonra
yol üçe ayrılıyor, en sola devam edin.
Köyün evleri geride kalıyor ve yol dağ
yamacından ilerliyor. 750 metre sonra üçe
ayrılıyor. Buradan itibaren işaretleri takip
edebilirsiniz. Sağa ya da sola değil, karşıya
devam edin. Sert bir dağ yoluna giriliyor.
İki dağ arasındaki bele geldiğinde, sağ
yamaçtan inen S4 rotası ile birleşiyor.
Daha ilerde ise yukarıda anlattığımız
gibi, Sagalassos’tan başlayan S5 rotasına
bağlanıyor.

S5’in bu alternatif rotasını araçla yapmak
çok eğlenceli ve manzara açısından çok
büyük çeşitliliği beraberinde getiriyor.
Ancak yolun ne kadar açık kalacağı
hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yolda bir
kayma, taş düşmesi her an olabilir ve
Isparta’ya ulaşmak mümkün olmayabilir.
Yola çıkmadan önce köyün meydanında
bir çay içmeye durup, yerel insanlara
sormakta fayda var. Tabii ki bu sorun
rotayı yürüyerek ya da bisikletle yapmak
isteyenler için geçerli değil.

Isparta’dan: Ağlasun minibüsleri
otogardan değil, “Köy Garajı”ndan kalkar.
Günde 15 sefer yapılır. Her saat başını 50
dakika geçe kalkar.

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

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.

Teşekkür
Haldun Aydıngün’e bu araştırmada bir
başka önemli dağcımız, Cihan Çetinel
eşlik etmiştir. Bazı yüksek rotalarda,
Ağlasunlu iki gönüllü onlara katılmıştır.
Yerel derneğin (Ağlasun/Sagalassos
Turizm ve Kültür Geliştirme Derneği)
başkanı Özkan Taştekin ve üyesi Ali
Akpınar, avuçlarının içi gibi bildikleri bu
coğrafyada araştırmacılarımıza kılavuzluk
etmişlerdir.

Rezervasyonlar yerel dernek veya
belediye üzerinden yapılabilir.
Daha fazla bilgi için: www.tursaga.com
İletişim: info@tursaga.com veya
aglasun_bld@hotmail.com
Hotel Sagalassos Lodge
Ağlasun’un ilk butik oteli
Hotel Sagalassos Lodge, 2014 sezonunda
hizmete başlayacaktır.
İletişim: info@sagalassoslodge.com

S5 rotasında karşılaştığımız bir yılkı atı.

Pratik Bilgiler
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.
Ulaşım
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).
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.
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Toplu Taşıma İle
Ağlasun Minibüs Kooperatifi’nin, her gün
Antalya, Burdur ve Isparta’ya düzenli
seferleri vardır.
Antalya Otogarı’ndan: Otogarın ilçe
terminaline gidiniz. Ağlasun minibüsleri
hergün 11:00, 15:30, ve 17:45’te buradan
kalkar.
Burdur’dan: Ağlasun Minibüs
Kooperatifi’nin araçları otogardan her
saat başını 50 dakika geçe kalkar. Günde
10 sefer yapılır.

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 alanı
Sagalassos’a çıkan yürüyüş yolu rotasına
bağlanmıştır.
İletişim: aglasun_bld@hotmail.com
(0248) 731 2664 / (0248) 731 2542

Tüm Sagalassos ekibi, özellikle GIS
uzmanı Joeri Theelen, en başından
itibaren bu rehber çalışmasına destek
vermiştir. Özellikle kazı başkanı Prof.
Marc Waelkens’a desteği, katkıları için
minnettarız. Rehberin İngilizce, Fransızca
ve Hollandaca derleme/tercümelerini de
yine Sagalassos ekibinden çok değerli
uzmanlar yapmıştır. Dr. Daniel Shoup
ve Jennifer Ho (İngilizce), Dr. Julian
Richard (Fransızca) ve Drs. Johan Claeys
(Hollandaca) sayesinde bu çalışma, çok
daha geniş kitlelere ulaşacaktır.
Bu tür projelerde yerel halkın ve
idarelerin desteği çok önemlidir.
Ağlasun bu bakımdan tam hazırlıklıdır.
Ağlasunlular, Belediye Başkanı Aydın
Kaplan ve Kaymakam Ramazan
Kurtyemez yörede doğa ve kültür
turizminin gelişmesi ve sürdürülebilirliği
için ortak görüş ve tutum içindedir.
Kendilerine destekleri için çok teşekkür
ederiz.

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) 731 266 / (0248) 731 2542 veya
info@tursaga.com
Günübirlik
Ağlasun, civar merkezlere günübirlik
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www.tursaga.com • www.aglasun.bel.tr
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tursaga.mobi/rehber03

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 referansıyla desteklenen “Ağlasun İlçesinde Doğal Kaynakların Sürdürülebilir
Turizm Kullanımına Hazırlanması ve Tanıtılması” başlıklı proje kapsamında basılmıştır. Proje eşfinansmanı Leuven
Üniversitesi “Bölgesel kalkınmada doğa-toplum etkileşim düzenlerine yaklaşım; Sagalassos bölgesinde geçmiş ve
bugün arasında disiplinlerarası diyalog” projesi kapsamında sağlanmıştır. Bu yayının içeriği Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Ağlasun
Belediyesi’ne aittir.

Metin ve göreseller:
Haldun Aydıngün
Yayına hazırlayan:
Ebru Torun, Salih Ceylan

