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ISPARTA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

Isparta  

İl Trafik No: 32  

Yüzölçümü: 8.933 km²  

Merkez nüfusu 2014 yılına göre 228.730 

Nüfus sayısı ise; 114.180 kadın, 114.550 erkekten oluşmaktadır. 

Nüfusun kadın, erkek olarak sayısı Yüzde olarak ise: %49,92 kadın, 

 %50,08 erkektir. 

Coğrafi Bölge :Akdeniz Bölgesi 

Yüzölçümü: 8.933 km2 

 

Yüzölçümü 8.913 km2 olan Isparta ilinde kilometrekareye 47 insan düşmektedir. Isparta 

nüfus yoğunluğu 47/km2'dir. 

Isparta nüfusunun %70,21 kısmı il ve ilçe merkezlerinde, %29,79 kısmı ise köy ve 

beldelerde yaşamaktadır. 

 

 
 

Isparta İli, Akdeniz Bölgesi’nin batı bölümünde ve iç kesiminde yer alır. "Göller 

Bölgesi"ninmerkezi konumundadır. İl, 30°20’ve 31°33’ doğu boylamları ile, 37°18’ ve 

38°30’ kuzey enlemleri arasındadır.  

      Isparta doğudan Konya’nın Beyşehir, Doğanhisar ve Akşehir ilçeleri; kuzeyden Afyon’un 

Çay, Şuhut, Dinar ve Dazkırı ilçeleri; batıdan Burdur’un Merkez, Ağlasun ve Bucak ilçeleri; 

güneyden ise Antalya’nın Serik ve Manavgat ilçeleri ile komşudur. İlde Merkez ilçe ile birlikte, 

Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, 

Şarkikaraağaç, Uluborlu,, Yalvaç ve Yenişarbademli olmak üzere 13 ilçe vardır. Merkez ilçeden 

sonra gelen en büyük ilçe merkezi Yalvaç’tır. En az nüfuslu ilçe ise Yenişarbademli’dir. 

     İlin yüksek ve engebeli olan toprakları, kuzeydoğudan ve doğudan Sultan Dağları, 

Beyşehir Gölü, Göl Dağları’nın güney uzantıları, güneyden Antalya Havzası’nın yüksek 

kesimleri, batıdan ve güneybatıdan Karakuş Dağları, Söğüt Dağları, Burdur Gölü ile Ağlasun ve 
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Bucak yaylaları gibi doğal sınırlarla kuşatılmıştır. Isparta ili toprakları genelde engebeli bir 

yapıya sahiptir. Yöredeki, yüksekliği 3000 metreyi bulan dağların yanında, ova ve vadi 

özelliğindeki düzlükler, değişik büyüklükteki tabii göller İlin doğa yapısını belirlemektedir. İlin 

rakımı 1.050 m. civarındadır. 

 

ISPARTA İLÇELERİ 

 

 Merkez İlçe 

 Aksu 

 Atabey 

 Eğirdir 

 Gelendost 

 Gönen 

 Keçiborlu 

 Senirkent 

 Sütçüler 

 Şarkikaraağaç 

 Uluborlu 

 Yalvaç 

 Yenişarbademli 

 

ISPARTA GEZİLECEK YERLER 

 

Isparta’ nın Meşhur Yerleri 

 

Davraz Kayak Merkezi 
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Davraz Dağı, 2635 m zirve yüksekliği ile, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde, 

Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında yükselen ve Isparta Ovası’nı kuşatan dağ 

kütlelerinden biridir.  

  

Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, Isparta il merkezinin 26 km 

güneydoğusunda bulunur. 17.02.1995 tarihinde Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. En 

yakın yerleşim yeri olan Çobanisa Köyü’ne 8 km uzaklıktadır. Kayak Merkezi, Kulovası 

Yaylasında Davraz Dağı’nın kuzey yamacında yer alır. Kayak Merkezinin alanı, tek 

önemli akarsuyu Ardıçdibi Deresi’dir. Hakim bitki örtüsünü, çam, ardıç, sedir ve otsu 

bitkiler oluşturur. 

Davraz Kayak Merkezi, Antalya’ya yakınlığı ve gelişmeye müsait konumu nedeniyle ayrı 

bir avantaja sahiptir. Davraz’ın coğrafi özellikleri, kayak dışında diğer doğa sporlarının 

da yapılmasına imkân tanımaktadır.   

 

KERVANSARAY, CAMİ, MEDRESE VE KİLİSELER 

  

Kutlubey (Ulu) Camii: İç cephelerde, özellikle örtü ve pandantif yüzeylerinde kalem işi 

süslemeler ile madalyonlar göze çarpar. Mihrabı sivri kemerli bir kavsaraya sahiptir. 

Kuzey cephenin batı ucunda camiden bağımsız olarak yer alan minarenin kaidesi pabuç 

bölümüne kadar üç aşama gösterir. Subasman seviyesinde kare planlı olan kaide, 

köşelerde pahlarla sekizgene dönüştürülmüş, daha sonra üst üste üç bilezikle sekizgenin 

çapı daraltılmıştır. Bileziklerle pabuç arasında kalan bu bölümde taş aralarında yer yer üç 

sıra tuğla hatıllar vardır. Bileziklerin alt seviyesinde akantus yaprakları bulunan devşirme 

friz parçası vardır. Sekizgen kaideden köşeleri pahlı bir pabuçla onaltıgen gövdeye geçiş 

sağlanmıştır. Gövdede biri pabuçtan sonra, diğeri şerefeye yakın bölümde birer silmeli 

taş bilezik yer alır. Şerefe altı mukarnaslı olup, korkuluklarda geometrik taş süslemeler 

vardır. Petek üstünde yükselen külah kurşun kaplamalıdır. 

  

Hızırbey Camii: Keçeci Mahallesinde bulunan bu camii Hamidoğulları Devletinin 

kurucusu Feleküddin Dündar Bey’in ölümünden sonra yerine geçen oğlu Hızırbey adına 

yapılmıştır 

  

Hacı Abdi Camii (İplik Pazarı Camii): Caminin bulunduğu yerde İplik Pazarı kurulduğu 

için İplikçi Camii olarak adlandırılmıştır. Çarşıcivarında, Ispartalı zenginlerden Abdi Ağa 

tarafından 1562 tarihinde inşa edilmeye başlanmış, 1569 yılında bitirilmiştir. 

  

Firdevs Paşa Camii (Mimar Sinan Camii): Üzüm pazarı civarında, Ispartanın en eski 

camileri arasında yeralan cami Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Isparta Valisi  

Firdevs Paşa tarafından, 1561 yılında Mimar Sinan stilinde yaptırılmıştır. 

  

 Abdi Paşa Camii (Kavaklı Camii-Peygamber Camii): Kaymakkapı meydanı yakınında 

Çinili Camii olarak da bilinen yapının kitabesine göre H. 1196-97/M. 1782-83 yıllarında 

inşa edilmiştir. Caminin inşa edildiği sahada bulunan harap durumdaki “Kadı Mescidi” 

yıktırılarak yerine bu cami yapılmılştır. Kare planlı, ahşap tavanlı ve üstten kırma çatıyla 

örtülü caminin kuzeyinde son cemaat yeri kuzeybatı köşesinde bir minaresi vardır. Camii 

1832, 1879, 1888, 1914 ve 1950 yıllarında onarım görmüştür. 

  

 Küçük Gökçeli Kırık Minare Camii: Cami yıkılmış olup, bugün yerine yeni küçük bir 

cami yapılmıştır. Minaresi eski olup, tuğladan yapılmıştır. Yapı tekniğine göre Anadolu 

Selçukluları döneminde XIII. yüzyılda  yapıldığı tahmin edilmektedir. 
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Atabey Sinan Camii (Kurşunlu Camii): Bu yapıya Defterdar Burhanettin Paşa Camii de 

denilmektedir. Isparta’daki Firdevs Bey Camisi gibi Mimar Sinan stiliyle H. 1000 / M. 

1591 yılında yapılmıştır. 

  

Feyzullah Paşa Camisi: Feyzullah Paşa Camisi Atabey’in Müftü Mahallesinde, Ertokuş 

Medresesinin tam karşısında bulunur. Medrese avlusu ile cami arasında 5-6 metrelik yol 

vardır. 

Böcüzade Süleyman Sami’nin el yazması Isparta Tarihinde adı geçen caminin H. 900 / 

M. 1495 yılında yapıldığı yazıyorsa da buna imkan yoktur. Çünkü Osmanlıların 

kuruluşundan XIX. yy. başına kadar geçen dönemde Köprülüzadeler dışında (Fazıl, 

Feyzullah, Fazlullah) adında biyografisi verilen paşadan başka birisine rastlamak 

mümkün olmamaktadır. Yapılış tarihi 1645-1648 yılları arasıdır. Caminin üstü eskiden 

toprak damla örtülüyken, zamanla harap olduğu için 1924 yılında yıkılarak yeniden 

bugünkü haliyle yapılmıştır. 

  

 Eğirdir Hızırbey Cami: Halk arasında Ulu Camii olarak da bilinip, resmi kayıtlardan 

caminin yapılış tarihi hakkında bir bilgiye rastlanılamamıştır. Bununla birlikte Hızırbey 

(Ö. 1328) tarafından duvarlar kargir ve üstü toprak damlı olarak  yaptırıldığı 

düşünülmektedir. 3000 kişinin aynı anda ibadet yapabildiği caminin damında kışın 

biriken karları atmak için damın bir bölümü açık bırakılmış ve caminin içinde bir kar 

kuyusu yapılmıştır. 

  

 Barla Çeşnigir Sinan Paşa Camii: Barla Kasabası Orta Mahallede bulunan caminin kapı 

üzerindeki kitabesinden H. 777 / M. 1376 tarihinde Çeşnigir Sinan Paşa tarafından 

yaptırıldığı yazmaktadır. Buna göre caminin Isparta ve civarının Osmanlı İdaresine 

geçmesinden altı yıl önce yapıldığı anlaşılmaktadır. 

  

Yılanlıoğlu Cami (Yılanlı): Yılanlıoğlu Şeyh Ali 1809 yılında kendi köyü olan Yılanlı’da 

bir cami yaptırmıştır. Son yıllarda onarılan cami bugün kiremitli bir çatı ile örtülmüştür. 

  

Sütçüler Sefer Ağa Camii: İlçe merkezinde 1296 yılında hayırsever bir kadının maddi 

desteği ile Sefer Ağa adında bir zat tarafından yaptırılmıştır. Kapısının üzerinde Arap 

harfleri ile Türkçe yazılmış bir kitabe vardır. 1955-1959 ve 1977 yıllarında restore 

edilmiştir. 

  

Şarkikaraağaç Ulu Camii (Cami-i Kebir): Camii H. 680 / M. 1282 yılında Selçuklu 

Sultanlarından Feramuz oğlu Alaaddin Keykubat döneminde Ömer bin Ali tarafından 

yaptırılmıştır. Camii zaman içinde haraplaşması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet 

döneminde H. 860 / M. 1456 tamir edilmiştir. Zamanla minaresiyle birlikte daha pek çok 

tamir görmüş, üzeri vakıflar tarafından çatı yaptırılarak çinkoyla örtülmüştür. 

  

Uluborlu Alaaddin Camii(Ulu Camii): Eski kasabada yeralan cami Sultan Alaaddin 

Keykubat zamanında H. 629 / M.1231 II. Kılıç Arslan’ın torunu ve Tuğrul Şahın kızı 

tarafından yaptırılmıştır. H. 680 / M. 1281 yılında Bedrettin Ömer bin Emirülhaç 

tarafından Gıyaseddin Mes’ud II’nin saltanatı zamanında tamir edilmiştir. Caminin 

kuzey, doğu ve batıya açılan üç kapısı ve tek şerefeli olarak tuğladan yapılma bir 

minaresi vardır. Dört sütun üzerine oturtulmuş iki kubbesi, 35 penceresi ile 3 kapısı 

vardır. 1652 yılında yerli halktan Vahap Kadı tarafından ikinci tamiri yaptırılmıştır. 1909 

yılında yanan cami, 1927 yılında yeniden elden geçirilmiştir. Sıvası, boyası ve yazıları da 
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1932 yılında Hacı Nuri Altın tabak tarafından yapılmış, cami kitabesinde şu ifadeler yer 

almaktadır: 

  

Yalvaç Devlethan Camii: Caminin kesin yapılış tarihi ve mimarı bilinmemektedir. 

Bununla birlikte caminin Anadolu Selçuklu Sultanı I. Mesud’un ortanca oğlu devlet adına 

yaptırıldığı ya da Selçuklu hükümdarlarından birinin kız kardeşi olan Devlet Hatun 

tarafından yaptırıldığı görüşleri vardır. Cami Yalvaç’ın merkezindedir. 

  

Yalvaç Yeni Camii: Yalvaç merkezinde ve Devlethan Camisinin hemen önünde yer 

almaktadır. Duvarları dıştan moloz taş, içten horasan harcı ile yapılan ve 19. yüzyıla ait 

olan yapı, yaklaşık kare bir plana sahip olup, dört sütun üzerine oturan bir kubbeye 

sahiptir. Tavanı kırma çatı ile örtülüdür. Minare kuzeybatı köşede bulunmaktadır. 

Mihrabı ve minberi düz ve sadedir. Kubbede bulunan süslemeler son dönemde 

onarılmıştır. 

  

Yalvaç Leblebiciler Camii: Bu yapı da oldukça sade dış cephelere ve bir harime sahiptir. 

Devşirme malzeme ile yapılmıştır. Girişin sağında, tuğla malzeme ile tek şerefeli olarak 

yapılmış bir minaresi vardır. 

 

Kiliseler 

Aya Baniya (Aya Payana) Kilisesi: Isparta’nın eski yerleşme yerlerinden olan Turan 

Mahallesindedir. 1750 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Ana aksı kuzey-güney 

istikametinde olan kilise dikdörtgen planlı, üç nefli ve apsislidir. 15 x 26 m ölçülerindeki 

yapının kuzey, batı ve doğudan birer giriş kapısı vardır. Tavan ahşaptan yapılmış olup, 

dışı harçla sıvanmış çapraz tonozla örtülüdür ve on sütun üzerine oturur. Sütunların içi 

ahşap dışı sıvalıdır. Sütunlar kaidesiz ve korint başlıklıdır. Apsis,  tabanı ana mekandan 

70 cm daha yüksektedir. Apsis altta üç büyük üstte üç küçük pencere ile 

aydınlatılmaktadır. Apsis dışta beşgendir. Pencere pervazları dıştan kesme taşlarla 

kemerli yapılmıştır. Yapı l993 yılında Göller Bölgesi Projesi dahilinde restorasyon 

kapsamına alınmış; fakat; fazla bir çalışma yapılamamıştır. 1999 yılında kilisenin çatısı 

tamamiyle yenilenmiştir. 

  

Aya Ishotya (Yorgi) Kilisesi: Doğancı Mahallesinde yer alan kilisenin yapım tarihi 1857-

1860 yılıdır. Bununla ilgili giriş kapısı üzerinde bulunan kitabe bugün Isparta Müzesinde 

bulunmaktadır. Yazıt Rum alfabesi ile Türkçe yazılmıştır. Doğu-batı yönünde uzanan 

yapı dikdörtgen planlı üç nefli, apsisli ve nartekslidir. Dış duvarlar yerel taş kövke ile 

yapılmıştır. Batı, kuzey ve güneyden birer girişi vardır. Kuzey girişi üzerinde dışarı 

taşkın ve iki sütun üzerine oturan yağmurluk vardır. Yapının çatısı kövkeden çapraz 

tonozla örtülüdür. Neflerin yükseltisi çatıda izlenir. Narteks iki kısımdır. Narteks 

önündeki çan kulesinin çanı bugün Isparta Müzesinde yer alır. Çanın yapım tarihi 1903 

yılıdır. Çatıdaki pencereler üçgen alınlıklı dikdörtgen ve yuvarlaktırlar. Apsis doğu 

yönünde olup, tabandan 60 cm yüksekliktedir. Apsis  tabanı çay taşlarıyla döşenmiştir. 

Apsis dışta beş kenarlıdır. Sütunlar ve yan duvarlar alçı ile sıvanmış, resimlerle 

süslenmiştir. 

  

Emre Mahallesi Kilisesi: Sultan III. Selim zamanında müslüman olmayanların da mabet 

yapabilmelerine imkân veren fermanla birlikte Emre mahallesinde eski bir kilisenin 

temelleri üzerine bir kilise yapılarak, 1794 yılında bitirilmiştir. Bugün bu kilise yıkılmış 

ve temelleri üzerinde bir ev vardır. Çevresinde yaklaşık 5’er metre uzunluğunda siyah 

sütunları vardır. 
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Aya Stefanos (Yeşilada) Kilisesi: Eğirdir ilçesi Yeşilada içinde bulunur. Doğu batı 

yönünde uzanan kilise dikdörtgen planlı olup, üç nefli ve apsislidir. XIX. yüzyılın ikinci 

yarısında yapılmıştır. Yan duvarlar moloz taş ile örülmüştür. Çatı beşikçatı olup, içyüzü 

harç sıvalıdır. Dışı sıvalı ahşap direkler üzerine oturan çatı alaturka kiremitle kaplıdır. 

Yapının doğu duvarında dışa çıkık yarım yuvarlak apsis bulunmaktadır. Apsisin 

aydınlatılması altta bir, üstte ikinci kat seviyesinde iki pencere ve en üstte yuvarlak bir 

pencere ile yapılmaktadır. Pencere kenarları beyaz mermer bloklarla çevrelenmiştir. İçte 

alçı süslemeler dökülmüştür. Kilise Göller Bölgesi Araştırma Projesi dahilinde 

restorasyon kapsamına alınmış, daha sonra çatı kaplaması yenilenerek, dış duvarları 

yapılmış, iç ahşap kısımlar yenilenmiştir. 

  

Aya Georgios Kilisesi: Eğirdir ilçesi Barla Kasabası Rum mahallesinde yeralan kilise 

dikdörtgen planlıdır. Kilisenin dış duvarları, narteks kısmı ve orta mekanı moloz taşlarla 

yapılmıştır. Narteks binanın güneyindedir. Doğusunda üstte yuvarlak kemerli bir pencere, 

altında niş vardır. Orta mekan üç neflidir. Doğuda apsis, yanlarda birer niş vardır. Yapı 

oldukça tahrip olmuş bir durumdadır. 

 

 

 Hanlar ve Kervansaraylar 

Hanlar ve kervansaraylar, bilhassa Selçuklu devrinin eserleri olup, anıt değeri taşıyan 

tarihi yapılardır. Hanlar ve kervansaraylar askerî ve sivil özelliklidirler. Askerî 

sevkiyatlarda ve ticaret kervanlarının konaklamasında bilhassa güvenlik görevini de 

yerine getirmeleri bakımından Selçuklu Döneminde önemli bir görev ifa etmişlerdir. 

Isparta il sınırları içinde bulunan kervansarayların tamamı Konya-Antalya yolu üzerinde 

yer almaktadır. 

Bu gün Isparta’da eski hanlardan hiçbiri ayakta kalmamıştır. Eskilerden bilinenler ise 

şunlardır: Kerimpaşa Hanı, Antalyalıoğlu Hanı, Hatipoğlu Hanı, Alaybeyoğlu Hanı, 

Pamuk Hanı, Vakıfhan, Kereste Hanı, Nalbant Hanı. 
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Eğirdir Hanı: Yeni mahallede bulunan Eğirdir Hanı, klâsik Selçuklu hanları özelliğini 

taşımaktadır. İlçe merkezinin 3 km güneyinde, göl kıyısında yer alan yapı Anadolu 

Selçuklu kervansaraylarının en büyüklerindendir. Konya-Antalya kervan yolu üzerindeki 

yapı avlu ve kapalı mekan olmak üzere iki bölümlüdür. Her iki bölüm de yıkılmıştır. 

Avlunun doğu duvarı ortadan kalkmış, günümüze kalabilen diğer beden duvarlarının 

kaplamaları sökülmüş, bu nedenle duvarlar bir hayli incelmiştir. Açıkta kalan moloz taş 

örgünün içine sızan sular duvarların daha fazla yıpranmasına sebep olmaktadır. 

 

Eğirdir Hanı, 1237 yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılmıştır. 1237 

yılında yaptırılan han 64 yıl gibi kısa bir süre sonra bir yangınla işlevini yitirmiştir. Hanın 

tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1993 yılında kervansarayda yapılan kazılar sonucu 

ortaya çıkarılan geometrik süslü taş parçası Dündarbey Medresesinin portalindeki sol 

mihrabiyenin çerçeve bordüründeki kırık yere tam oturmuş ve kompozisyon 

tamamlanmıştır. Dündar Bey Medresenin 1301 yılında inşası sırasında portalin handan 

sökülerek taşındığı ve dolayısıyla hanın inşa tarihinin portalde belirtildiği üzere 1237 

yılında yapıldığı kesinlik kazanmıştır. 

  

Gelendost Hanı (Kudret Hanı): Eğirdir Gölünün doğu tarafında, Yeşilköy mevkiînde 

bulunan Gelendost Hanı Selçuklu kervansaray planına uygun olarak inşa edilmiştir. Diğer 

Selçuklu hanları kadar itinalı olmayıp, duvarları kaba bir işçilik göstermektedir. Yıkık 

portalden içeriye girildiğinde simetrik olarak avluya açılan tonozlu oda, daha ileride iki 

tarafında dörder revak ile avlu uzanmaktadır. Revak tonozları avluya paraleldir. Üstü 

kapalı olan bölüm daha dar olarak yapılmıştır. Bu bölüm girişi olan ikinci portalin sivri 

nişi içerisinde kitabe yeralır. Kitabeye göre han, M. 1233 yılında Mubarezettin Ertokuş 

tarafından yaptırılmıştır. 

 

PİSİDİA ANTİOKHEİA ANTİK KENTİ 

 

 
 

Antiocheia Antik Kenti 
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Antiocheia; Isparta iline bağlı Yalvaç ilçesinin yaklaşık 1 Km. kuzeyinde ve Sultan 

dağlarının güney yamaçları boyunca uzanan verimli bir arazide kurulmuş, Pisidia 

bölgesinin başkentidir. Antiocheia'da Apollonia gibi bir Seleukos kolonisidir.Seleukos 

soyundan Antiocheia tarafından (M.Ö. 281-261) yıllarında kurulmuştur. Kente 

kurucunun adına izafeten 'antiocheia' adı verilmiştir. 

M.Ö. 25 yılında Pisidia bölgesinde ilk ve en büyük askeri koloninin Imparator Augustus 

tarafından kurulmasından sonra şehir imparator tarafından bir Roma askeri kolonisi 

olarak yeniden kurulmuştur. Augustus Antiocheia'ya Roma' dan 3 bin romalıyı getirterek 

yerleştirmiş, Yedi mahalle ismini bu kente vermiş ve ayrıca yaptığı işlerle ilgili 'res 

gestae' bir latince metinde bu kente ithaf edilmiştir. Bu nedenle antik Roma kenti ile 

Antiocheia kardeş bir şehir olarak tarihte önemli bir yere sahip olmuştur. 

Bizans döneminde özellikle M.S. 1 yüzyıl başlarında St. Paul ve St. Bernabas'in yeni dini 

yaymak için Anadoluya yapmış oldukları üç önemli misyoner seferinin ilkinde 

Antiocheia'yi merkez seçmeleri oldukça dikkat çekici olup, bu dönemde de şehir önemini 

korumuştur. 

  

Kentin Bölümleri: Şehre ana giriş Batı Kapısından yapılır. Cardo Maximus adı verilen 

cadde dar ve düz sokaklara açılır. Kent iki ana meydandan (Augustus ve Tiberius) 

oluşmaktadır.Bu meydanlar şehrin doğusunda ve odak merkezinde bulunmaktadır. 

Antiocheia'yı oluşturan tarihi yapılardan surların tamamı 3000 metre civarındadır. 

Hellenistik Devirde inşa edilen ihtişamlı Surlar, Roma ve Bizans Çağı'nda genişletilerek 

onarılmıştır. Kentin girişinin güvenliğini sağlayan Batı Kapısı(İ.S. 212) zırh ve silah 

kabartmaları ile bezenmiştir. Bu kabartmalar antik kentin gücünü simgelemekteydi. 

Kentin en yüksek kutsal alanına, İmparator Augustus'un adına yapılan ihtişamlı 

''Augustus Tapınağı'', mimari tarzının inceliği ile tüm kutsal güçleri canlandırmaktadır. 

Propylon(Anıtsal Giriş,İ.S.1.y.y.),Augustus Alanı ile Tiberius Alanı'nın kesiştiği yerde 

konumlandırılmıştır. Tiberius Alanı(i.S.!5-40), Sütunlu Caddenin doğu bitiminde yer 

almaktadır.Galeride dükkanların yer aldığı bölümlerden bol miktarda cam, pişmiş toprak 

ve bronz malzeme ele geçirilmiştir.Kentin en önemli bölümlerinden olan Sütunlu 

Cadde(i.S.1.y.y.), Tiberius Alanına kadar uzanmaktadır. Antik Tiyatro(İ.S.4.y.y.), kent 

merkezine yakın bir tepenin yamacına inşa edilmiştir.Tiyatro üç ana bölümden 

oluşmaktaydı. Tiyatro, diğer antik tiyatroların sahip olmadığı 56 metre uzunluğunda, 8 

metre genişliğinde bir tünele sahiptir.Tahminen 5.000 kişilik olan Tiyatro kabartma 

desenlerle bezenmiştir. 

Kentin kuzey-batı köşesinde yer alan Roma Hamamı(İ.S.1-2.y.y), diğer hamam 

mimarilerine uygun tarzda inşa edilmiştir. Hamamda, soğukluk, sıcak ve ılık kısımları, 

soyunma ve servis bölümleri, su testileri ve depolar yer alırlar. 

  

Sultan Dağları'nın eteklerinde ve Akropolün batısında yer alan Stadium, Hellenistik 

Dönemde inşa edilmiştir. Atletizm, güreş ve boks gibi sportif aktivitelere sahne olan yapı 

fanatikler tarafından tahrip edilmiştir.Gladyatörlerin ve vahşi hayvan oyunlarının 

oynandığı Stadium, Roma Dönemi için oldukça önemli bir görünüme bürünmüştür. 

İnanç Turizminin en önemli değerlerinden, Antiochia'nın ilk ve en büyük kilisesi olan St. 

Paul Kilisesi, Roma Hamamı'nın 200 metre güneyinde yer almaktadır. Yapı bazilikal 

planlıdır.Kilisede yapılan araştırmalar, daha önce inşa edilmiş küçük boyutlardaki bir 

Kilisenin varlığını ortaya çıkarmıştır. Kilisenin taban mozaikleri ile sütunlu bir duvarın 

görünümü oldukça etkileyicidir.Bu küçük Kilisenin altında da yer alan ve Kiliseden daha 

küçük boyutta bir Sinagog tespit edilmiştir. Kilisenin içinde çok sayıda mezar ve iskelet 

kalıntılarına rastlanmıştır. Kilisenin tabanı özel dizaynlı mozaiklerle bezelidir. Kilisede 
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yer alan kitabelerde Optimus Ortodoks liderlerinin adı geçmektedir. Anılan kişi İ.S.375-

381 yılları arasında Antiochiea'da piskoposluk yapmıştır. 

Antik kentin simgesi olan Su Kemerleri, Roma Çağı'nda inşa edilmiştir. Kentin kuzey 

yönü boyunca uzanan Su Kemerleri 10 km. uzunluktaki su yolu ile sağlanmıştır. Antik 

Kente şifalı suları taşıyan su kemerleri aradan geçen binlerce yılın yıkım ve harabiyetine 

meydan okurcasına dimdik ayaktadır.  

Men Kutsal Alanı: Tanrı Men M.Ö.3. binden itibaren ibadet edilen Eski Anadolu Ay 

Tanrısıdır ve zaman zaman değerli sikkeleri süslemiştir. Men Kültürü'nün en önemli 

merkezleri arasında yer alan Antiocheia Antik Kenti, Tanrı Men'e sunulmuş pek çok 

eserle donatılmıştır. Ay Tanrısı Men adına inşa edilen Men Kutsal Alanı, Yalvaç ilçesine 

5 km. uzaklıkta inşa edilmiştir. Tapınak M.Ö. 4 yüzyıla tarihlenir. Tapınağın dışında 2 

kilise, stadium ve evler yer almaktadır. 

Limenia Adası: Yalvaç'a 25 km. uzaklıkta, Hoyran Gölü içerisinde bulunan Limenia 

Adası, ziyaretçiler için mistik havanın estiği benzersiz bir tarihi mekandır. Adanın etrafı 

surlarla çevrilidir. Adanın kayalık yamaçlarında bulunan Kaya Mezarları, konumları ve 

mimari tarzları ile göze çarpmaktadır. Adanın içinde bulunan bir başka tarihi değerde 

Meryem Ana'ya ait bir Manastırdır. 

Kaya Mezarları: Hoyran Gölü'nün hemen yanında yükselen kaya yüzeyinde boyutları 

farklı kaya mezarları bulunmaktadır. Bunlar arasında alınlıklı olan mezar en ilgi çekici 

olanıdır. Phrygia kaya mezarlarının farklı biçimlerini burada görmek mümkündür. 

Devlethan Cami: Kesin yapılış tarihi bilinmemekle beraber 14.yy. eseri olduğu tahmin 

edilmektedir.  

Yeni Cami: Devlethan Cami'nin hemen önünde yeralan cami 19.yy. eseri olup, yaklaşık 

kare plana sahiptir. 

Eski Hamam: Yalvaç'ın nadide eserlerinden bir tanesi de, Osmanlı geleneklerini yansıtan 

Eski Hamam'dır.İlçenin Kaş mahalle mevkiinde yer alan Eski Hamam'da, soyunmalık, 

soğukluk, sıcaklık, su deposu ve külhan gibi bölümler yer almaktadır. 

Tokmacık Fosil Yatakları: Tokmacık kasabasında 1994 yılında yapılan kazılarda 9 

milyon yıl öncesine ait bir gergedan fosili bulunmuştur. Süleyman Demirel 

Üniversitesi'nden Prof. Fuzuli Yağmurlu başkanlığında devam eden kazılarda çıkan 9-10 

milyon yıl önce yaşamış hayvanlara ait fosiller, 1995 yılında açılan Tortonion müzesinde 

sergilenmektedir. 

 

MAĞARALAR 

 

http://www.izmirde.biz/
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Akar-Donar Mağarası: Dedeçam köyünün 3 km. güney doğusunda Koçyata tepenin 

kuzey yamacındadır. Dikey ve kuru mağaradır. 

Ayı ini Mağarası: Sultan dağlarının güney eteklerinde, Yalvaç'ın kuzey-dogusunda, 

Nazilli deresinin yukarı bölümündedir. Yatay ve kuru mağaradır. Büyük bir ihtimalle 

erken Bizans döneminde muhtelif amaçlarla kullanılmıştır. İçerisinde su sarnıçları 

bulunmaktadır. 

Değirmen Önü Mağarası: Kozluçay kasabasının 1 km. kuzey-doğusunda Su geçidi 

deresinin yakınındadır. Yatay ve kuru mağaradır. 

  

Mesire Yerleri 

Yalvaç'ın geleceğini etkileyen önemli kararların alındığı yıllar boyunca değişmez 

dinleyicisi Asırlık Çınar Ağacı, bazen dalların sallayarak ilçe halkına desteğini verdiğini 

gösterir. İlçe halkı yaşamı paylaştıkları Çınar Ağacı'nı adeta ilçenin uğuru kabul etmiştir. 

Çam ağaçlarının yeşilin en güzel tonlarının sergilediği Hıdırlık Tepesi, geleneksel 

kutlamaların yapıldığı mekanlardandır. Hisarardı, Su Çıktığı, Düzkır Orman Alanı, 

Hoyran Gölü, Gemen Korusu ve Gazniri Mevki doğa ile tarihin kucaklaştığı mekanlardır. 

 

Isparta Gülü: Isparta’da ise yağ gülü üretimi 1888 yılında, gülyağı üretimi de 1892 

yılında “Müftüzade İsmail Efendi” isimli şahıs tarafından gerçekleştirilmiştir. Müftüzade 

İsmail Efendi tarafından imbik adı verilen basit ve ilkel kazanlarda üretilmeye başlanan 

gülyağı uzun yıllar yaygınlaşarak, bu metotla üretilmeye devam edilmiştir. Köy tipi 

gülyağı üretimi; Atatürk’ün Isparta’ya gelişinde verdiği talimat uyarınca, “İktisat 

Vekaleti” tarafından modern gülyağı fabrikasının 1935 yılında kurulması sonucu yerini 

büyük ölçüde sanayi tipi gülyağı üretimine bırakmaya başlamıştır. 

 
 

El Dokuması Isparta Halıları: 1274 yılında ölen Mağribli İbni Said “Kitab Bast-Ul Arz 

Fil-tul Vel Arz” adlı eserinde, Batı Anadolu’dan söz ettikten sonra aynen şu ibareyi 

kullanıyor: “Bu bölgenin (Antalya ve havalisi) batısında Türkmen Dağları (Batı Toroslar) 

ve Türkmen ülkesi bulunur (Isparta ve çevresi). Türkmenler, Türk soyundan büyük bir 

http://www.izmirde.biz/
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kavim olup, Selçuklular devrinde Rum ülkesini fethetmişlerdir. Türkmen halılarını 

dokuyan bu Türkmenlerdir. Bu halılar bütün ülkelere satılır.  

Antalya’nın kuzeyinde Toğula (Tonguzlu – Denizli) Dağları vardır. Bu dağlarda 

kendilerine Uç denilen Türkmenler yaşar. Bu Türkmenlerin iki yüz bin çadır olduğu 

söylenir” demektedir. Anlaşılacağı üzere İbni Said eserinde “Türkmen Halıları” sözü ile 

bunların tanınmış ve meşhur halılar olduklarını ifade ediyor ve bütün ülkelerce satın 

alındığını da kaydediyor. 

Isparta Elması 
Türkiye'de üretilen elmanın yüzde 20'sini karşılayan Isparta, tescil ettirdiği  elmasıyla 

ülke çapında markalaşmayı hedefliyor. Piyasada 'Isparta elması' adıyla yer bulmak 

isteyen sektör temsilcileri, yüksek üretim potansiyeline sahip yöre elmasının hak ettiği 

yere gelmesi için çalışmalara devam ediyor. Isparta'da geçmiş yıllarda 600 bin ton elma 

üretilmekte, yeni dikilen elma ağaçlarıyla birlikte üretiminin daha da artacak ve 

markalaşma sürecinde elma piyasası oluşturulacaktır. 

 

 

http://www.izmirde.biz/
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Isparta'nın yıllık 600 bin ton olan elma üretimi ileriki yıllarda artış gösterecek. Yeni 

üretim alanlarıyla birlikte üretimin 800 bin tonu bulmasını beklenmektedir. Yüksek 

üretim değerine sahip elmanın satılması için pazar arayışları devam etmektedir. 

Ürün aromasını hep koruyor. Isparta elmasının diğer elmalardan farklılığı mevcuttur. 

Elmamız göl suyundan beslenmesinden ve Türkiye'nin en iyi soğuk hava depolarında 

saklanmasından dolayı daha lezzetlidir. Bundan dolayı elmalarımız henüz dalından 

koparılmış gibi durmaktadır. Elmalarımız aromasını hep koruyor. 

 

Yazılı Kanyon Milli Parkı: Kanyon, Sütçüler ilçesinin güneybatısında bulunur. 

Değirmendere Çayı vadisi içinden geçerek Karacaören Baraj Gölü’ne dökülür. Yaklaşık 

uzunluğu 10 km.dir. Jeolojik olarak Kretase yaşlı kalın kireçtaşlarında oluşan kırıklar 

boyunca gelişen karstlaşma (erime) söz konusu kanyonun oluşmasına neden olmuştur. 

Sürekli olarak akan Değirmendere Çayı, kanyon içinde irili ufaklı bir çok cepler 

(kazanlar) oluşturmuştur. Kanyonun yan duvarlarında oluşan karstik boşluklarda (inlerde) 

ibadet yapılan bölümler ve yazılar vardır. Bu yazıtlardan dolayı kanyona “Yazılı 

Kanyon” denilmektedir. Söz konusu tarihi kalıntıların Bizans dönemine ait olduğu 

bilinmektedir. Yazılı kanyon tarihi ve doğal güzellikleri nedeniyle yörenin eşsiz bir 

köşesidir. Eğirdir ilçesinden buraya kadar turlar düzenlenmektedir. 

  

 

ISPARTA’ NIN MEŞHUR YEMEKLERİ  

 

 
Isparta'da geçirdiğiniz günler içerisinde Isparta'nın meşhur nefis fırın kebabından mutlaka 

yemelisiniz. 

  

Ayrıca muhteşem manzarası ile yeşillikler içerisinde Gökçay'daki restoranlar iştahınızın 

artmasına sebep olacaktır. 

  

Eğer canınız balık yemek isterse, Eğirdir Gölünde yeşille mavinin birleştiği doyumsuz 

manzara karşısında, levrek, sazan veya alabalığınızı yiyebilirsiniz. 

http://www.izmirde.biz/
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Eğirdir'e gittiğinizde dört kişi veya daha fazla sayıda bir grupsanız meşhur sazan 

dolmasını mutlaka istemelisiniz.  

  

Isparta yemeğinin üstüne Yalvaç Güllacını, Isparta Kabak Tatlısını veya İlimiz helvasını 

yemeden ayrılmayın. 

  

Sütçüler Yazılı Kanyon'a giderseniz, kanyonun iştahınızı arttıran o temiz havasını 

aldıktan sonra fırında pişen nefis alabalığı yemeden dönmeyin. 

  

Özellikle Davraz Dağı'na çıkmanızı ve zirvede kaliteli bir ortamda yemek yemenizi 

ısrarla öneririz. 

                                                     

ISPARTA YÖRE MUTFAĞI 

İlimiz tarım ve meyvecilik yönünden zengin çeşitlere sahip bir yöre olduğu için yemek 

çeşitleri de oldukça fazladır. Yöremizde bilinen ve en çok yapılan yemekler şu şekilde 

sıralanabilir.  

  

ÇORBALAR 

 

Pirinç Çorbası-  Top Tarhana-  Tutmaş- Oğmaş-  Toyga- Yayla-  Sülüklü Çorba-  İrmik 

Çorbası 

  

ET YEMEKLERİ 

Tandır Kebabı-  Yoğurtlu Et-  Tas Kebabı-  Çömlek Kebabı-  Tirit- Banak-  Yumurta 

Mıhlaması-  Kapama\Bütünet-  Kabine- Keşkek- Balık Doldurması- Kapama (Papaz 

Yahnisi)- Balık Kurması       

  

SEBZE YEMEKLERİ 

Uzun Kabak- Şalgam Aşı- Yatırtma- Oturtma- Ispanak- Dolmalar: Yöremizde patlıcan, 

biber, asma yaprağı, domates, kabak ve lahana gibi sebzelerin dolmaları yapılır.- 

  

BÖREKLER 

Kuyruğu Sulu- Saç Böreği- İnce Börek- Katmer- Pişi- Nokul    

  

TAHIL YEMEKLERİ 

Pirinç ve Bulgur Pilavı- Mercimekli Aş- Kuru Fasulye- Karnı Kara\Börülce- Tatar 

 

 

 

KAYNAKLAR: 1- Isparta Valiliği 

                  http://www.isparta.gov.tr 

                            2- Isparta Belediyesi 

                      http://www.isparta.bel.tr 

                            3- Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

                                 http://www.ispartakulturturizm.gov.tr 
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