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T ürkiye, iki gen merkezi ve 

üç biyocoğrafik bölgeyi 

barındırmasıyla, biyoçeşitlilik 

bakımından, Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nden sonra dünyanın en zengin 2. 

ülkesidir. Ülkemiz flora ve fauna tür sayısı bakımından 

da Avrupa Birliği’ne üye bütün ülkelere denk, hatta 

fauna tür sayısında daha fazla olmakla, bir kıta özelliği 

göstermektedir.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasında, tür ve habitatları 

bulunduğu yerde koruma (in-situ koruma), en 

yaygın uygulamadır. Bu sayede eşsiz tabii alanlar, 

aslına uygun usullerle, koruma-kullanma dengesi 

gözetilerek yönetilmekte, böylece tabii varlıkların 

sürekliliği sağlanmaktadır. Tabii alanlarımızın başında 

Milli Parklarımız gelmektedir. İlki, 1958 yılında ilan 

edilen Yozgat Çamlığı Milli Parkı’ndan bu yana Milli 

Parklarımızın sayısı 40’a ulaşmıştır.

Milli Parklarımızın, yurt içi ve yurt dışı ziyaretçileri 

tarafından birçok yönüyle tanınması maksadıyla 

hazırlanan bu bilgilendirme çalışmasının, faydalı 

olmasını diler, tabii varlıklarımızın korunmasında 

emeği geçenleri tebrik ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı
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D ünya üzerindeki ilk resmi 

korunan alan çalışmaları, 

Amerika Birleşik Devletleri 

tarafından gerçekleştirilmiş 

olup,bu çalışmalar kapsamında, sahip 

olduğu tabii güzellikler ve yaban hayatı 

sebebiyle, “Yellowstone Milli Parkı” ,1872 

yılında, dünyadaki ilk milli park olarak ilan 

edilmiştir.1933 yılında Londra’da imzalanan 

“Bazı Bölgelerdeki ve Özellikle Afrika’daki 

Doğal Flora ve Fauna’nın Korunması 

Sözleşmesi“ ile milli parklar, tabiat rezervleri 

ve benzeri diğer rezervlerin oluşturulmasına 

karar verilmiş ve ilk biyolojik çeşitlilik koruma 

çalışmaları başlatılmıştır. 

Ülkemizdeki milli park çalışmaları ise 1956 

yılında başlamıştır.Tabiatın ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması çerçevesinde, 6831 

sayılı Orman Kanunu’nda değişiklik yapılarak, 

orman teşkilatı tarafından bazı uygun ormanlık 

alanlar, milli park olarak ilan edilmiştir.

Ülkemizin ilk milli parkı ; 1958 yılında ilan 

edilen, “Yozgat Çamlığı Milli Parkı” dır.

1983 yılında yürürlüğe giren 2873 sayılı Milli 

Park Kanunu ile milli park statüsü dışında; 

tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat 

anıtı gibi korunan alan statüleri de getirilmiş 

olup, değişik kaynak değerlerine sahip 

alanların, farklı statülerde koruma altına 

alınmasına imkân sağlanmıştır. Ayrıca Milli 

Park Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte 

statü verilecek olan alanların, orman ve orman 

rejiminde olması zorunluluğu kaldırılmıştır.
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Milli Park Kanunu’nun gayesi; ülkemizdeki milli 

ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip; milli 

park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma 

alanlarının; belirlenmesine, özellik ve karakterleri 

bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve 

yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip ülkemizde, 

hali hazırda 40 adet milli parkımız mevcuttur.

Milli parklarımız, sahip olduğu tabii, kültürel 

ve tarihi kaynakların yanı sıra çeşitli eğlence 

ve dinlenme imkânlarına da sahiptir.Milli 

Parklarımız;barındırdığı ekosistemler, habitatlar, 

endemik ve nadir türler ile birlikte yaban 

hayatının yerinde görülmesi, trekking, kamp 

vb. tabiat sporlarına imkân sağlaması, bilimsel 

araştırma ve gözlemlere açık olması, piknik ve 

eğlence fırsatları sunması ile doğa fotoğrafçılığı 

ihtiyacını karşılaması bakımından, birçok insan 

için önemli birer ziyaret noktasıdır.

Ülkemizin ulusal ve uluslararası seviyede öneme 

sahip bu müstesna bölgelerinin, muhafaza 

edilerek, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve 

koruma-kullanma dengesi çerçevesinde, gelecek 

kuşaklara bozulmadan bırakılması, üstümüze 

düşen önemli bir vazifedir.

Sahip olduğumuz çok sayıdaki korunan alan 

statüsünden biri olan ve gerek ulusal gerekse 

uluslararası  düzeyde büyük önem taşıyan 

milli parklarımız için hazırlanan bu çalışmanın,  

ülkemizdeki ve  dünyadaki korunan alan 

sistemleri ve bu sistemlerin  önemli parçalarından 

olan biyolojik çeşitlilik için yararlı olmasını 

dilerim.

Ahmet ÖZYANIK

Genel Müdür
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YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI

KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI

SOĞUKSU MİLLİ PARKI

KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI

ULUDAĞ MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI

KIZILDAĞ MİLLİ PARKI

KOVADA GÖLÜ

 MİLLİ PARKI

MUNZUR VADİSİ

 MİLLİ PARKI

BEYDAĞLARI (OLİMPOS) 

MİLLİ PARKI

GELİBOLU YARIMADASI

TARİHİ MİLLİ PARKI

DİLEK YARIMADASI-

BÜYÜK MENDERES 

DELTASI MİLLİ PARKI

GÜLLÜK DAĞI

(TERMESSOS)

 MİLLİ PARKI

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI

BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARKI

GÖREME TARİHİ MİLLİ PARKI

ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI
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BOĞAZKÖY-ALACAHÖYÜK MİLLİ PARKI

NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI

BEYŞEHİR GÖLÜ MİLLİ PARKI

KAZDAĞI MİLLİ PARKI

KAÇKAR DAĞLARI

 MİLLİ PARKI

HATİLA VADİSİ MİLLİ PARKI

KARAGÖL-SAHARA

 MİLLİ PARKI

ALTINBEŞİK MAĞARASI

 MİLLİ PARKI

HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI

ALADAĞLAR MİLLİ PARKI

MARMARİS MİLLİ PARKI

SAKLIKENT MİLLİ PARKI

TROYA TARİHİ MİLLİ PARKI

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI

SARIKAMIŞ-ALLAHUEKBER

DAĞLARI MİLLİ PARKI

AĞRI DAĞI MİLLİ PARKI

GALA GÖLÜ MİLLİ PARKI

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

TEK TEK DAĞLARI MİLLİ PARKI

İĞNEADA LONGOZ 

ORMANLARI MİLLİ PARKI

NENE HATUN MİLLİ PARKI
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Kaynak Değerleri
Milli park, iç Anadolu’da insan etkisi 
ile meydana gelen (antropojen) 
step içerisinde yer alan sayılı 
relikt (kalıntı) ormanlardan biridir. 

Ortalama yüksekliği 1350 m. olan sahadaki 
arazinin morfolojik özelliklerini tepeler, sırtlar 
ve vadilerde parçalanmış dalgalı düzlükler 
meydana getirmektedir.
Tabiatın iklim, toprak-su dengesinin 
değişmesi ile ortaya çıkan kısıtlamalara, 
tabii kaynakların bugün tükeneceğini 
unutmuş görünen insanların yanlış ve aşırı 
arazi kullanımlarının da eklenmesi, milli 
park ve çevresinde geniş alanları kaplayan 
ormanlardan yoksun bozkır peyzajlarını 
meydana getirmiştir. Eski çağların bakir 
ormanlarından günümüze bu karaçam korusu 
ulaşabilmiştir.
Milli parkın ana kaynak değerini, İç Anadolu 
steplerinde yaşamış doğal yaşlı ormanların 
son kalıntıları olan ve Kafkas Çamı da denilen 
400-500 yaşlarındaki  Karaçam Ormanları 
oluşturmaktadır.

Konumu:
Yozgat il merkezine 
2 km. uzaklıkta 
Soğukoluk tepesinin 
kuzey yamacında 
yer almaktadır. 
Kuruluşu: 1958 
Alanı: 267 Ha. 
Ulaşım: Milli 
Parkı’na Yozgat il 
merkezinden geçen 
E-88 karayolundan, 
2 km.lik asfalt yolla 
ulaşılabilmektedir.

M İ L L İ  P A R K I
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Yapılan araştırmalara göre yaklaşık 
300 yıl öncesine kadar Yozgat İli ve 
çevresinde geniş bir yayılış alanına 
sahip olan karaçam ormanları, 
insanların usulsüz kullanımı ve 
olumsuz iklim şartları neticesinde 
tahrip olmuştur. Bu olumsuzluklar 
sonucunda eski çağların bakir 
ormanlarından günümüze sadece 
milli park içerisindeki doğal karaçam 
ormanı kalmıştır.  1400 metrede 
başlayan ormanlık alan, 1600 metreye 
kadar çıkmaktadır. 
 Meşe ve ardıç toplulukları, step 
ekosisteminin örnekleri ile yaban 
hayatı zenginliği  milli parkın 
temel kaynak değerlerini meydana 
getirmektedir. Milli parkın, tabii kaynak 
değerlerinin yanında, rekreasyonel 
ihtiyacı karşılaması bakımından da 
büyük önemi bulunmaktadır. 
Milli park; Kartal, kızıl şahin, küçük 
atmaca, kumru, delice, tarla kuşu, 
sığırcık, sarı asma, arı kuşu, ardıç 

kuşu, karga, serçe, tepeli 
toygar gibi kuşlar ile yaban 
domuzu, tavşan, kızıl tilki, 
tarla faresi, kaplumbağa, 
yılan, kertenkele, sincap gibi 
yaban hayatı türlerine de ev 
sahipliği yapmaktadır.

Mevcut Hizmetler
Milli parkta günübirlik 
kullanıma yönelik 
üniteler ile  ziyaretçilerin 
temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri 
tesisler mevcuttur. 
Milli park rekreasyonel 
aktiviteler yanı sıra yürüyüş 
yapmak ve yaban hayatı 
gözlemlememek için de 
önemli potansiyele sahiptir. 

Konaklama
Milli Park içinde 3 yıldızlı bir 
otel mevcuttur.
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Kaynak Değerleri
Anadolu’da Kızılırmak kavisi içerisine 
M.Ö. 2000 yıllarında yerleşen Hititler, 
M.Ö. 1750’de krallık kurmuşlar 
ve M.Ö. 1450’de doğunun en 
önemli imparatorluklarından biri 
olmuşlardır. M.Ö. 1200 yıllarında 

Deniz kavimleri tarafından yıkılan Hitit 
İmparatorluğu’nun merkezi Hattuşaş’ı (Boğazköy) 
terk ederek güneydoğuya çekilmişlerdir. Karatepe 
M.Ö. 8. yüzyılda Geç Hitit Çağında, kendisini 
Adana Ovası hükümdarı olarak tanıtan Asitawatas 
tarafından bir sınır kalesi olarak kurulmuştur. 
Kale, Adana’nın 130 km kadar kuzeydoğusunda, 
Flaviopolis olduğu sanılan Kadirli ilçe merkezi’nin 
21 km doğusunda 638 m rakımlı Karatepe’nin 
kuzeyinde tarihi Pyramus’un (Ceyhan Irmağı) 
bugünkü Aslantaş Baraj Gölü’nün güney ovalara 
dökülmeden önce vardığı son dar boğaza ve 
kuzeydeki Toroslarla sınırlı olan Andırın Ovası’na 
hakim bir tepeye kurulmuştur. Buradaki anıtsal 
kale kapılarında, duvar kaplaması niteliğinde 
olan ve o günün inanç ve yaşayışını sergileyen 
pek çok heykel ve kabartma bulunmuştur. Ayrıca 
hiyeroglif ve Finike yazı sistemlerindeki çift 

Konumu:
Osmaniye ili, Kadirli 
ilçesi yakınındadır. 
Kuruluşu: 1958 
Alanı: 4.145 Ha. 
Ulaşım: Akdeniz 
Bölgesi’nde, 
Osmaniye ilinin 
Kadirli ilçesine 22 
km. uzaklıkta ve 
Ceyhan Irmağının 
kenarında yer alan 
Milli Parka Adana-
Kadirli ve Adana-
Osmaniye karayolu 
ile ulaşılmaktadır.

M İ L L İ  P A R K I
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dilli yazıtlar sayesinde önceleri tam anlamıyla 
çözülememiş olan hiyerogliflerin çözülmesine 
olanak sağlayan bir anahtar ele geçmiştir. 
Hiyeroglif yazı sisteminin çözümlenmesi, 
Anadolu’da M.Ö. 2000 yıllarının başlarına kadar 
yazılı tarihi belgelerin çözülmesine olanak 
sağlamıştır. Karatepe-Aslantaş’taki eserler, 
mimari bir bütünün parçaları olduğundan, 
kapalı bir müzeye taşınmayıp, kendi tarihi ve 
doğal çevreleri içinde onarılarak açık hava 
müzesi halinde sergilenmektedir. 
Bu yazıtlar, Fenike yazısı ve Hitit hiyeroglifi ile 
yazılmış en uzun metinlerdir. Karatepe-Aslantaş 
Kalesi 1 km uzunluğunda 3-4 metre kalınlığında, 
taştan yapılmış savunma duvarı ile çevrilidir. 
Belirli aralıklarla yerleştirilmiş 28 tane dörtgen 
planlı burçla güçlendirilmiş duvarlar yaklaşık 5 
km’lik bir alanı çevrelemektedir.  
Milli parkta; kızılçam, meşe türleri ve maki 
florasının meydana getirdiği bitki örtüsü 
ile karaca, domuz, çakal, tavşan, tilki, turaç, 
keklik gibi yaban hayvanları toplulukları, 
Ceyhan nehrinde ise yayın ve sazan balıkları 
bulunmaktadır.

Görülecek Yerler
Roma ve Bizans döneminde de yerleşim gören 
alanda özellikle Pınarözü köyü yakınlarında 
bazilika tipinde bir tapınağın tabanında görülen 
çok renkli mozaikler üstün sanat değeri ve 
kültürel peyzaj özelliği taşımaktadır. Nisan ve 
Kasım ayları arasında parkın tabii değerleri ile 
Arkeolojik alan görülebilir.

Konaklama
Çadır, karavan ve 
moto-karavan 
ile konaklama 
yapılabilir.
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Kaynak Değerleri
İç Anadolu stebinden Kuzey 
Anadolu’nun gür ve yeşil ormanlık 
bölgelerine geçiş kuşağında yer 
alan saha, iki ana vadiye açılan 
pek çok yan dere ve vadiler 

arası düzlüklerden meydana engebeli bir 
topoğrafik yapıya sahiptir. 1030 metreden 
başlayan yükseklikler; Tolubelen Tepe’de 
1776 metre ile en yüksek noktasına ulaşır.  
Bölgenin kayaçlarını ve yer şekillerini 5–23 
milyon yıl önce (miyosen dönemi) gelişen 
volkanizma oluşturmaktadır. Jeolojik yapının 
andezit, bazalt, tüf ve anglomera türü 
kayaçlardan meydana geldiği görülmektedir.
Milli Parkın Kuzcapınar ve Uzunkavaklı 
mevkii arasında kalan bölümünde 
günümüzden 15 milyon yıl önceye ait 
ağaçların fosilleri yer alır. Bunlara, taşlaşmış 
ağaç, orman ya da silisleşmiş ağaç fosilleri 
denir. 

Konumu: 
Ankara ili, 
Kızılcahamam ilçesi
merkezindedir. 
Kuruluşu: 1959 
(1997 yılında sınır 
değişikliği)
 Alanı: 1.187 Ha. 
Ulaşım: Ankara iline 
80 km, kaplıcaları ile 
ünlü Kızılcahamam 
ilçesine ise 2 km. 
mesafede bulunan 
Milli Parka, Ankara-
İstanbul karayolu ile 
ulaşılmaktadır.

M İ L L İ  PA R K I
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Ağaçların fosilleşmesi; miyosen ormanındaki ağaç, parça ve 
gövdelerinin bir göl veya bataklık ortamına taşınması ve bölgede 
etkin olan volkanik faaliyet sonucu üzerlerinin örtülerek oksijensiz 
kalması ve silisçe zengin yeraltı sularının ağaçların dokusuna 
işlemesi sonucu oluşmuştur.
Milli Park sınırları içerisinde Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuşu Kara 
Akbaba yaşamaktadır. 3 metreye varan kanat açıklığına, 1 metre 
yüksekliğe ve 14 kilogram ağırlığa ulaşan bu türün soyu, tehlike 
altındadır. Milli Parkın yüksek tepelerinde bulunan büyük ve yaşlı  
karaçam ağaçlarının tepesine yuvalanır, senede tek yavru yapar. 
Kara akbaba dışında sahada; yaban domuzu, ayı, tilki, çakal, kurt, 
sincap ve tavşan gibi memeli hayvanlar ile 160 civarında kuş türü 
bulunmaktadır. 
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937 hektarı ormanlık saha, 250 hektarı açıklık saha 
olan Soğuksu Milli Parkı, flora yönünden de oldukça 
zengindir. Çakmaklı ile Eğerbelen sırtı ve civarında 
bu bölgeye özgü parlak kırmızı renkli bir lale türü 
bulunmaktadır. Hakim ağaç türünü; karaçam, sarıçam, 
göknar, gürgen oluşturur. Ayrıca yabani çilek, yabani 
gül, ahlat, bodur ardıç, yabani fındık, titrek kavak ve 
bazı meşe türleri ile step ekosisteminin nadir türleri 
de milli parkta yer almaktadır. Pek çok tür mantar ve 
geofitlerde milli parkın önemli değerleri arasında yer 
alır. 
Yaban domuzu, ayı, kurt, tilki, geyik, sansar ve 
kuşlardan akbaba ve kartal sık görülen yaban 
hayvanlarıdır. 
Milli Park, Ankara’ya 80 km. mesafede bulunması ve 
şifalı kaplıcaları ile tanınmış Kızılcahamam ilçesine 
bitişik olmasının yanı sıra, insanların eğlenmesine, 
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dinlenmesine ve kısa süreli 
tatil yapmasına ayrıca bilimsel 
ve eğitsel amaçlı çalışmalara 
olanak veren, orman, dağ ve su 
peyzajlarının bütünleştiği doğal 
kaynak değerlere ve bunun 
yanında, konaklama tesisleri, 
çadırlı kamp ve günübirlik 
kullanım alanları ile rekreasyonel 
kullanım taleplerini karşılayacak 
imkânlara da sahiptir.
 Alanda; yürüyüş, kampçılık, 
doğa araştırmaları, kuş 
gözlemleri ve foto safari 
yapılmakla birlikte bitki 
inceleme (Botanik Turizmi) 
turları da gerçekleştirilebilir. 

Görülecek Yerler
Silisleşmiş fosil ağaçları ve 
Dağ laleleri, Ziyaretçi Tanıtım 
Merkezi ile Kara Akbaba 
Besleme ve Gözetleme 
İstasyonu görülecek yerler 
arasındadır.

Mevcut Hizmetler
Milli park, günübirlik 
rekreasyonel faaliyetlerden 
piknik, doğa yürüyüşleri 
gibi aktivitelere uygun olup, 
bu faaliyetler için gerekli 
tesisleri (büfe, WC, çeşme gibi) 
içermektedir. Milli park içinde; 
idare binası, misafirhane, 
gazino, memba suyu işletmesi, 
büfe, müze ve açık hava 
tiyatrosu vardır.

Konaklama
Çadır ve karavanla konaklama 
mümkün olduğu gibi, 
bungalowlarda da kalınabilir. 
Ayrıca park içinde otel vardır.
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Kaynak Değerleri
Manyas (Kuş) Gölü, tipik bir sığ 
tatlı su ekosistemidir. Derinliği 
2 – 7 m arasında değişir.  Güneyde 
Kocaçay ve Mürüvetler dereleri, 

kuzeyde ise Sığırcı deresi, gölü besleyen 
temel unsurlardır. Sığırcı Deresi’nin sistemle 
buluştuğu ve günümüzde Milli Park ziyaretçi 
merkezinin de bulunduğu 64 hektarlık delta 
alanı, 1959 yılında Kuşcenneti Milli Parkı adıyla 
koruma altına alınmıştır. 1976 yılında Milli Park, 
Avrupa Konseyi tarafından iyi korunan doğal 
alanlara verilen ve günümüzde Avrupa’da 
sadece 16 sulak alan ekosisteminin sahip 
olduğu “Avrupa Konseyi A Sınıfı Korunan Alan 
Diploması” ile onurlandırılmıştır. 1981-1986-
1991-1996 ve 2001 yıllarında bu diploma 
yenilenmiştir.
2006 yılında ise Milli Park alanı, tüm gölü 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 
Kuşcenneti Milli Parkı’nda ötücü, yırtıcı ve su 
kuşu gibi değişik özellikte toplam 266 kuş türü 
gözlenmiştir.  Özellikle küresel ölçekte nesli 

tehlike altındaki Tepeli Pelikan’ın 
en önemli üreme alanlarının 
başında Kuşcenneti Milli Parkı 
gelmektedir. 

Konumu: Marmara 
Bölgesi’nde, Balıkesir 
ili, Bandırma ve 
Manyas  ilçeleri 
sınırları içerisinde 
kalmaktadır.
Kuruluşu: 1959
(2005 sınır değişikliği)
Alanı: 17.058  Ha.
Ulaşım: Bandırma’ya 
19 km uzaklıkta 
bulunan milli parka, 
Balıkesir-Bandırma 
karayolu ile ulaşılır.

M İ L L İ  P A R K I

Bu Bölge 

Avrupa Konseyi 

A Sınıfı Diploması 

almıştır.
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Sığırcı Deltası önüne yerleştirilen yapay 
platformlar sayesinde bu hassas türün 
popülasyonu her geçen yıl artmaya 
başlamıştır. Bunların yanı sıra, 178 tür, 
göçler sırasında konaklamak için Milli 
Park’ı tercih etmektedir. Milli Park sınırları 
içerisinde ayrıca 23 balık, 4 semender, 
6 kurbağa, 3 yılan, 2 kaplumbağa, 3 
kertenkele ve 7 memeli türü tespit 
edilmiştir. Alanın florasını ise 92 farklı bitki 
türü oluşturmaktadır.

Görülecek Yerler
Milli Park içindeki idare ve ziyaretçi merkezi 
ile müze ziyaret edilebilir.  Kuş gözetleme 
kulelerinden kuşlar izlenebilir. 

Mevcut Hizmetleri

Milli park hakkında bilgilendirmenin 
yapıldığı bir müze ve idare merkezi 
bulunmaktadır. Ayrıca sahada bulunan 
kuş gözetleme kuleleri de ziyaretçilerin 
yararlanabileceği hizmet ve tesislerdendir. 
Milli parkta bilimsel araştırmalar yapmak, 
park yönetiminin iznine bağlıdır.

Konaklama
Konaklama ve yiyecek hizmetleri 
bulunmamaktadır.Ancak milli parka 1 km 
uzaklıktaki Sığırcıatik köyünde yeme içme 
ve konaklama olanakları bulunmaktadır.
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Kaynak Değerleri
Uludağ; Anadolu’ da Olympos adıyla 
anılan 6 kutsal dağdan biridir. 2.543 
metre yüksekliğe sahip olan Uludağ, 
Marmara Bölgesi’nin en yüksek 

noktasıdır. Dağın uzunluğu 40 km, genişliği 
ise 20 km kadardır. Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında Keşiş Dağı olarak anılan dağ 
1925 yılında ULUDAĞ adını almıştır.
Yer kürenin derinliklerinden gelen mağma, 
kırıklar ve çatlaklar boyunca yeryüzüne 
doğru yükselerek katılaşması sonucunda 
meydana gelen Uludağ’ın jeolojik yapısını 
genellikle iç püskürük granit kayaçları 
oluşturmaktadır. Dağın bugünkü şeklini 
kazanması, tektonik hareketler ve farklı 
aşınma etkisiyle olmuştur. 2.543 metre 
yükseklikteki Uludağ Tepe altında kalan 
bölgede, son buzul devrinden kalma 
ve buzul aşındırması sonucu oluşmuş 
ve bir kısmı yazın kuruyan buzul gölleri 
bulunur. Buzul göllerinin en önemlileri 
Uludağ Tepe’nin kuzeyindeki Kara Göl, 
Kilimli Göl, Aynalı Göl, Buzlu Göl ve yazın 
kuruyan Heybeli Göl’dür. Dağın kuzeybatı 
bölgesinde ise Çayırlıdere ve Koğukdere 
gölleri bulunmaktadır. 

Konumu: Marmara 
Bölgesi’nde, Bursa ili 
sınırları içerisinde yer 
almaktadır. 
Kuruluşu: 1961 
Alanı: 13.024 Ha. 
Ulaşım: Uludağ Milli 
Parkına (Karabelen Giriş 
Kapısına) Bursa’dan 22  
km.lik tek bir asfalt yol ile 
ulaşılabilmektedir. 
Ayrıca Bursa’dan Milli 
Park’ın Sarıalan Kamp 
ve Günübirlik Kullanım 
Alanı’na 20 dakikalık 
teleferik yolculuğu ile 
de ulaşılır. Oradan da 
minibüslerle oteller 
bölgesine çıkılır. Özel 
helikopter servisi ile 
İstanbul’dan 25 dakikada 
milli parka ulaşılır.

MİLLİ  PARKI
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Uludağ, konaklama, dinlenme 
ve eğlenme tesisleri ile kayak 
pistleri ve mekanik tesisler 
açısından Türkiye’nin en 
gelişmiş kış turizm merkezidir. 
Alan, Alp ve Kuzey disiplini 
uygulamaları bakımından 
uygun imkânlara sahiptir. 3-4 
metreye varan kar kalınlığı ve 
kar kalitesi ile Uludağ kayak 
yapmaya son derece elverişli 
olup, Türkiye’nin en önemli 
kış sporları merkezlerinden 
biridir. Kayak için en uygun 
zaman ve dolayısıyla kış turizm 
faaliyetlerinin en yoğun olduğu 
zaman 20 Aralık–20 Mart tarihleri 
arasındaki dönemdir. Uludağ 
Milli Parkı yaz mevsiminde ise 
kampçılık, dağcılık ve piknik 
gibi rekreasyonel faaliyetlere 
imkan sağlamaktadır. Milli parka 
gelen ziyaretçilerin yaklaşık 
% 80’ i alandan günübirlik 

yararlanmaktadırlar. 
Aralık-Mayıs ayları boyunca 
Uludağ, karla örtülüdür.  
Uludağ Milli Parkı’nın en 
önemli kaynak değerini 
ormanlık alanlar ve alpin dağ 
çayırları oluşturmaktadır. 
Türkiye’nin endemik ve önemli 
ağaç türlerinden biri olan 
Uludağ göknarı, alanda sağlıklı 
topluluklar oluşturur. Orman 
alanlarında baskın türler ise 
Uludağ göknarı, kayın, meşe, 
kestane, gürgen ve karaçamdır. 
Bu türlerin dışında titrek kavak 
ve ıhlamur da alanda yayılış 
gösteren ağaç türlerindendir.  
Bitkisel çeşitlilik merkezi olan 
Uludağ’ da, 104 endemik bitki 
türü tespit edilmiş olup bunun 
32 adedi Uludağ endemiğidir.
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Görülecek Yerler
Çobankaya, Sarıalan ve Kirazlıyayla 
günübirlik kullanım alanları milli 
parkın farklı peyzaj değerlerini, 
Çobankaya mevkiindeki “Bakacak 
Manzara Seyir Terası” ise daha geniş 
bir perspektifte peyzaj değerlerini, 
Bursa Ovası’nı ve kentin panoramik 
görünüşünü ziyaretçilere sunar. 
Uludağ’ın zirvesindeki buzul gölleri 
ve alpin kuşağı ile “Buzul Devri” 
oluşumlarından olan morenler, 
dolinler ve solüfliksiyonlar da 
görülebilecek yerler arasındadır.  
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 Mevcut Hizmetler
Milli park sahası içerisinde “oteller 
bölgesi” diye adlandırılan mevki 
ziyaretçilere, kış aktivitelerinden 
kayak imkanı sunarken, Sarıalan, 
Çobankaya ve Kirazlıyayla mevkileri 
de kamp ve günübirlik kullanımlar 
için düzenlenmiş sahalardır.

Konaklama
Sarıalan mevkiinde; baraka, 
bungalow ve çadır ile kamp 
yapma imkanı sağlanmakta, oteller 
bölgesinde ise gerek kamu gerekse 
özel işletmelere ait oteller ve 
misafirhanelerde konaklama imkanı 
bulunmaktadır. Ayrıca Çobankaya 
mevkiinde yalnızca çadırla kamp 
yapılabilmektedir.
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Kaynak Değerleri
Batı Karadeniz Bölgesinin oldukça 
engebeli bir yöresinde bulunan 
Milli Parkın; irili ufaklı 7 adet doğa 
harikası heyelan gölleri, orman 

denizini andıran zengin bitki örtüsü, su 
ürünleri varlığı ve bu değerlerin yarattığı 
rekreasyonel kullanım potansiyeli, ana 
kaynak değerini oluşturur.
Genellikle sahanın jeolojik yapısı 
serpantinlerden ve volkanik kayaçlar- 
dan oluşmuştur. Bölgedeki göller; yer 
hareketleri sonucu kayan kitlelerin vadilerin 
önlerini kapaması sonucu suların arkada 

Konumu: Batı 
Karadeniz Bölgesi’nde, 
Bolu ilinin kuzeyinde 
ve Zonguldak ilinin 
güneyinde yer 
almaktadır.
Kuruluşu: 1965
Alanı: 1.623 Ha.
Ulaşım: Ankara-
İstanbul karayolunun 
152. km’sindeki 
Yeniçağa ve 190. 
km’sindeki Bolu il 
merkezinden kuzeye 
ayrılan yollarla 
ulaşılır. Kışın Bolu-
Yedigöller güzergahı 
kar nedeniyle kapalı 
olduğunda ulaşım 
Yeniçağa-Mengen-
Yazıcık veya Devrek-
Yazıcık üzerinden 
yapılır. Bolu iline 
42 km. uzaklıktadır.

MİLLİ  PARKI
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birikmesi ile oluşmuş 
heyelan gölleridir. 
Bunlardan bazıları, dip 
kaçakları ile birbirine 
bağlantılıdır. 
Ülkemizin en güzel ve 
karışık ormanlarını burada 
görmek mümkündür. 
Hâkim bitki örtüsü kayın 
ağaçlarıdır. Bununla 
birlikte ibrelilerden; 
karaçam, sarıçam, 
Uludağ göknarı, porsuk, 
yapraklılardan; meşe, 
gürgen, kızılağaç, 
karaağaç, akçaağaç, 
ağaççıklardan; kızılcık, 
ormangülü, papaz külahı, 
sandal, üvez, alıç, çalı 
formunda olanlardan; 
ahududu, böğürtlen, 
alanda görülebilecek 
türlerden bazılarıdır.
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Parkta bulunan 240’a yakın 
bitki türü değişik zaman 
ve renklerde çiçeklenerek, 
çok değişik peyzaj değerini 
sunmaktadır. Alan yaban 
hayatı bakımından da 
zengindir. Milli Park içerisinde 
karaca, geyik, vaşak ve ayı 
önemli memeli türlerindendir.
Yedigöller Milli Parkı; 
kampçılık, piknik, traking, 
sportif olta balıkçılığı 
gibi aktivitelerin yanısıra, 
bitkiler, yosunlar, böcekler, 
mantarlar ve balıklarla ilgili 
gözlemlerde bulunmak ve 
özelikle sonbahar renklenmesi 
nedeniyle fotosafari yapmak 
için uygundur. Yaban hayatını 
yakından izlemek için de 
ziyaretçilere fırsatlar sunar.
Sahada günübirlik kullanım 
alanları dışında konaklama 
tesisi olarak 6 adet bungalov 
ve 2 adet misafirhane 
bulunmaktadır. Sahaya gelen 
ziyaretçilerin kullanımına açık 
bir kır gazinosu da mevcuttur.
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Görülecek Yerler
Milli park içerisindeki farklı 
büyüklük ve şekillerdeki saf 
kayın ormanı veya karışık 
(kayın-karaçam-meşe) 
ormanlarla çerçevelenmiş üst 
üste dizilmiş göller, Kapankaya 
manzara seyir terasından 
farklı renk-doku-tekstür 
çeşitliliği içerisindeki eşsiz 
peyzaj güzellikleri, irili ufaklı 
şelaleler, Karaçam Anıt Ağacı, 
çok sayıdaki doğal su kaynağı, 
geyik üretme sahası, Köy yeri 
tepesinde halen kalıntıları 
görülen tarihi dinlenme yeri, 
özellikle sonbaharda flora 
çeşitliliğinin oluşturduğu farklı 
renklerdeki peyzaj güzellikleri 
görülmeye değer yerlerdir. 

Mevcut Hizmetler
Milli park günübirlik 
rekreasyonel faaliyetlerden 
piknik, doğa yürüyüşleri, sportif 
olta balıkçılığı gibi aktivitelerin 
gerçekleştirilmesine uygundur. 
Bu faaliyetler kontrollü bir 
şekilde gerçekleştirilmekte ve 
kontrol edilmektedir. Amatör 
ve profesyonel fotoğrafçılık 
yapanlara da geniş kullanım 
imkanları sunulmaktadır.

Konaklama
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’na ait misafirhane 
ve bungalowlarda konaklama 
imkanı olduğu gibi, ziyaretçiler 
çadır ve karavanlarda da 
konaklayabilirler.
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Kaynak Değerleri
Samsun Dağı’nın Ege Denizi’ne 
doğru uzantısıyla şekillenen Dilek 
Yarımadası’nın jeolojik yapısı, 
Palezoik şistler, Mezozoik kalkerler 

ve mermerler ile Neojen tortul kütlelerden 
meydana gelmiştir. Yarımada kumlu, 
killi, yatık ve yüksek kıyı şekillerini içeren 
plajlarıyla ilgi çekici kıyı özelliklerine 
sahiptir. Yarımadanın hemen güneyinde 
bulunan Büyük Menderes Deltası, 
morfolojik gelişimin hızlı olduğu ağız 
kısmında, bu gelişim sürecinin ürünü olan 
birçok lagün ve bataklıkları bünyesinde 
barındıran uluslararası niteliklere haiz bir 
sulak alan karakterindedir. 

Konumu: 
Ege Bölgesi’nde, Aydın 
ili, Kuşadası ve Söke 
ilçeleri içerisinde yer alır. 
Kuruluşu: 1994
Alanı: 27.598 Ha. 
Ulaşım: 
Kuşadası-Söke karayolu 
ile ulaşılır.
Kuşadası’na 28 km, 
Söke’ye 34 km 
uzaklıktadır

MİLLİ  PARKI
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Tatlı ve tuzlu suyun birbirine 
karıştığı bu lagüner sistem, 
biyolojik çeşitlilik açısından 
oldukça zengindir. Bu zengin 
ekosistemde 256 kuş türü 
görülmekte olup bunlardan 
70’i deltada üremektedir. Bölge 
aynı zamanda nesli tehlike 
altında olan Tepeli Pelikan’ın en 
önemli kuluçkalama alanlarından 
biridir. Bunun yanı sıra yine dünya 
çapında nesli tehlike altında olan 
Cüce karabatak, Küçük kerkenez, 
Akkuyruklu kartal’da burada 
barınmaktadır. Flamingolar için de 
son derece önemli beslenme alanıdır. 
Defne ve kestane bitki kuşakları ile 
Akdeniz maki florasının hemen bütün 
bitki türleri yarımadada en canlı ve sağlıklı 
örnekleriyle yer almaktadır. 
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Milli park, Kuzey Anadolu 
ormanlık yörelerine has 
kestanenin en güneye indiği, 
ülkemizde birkaç yerde bulunan 
kartopunun ve Finike ardıcının 
küçük bir topluluk meydana 
getirdiği, pırnal meşesi ve 
dallı servilerin de doğal olarak 
yetiştiği ender yerlerdendir. 
Alanda, endemik ve dar yayılışlı 
birçok bitki türü bulunmaktadır. 
Helichrysum heywoodianum ve 
Malope anatolica bitki türlerinin 
dünyada bilinen tek yaşam 
alanıdır.
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Görülecek Yerler
Bünyesinde çeşitli doğal güzellikleri 
barındıran milli parkta, deniz ve ormanın 
iç içe bulunduğu koylar ile Menderes 
Deltası görülmeye değer ender 
güzelliklerden sadece ikisidir.

Mevcut Hizmetler
Parkın sahip olduğu koylarda 
günübirlik kullanım alanları mevcut 
olup, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Ayrıca kırgazinosu ve 
büfeler de mevcuttur. Doğa yürüyüşü, 
dağ bisikleti, kuş gözlemciliği, botanik 
turu, deniz sporları, foto safari, manzara 
izleme ve olta balıkçılığı, milli parkta 
gerçekleştirilebilecek etkinliklerdir.

Konaklama
Milli parkta 
konaklamaya izin 
verilmemektedir.
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Kaynak Değerleri
Spil Dağı, Ege Bölgesi’nin doğu-
batı uzantılı masiflerinden birisi 
olan Bozdağlar horstunun kuzey 
batı parçasını oluşturan önemli 
bir tektonik ve jeomorfolojik 

birimdir. Gediz Ovasının 60 metrelik         
seviyesinden başlayıp, Karadağ’da 1517 
metreyi bulur. Dağın dört tarafında derin 
vadiler içinde dere yatakları uzanır. Bu 
sular asırlar boyu bu vadileri eritip yararak 
yer yer dik duvarlı kanyon vadileri ortaya 
çıkarmışlardır. Milli Park’ın doğusunda 600 
m yükseklikte bulunan ve içi tamamen 
sülüklerle dolu olan “Sülüklü Göl “ 
kalkerlerin erimesi ile meydana gelmiş bir 
dolin gölü olup, doğal peyzajın en güzel 
örneklerinden birini sunar.

Konumu: 
Ege Bölgesi’nde, Manisa 
ili içindeki Spil Dağı 
üzerinde yer almaktadır.
Kuruluşu: 1968 
Alanı: 6.867 Ha. 
Ulaşım:
Manisa’dan 24 km’lik 
bir karayolu ile 
ulaşılmaktadır. 
Milli parkın yolu tamamen 
asfalt olup, İzmir iline 
38 km. uzaklıktadır.

M İ L L İ  P A R K I
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Suların kalker serilerinin altını eritip oymaları ile çok sayıda inler 
oluşmuştur. Bunların en büyüğü “Paşaini”dir. Parkın yakınında 
sıcaklığı en az 21 dereceye kadar yükselen “Ilıca” mevcuttur. 
Milli Park’ta hakim ağaç türleri; 600 m. rakıma kadar kızılçam, daha 
yukarıda ise karaçam’dır. Saçlı meşe, dere yatakların da çınarlar, alt 
florada ise meşe türleri, yayılıcı ardıç, ladin, funda, defne, mersin, 
berberis, otsu bitkilerden geven, buğdaygillerden çayır otları, 
eğrelti otları, sütleğen, ballıbabagiller, gül şeklindeki şakayıklar 
hakimdir. Alanda bilimsel araştırmalarla belirlenen 20’den fazla 
endemik bitki türü bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
bir devrine adını veren ve Avrupa ülkelerine de götürülen Manisa 
lalesi de milli parkta doğal olarak yetişmektedir. 
Milli Park, yaban hayatı yönünden de oldukça zengindir. Alanda 
yılkı atları, tavşan, tilki, domuz, sansar, sincap, az miktarda kınalı 
ve çil keklik bulunmaktadır. Yırtıcılardan; doğan, atmaca, kartal, 
akbaba ile ötücü kuşların büyük bir kısmı alanda yaşamaktadır. 
Milli parkın tarihi ve mitolojik yönü de zengindir. Mitolojiye göre 
Spil Dağı’na adını veren, Zaman Tanrısı Kronos’un karısı Kybele’dir 
(Sipylene). Kybele bütün tanrıların, tanrıçaların olduğu gibi 
bitkilerin, hayvanların ve insanların bereket tanrıçasıdır. Akpınar 
mevkiinde kaya üzerine oyulmuş Kybele rölyefi bulunmaktadır.  Bir 
diğer kaynağa göre de Frigya Kralı Menos’un kızı Sibel’in bu dağa 
atılarak vahşi hayvanlar tarafından büyütülmesinden dolayı dağa 
Spilos adı verilmiştir. 
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Sonraları Kral, buraya Tantal 
Kalesi’ni yaptırmış, kalenin 
bitmesi şerefine tanrılara verdiği 
ziyafette oğlunu kurban ettiği 
için tanrılar tarafından bir kazığa 
bağlanarak cezalandırılmıştır. 
“Ağlayan Kaya” olarak bilinen yer 
ise, mitolojiye göre 14 çocuğunu 
kıskançlık sebebiyle Apollo ve 
Artemis’in anneleri Leto tarafından 
öldürülmesi sonucu çocuklarının 
ardından ağlayan Niobe’ye aittir. 
Milli parkın Atalanı mevkiindeki 
günübirlik kullanım ve kamp 

alanı bölge halkının yaz ve kış rekreasyon ihtiyacını büyük ölçüde 
karşılamaktadır. Arazinin jeomorfolojik yapısı dağcılık sporuna 
uygundur. Aynı zamanda doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü, 
foto safari, izci kampları, gençlik kampları ve benzeri etkinlikler 
yapılmaktadır.
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Görülecek Yerler
 
Spil Dağı Milli Parkı değişik 
jeolojik oluşumlar, zengin 
flora ile tarihi ve mitolojik 
özelliklerin bir arada 
bulunduğu, doğal ve 
kültürel peyzajın en güzel 
örneklerinin sergilendiği 
bir sahadır. Ağlayan Kaya, 
Dulkadın mevkiindeki 
eskiden yerleşim yeri olarak 
kullanılan mağaralar ilgi 
çekici ve görülmesi gereken 
diğer yerlerdir. 
Milli parkın doğusunda 600 
m. yüksekliğindeki kalkerlerin 
erimesi ile meydana 
gelmiş bir dolin gölü olan 
Sülüklügöl, doğal peyzajın en 
güzel örneklerini sunar.
Paşaini gibi suların kalker 
serilerinin altını eritip 
oymaları ile oluşan çok sayıda 
in bulunmaktadır. Ayrıca 
parkın yakınında sıcaklığı en 
az 21 ºC’ye kadar düşen bir 
ılıca da mevcuttur.

Mevcut Hizmetler
Park, bölge halkının rekreasyon 
ihtiyacını gidermektedir. 
Arazinin jeomorfolojik yapısı, 
dağcılık sporuna uygundur. Aynı 
zamanda doğa yürüyüşleri ve 
atıcılık sporları da yapılmaktadır. 
Milli parkın Atalanı mevkiinde 
düzenlenen günübirlik kullanım 
ve kamp alanı bölge halkının 
yaz-kış rekreasyon ihtiyacını 
büyük ölçüde karşılamaktadır.

Konaklama
 
Milli park içerisinde Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü’ne ait bungalowlarda 
gecelemek mümkündür.
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Kaynak Değerleri
İç Anadolu step bölgesine 
geçiş zonunda yer alan milli 
park, ilgi çekici kalker ve 
karstik yer şekillerinden oluşan 
jeomorfolojik özelliklere 

sahiptir. Milli parkın üzerinde yer 
aldığı Kızıldağ ile Beyşehir Gölü’nün 
kuzey kıyıları arasında uzanan dalgalı 
arazi üzerinde genellikle erozyonla 
aşınmış yer şekilleri görülmektedir. 
Yöre de eş zamanlı olarak meydana 
gelen tektonik ve volkanik olaylar 
sonucunda gölün oluşturduğu vadinin 
tıkanması sonucu Beyşehir gölü 
meydana gelmiştir. Alanın jeolojik 
yapısını, kalker kayaçlarından oluşan 
formasyonlar meydana getirir. Dedegöl 
Dağının kuzeydoğusunda Pınargözü 
Mağarası  dünya literatürüne girmiş 
ender mağaralardan birisidir. Pınargözü 
Mağarası civarında keşfedilmemiş 
birçok mağaranın bulunma olasılığı 
yörenin jeolojik açıdan zengin 
olduğunu göstermektedir. Mağaranın 
başlangıcı ve bitişi arasında 720 mt’ lik 
kot farkı bulunmaktadır. Mağaranın 
keşfi tam olarak bitirilememiştir. 
Diğer yandan Dedegöl dağında 1996 
yılında keşfedilen Kuyu mağarası 832 
m. lik derinliği (1231 m. uzunlukta) ile 

Konumu: Akdeniz 
Bölgesi’nde Isparta İli, 
Şarkikaraağaç İlçesi 
sınırları içerisinde yer 
almaktadır.
Kuruluşu: 1969
Alanı: 55.106 Ha. 
Ulaşım:
Şarkikaraağaç’a 5 km, 
Isparta’ya 120 km 
mesafededir.

M İ L L İ  P A R K I
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dünyadaki en derin mağaralar 
içinde 125. ülkemizde ise 3. 
sırada bulunmaktadır.    
Mağaradan çıkan Çay Dere 
akarsuyu, adalarda bulunan 
Kudabadat Sarayı, Kız Kulesi ve 
Kilise Adası da alanın önemli  
kaynak değerlerindendir. . 
Sindel, Küre, Karamık, Körkuyu, 
İncebel, Malanda yaylaları 
ve bu yaylalarda yılın belli 
dönemlerinde konaklayan 
Honamlı Yörükleri, alanın 
sosyo-kültürel zenginlikleri 
arasındadır. 
Milli parkın göle bakan 
yamaçlarında karaçam ve ardıç 
ormanları, iç bölgelerinde 
ise karaçam, sedir, toros 
göknarı, titrek kavak, ardıç 
ve meşeden oluşan saf veya 
karışık ormanlar, dereboyu 
vejetasyonları ile bozuk maki 
toplulukları görülür. 
Milli Park sınırları içerisinde alt 
flora olarak;  Karamuk, laden, 
yabani gül, böğürtlen, boyacı 
sumağı, geven gibi çok yıllık 
bitkilerin yanısıra tam tespiti 
yapılmamakla birlikte 80’den 
fazla tıbbi ve aromatik otsu 
bitki türü mevcuttur. Milli park 
alanında 1200 takson tespit 
edilmiş olup, bunlardan 201’i 
endemiktir. 35 ‘e yakın mantar 
çeşidi bulunmaktadır.
Milli parkın sahip olduğu 
orman dokusu,  botanik 
özellikleri kadar Şarkikaraağaç 

ve yakın çevresinin rekreasyonel 
ihtiyaçlarının karşılanması ile 
de önem taşımaktadır. Kızıldağ 
ormanlarının bol oksijen 
üretmesi nedeniyle milli parkın 
temiz havası solunum yolları 
rahatsızlığı olanlar için bir 
sağlık kaynağıdır. Ayrıca amatör 
dağcılar, 1840 m yükseklikteki 
Büyüksivri Tepe’ye tırmanarak 
dağ sporu yapabilmektedirler. 
Orta ve Batı Toroslar’ın 2987 m. 
yükseklikle zirvesini oluşturan 
Dedegöl Dağı da  yamaçlarında 
10 ay eksik olmayan kar 
örtüsü ile milli parka değer 
katmaktadır.
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Milli Parkın bir bölümünü 
oluşturuan Beyşehir Gölü, 
Ramsar Sözleşmesine göre 
uluslararası öneme sahip bir 
sulak alandır. Beyşehir Gölü 
ve göle karışan derelerde 
Cyprinuscarpio (Sazan), 
Carassiusauratus (Havuz 
balığı), Aterina boyeri 
(Gümüş balığı), Tincatinca 
(Kadife), Leicuscuscephalus 
(Tatlısu kefali), 
Chondrostomabeysehirense 
(Kababurun), 
Pseudophoxinusbattalgili 
(Yağ balığı), Alburnus 
akili (Gökçe balığı), 
Gobiogobiomicrolepidotus 
(Dere kayası-yağlıca), 
Capoetapestai (Siraz balığı), 
Stizostedionlucioperca 
(Sudak), Atherinaboyeri 
(Gümüş balığı), Cobitisbilseli 
(Çöpçü balığı) bulunmaktadır. 
Obiogobiomicrolepidotus 
(Dere kayası-yağlıca) ve 
Pseudophoxinusbattalgili (Yağ 
balığı) endemiktir.
Kızıldağ Milli Parkı; günübirlik 
kullanım alanı ve çadırlı kamp 
alanı, Pınargözü günübirlik 
kullanım alanı, Beyşehir Gölü 
kıyısındaki Karakaya köyü  
plaj alanı, Mada Adası tur 
güzergahı ve doğa yürüyüşü 
olanakları ile ziyaretçilere ise 
farklı rekreasyonel etkinlikler 
sunmaktadır.  
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 Görülecek Yerler
Sedir ormanları ve maki 
topluluklarının oluşturduğu flora 
çeşitliliğinin sergilendiği alanlar, 
Beyşehir Gölü, rekreasyonel 
kullanım alanları, mağaralar ve 
çevreleri görülebilecek yerler 
arasındadır. 

Mevcut Hizmetler
Milli park içerisinde günübirlik 
rekreasyonel aktivitelerden 
piknik ve doğa yürüyüşleri, uzun 
süreli rekreasyonel aktivitelerden 
de çadırlı ve karavanlı kamping 
yapılabilir.

Konaklama
Çadır ve karavanla 
konaklama yapılabilir. 
Ayrıca Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğüne  
ait bungalowlardan 
faydalanmak mümkündür.



38

Kaynak Değerleri
Anadolu’daki arkeolojik 
bölgeler açısından en iyi 
korunmuş antik şehirlerden 
biri olan ve milli parka adını 
veren Termessos Antik 

Kentinin bulunduğu yer, Antalya’nın 
kuzeyinde geniş düzlükler meydana 
getiren traverten basamaklarından 
sonra yükselen Torosların Güllük Dağı 
yamaçlarında, deniz seviyesinden 
1050 m yükseklikte  yer alır. Termessos 
şehrini Anadolu’nun yerli halklarından 
olan ve savaşçı karakterleriyle bilinen  
Solimler kurmuştur. Termessos 
ve Solimler hakkındaki ilk bilgiler, 
Herodot tarihi ile  Bellerofontes 
efsanesine bağlı olarak, Homeros’un  
İlyada Destanı’ndan elde edilmiştir. 

Konumu: Akdeniz 
Bölgesi’nde Antalya ili, 
Korkuteli ilçesi sınırları 
içerisinde ve Toros Dağları 
üzerinde yer almaktadır. 
Kuruluşu: 1970
Alanı: 6.700 Ha. 
Ulaşım: Antalya’ya 34 km 
uzaklıkta olup, Antalya-
Korkuteli karayolu ile 
ulaşılır.

M İ L L İ  P A R K I
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Bellerofontes efsanesine bağlı 
olarak Homeros’un İlyada’sında 
Solimler’den Termessos halkı 
olarak bahsedilmektedir. 
Termessos’un tarih sahnesine 
çıkışı, M.Ö. 334’de İskender’in 
bölgeden geçtiği tarihle başlar.
Termessos’luların, 
Anadolu’daki Roma etkisi 
azalınca şehirlerini terk ettikleri 
tahmin edilmektedir. Aşağı 
şehir, şehir merkezi ve mezarlık 
olarak 3 bölümde gelişen 
şehir, Roma döneminde en 
parlak çağlarını yaşamıştır. 
Şehrin surları, kuleler, kral yolu, 
hadrian kapısı, gymnasium, 
agora, tiyatro, odeon, zengin 
süslemeli mezarlar, şehrin 
suyunu sağlayan sarnıçlar ve 
drenaj sistemi, Termessos’un 
en görkemli yapılarının 
kalıntılarıdır. Termessos’taki 
mevcut yapılardan en eskileri, 
Hellenistik Döneme ait 
mezarlardır. Diğer kalıntılarsa 
Roma dönemine aittir. 



Milli parkta; Güllük Dağı’nın sarp 
kayalıkları, duvarları 600 m’ye 
kadar yükselen Mecine Kanyonu 
gibi jeomorfolojik özellikler 
yanında, Akdeniz iklim tipinin 
bitki topluluklarını sergileyen 
orman ve maki örtüsü ile dağ 
keçisi, alageyik, şah kartal gibi 
nadir yaban hayvanı türleri de 
bulunmaktadır.
250-1665 m yükselti farklılığı ve 
değişik bakı özelliği ile zengin 
biyolojik çeşitliliğe sahip milli 
parkta, Akdeniz iklim tipinin bitki 
topluluklarını sergileyen orman 
ve maki örtüsü içerisinde; sakız 
ağacı, yabani zeytin, sandal, 
keçiboynuzu, defne, tespih ağacı 
başta olmak üzere 680 bitki türü 
tespit edilmiş olup, 80 (%11.76) 
adedi Türkiye endemiği olarak 
tanımlanmıştır. Milli parkta, 
alageyik, yaban keçisi, şah 
kartal ve vaşak gibi sayıları her 
geçen gün azalan önemli türler 
barınmakta ve üremektedir. 
Türkiye’de bulunan 456 kuş 
türünün 113’ü milli parkta 
görülmektedir. Yaban domuzu, 
tilki, karakulak, yaban kedisi, 
porsuk, tavşan, sansar, sincap, 
kirpi, ağaç yediuyuru, yarasa 
alanda bulunan diğer önemli 
memeli türleridir.
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Görülecek Yerler
Milli park; antik Termessos 
şehri kalıntıları, Güllük 
Dağı’nın değişik jeolojik ve 
jeomorfolojik oluşumları, 
Akdeniz bitki topluluklarının 
sergilendiği orman ve maki 
toplulukları, zengin fauna 
gibi doğal ve kültürel pek çok 
özellikleri ile görülmeye değer 
bir sahadır. Antik Termessos 
şehri kalıntıları günümüze 
kadar en iyi şekilde korunarak 
ulaşabilmiş eserlerdendir. 
Milli parkta; tabiatın sunduğu 
bütün zenginlikler, güzellikler 
ve Termessos şehri, surları, 
kuleleri, kral yolu, Hadrian kapısı, 
gymnasium, tiyatro, odeon, 
zengin süslemeli mezarlar, 
sarnıçlar gezilebilir. Milli parkı 
ziyaret için en uygun zaman 
Nisan-Aralık ayları arasıdır.

Mevcut Hizmetler
Milli Park içerisinde bulunan 
Ziyaretçi Merkezindeki flora ve 
fauna müzesi ücretsiz olarak 
görülebilir. Ziyaretçi merkezinde 
restoran vardır. Aynı zamanda 
ziyaretçi merkezi yanında 
bulunan Günübirlik Kullanım 
Alanında Piknik yapılabilir. 
Antik Kent-Gürkavak (Alabalık) 
arasında kalan patika güzergahı, 
izin alınarak ve rehber eşliğinde 
ziyaret edilebilmektedir.
Milli park ve alandaki ziyaretçi 
merkezi uzun yıllar, Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 
üniversiteler ve TÜBİTAK işbirliği 
ile doğa dersleri uygulamalı 
olarak gerçekleştirilmiş ve 
alan adeta “Doğa Okulu” 
olmuştur. Burada rekreasyonel 
faaliyetlerden ziyade doğa 
yürüyüşleri tercih edilir.

Konaklama
Milli parkta düzenlenmiş 
piknik ve kamp alanlarından 
faydalanılabilir. 

41



42

Kaynak Değerleri
Kovada Gölü’nün meydana 
gelişi, Batı Toroslar’da görülen 
karstik göllere benzer. Havzaya 
düşen yağmur suları ve kimyasal 
aşınmaya eklenen tektonik yer 

hareketleriyle şekillenen göl, karstik 
tektonik bir polyedir. Eğirdir Gölü’nün 
güneye doğru uzantısı olan Kovada Gölü, 
sonradan aradaki dar vadinin alüvyonlarla 
dolması sonucunda bugünkü şeklini 
almıştır. Kovada Gölü Milli Parkı, 
jeomorfolojik yapısı ve barındırdığı 
doğal kaynaklarıyla bölgesel ve ülkesel 
ölçekte önemli bir konumdadır. 1992 
yılında Kovada Gölü ve çevresi, (1626 
hektar büyüklüğünde bir alan) 1. Derece 
Doğal Sit ilan edilmiştir Kovada Gölü’nün 
güneydoğu kıyısında, Denizaltı-Bağcağız 
mevkiinde Geç Roma Dönemine ait 
yoğun tahribata uğramış kalıntılar ve 
seramik parçaları yer almaktadır. 

Konumu: Akdeniz 
Bölgesi’nde, İsparta ili 
Eğirdir ilçesinde yer 
almaktadır. 
Kuruluşu: 1970
Alanı: 6.551 Ha. 
Ulaşım: 
Isparta- Eğirdir-Konya 
devlet karayolundan 
ayrılıp güneye dönen 
23 km’lik bir yol ile 
ulaşılmaktadır.

M İ L L İ  P A R K I
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Bu bölgede, oldukça küçük bir alan 
2007 yılında 1. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescil edilmiştir. 
Kovada Gölü’nün ana kaynak 
değerini göl ve orman ekosistemi 
oluşturmaktadır. Alanın 790 hektarlık 
kısmını göl yüzeyi, kalan kısmını da 
ormanlık alan kaplar. 
Ormanlık alan bitki örtüsü 
açısından zengindir. Özellikle bitki 
coğrafyasının hemen tamamına 
yakınına bölgede rastlanır. 
Gölün çevresi ve Milli Park alanı 
kızılçam (Pinusbrutia), karaçam 
(Pinusnigra), göknar (Abies sp.), sedir 
(Cedruslibani), ardıç (Juniperus sp.) 
ve meşe (Quercus sp.) 
türlerinden oluşan ormanlarla 
kaplıdır. Maki bitki örtüsüne ait 
bitkiler de yörede bulunur. Milli 
parkta 361 tür bitki tespit edilmiştir. 
Bunların 28 adedi endemiktir. 
Kovada Gölü’nde; 
Stizostedionlucioperca (Sudak), 
Cyprinuscarpio (Sazan), 
Carassiusgibelio (Gümüş 
Havuzbalığı), Tincatinca (Kadife)gibi 
balık türleri, 8 Memeli hayvan ve 167 
kuş türünün yaşadığı belirlenmiştir.                             

Görülecek Yerler
Milli parka adını veren 
Kovada Gölü, çevresindeki 
zengin flora gibi doğal 
peyzajın pek çok çeşidini 
sunmaktadır.

Mevcut Hizmetler
 
Saha; günübirlik rekreasyonel 
faaliyetlerden doğa yürüyüşü 
uygun olup, primitif kamping 
de yapılmaktadır. Sahadaki 
kır gazinosu ziyaretçilere 
hizmet vermektedir. Doğanın 
araştırılması, yürüyüş, 
manzara seyretme, tırmanma 
ve basit kampçılık imkanı 
sağlamaktadır.

Konaklama
Çadır ve karavanla 
konaklama mümkündür. 
Ayrıca ziyaretçiler, Milli Parka 
23 km mesafedeki Eğirdir 
ilçesinde bulunan pansiyon 
ve otellerde konaklama 
imkanı bulabilirler.
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Kaynak Değerleri
Karasu ve Murat çöküntü alanları 
arasında yükselen Munzur Dağla- 
rı’nın jeolojik yapısı, metamorfik, 
volkanik ve tortul kayaçlardan 

meydana gelir. Kuzeyde 3300 m’ye 
kadar yükselen bu dağlık alan, Mercan 
ve Munzur suyu vadileri ile büyük 
ölçüde parçalanmıştır. Mercan Vadisi’nin 
1600 m’den yukarı kesimlerinde buzul 
gölleri, dağlardan Ovacık düzlüğüne 
gelindiğinde kaynayan gözeler, vadi 
boyunca dökülen küçük şelaleler, milli 
parkın peyzajının ilgi çekici örnekleridir.
Milli parkta tepeler ve yamaçlar meşe 
ormanları ile kaplıdır. 

Konumu: 
Doğu Anadolu
Bölgesi’nde, Tunceli ili 
sınırları içerisinde yer 
almaktadır. 
Kuruluşu: 1971 
Alanı: 42.674 Ha. 
Ulaşım: Tunceli’ye 
8 km uzaklıktadır.

M İ L L İ  P A R K I
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Vadi tabanında ise ceviz, kızılağaç, 
dişbudak, karaağaç, çınar, kavak, söğüt 
ve çalı türlerinden meydana gelen 
zengin bir bitki örtüsü hakimdir. Bitki 
örtüsü bakımından çok zengin olan 
Munzur Vadisi Milli Parkı florasında 
1518 takson bitki tespit edilmiş olup, 
bunlardan 43 adedi Munzur Dağlarına, 
227 adedi Türkiye’ye özgü endemik 
türlerdir. Sarp ve dik yamaçlar ise 
çıplaktır. Kurt, tilki, ayı, kınalı keklik 
gibi türlerin yanında dağ keçisi, çengel 
boynuzlu, vaşak, su samuru, keklik, 
kaya kartalı gibi nadir türlerin de 
barınmasına imkan sağlamaktadır. 
Munzur Vadisi ve Mercan Suyu’nda 
bol miktarda alabalık bulunmaktadır. 
Munzur Dağlarının, Mercan Vadisine 
inen yamaçlarında yer alan Kırk 
Merdiven Şelaleleri, dar ve küçük 
bir vadide akan birkaç şelaleden 
oluşmaktadır. Suyun bolluğu, doğal 
çevre ve peyzaj özellikleriyle ilginç 
ve çekici görsel zenginlikler sunan 
Kırk Merdiven Şelaleleri, Ovacığın 
kuzeyinde yaylalara çıkan güzergâh 
üzerinde ilk durak yerlerinden biridir.

Görülecek Yerler
Mercan Vadisi’nin yukarı 
kesimlerinde, buzul gölleri 
ve bu göllerin oluşturduğu 
peyzaj görüntüleri, Ovacık 
düzlüğüne inildiğinde 
kaynayan gözeler ve küçük 
şelale görülmeye değer 
yerler arasındadır.

Mevcut Hizmetler
Milli park içerisinde 
günübirlik rekreasyonel 
faaliyetlerden piknik, 
doğa yürüyüşleri,olta 
balıkçılığı, foto safari, 
yaban hayatı gözlemciliği 
ve fotoğrafçılığı ile isteğe 
bağlı olarak basit kamp 
yapılabilir.

Konaklama
Ziyaretçiler, kendi 
imkanlarıyla primitif 
kamping yapabilirler.
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Kaynak Değerleri
Milli Park, Antalya-Konyaaltı 
Sarısu’dan başlayarak, Antalya 
Kumluca kara yoluna ve Akdenize 
paralel olarak Gelidonya Burnu’na 

kadar uzanmaktadır Milli Parkın dahilinde 
eski yerleşim yerlerinden, M.Ö. VII. 
yüzyılda Rodos Kolonisi olarak kurulan 
tarihi Phaselis Antik Kenti ve Milli Park 
sınırına komşu vaziyette, Olympos 
Harabeleri bulunmaktadır. Çıralı Mahallesi 
dağlık arazide, Likyanın sönmeyen ateşi 
olarak adlandırılan Yanartaş (Chimaira) 
yüzyıllardır yanmakta ve yöreye mitolojik 
bir değer kazandırmaktadır. 
Sahildeki tarihi yerleşmeler, sayıca az 
olmasına rağmen çok eski tarihlere 
dayanır. Çamdağı tünelinin güney 
ağzındaki, 9000 yıl önce kullanılan Beldibi 
mağarası bunu belgelemektedir. 

Konumu:
Akdeniz Bölgesi’nde, 
Antalya ili sınırları 
içerisinde yer 
almaktadır. 
Kuruluşu: 1972 
Alanı: 31.018 Ha. 
Ulaşım: 
Antalya-Kemer- 
Kumluca karayolu ile 
ulaşılır.

M İ L L İ  P A R K I
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Zengin biyolojik çeşitlilik, epik ve 
jeomorfolojik oluşum, Göynük ile 
Beldibi Kanyon’ları Parkın önemli kaynak 
değerleri arasında yer almaktadır.
Hemen sahilin yanı başında 2365 m 
yüksekliğe sahip Tahtalı(Olimpos) Dağı; 
Olimpos Antik Kentinin yakınında yer 
alan Bellerophon efsanesine de sahne 
olan Yanartaş (Chimera); Milli Parka ayrı 
bir değer katar. 
Bütün bu tarihi ve kültürel değerlerinin 
yanı sıra alan, biyolojik çeşitlilik 
açısından da çok zengindir. 0-2365 m 
yükselti farklılığı ve değişik bakı özelliği 
ile bitki örtüsü deniz kıyısında fıstık 
çamları ile başlar. Yükseldikçe kızılçam, 
karaçam ve 1000 m’nin üstünde sedir 
ağaçları görülür. Akdeniz iklim tipinin 
bitki topluluklarını sergileyen orman 
ve maki örtüsü içerisinde  865 bitki 
türü tespit edilmiştir. Bu 865 türün 25 
adedi bölge endemiği olup sadece bu 
bölgede yetişmektedir. Bunların toplam 
tür sayısına oranı %3’tür. Ayrıca, 154 
(%18) adedi Türkiye endemiği olarak 
tanımlanmıştır. 
Ayı, dağkeçisi, yaban domuzu, tilki, çakal, 
kurt, sansar ile çeşitli kuş ve balık türleri 
de alandaki yaban hayatının bireyleridir. 
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Akdeniz Bölgesi iklim 
şartlarına sahip alanda 
yılın 7-8 ayında her 
türlü deniz sporu, 
piknik, kamp, yürüyüş 
yapılabilmekte ve 
arkeolojik alanlar 
gezilebilmektedir. 
Beydağları Milli 
Parkında; Topçam, Küçük 
Çaltıcak, Büyük Çaltıcak, 
Kargıcak-2, Beldibi  
Günübirlik Alanları  
yöre halkı tarafından 
yoğun olarak kullanılan 
alanların başlıcalarıdır.
Milli Parkta içinde 

toplam 26 adet günübirlik alan, mola noktaları, kamp alanı ile tur 
güzergâhı bulunmaktadır. Bu alanlar, yılda 150.000 ile 200.000 arası 
yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Bölgenin turizm bölgesi 
olmasından dolayı, Beldibi, Göynük, Kemer, Çamyuva, Tekirova 
yerleşim yerlerinin Akdeniz kıyı bandında çok sayıda turistik tesis yer 
almaktadır.
Teleferikle 2365m deki Tahtalı Dağına çıkılabilir. Bu çıkışlarda her 
yükseklikteki bitki örtüsü, jeolojik formasyonlar, yaban hayatını 
izleyip, Tahtalı dağı’ndan milli parkın tamamına tepeden bakılabilir.
Aynı zamanda, kaplumbağa yuvalama alanı statüsüne sahip, 3,2 km 
uzunluğundaki bakir çıralı kumsalından yararlanılabilineceği gibi , 
akşam karanlığında el feneri ile 15 dk.lık gece yürüyüşü sonrasında 
Yanartaşa (Chimera) ulaşılarak buranın eşsiz panoramasını 
izlenilebilir. Göynük Kanyonunda kanyoning yapılabilir. Geleneksel 
Yörük kültürünün yaşatıldığı Folklorik Yörük Parkı ziyaret edilebilir.
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Milli Park içerisinde doğa 
yürüyüş ve bisiklet parkuru 
levhaları takip edilerek, denizden 
başlayıp dağların eteklerine 
doğru yol alınabilir ve milli 
parkın eşsiz değerleri ile zaman 
geçirilebilir, Phaselis Antik kenti 
ziyaret edilebilir. 
Uzun plajlara sahip, deniz ve 
ormanın kucaklaştığı ender 
tabiat harikalarından olan 
günübirlik kullanım alanlarında 
piknik, doğa yürüyüşü, plaj 
faaliyetleri vb. aktiviteler 
yapılabilir.  

Mevcut Hizmetler
Milli park; her türlü deniz sporu, 
piknik, çadırlı kamp, yürüyüş, 
arkeolojik alanlara yönelik  gezi 
ve doğa yürüyüşü olanakları 
sunmaktadır. Alanda bulunan 
günübirlik kullanım alanları ile 
kamp alanları ziyaretçilere çeşitli 
hizmetler sunabilmektedir. 
 
Konaklama
Milli park içinde otel, motel ve 
kamp alanları mevcuttur.
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Kaynak Değerleri
Çanakkale Boğazı’nın Avrupa 
yakasında bulunan Gelibolu’nun 
adı, Yunanca Kalliopolis, 
Kallioupolis veya Kallipolis’den 

gelmektedir. 1352 yılında Osmanlılar, 
Süleyman Paşa komutasında, 
Gelibolu’nun kuzeyinde bulunan (Tzympe, 
Cimbi, Umurbeyli adlarıyla da bilinen) 
Cimpe kalesini işgal edip Gelibolu’nun 
Trakya ile bağlantısını kestiler. Böylece 
Gelibolu, Osmanlı’nın hem önemli bir 
askeri üssü, hem de Rumeli’deki ilk Paşa 
Sancağı merkezi oldu. 1366 yılında 
Haçlı donanması, Gelibolu’ya saldırarak 
ele geçirdi ve burayı Bizanslılara teslim 
etti. 1376 yılında ise Osmanlı’lar tekrar 
Gelibolu kalelerini ele geçirdi. Böylece 
Gelibolu bu tarihten itibaren Türklerin 
hakimiyetine girmiş oldu. 

Konumu:
Marmara Bölgesi’nin 
batısında, Çanakkale ili 
Eceabat ilçesindedir. 
Kuruluşu: 1973 
Alanı: 33.439 Ha. 
Ulaşım: Çanakkale’den 
karayolu, feribot ve 
motorla ulaşılır.

M İ L L İ  P A R K I
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1. Dünya Savaşında, Osmanlı 
İmparatorluğu’nu saf dışı etmek 
ve Rusya’ya yardım amacı ile 
istanbul’a ulaşmak isteyen itilaf 
Devletleri, güçlü donanmalarına 
güvenerek Gelibolu Yarımadası 
üzerinden saldırıya geçerler. 
Burada Kurmay Yarbay Mustafa 
Kemal’in önderliğinde, Türk 
Milleti’nin güçlü, insanüstü 
direnmesi ile karşılaşırlar. Yaklaşık 
60 bin Türk şehidinin kanları 
üzerinde yükselen anıtlar ve yine 
60 bine yakın İngiliz, Fransız, 
Avustralya ve Yeni Zelanda 
askerinin gömülü olduğu alanlar, 
Milli parkın kaynak değerini 
oluşturur. Milli Park, sahip 
olduğu bu değeri ile bütün 
dünyada barışı simgeler. 
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Görülecek Yerler
Kilye Koyu Ana Tanıtım Merkezi, Çamburnu Müzesi, Çanakkale 
Destanı Tanıtım Merkezi ile Biga Atatürk Evi Müzesi görülebilir. 
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda Çanakkale Savaşlarıyla ilgili 
bütün Türk şehitlikleri, yabancı anıt ve mezarlıklar ziyaret edilebilir.

Türk Şehitlikleri: İsimsiz Topçu Şehitliği, Eceabat Yüzbaşı Şehitliği, 
Yarbay H. Avni Bey’in Mezarlığı, Yüzbaşı Mehmet Şehitliği, 
Seddülbahir Cephanelik Şehitliği, Akbaş Şehitliği ve Anıtı, Anafartalar 
Köy Mezarlığı Şehitlikleri, Topçu Üsteğmen Hasan Tahsin Mezarlığı, 
Yarbay Halit Bey Mezarı, Yarbay Ziya Bey Mezarı, Asteğmen Halit 
Efendi Mezarı, Üsteğmen Rıza Efendi Mezarı, Müftü Efendinin Mezarı, 
Kireçtepe Jandarma Anıtı ve Şehitliği, Mülazım Üsteğmen Mustafa 
Efendi’nin Mezarı, Karayörükderesi Şehitliği, Kesikdere Şehitliği, 
Çataldere Şehitliği, Şahindere Şehitliği, Soğanlıdere Şehitliği, Sarıtepe 
Şehitliği, Kocadere Hastane Şehitliği, Er Halil İbrahim Mezarı, İsimsiz 
Topçu Şehitliği.
Türk Anıtları: Mecidiye Anıtı, Seyyid Onbaşı Anıtı, Dur Yolcu Yazısı, 
İstihkam Yüzbaşı Tahir Bey Anıtı, Çamburnu Balkan Harbi Şehitler 
Anıtı, Kabatepe Tanıtım Merkezi Anıtı, Mehmetçiğe Derin Saygı Anıtı, 
Kanlısırt Anıtı, Türk Askerine Saygı Anıtı, Mehmet Çavuş Anıtı, Talat 
Göktepe Anıtı, Suyatağı Anıtı, Conkbayırı Mehmetçik Anıtı, Atatürk 
Anıtı, Üsteğmen Nazif Çakmak Anıtı, Kemalyeri Anıtı, Küçük Arıburnu 
Sahil Anıtı, Kabatepe Arıburnu Sahil Anıtı, Damakçılık Bayırı Anıtı, 
Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale Sembolik Şehitliği, İlk Şehitler 
Anıtı, Yarbay Hasan Bey Anıtı, Çamtekke Şehitliği Anıtı, Yusufçuktepe 
Anıtı, Büyükkemikli Anıtı, Havuzlar Şehitliği ve Anıtı, Gözetleme Tepe 
Şehitliği ve Anıtı, Alçıtepe Garnizon Anıtı, Sonok Anıtı ve Şehitliği, 
Zığındere Nuri Yamut Anıtı, Mareşal Fevzi Çakmak Karargah Anıtı, 
57. Alay Sembolik Şehitliği ve Anıtı, Yahya Çavuş Sembolik Şehitlik ve 
Anıtı, Sargıyeri Anıt ve Şehitliği.
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Mevcut Hizmetler
Saha içerisindeki Kabatepe mevkiinde günübirlik piknik yapmak 
mümkündür. Ziyaretçilere günübirlik kullanım alanı olarak planlanmış 
sahada kır gazinosu, büfe gibi hizmetler ile birlikte, yöre halkının 
ürettiği ürünlerin satıldığı stnadlarda bulunmaktadır. Ayrıca, Morto 
Koyu ile Eski Jandarma İskelesi Ziyaretçi Dinlenme Noktaları’da 
mevcuttur.

Konaklama
Kabatepe kamp ve günübirlik 
kullanım alanında çadır ve karavanla 
konaklama imkânı mevcuttur. 
Eceabat ilçe merkezinde oteller, 
Seddülbahir köyünde motel ve 
pansiyon bulunur.

Kaleler: Kilitbahir Kalesi, Seddülbahir Kalesi, Çamburnu Kalesi.
Tabyalar: Ertuğrul Tabyası, Namazgah Tabyası, Hamidiye Tabyası, 
Mecidiye Tabyası.
Yabancı Mezarlık ve Anıtları: Lone Pine Mezarlık ve Anıtı, Johnston’s 
Jolly Mezarlığı, 4 th Battalion Parade Ground Mezarlığı, Courtney’s 
and Steel’s Post Mezarlığı, Quinn’s Post Mezarlığı, The Nek Mezarlığı, 
Walker’s Ridge Mezarlığı, Baby 700 Mezarlığı, The Farm Mezarlığı, 
Conkbayırı Yabancı Mezarlık ve Anıtları, Shell Gren Mezarlığı, Beach 
Mezarlığı ve Anıtı, Shrapnel Valley Mezarlığı, Plugg’s Plateau Mezarlığı, 
Arıburnu Mezarlığı, Canterbury Mezarlığı, No:2 Outpost Mezarlığı, 
New Zeland No:2 Outpost Mezarlığı, Embarkation Pier Mezarlığı, 
Seventh Field Ambulance Mezarlığı, Hill 60 Mezarlık ve Anıtı, Skew 
Bridge Mezarlığı, Fransız Savaş Mezarlığı ve Anıtı, Doughty-Wylie’nin 
Mezarı, V Beach Mezarlığı, Cape Helles Anıtı,Azmak Mezarlığı, Hill 
10 Mezarlığı, Green Hill Mezarlığı, Lalababa Mezarlığı, Lancashire 
Landing Mezarlığı, Pink Farm Mezarlığı, Twelve Tree Copse Mezarlığı 
ve Anıtı, Redoubt Mezarlığı, Anzac Tören Alanı.
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Kaynak Değerleri
Milli parkın ana kaynak değeri 
Köprü Irmağı’nın meydana 
getirdiği, 14 km. uzunluğu ve 100 
m’yi aşan duvarlarıyla ülkemizin 
en uzun kanyonu olan Köprülü 

Kanyondur. Bölgenin kil, kumtaşı, 
konglomera ve kalker kayaçlarından 
meydana gelen jeolojik yapısı karstik 
yer şekillerinin oluşmasına imkân 
sağlamaktadır.  Bu karstik yapılar arasında, 
mağaralar, dik kayalıklar, dolinler, pınarlar 
“adam-kayalar” veya “şeytan kayaları” 
denilen kireçtaşı sütunları ve kuleleri en 
göze çarpan örneklerdir. 
Köprülü Kanyon Milli Parkı, rakım farkları 
ve yerel iklim yelpazesi içinde birbiriyle 
ilişkili çok çeşitli doğal ekosistemlere 
sahip olmasından dolayı da özel öneme 
sahip bir alandır. Milli Parkta 390 takım ve 
94 familyadan 950 takson tanımlanmıştır. 
230’u Türkiye endemiği olan bu 
taksonlardan 12 tanesi bölge endemiğidir. 
Milli park; Akdeniz makilerinin (sandal 
ağacı, keçi boynuzu, yabani zeytin, 
mersin, zakkum) yanı sıra  alt-alpin 
(1700-2500m) kuşağına ait ve endemik 
oranı yüksek, salep, orkide, galantus, 
lale, gibi soğanlı yumrulu bitkileri de 
barındırmaktadır. 

Konumu: 
Akdeniz Bölgesi’nde 
Antalya ili, Manavgat 
ilçesi sınırları içerisinde 
yer almaktadır. 
Kuruluşu: 1973 
Alanı: 35.719 Ha. 
Ulaşım: Milli parka, 
Antalya-Manavgat kara 
yolunun 49. km’sinden 
ayrılan asfalt bir yol ile 
gidilir. Bu yol Akdeniz
sahillerinden ayrılıp,
Taşağıl’dan geçerek,
Beşkonak’a ulaşır.

M İ L L İ  P A R K I
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Milli parkın en önemli doğal kaynak 
değeri Akdeniz bölgesinin en büyük 
doğal saf servi (Cupressus sempervirens) 
ormanıdır. Servi ormanı, yaklaşık 400 
hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Tüm 
Akdeniz bölgesinin en büyük doğal 
saf servi ormanı olup çok önemli bir 
biyogenetik rezervdir.
Köprülü Kanyon Milli Parkı, ekosistem 
ve habitat çeşitliliğinden kaynaklanan 
zengin bir fauna çeşitliliğine de sahiptir. 
Milli parkta toplam 32 memeli tür 
kaydedilmiştir. Fauna elemanlarına örnek 
olarak; dağ keçisi, alageyik, karaca, vaşak, 
kurt, yaban domuzu, tilki, ayı, tavşan, 
sincap, porsuk, gelincik, kirpi ile kuş 
türlerinden kara akbaba,  kızıl akbaba, 
kartal, atmaca, kerkenez, şahin, keklik 
ve tarla kuşu ile Türkiye endemiği olan 
kuşlardan, Anadolu sıvacısı verilebilir.
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Milli parkın en önemli kültürel alanı, M.Ö. 2. binyılın sonuna 
doğru Dor göçleri sırasında kurulmuş olan Selge Antik 
Kenti’dir. Selge şehrinin tiyatrosu, agorası, Zeus ve Artemis 
tapınakları, sarnıçları, su kemeri, Köprü Irmağı ve Kocaçay 
üzerinde bulunan Oluk ve Büğrüm köprüleri ile Selge’yi 
Pamphylia sahil şehirlerine bağlayan taş kaplamalı tarihi 
yol şehrin kalıntılarının en çarpıcı örnekleridir. 500 km. 
uzunluğundaki St. Paul yolunun, 45 km.’lik bölümü de milli 
park içinde kalmaktadır.  
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Selge etrafında yer alan taş duvarlı geniş teras kompleks 
mevcudiyetini günümüze kadar koruyabilmiştir. Yaklaşık 350 ha. 
alanı kaplayan Selge Antik terasları günümüzde de tarım için 
kullanılmakta ve korunmaktadır. 
Milli parkın rekreasyonel dokusunu Köprü Irmağı teşkil eder. Dik 
duvarlı kanyonlar içinde sayısız su kaynağıyla beslenerek yaz-kış 
yüksek bir debiye sahip olması nedeniyle rafting ve su sporlarına 
çok elverişlidir. Bu nedenle rafting amaçlı olarak alana gelen 
ziyaretçi sayısı yılda 500 – 600 bin kişiyi bulmaktadır. Ağaçlarla 
gölgelenen nehir kenarındaki günübirlik ve kamp kullanma 
alanları ziyaretçiler tarafından en çok tercih edilen alanlardır. 
Milli park; başta rafting olmak üzere doğa yürüyüşleri, dağcılık, 
doğa gözlemleri, botanik turları, foto safari gibi faaliyetlere imkân 
sağlamaktadır.

Görülecek Yerler
Selge antik şehri, kanyon, köprüler, maki toplulukları ve zengin 
peyzaj çeşitliliği görülecek unsurlar ve yerler arasındadır.

Mevcut Hizmetler
Özel şahıslara ait yeme-içme ihtiyacını karşılayacak tesisler, 
ziyaretçilere hizmet vermektedir.

Konaklama
Milli park, içinde yer alan; Beşkonak-Karabük-Çaltepe ve 
Demirciler köylerinde ev pansiyonları bulunmaktadır. Ayrıca 
çadırlı konaklama da mümkündür. Manavgat, Side ve Belek gibi 
çevredeki turizm merkezlerinde de kalınarak günübirlik alana 
gelinebilir. 
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Kaynak Değerleri
Orta Anadolu’dan Kuzey 
Anadolu’ya geçiş kuşağında 
yükselen Ilgaz Dağı, Kastamonu 
ve Çankırı illeri arasında, 1.600 m 
rakımın üzerinde yer almaktadır.  

Zirvesini, 2.587 rakımlı Büyük Hacettepe 
oluşturmaktadır.
Arazi yapısı genellikle serpantinler, şistler 
ve volkanik kayaçlardan meydana gelir. 
Sahada yer yapısı kadar, dağ oluşum 
hareketleri yönünden de ilgi çekici 
örnekler bulunmaktadır. Ülkemizin en 
uzun ve en hareketli kırık hattı olan 
Kuzey Anadolu Fayı, Ilgaz Dağı’nın 
güney eteklerinden geçer. Saha değişik 
karakterde vadiler, sırtlar ve doruklardan 
meydana gelir. 
Milli Parkın ana kaynak değerini; 
topografik yapısı, zengin orman ve bitki 
örtüsü, yüksek yaban hayatı potansiyeli, 
eşsiz peyzaj güzellikleri ile rekreasyon 
kaynakları oluşturmaktadır. 

Konumu:
Batı Karadeniz 
Bölgesi’nde, Çankırı 
ve Kastamonu il 
sınırları içerisinde yer 
almaktadır. 
Kuruluşu: 1976
Alanı: 1.118 Ha. 
Ulaşım: Milli parka, 
park içerisinden geçen 
Çankırı-Kastamonu 
karayolu ile ulaşılır. 
Milli park; Kastamonu’ya 
45 km, Çankırı’ya 80 km, 
Ankara’ya ise 200 km 
uzaklıktadır.

M İ L L İ  P A R K I
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Ilgaz Dağı’nın eteklerinden 
doruklarına doğru farklı 
kademelerde bitki topluluklarını 
görmek mümkündür. Bitki 
topluluğu olarak, Avrupa-Sibirya 
fitocoğrafik bölgesinin Oksin 
alt kuşağına ait türler görülür. 
Milli Park’ın %80’i iğne yapraklı 
ormanlarla kaplıdır. Milli Park 
içerisinde doğal yayılışını 
gerçekleştiren ve orman 
ekosistemini oluşturan türler; 
başta göknar ile sarıçamdır.  
Göknar saf meşcereler halinde, 
sarıçam ise göknarla karışık 
vaziyete bulunmaktadır. 
Göknar ormanı, Türkiye’deki 
yayılış alanında optimal özellik 
göstermektedir.
Milli Park içerisinde yaprak 
döken orman formasyonu 
çok yaygın değildir. Yapraklı 
türlerden titrek kavak, gürgen 
ve kayın, dere kenarlarında 
dar bir şerit halinde ise söğüt 
popülasyonlarına  rastlanır. Alan 
sınırları içersinde, orman üstü 
zonunda 2000-2100 metreler 
arasında bodur ardıç türleri de 
görülür. 

Milli Park içerisindeki ormanlık 
sahada bol ve bütün yıl akışlı 
akarsuları ile zengin bitki 
örtüsünün oluşturduğu şartlar; 
karaca, geyik, yaban domuzu, 
bozayı, kurt, tilki, cüce yarasa, 
yabani tavşan, Kafkas sincabı ile 
kuş türlerinden şahin ve küçük 
orman kartalı gibi yaban hayatı 
türlerine, uygun yaşama ortamı 
sağlamaktadır.
Türkiye’nin önemli kış turizm 
merkezlerinden biri olan 
Ilgaz Dağı Milli Parkı, sadece 
kışın değil yılın her mevsimi 
ziyaretçilerine rekreasyon 
imkanları sunmaktadır. 
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Özellikle orman, vadi ve 
akarsu peyzajlarının hakim 
olduğu kırsal rekreasyon 
alanları, doğal ve coğrafik 
yapının elverdiği ölçüde 
doğa yürüyüşü, kampçılık, 
tırmanma, sportif balık 
avcılığı, doğa araştırması, 
bilimsel çalışmalar vb. 
eylemler için yoğun olarak 
kullanılmaktadır. 

Görülecek Yerler
Jeolojik ve jeomorfolojik 
oluşumlar, heybetli orman 
dokusu ve zengin floristik 
yapısı ile peyzaj çeşitliliği 
görülebilecek değerler 
arasındadır.
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Mevcut Hizmetler
Sahada ziyaretçilerin doğa yürüyüşü, çadırla ve karavanla kamp 
yapma olanağı ile günübirlik aktiviteler için uygun olanaklar 
mevcuttur.  

Konaklama
Milli parka gelen ziyaretçilerin yeme–içme ve konaklama 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere park içerisinde 3 adet, park dışında 
yürüme mesafesinde 1 adet olmak üzere 4 tane otel ile kamu 
kuruluşlarına ait misafirhaneler mevcuttur.  
Kış sporları için de özel sektörce işletilen 2 adet kayak pisti ve 
telesiyej hattı bulunmaktadır.
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Kaynak Değerleri

Konumu:

Kuruluşu:
Alanı:
Ulaşım:
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Görülecek Yerler

Mevcut 
Hizmetler

Konaklama
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Kaynak Değerleri

Konumu:

Kuruluşu:
Alan:
Ulaşım:
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Görülecek Yerler

Mevcut Hizmetler

Konaklama
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Kaynak Değerler

Konumu:

Kuruluşu: 
Alanı: 
Ulaşım: 
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Görülecek Yerler

Mevcut Hizmetler

Konaklama
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Kaynak Değerleri

Konumu:

Kuruluşu:
Alanı:
Ulaşım: 
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Görülecek Yerler

Mevcut Hizmetler

Konaklama
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Kaynak Değerleri

Konumu:

Kuruluşu:
Alanı: 
Ulaşım:
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Görülecek Yerler

Mevcut Hizmetler ve Konaklama
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Kaynak Değerleri

Konumu:

Kuruluşu: 
Alanı: 
Ulaşım:
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Görülecek Yerler
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Mevcut Hizmetler Konaklama
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Kaynak Değerleri

Konumu: 

Kuruluşu:
Alanı:
Ulaşım:
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Görülecek Yerler

Mevcut Hizmetler Konaklama
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Kaynak Değerleri

Konumu:

Kuruluşu:
Alanı:
Ulaşım:
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Görülecek Yerler

Mevcut Hizmetler

Konaklama



Kaynak Değerleri

Konumu:

Kuruluşu:
Alanı:
Ulaşım: 
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Görülecek Yerler

Mevcut Hizmetler

Konaklama
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Kaynak Değerleri

Karagöl:

Konumu:

Kuruluşu:
Alanı:
Ulaşım:
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Sahara Yaylası: 

Mevcut Hizmetler ve 
Konaklama
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Kaynak Değerleri

Konumu:

Kuruluşu:
Alanı:
Ulaşım:
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Görülecek Yerler

Konaklama
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Kaynak Değerleri

Konumu: 

Kuruluşu:

Alanı:
Ulaşım: 
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Görülecek Yerler
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Mevcut Hizmetler

Konaklama
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Kaynak Değerleri

Konumu:

Kuruluşu: 
Alanı:
Ulaşım: 
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”Ecemiş Koridoru” 

Görülecek Yerler

Mevcut Hizmetleri
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Konaklama
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Kaynak Değerleri
Zengin biyolojik çeşitliliği, 
jeomorfolojik özellikleri, doğal 
koyları, denizin farklı tonları, deniz 
ile birleşen doğal bitki örtüsü 
ve kızılçam ormanları ve sığla 

ağaçlarının doğal yayılış alanları milli parkın en 
önemli kaynak değerlerini oluşturur. 
Milli parkta; orman, deniz, tatlı su ve step olmak 
üzere 4 ekosistem tipi mevcuttur. En büyük alanı 
kapsayan orman vejetasyonu; Kızılçam, Anadolu 
Sığla Ağacı ve yer yer de servi ormanlarından 
ibarettir. 
Önceki devirlerde büyük alanlarda yayılış 
gösteren bugün ise çok sınırlı ve korunmuş 
mekânlarda varlığını sürdüren Anadolu Sığla 
Ağacı Milli Parkın önemli kaynak değerlerinden 
birisini oluşturmaktadır. Sığla ağaçları milli parkta 
derin, nemli ve ağır topraklı taban arazilerde 
yaygın olarak görülmektedir.
Asli orman ağacı türleri ile birlikte meşe, sandal, 
defne, keçiboynuzu, akçakesme, tespih, sakız, 
menengiç, yabani zeytin, zakkum gibi ağaççık 

Konumu:
Milli park alanı; 
Muğla ili, Marmaris 
ilçesi sınırları 
içerisinde yer 
almaktadır. 
Kuruluşu: 1996. 
Alan: 29.206 ha.
Ulaşm: Milli park 
Muğla iline 60 km 
uzaklıkta olup, 
E550 ve E400 
karayolu ile ulaşım 
sağlanmaktadır. 
Ayrıca deniz yoluyla 
da ulaşım imkânı 
vardır.

M İ L L İ  P A R K I
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formlu Akdeniz bitkileri de milli 
parkta geniş bir yayılım gösterirler. 
Bitki çeşitliliğinin yanı sıra yaban 
hayatı da önemli doğal özelliğidir. 
Özellikle Marmaris-Köyceğiz 
arasında bulunan ve nesli 
tükenmekte olan yaban keçisi 
önemli türlerinden birisidir. ayı, 
karakulak, tilki, sincap, gelincik, 
porsuk, yaban domuzu, tavşan 
da alanda görülen yaban hayatı 
türlerindendir. 
Jeomorfolojik özellikleri milli 
parkın diğer önemli kaynak 
değerlerinden birisidir. Parkta 
ayrıca, Nimara Adasını ana karaya 
bağlayıp yarımada görüntüsü 
veren ve halk arasında Yalancı 
Boğaz olarak tanımlanan doğal 
bir set bulunur. Kızılağaç mevkii 
Dereyüzü Mahallesi ve Palamut 
Tepe civarında bulunan “Dolinler” 
milli parka ayrı bir özellik katan 
doğal kaynak değerleridir.
Milli park, doğal kaynak 
değerlerinin yanı sıra arkeolojik 
ve kentsel sit koruma statüsüne 
alınmış, tarihi kaynak değerlerine 
de sahiptir. 
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Milli parkın güneybatı kesimindeki Amos (Hisarönü) Harabeleri, 
Turunç’un yakınında, Kumlubük koyunun ise kuzeybatısında bir 
tepe üstünde yer alır. Antik yerleşimden tiyatro, tapınak ve bazı 
heykel kaideleri görülebilir. Gavur Sancağı, Marmaris Kalesi, Beldibi 
Köyü Asar Tepedeki Physkos ve Antik Karia bölgesinin önemli liman 
kentinin kalıntıları da alanda yer alır. 
Marmaris Milli Parkı, Ülkemizin milli ve milletlerarası öneme 
sahip önemli turizm bölgesinde yer almaktadır. Marmaris Körfezi 
kıyılarında ve adalarında oluşmuş doğal koylar, kıyı şekilleri, mağara 
ve jeolojik yapı ile ortaya çıkan deniz suyundaki renk tonları gibi 
estetik oluşumlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gezip görebileceği 
kaynak değerleri arasında yer almaktadır. 

Görülecek Yerler
Bakir kıyılar, bitki ve hayvan 
topluluğu açısından 
zenginliği ile başta Cennet 
Adası ve diğer adalar, 
arkeolojik Physkos şehri, 
Amos şehri kalıntıları ve 
doğal peyzajın en güzel 
örnekleri görülmeye 
değerdir.

Mevcut Hizmetler
ve Konaklama
Marmaris ve İçmeler yerleşim alanları tatil bölgesi milli parkın 
ziyaretçilerine konaklama imkanı sunmaktadır. Tabiatla iç içe 
bulunmak isteyen ziyaretçiler için milli park içindeki koylarda çadır 
ve karavanla konaklama imkanları mevcuttur. Milli parka yakın 
mesafede bulunan Marmaris İlçesinde ise otel, motel, tatil köyü 
gibi konakla tesisleri ile çok sayıda lokanta, market, eğlence yeri 
bulunmaktadır. 
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Kaynak Değerleri
Milli parkın ana kaynak 
değerlerini 1000-1100 m. 
yükseklikte ve oldukça 
dik vadi yamaçlarına 
sahip Saklıkent Kanyonu 

oluşturmaktadır. Kanyon, 9 km. 
uzunluğundadır. Kanyonun ağız 
kesiminde, birbirine yakın çıkışlar 
yapan kaynak suları, büyük bir 
ırmağa dönüşmektedir. Kanyonun 
kireçtaşından oluşan yüzeyi cilalanmış 
gibi kaygan bir özellik göstermektedir. 
Kanyon içerisinde bazı kesimlerin, 
karstik tünellerin çökmesi sonucu 
meydana geldiği gözlenmektedir. 
Kanyonun yamaçlarında, birbirlerinden 
farklı yüksekliklerde 20’ye yakın irili 
ufaklı mağara bulunmaktadır.
Buralar, vadi yamaçlarının birbirine 
doğru hafif ters bir şekilde 
eğimlendikleri ve tabanda önemli 
oranda enkaz deposunun varlığı ile 
vadinin diğer kesimlerinden ayrılırlar. 

Konumu:
Muğla ili, Fethiye 
ilçesi ile Antalya ili, 
Kaş ilçesi sınırları 
içerisinde, Eşen 
Çayı’nın bir kolu 
üzerinde yer 
almaktadır.
Kuruluşu: 1996.
Alan: 1.643 ha. 
Ulaşm: Saklıkent 
Kanyonu Fethiye’ye 
60 km. uzaklıktadır. 
Kanyona güneyden, 
Kalkan- Yeşilova 
yol ayrımından 
Palamut köyü yolu 
ile kuzeyden ise 
Kemer yolu ile 
ulaşılmaktadır.

M İ L L İ  P A R K I
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Yöre tektonik kontrollü 
bir jeomorfolojik 
gelişime sahip olup, 
özellikle düşey yönlü 
tektonizma Saklıkent 
Kanyonu’nun gelişme 
seyrini etkilemiş ve 
bugünkü görünümünü 
almasında, litolojik 
yapıya önemli ölçüde 
yardımcı olmuştur. 
Milli park; orman, 
dağ, vadi, akarsu ve  
maki vejetasyonunun  
örneklerini 

barındırmaktadır. Alandaki orman formasyonu; kızılçam 
(Pinus brutia), karaçam (Pinus nigra) ve sedirden (Cedrus 
libani) meydana gelmektedir. Bunlar, sahadaki jeomorfolojik 
basamakların bulunduğu yükseltiye göre sırasıyla maki, 
kızılçam, karaçam ve sedir şeklinde sıralanmaktadır. Kanyon 
girişine yakın kesimlerde kızılçam yaygınlık gösterirken, 
özellikle milli parkın güneydoğu kesimindeki 1000 m’nin 
üzerindeki zonlarda karaçam, Dumanlıdağ yakın çevresinde 
ise anıt niteliğindeki sedirler, etkileyici görüntüler oluşturur. 
Ayrıca Aktar Yaylası’nın güneydoğu kesiminde, endemik 
soğanlı bitkiler (geofitler) yetişmektedir.
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Görülecek Yerler

Milli parka adını veren ve vahşi yapısıyla dikkat çeken Saklıkent 
Kanyonu görülmeye değer bir yerdir. Kanyonun belli bölümlerine 
kadar yamaçtaki kayalara açılan deliklere bağlanmış tahta 
bir iskeleden yürüyerek girilebilmektedir. Yaklaşık 100 m. 
uzunluğundaki iskelenin bitiminde büyük gürültü ile akan suyun 
soğuk esintisi ile karşılaşılır.
Ayrıca milli parkın yüksek rakımlı bölgelerinde yer alan yayla 
gelişimleri, hem sosyo-kültürel yaşam şekilleri, hem de doğal 
güzellikleri ile ziyaretçilere doğanın eşsiz değerlerini sunarlar. 
Dumanlıdağ mevkii, gerek anıt niteliğindeki sedir ağaçlarının, 
gerekse denize açılan manzara seyir noktasının etkileyiciliğiyle 
ziyaretçilerin mutlaka uğraması gereken noktalardandır.

Konaklama

Ziyaretçilerin, konaklama ve yemek gibi ihtiyaçlarını Fethiye 
ve Kaş ilçe merkezlerindeki tesislerden karşılama imkanı 
bulunmaktadır. Ayrıca, Milli Park yakınında bulunan yaylalarda 
yaşayan insanlarla görüşülerek, bu yerlerin birimlerinde 
konaklama sağlanabilir. Milli Park Teşkilatınında uygun gördüğü 
sahalarda geçici olarak çadır ve karavanla konaklama yapılabilir.
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Kaynak Değerleri
Sahanın ana kaynak değerlerini; 
Troya’lılar ile Aka’ların 10 yıl süren 
savaşlarındaki savaşçıların, efsanevi 
hikayeleri ile asırlar boyunca 
uluslararası bir üne sahip olan ozan 

Homeros’un epik eserleri, İliada ve Odysseia 
ile ölümsüzleşen Troya kenti oluşturmaktadır. 
Arkeologlara göre, İliada’da hikaye edilen Troya 
Antik kentinde (Hisarlıktepe) 9 kültür katmanı 
bulunmaktadır. Troya’nın bu üç bin yıllık tarihi 
süresince yayılım gösteren dokuz antik medeniyet 
katmanından sadece birinin kapsamında yer 
aldığı tanımlanmaktadır. Bu katman Homeros’un 
dünyaca bilinen ve tanınan Troya’sıdır. Troya 
tarihi ve onunla ilgili özellikler, Troas Bölgesi’nin, 
yani Edremit Körfezi’nin kuzeyinden, Marmara 
Denizi’nin güney kıyılarına kadar olan bölgeyi 
kapsamaktadır. 

Konumu:
Çanakkale ili, 
Ezine ilçesi sınırları 
içerisinde, Çanakkale 
Boğazı’nın girişinde 
yer almaktadır. 
Kuruluşu: 1996 
Alan: 13.517 ha.
Ulaşm: Çanakkale-
İzmir karayolunun 
28 km.’sinden 
sapıldıktan sonra 
5 km içeridedir.

TARİHİ MİLLİ PARKI
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Troya Antik kentindeki ilk kazı, Troya Kralı Priamos’un hazinelerini 
bulmak için Hisarlık Höyük’ün ortasında, günümüzde “Scliemann 
Yarması” olarak adlandırılan 40 m. genişliğinde ve 17 m. derinliğinde 
bir yarma açan H. Schliemann tarafından yapılmıştır. Bu kazı, bilimsel 
olmayıp daha çok define amaçlı yapılmış ve ana kayaya inerek bir çok 
katmanın tahribine neden olmuştur. Günümüzde, Troya’da uzman 
ekipler tarafından bilimsel amaçlı kazılar yapılmaktadır. 

Görülecek Yerler
Öncelikli olarak görülmesi gereken yerlerin başında Troya antik şehri 
(ören yeri) gelmektedir. Ayrıca Çanakkale Boğazı, özellikle kıyılarında 
sunduğu görsel peyzaj değerleri ile ziyaretçilerin rekreatif ihtiyaçlarını 
karşılayacak düzeydedir.
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Kaynak Değerleri

Karadeniz Bölgesi’nin Batı 
Karadeniz Bölümü’nde Küre 
Dağları üzerinde yer almaktadır. 
Tamamen bir plato karakterindeki 

Milli Park, doğu-batı doğrultusunda uzanır ve 
yakın çevresi için fiziksel ve sosyal anlamda bir 
eşik niteliğindedir. Milli parkın yer aldığı alan 
üzerinde hiçbir yerleşim birimi bulunmamakta 
sosyal hayat, milli parkın yakın çevresinde 
devam etmektedir. Bu nedenle milli parkın 
yakın çevresi tampon zon olarak tanımlanmış 
ve tampon zonu da içeren bölge planlama 
alanı olarak kabul edilmiştir. Küre Dağları 
Milli Parkı, Batı Karadeniz Karst Kuşağında 
yer almaktadır. Milli park, jeolojik yapısı ve 
yağışın etkisi ile ortaya çıkan derin kanyonlar, 
boğazlar, mağaralar, şelaleler ve düdenler 
açısından Türkiye’nin ve Avrupa’nın en zengin 
alanlarından birisi olarak kabul edilmektedir.

Doğu-batı yönünde uzanan bir sıradağ 
kütlesi olan milli parkta yüzden fazla mağara 
bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok bilinen 
içerisinde tarihi kalıntıların da bulunduğu 
Kastamonu’nun Pınarbaşı İlçesindeki Ilgarini 
Mağarası’dır. 

Konumu:
Batı Karadeniz 
Bölgesinin 
Kastamonu ve 
Bartın ili sınırlarında 
bulunmaktadır. 
Kuruluşu: 2000 
Alan: 37.753 Ha. 
Mutlak Koruma Alanı; 
Planlama 
(115.000 Ha.) 
Ulaşım: Kastamonu 
Pınarbaşı ilçesine 
10 km. mesafede, 
Ilıca Köyü ve Şelalesi 
ile 22 km. ise Valla 
Kanyonuna ulaşmak 
mümkündür. 
Pınarbaşı ilçesinden 
Kapanca ve Kayadibi 
köyü istikametine 
gidildiğinde Kayadibi 
köyünden 2-3 saat 
yaya yürüyerek 
Ilgarini mağarasına
ulaşabilir.

M İ L L İ  P A R K I
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858 metre uzunluğunda 
ve 250 metre derinliğinde 
olan mağarada, Roma-
Bizans dönemine 
ait olduğu sanılan 
yerleşim yerleri ile şapel, 
lahit ve mezar yerleri 
bulunmaktadır. Bartın 
bölümünde ise Sipahiler, 
Aşağıçamlı ve Söğütlü 
Mağaraları görsel açıdan 
çok zengin ve ziyaretçilerce 
kısa sürede ulaşılabilen 
konumdadır.

Küre Dağlarında görülen 
çok sayıdaki kanyonun 
en büyüğü olan Valla 
Kanyonu 10 kilometreye 
yakın uzunluğu, 1120 
metreye ulaşan derinliği 
ile etkileyici bir peyzaj 
değeridir. Küre Dağlarının 
kayalık, engebeli arazi yapısı ve yoğun ormanlarla kaplı bitki örtüsü, 
yalnızca mağara ve düdenleri değil, aynı zamanda görkemli şelaleleri 
de saklamaktadır. Bunlar arasında, Ilıca Köyü yakınlarında bulunan 
Ilıca Şelalesi, 20 metreden dökülen Ulukaya Şelalesi ve Kurucaşile’ deki 
Göldere şelalesi en bilinenlerdir.

Milli park zengin tür, habitat ve genetik çeşitliliği ile öne çıkmaktadır. 
Dünyada biyolojik çeşitliliği yüksek, aynı zamanda hızla habitat kaybına 
uğrayan alanlar uzmanlarca “sıcak nokta” olarak tanımlanmaktadır. 
Ülkemizde belirlenen dokuz adet sıcak noktadan bir tanesi de Küre 
Dağları Milli Parkıdır. Tür, habitat ve genetik çeşitliliği, nadir ve nesli 
tehlike altındaki türlerin varlığı ve ekosistemin bütünlüğü alanı, doğa 
koruma açısından önemli kılmaktadır.
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Küre Dağları Milli Parkı, bağımsız denetimle sertifikalanmış milli 
parklardan oluşan bir koruna alan ağı olan PAN Parks (Protected 
Area Network) ağına dahil edilmiş ülkemizdeki tek korunan 
alandır.  

Küre Dağları Milli Parkı, mutlak ve tampon zonuyla, Avrupa-Sibirya 
bitki coğrafyasının Öksin bölümünde yer alır. Karstik bir kuşak 
üzerindeki milli parkın orman ekosistemi saf veya karışık, ibreli ve 
yaprak döken odunsu bitki türlerinin hakimiyeti altındadır. Çeşitli 
sebeplere bağlı olarak orman içi açıklıklar ortaya çıkar, buralar otsu 
ve çalımsı bitki türlerin odunlu türlere göre hakimiyet kazandıkları 
alanlar olur. İşte bu bölgeler, farklı yaşam alanları sunduklarından 
tür çeşitliliğinin de en yüksek olduğu alanlardır. Yani farklı ekolojik 
etkenlerin birleşmeleri, Küre Dağları Milli Parkı’nda farklı tiplerde 
ekosistem yapılarını ortaya çıkarmıştır. 

Küre Dağları Milli Parkı’nda ekosistem yapısı sucul ve karasal 
ekosistemlerden meydana gelir. Sucul ekosistemler içinde, tatlı 
suya dahil olan akarsu ekosistemi bulunur. Karasal ekosistemler 
ise daha çeşitlidir; orman, çayır ve mera, maki, kıyı, kayalık alanlar 
ve mağaralar, tarım ve yabanıl olmayan alan ekosistemleri olmak 
üzere altı farklı ekosisteme ev sahipliği yapar. 

Milli Park alanı içerisinde her dem yeşil ve yaprağını döken ağaç 
ve çalıların baskın olduğu nemli karaktere sahip bir vejetasyon 
yapısı hakimdir. Ülkemizde geniş bir yayılım alanına sahip kayın 
ve göknar ormanları ile yalancı maki formasyonu bu bölgede de 
geniş alanlarda yayılış göstermektedir. Karstik alandaki karışık 
ormanlar ise biyolojik çeşitlilik açısından, gerek bitki türleri 
gerekse bu türlerin kompozisyonu açısından önemlidir. Küre 
Dağları Milli Parkı’nda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda 
varlığı tespit edilen bitki taksonu sayısı 930’u bulur. Bu bitkiler 
arasındaki 157 endemik türden 59’unun nesli tehlike altındadır.

Küre Dağları Mili Parkı’nın biyolojik açıdan önemi, çok sayıda 
hayvan türü için sunduğu farklı yaşam ortamından kaynaklanır. 
Yaban kedisi (Felis sylvestris), susamuru (Lutra lutra), bozayı (Ursus 
arctos) ve ulugeyik (Cervus elaphus) gibi memeli türleri dahil, 
Türkiye’de yaşayan 160 memeli türünün 48’ine bu alanda rastlanır. 
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Bugüne kadar alanda 129 kuş 
türünün yaşadığı belirlenmiştir. 
Bu türlerden küçük akbabaların 
(Neophron percnopterus) 
nesli küresel ölçekte tehlike 
altındadır. Kuş türleri için 
önemli olan coğrafi şekillerden; 
geniş vadilere bakan yüksek 
kayalıklar, akbaba, şahin, kartal 
ve gece yırtıcılarının barınması 
için uygun alanlar oluşturur. 
Ancak alan sadece yırtıcı türler 
değil, hem deniz kıyısında 
üreyen ve kışlayan su kuşları, 
hem de ılıman kuşak orman 
biyolojik türleri için önemlidir. 

Milli Parka; Kurucaşile 
(Kapısuyu ve Paşalılar), Merkez 
(Arıt/Çöme Boğazı), Ulus (Ulukaya ve Aşağıçerçi), 
Pınarbaşı, Azdavay, Şenpazarı, Cide’den giriş 
yapılabilir. Milli parkın içerisinde konaklama tesisi ve 
olanağı bulunmamaktadır. Ancak, il merkezlerinde 
konaklanılabileceği gibi Bartın’da İnkumu, Amasra, 
Çakraz’da, Ulus’da, Kastamonu’da Pınarbaşı, Cide 
ve Azdavay’da konaklama seçenekleri mevcuttur. 
Bartın’da Arıt Beldesi Söğütlü Köyü’nde bulunan 
KDMP Tanıtım Birimi’nde, Ulus ilçesi Aşağıçerçi, Alıçlı, 
Köklü, Yukarıdere, Aşağıçamlı ve Kozanlı köylerinde 
ev pansiyonculuğu ile konaklama olanakları 
bulunmaktadır.  Kastamonu’da Pınarbaşı ve Azdavay 
ilçelerinde restore edilmiş tarihi konaklarda ve 
otellerde de konaklama yapılabilir. Pınarbaşı’nda Paşa 
Konağı ve Azdavay’da Yanık Ali Konağı konaklama 
yapılabilecek tarihi konaklarlardır. Ayrıca Azdavay - 
Zümrüt Köy’deki ev pansiyonlarında da konaklama 
yapılabilir.
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Kaynak Değerleri
1914 - 1915 yıllarında Sarıkamış 
Harekatı olarak bilinen harekatın 
gerçekleştiği alanlar ile Ülkemizde 
ve aynı enlemde bulunan 
Ülkelerde, sınırı genel olarak 

2200-2300 m olmasına rağmen Sarıkamış, Göle, 
Ardahan yörelerinde 2500 hatta yer yer 2700 
m’de optimum yayılış gösterebilen Sarıçam 
Ormanları milli parkın ana kaynak değerlerini 
oluşturmaktadır.
Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 
Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan askerlerimize 
ait 20 tane şehitlik bulunmaktadır. Şehitliklerin 
büyük bir kısmı Sarıkamış ve yakın çevresinde 
yer alan köylerdedir. Bu şehitlikler arasında en 
önemlisi Allahuekber Dağları zirvesinde, yaklaşık 
3100 rakımlı tepe de bulunmaktadır. Milli Park 
alanı içinde Çermik (Kaynak) Yayla Şehitliği, 

Konumu:
Doğu Anadolu
Bölgemizde Kars 
ve Erzurum illeri 
sınırları içerisinde yer 
almaktadır. 
Kuruluşu: 2004 
Alan: 22.519 Ha. 
Ulaşım: Milli 
Park alanına 
ulaşım, karayolu 
ve demiryolu ile 
sağlanmaktadır. 
Erzurum ve Kars illeri 
arasında bulunan 
Sarıkamış ilçesi 
Milli Park sahasının
merkezinde 
kalmaktadır.
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Turnagöl Şehitliği,  Allahuekber Tepe Şehitliği, 
Bardız Geçidi Şehitliği, Çakırbaba Şehitliği, 
Soğanlı Şehitliği ve Tekçam Şehitliği yer 
almaktadır. Sarıkamış’ın Kuzey batısında yer 
alan Dikenli Tabya Şehitliği Milli Park Alanının 
sınırında yer almaktadır. Ayrıca; Ağababa 
Şehitliği, Sarıkamış Şehitliği, Meçhul Asker 
Şehitliği, Soğanlı Şehitliği, Bardız Geçidi 
Şehitliği, Divik Köyü Şehitliği de milli parkın 
yakın çevresinde yer alan şehitliklerdendir. 
Milli park biyolojik çeşitlilik açısından da 
önemli bir alandır. Ülkemizde 2100 – 2200 
metre yüksekliklerden sonra başlayan ve 
doğal olarak ağaç bulunmayan yüksek dağ 
basamağında (alpin zon) sadece çayır otları 
ve bazı ardıç türlerinden oluşan kısa boylu 
bitki türleri yetişebilmektedir. Ancak Sarıkamış 
Ormanlarını oluşturan Sarıçam, bu bölgede 
alpin zonda optimum yayılış göstermekte 
olup iyi gelişime sahiptir. Bu bölgede sarıçam 
meşçeresi saf olarak görüldüğü gibi  az 
miktarda titrek kavak ve adi ardıç türleri ile de 
karışık olarak da görülebilmektedir. 
Milli Park içinde 58 familyaya ait 206 cins, 
352 tür, 34 adet alttür ve 8 adet varyete 
bulunmaktadır. Hayvan çeşitliliği ise 75 
memeli, 107 kuş, 6 balık ve 7 iki yaşamlı tür 
ile temsil edilmektedir. Ayı, tilki, vaşak, yaban 
kedisi, su samuru, kaya sansarı, kızıl sincap, 
bozkır kartalı, kara akbaba, kara çaylak, kızıl 
çaylak ve toy parkın önemli hayvan varlığını 
teşkil eder.
Sarıkamış ilçesi önemli bir kış turizm 
merkezidir. Alan içinde görülebilecek yerler 
öncelikle şehitliklerdir. Allahüekber Dağları ve 
saf Sarıkamış ormanları da görülmesi gereken 
diğer değerlerdir. 

Konaklama
Sarıkamış İlçesinde yer alan tesislerden 
yararlanılabilir.
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Kaynak Değerleri
5137 m. yüksekliğindeki Büyük Ağrı 
ve zirvesindeki Türkiye’nin en büyük 
buzulu, 3896 m. yüksekliğindeki 
Küçük Ağrı Dağı, Alaska’daki meteor 
çukurundan sonra dünyadaki 

ikinci büyük göktaşı çukuru, İran-Turan Bitki 
Fitocoğrafyasının bitki türleri,yöreye özgü hayvan 
varlığı ve endemik türleri, farklı birçok kültürde 
karşımıza çıkan ve kutsal kitaplarda geçen Nuh 
Tufanı ile Nuhun Gemisinin bulunduğu alanlar, 
tarihin her döneminde insanları etkileyen heybetli 
görünümü ile çeşitli edebi metinlere konu ve 
birçok efsane ile özdeşleşmesi gibi kültürel 
özellikleri milli parkın en önemli kaynak değerlerini 
oluşturmaktadır.
Doğu Anadolu volkan dizisi üzerinde yükselen 
dağ Türkiye, İran ve Ermenistan sınır kavşağında 
yer alır. Kuzeyinde Iğdır Ovası (840 m.), Güneyde 
Doğubeyazıt Ovası (1640 m.), Güneydoğu da ise 
sönmüş bir volkan olan Küçük Ağrı Dağı (3896 m.) 
yükselir. Ağrı Dağı Milli Parkı’nda bulunan Büyük 
ve Küçük Ağrı Dağı aynı taban üzerinde yükselir 

ve birbirinden 
Serdarbulak 
Geçidi (2700m) 
ile, daha batıdaki 
Hama Dağı’ndan 
ise Çengelli 
Gediği ile ayrılır.

Konumu: Doğu 
Anadolu Bölgemizde 
Ağrı ve İğdır illeri 
sınırları içerisinde yer 
almaktadır. 
Kuruluşu: 2004 
Alanı: 88.014 Ha.
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Büyük Ağrı Dağı buzul 
oluşumu ve buzul 
morfolojisi bakımından 
Türkiye’nin en önemli ve 
ilgi çeken bir bölgesidir. 
Büyük Ağrı Dağı 1188 
m2 alana yayılmış olup, 
tepesinde 160 m. düzlüğe 
sahiptir. Tepesi 400 m. 
yüksekliğinde yaz kış 
buzlarla kaplıdır. 
Alp Himalaya dağ 
kuşağında bulunan Ağrı 
Dağı; Arabistan kütlesi 
ile Avrasya kütlesinin 
çarpışması ile 3. jeolojik 



dönemde volkanizma 
sonucu oluşmaya başlamış 
ve bir volkan konisi haline 
gelmiştir. Büyük ve Küçük Ağrı 
Dağları konilerini esas olarak 
ortaç ve asit karakterli lav 
akıntıları, aglomeralar ve tüfler 
oluşturmaktadır. 
Milli Park, İran-Turan 
Fitocoğrafik Bölgesi içinde 
kalmaktadır. Alanda; step, 
antropojen step ve/veya dağ 
stepi, uzun boylu step-çayır, 
sub alpin-alpin ve orman olmak 
üzere birden fazla vejetasyon 
formasyonu görülmektedir. 
Milli Parkta stepleri oluşturan 
belli başlı otsu türler; geven, 
çoban yastığı, kekik, yavşan, 
yonca, çörek otu, üçgül, ada 
çayı,gelincik, sığır kuyruğu 
koyun yumağı, çan çiçeği, 
yabani arpa ve yabani 
buğday’dır. Milli Parkta görülen 
belli başlı odunsu türler ise; 
yabani gül, ardıç,  gürgen, huş, 
meşe, yabani badem, kadın 
tuzluğu’dur. 

Milli Parkta;  keklik, sakallı 
akbaba, kartal, şahin, doğan,  
tilki, kurt, tavşan, vaşak yaban 
domuzu, engerek yılanı, süphan 
kertenkelesi, dere alabalığı ve 
sazan yayılış gösteren önemli 
hayvan türleridir. Alan kelebek 
türleri açısından da çok zengindir. 
Bunlardan endemik bir tür olan 
Acem güzelesmeri ile nesli küresel 
ölçekte tehdit altında olan Apollo 
kelebeği de alanda görülmektedir.  
Jeolojik konumunun yanı sıra 
tarihin her döneminde insanları 
etkileyen heybetli görünümü ile 
çeşitli edebi metinlere konu olan 
Ağrı Dağı ile ilgili birçok efsane 
mevcuttur. Bu efsaneler içinde en 
önemli olanı Ağrı Dağı Efsanesi’dir.

Ağrı Dağı Milli Parkı için en 
önemli rekreasyonel etkinlikler: 
Doğa yürüyüşü, tırmanma ve 
kampçılıktır.  Büyük Ağrı Dağı 
dünya dağcıları için önemli bir 
tırmanma rotasıdır. Ağrı Dağına 
tırmanmak için en uygun zaman 
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. 
Kış tırmanışı için ise Şubat ayı 
uygundur. 

124



125

Büyük Ağrı Dağı zirvesine;
Güney yamaçtan yapılacak 
tırmanışlarda: Doğubeyazıt-
Topçatan Köyü Mevkii- Eli 
Köyü-Yeşil Kamp ve Zirve 
güzergahı,
Doğu yamacından yapılacak 
tırmanışlarda: Iğdır Aralık 
İlçesi Büyük Ağrı Dağı ile 
Küçük Ağrı Dağı arasından 
Serdarbulak Yaylası güzergahı,
Batı yamacından yapılacak 
tırmanışta: Ağrı İli sınırları 
içinde kalan Örtülü Köyü-Küp 
Gölü güzergâhı izlenir. 

Ağrı Dağına özellikle yabancı 
uyruklu ziyaretçilerin çıkışı izne 
tabidir.  
Ağrı Dağına yapılan tırmanışlar 
alan kılavuzları eşliğinde 
gerçekleştirilir.

Konaklama
 Çadır ve karavan ile konaklama 
mümkündür. Ayrıca Doğubayazıt 
ilçesi ile Ağrı ve Iğdır İllerinde 
konaklama tesisleri mevcuttur.
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Kaynak Değerleri:
Gala Gölü, Meriç Deltasının 
önemli bir kısmını oluşturan 
Küçük Gala Gölü ve Pamuklu Gölü 
olmak üzere iki bölümden oluşan 
alüvyon set gölüdür. Gölün 2.369 

ha lık bölümü 1991 tarihinde Tabiatı 
koruma alanı olarak ilan edilmiş,  
2005 yılında ise sınır genişletilmesi 
ve statü değişikliği yapılarak milli 
parka dönüştürülmüştür. Milli Parkın, 
3.090 ha.’lık kısmı sulak alan ve 3.000 
hektarıda ormanlıktır.

Konumu:
Marmara bölgesinde, 
Edirne ili, Enez ve İpsala 
ilçesi sınırları içerisinde 
yer almaktadır. 
Kuruluşu:
1991 yılında Tabiatı 
Koruma Alanı olarak ilan 
edilmiş, 2005’te ise sınır 
ve statü değişikliğine 
gidilmiştir. 
Alanı: 6.087 Ha
Ulaşım: Milli Park Edirne 
İli, Enez ve İpsala ilçeleri 
sınırları içerisinde yer 
almakta olup, Enez’e 
10 km, İpsala’ya 22 km 
mesafededir.
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Denizden yüksekliği 2 m, derinliği ise 0.4-2.2 m arasında 
değişmektedir. Gölün etrafı geniş sazlık (Phragmites australis ve 
Typha spp.) alanlarla çevrilidir. Typha spp. sık bir örtü oluştururken, 
Nymphaea spp. ve Ceratophyllum spp. ise kıyı şeridinde dağınık 
bir yerleşim göstermektedir. Göl çevresinde yoğun çeltik tarımı 
yapılmakta ve Türkiye’nin çeltik üretiminin %24’ü bu bölgede 
gerçekleştirilmektedir.
Milli Park, Avrupa ile Afrika arasında birçok göçmen kuş türünün 
uğradığı alanlardan biridir. Sulak alan, göl ve orman ekosistemlerini 
ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmektedir. 
Dünyanın önemli kuş göç yollarından birinin üzerinde bulunan 
Gala Gölü Milli Parkı’nda 163 kuş türü 
tespit edilmiştir. Bu türlerden 46’sı yerli 
(bütün yıl görülen), 27’si kış göçmeni 
(Kuğu, Ötücü Kuğu, Sakarca Kazı, 
Bozkaz, Yeşilbaş, Kılördek, Bozördek, 
Fiyü, Çamurcun, Kepçel, Tepeli Dalağan, 
Boz Dalağan, Macar Ördeği, Tarakdiş, Ak 
Tarakdiş, Su çullukları, Çulluk, Cılıbıtlar 
ve Düdükçünler) ve 90’ı yaz göçmeni 
kuşlardır.



128

Kaşıkçı, Çeltikçi, Kuğu, Bozkaz, 
Yeşilbaş, Macar Ördeği, 
Pasbaş Dalağan, Sukılavuzu, 
Gülen Sumru, Kara gagalı 
Sumru, Kızkuşu, Poyraz 
Kuşu, Kılıçgaga, Uzunbacak, 
Sakarmeke, Deniz Kartalı ve 
Küçük Orman Kartalı’dır. 
Milli Park ayrıca, Sessiz Kuğu, 
Ötücü Kuğu, Çeltikçi, Kaşıkçı 
Balıkçıl, Gri Balıkçıl, Erguvani 

6 tür de sadece göç sırasında 
görülmüştür. Ayrıca Gala Gölü 
Milli Parkı’nda bulunan 46 kuş 
türü kuluçkaya yatmaktadır. 
Bunlardan bazıları; Tepeli 
Batağan, Küçük Batağan, Büyük 
Karabatak, Küçük Karabatak, 
Tepeli Kutan, Erguvan Balıkçıl, 
Alaca Balıkçıl, Küçük Ak Balıkçıl, 
Külrengi Balıkçıl, Gece Balıkçılı, 
Balaban, Küçük Balaban, 
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Balıkçıl, Balaban, Karaleylek, 
Suna Ördeği, Angıt, Mahmuzlu 
Kız Kuşu, Hazer Sumrusu, 
Yalıçapkını, Balık Kartalı gibi bir 
çok kuş türüne de ev sahipliği 
yapmaktadır.
Gala Gölü, son yıllarda koruma 
altında bulunan dik kuyruğa 
da ev sahipliği yapmaktadır. 
Akkuyruklu kartal da zaman 
zaman Gala Gölü’nü ziyaret 
eden nesli tehlikede olan kuşlar 
arasındadır.
Meriç Deltası sadece kuş 
türlerini barındırmakla kalmayıp 
diğer omurgalı-omurgasız 
hayvanlar ve bitkiler için de 
önemli yaşam alanları oluşturan 
önemli bir biyolojik rezervdir. 
Gala, Dalyan ve Pamuklu 
göllerinde çoğu ekonomik 
öneme sahip (yılan balığı, 
sudak, sazan ve turna) olmak 
üzere 20 balık türü tespit 
edilmiştir. Balıklardan başka 
Su kaplumbağası, kurbağa 
türleri ve Su yılanı da milli 
parkta görülen yaban hayatı 
türlerindendir.  
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Kaynak Değerleri
Sultan Sazlığı, jeolojik devirlerde 
volkanik bir dağ olan Erciyes 
Dağı’nın yükselişiyle birlikte 
oluşan ve Develi,Yahyalı ve 
Yeşilhisar İlçeleri arasında kalan 

319.000 ha’lık kapalı su toplama 
havzasının ortasında yer almaktadır. 
Sultan Sazlığı, step ekosistemi 
içerisinde eşine az rastlanan tatlı 
ve tuzlu su ekosistemini bir arada 
bulundurması, İç Anadolu step 
ekosistemi içerisinde sahip olduğu 
zengin biyolojik çeşitliliği ve Afrika 
ile Avrupa arasındaki göçmen 
kuşların kullandığı iki ana kuş 
göç yolunun bu alanda kesişmesi 
nedeniyle ülkemizdeki en önemli 
sulak alanlardan biridir. Alan, ulusal 
ve uluslararası önemi dolayısıyla 1994 
yılında taraf olunan Ramsar Sözleşmesi 
kapsamında, Ramsar Alanı (Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alan) olarak 
koruma altına alınmış ve 2006 yılında 
da Milli Park olarak ilan edilmiştir. 
Milli Park, farklı bitki tür ve 
topluluklarını birbirine çok 
yakın alanlar içinde bir arada 
bulundurmakta; tatlı, acı ve tuzlu 
su ekosistemleri ile tuzcul bozkırın 
birlikteliğinin nadir bir örneğini 
sergilemektedir.

Konumu:
Milli park alanı Kayseri 
ili sınırları içerisinde yer 
almaktadır. 
Kuruluşu: 1988 yılında 
Tabiatı Koruma Alanı 
olarak ilan edilen saha, 
2006 tarihinde statü 
değiştirilerek Milli Park 
olmuştur.
Alanı: 24.523 Ha. 
Ulaşım: Milli park 
Kayseri ili, Develi ve 
Yahyalı ilçeleri sınırları 
içerisinde yer almaktadır. 
Kayseri’nin 90 km 
güneyindedir ve Develi 
İlçesinden 35 km, Yahyalı 
İlçesinden 24 km ve 
Yeşilhisar İlçesinden de 
18 km uzaklıktadır.
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Bu türlerin önemli bir miktarı 
Türkiye’ye endemiktir. Sultan 
Sazlığı’nda farklı fitocoğrafik 
bölgelerin temsiliyeti şu 
şekildedir: %21,5 İran-Turan, 
%6,5 Avrupa-Sibirya, %1,5 
Akdeniz, %1 Doğu Akdeniz 
ve %69,5 geniş yayılışlılar. Bu 
habitatlarla ilişkili olarak zengin 
fauna çeşitliliği de gözlemlenir.
Alan, Avrasya ve Afrika 
arasındaki iki önemli kuş göç 
yolunun kesişme noktasında 
yer alır. Bu kadar değişik 
su habitatının varlığı, farklı 
çeşitlilikte habitat ve besin 
ihtiyacı bulunan göçmen 
türler için beslenme ve 
barınma olanağı sağlar. 
Sultan Sazlığı (bölgedeki 
diğer sulak alanlarla birlikte), 
küresel anlamda önemli 
sayıda göçmen su kuşunu 
barındırmaktadır. Milli Parkta 
nesli tehlikeye düşmüş veya 
düşme tehlikesi ile karşı karşıya 

olan türlerinde yer aldığı 301 
kuş türü bulunmaktadır. Bu 
türler, beslenme, barınma ve 
kuluçka alanı olarak milli parkı 
kullanmaktadır. Avrupa’da; 
turna, flamingo, akbalıkçıl, 
kaşıkçı kuşlarının bir arada 
kuluçkaya yattığı tek alan 
Sultan Sazlığı’dır. 
Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda 
beş değişik habitat vardır. 

Kuzey ve Güney Sazlıkları: 
6953,00 hektarlık bir alanı 
kaplar. Bu habitatların 
gösterge bitkileri Adi kamış 
(Phragmites australis) ve 
Dar yapraklı kedi kuyruğu 
(Typha angustifolia)’dur  
Gösterge kuş türleri 
ise Saz delicesi (Circus 
aeruginosus), Küçük 
karabatak (Phalacrocorax 
pygmaeus), Küçük balaban 
(Ixobrychus minutus) ve 
Bıyıklı baştankara (Panurus 
biarmicus)’dır.
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Çayırlıklar: Çayırlıklar 
2103,50 hektarlık bir alanı 
kaplar. Gösterge bitkiler 
Narpuz ya da yabani nane 
(Mentha aquatica L.), 
Sahil hasor otu (Juncus 
littoralis,), Yatık düğün 
çiçeği (Ranunculus repens) 
ve Kan çiçeği (Lythrum 
salicaria L.)’dir (Aksoy, 
2004). Gösterge kuşlar 
ise Mahmuzlu kız kuşu 
(Hoplopterus spinosus) ve 
Uzun bacak (Himantopus 
himantopus)’tır.
Tuzcul Bozkırlar: Bunlar, 
tatlı su girdisinin olmadığı 
ve arazinin tuzlu toprakla 
kaplı olduğu korunan 
alanın doğu, kuzey ve batı 
kesimlerinde 8.777 hektarlık 
alanı kaplar. Gösterge 
bitkiler Keven ya da Geven 
(Astragalus macrocephalus 
finitimus), Üzerlik otu 
(Peganum harmala L.) 
ve Yavşan (Artemisia 
herba-alba)’dır (Aksoy, 
2004). Gösterge kuşlar ise 
Bozkır toygarı (Calandrella 
brachydactyla) ve Bağırtlak 
(Pterocles orientalis)’tır.

Son yıllarda tüm alanda 
görülen genel kuruma, 
bu habitatlarda köklü 
değişikliklere yol açmıştır; 
çıplak toprağa ve tuzcul 
bozkırlara dönüşmüş olan tuz 
göllerinin yanı sıra, sazlıklar 
bataklığa, tatlı su gölleri de acı 
suya dönüşmektedir.
Milli park alanında: 
73 familyaya ait 428 tür 
saptanmış olup bunların
48 tanesi Türkiye endemiğidir. 
Bunlardan Puccinellia bulbosa 
caesaria türünün dünyadaki 
tek yayılış alanı Sultan 
Sazlığı’dır. Sucul, karasal, tuzlu 
ve tatlı su gibi birçok değişik 
ekosistemin varlığı, botanik 
çeşitliliği desteklemektedir.  
Alanda ayrıca 27 fitoplankton 
türü tespit edilmiştir. 
Birçok ekosistem ve habitatın 
bir arada olması, bitkilerde 
olduğu gibi, pek çok fauna 

Tatlı Su Gölleri (Eğri Göl, 
Bağınaltı Gölü, Sarp Gölü, 
Kanlı Göl ve Soysallı Pınarı): 
16,9 hektarlık bir alanı kaplar. 
Tatlı su göllerinin gösterge 
bitkileri, Beyaz su nilüferi 
(Nymphaea alba), Su miğferi 
(Utricularia australis), Küçük 
su mercimeği (Lemna minor), 
Sık yapraklı su sümbülü 
(Groenlandia densa) ve 
Kurbağa kaşığı (Alisma 
plantago-aquatica)’dır 
(Aksoy, 2004). Gösterge 
kuşlar ise Dikkuyruk (Oxyura 
leucocephala), Pasbaş patka 
(Aythya nyroca) ve Kızıl 
Boyunlu batağan (Podiceps 
grisegena)’dır.
Tuz Gölleri (Yay Gölü ve 
Tuzla Gölü): Korunan alanın 
ortasında ve en alçak 
noktasında yer alan Yay 
Gölü, en büyük tuz gölüdür. 
Yüzölçümü 4.076,00 hektardır 
ve korunan alan içindeki tuz 
göllerini en iyi temsil eden 
göldür. Göl, kuzeyden ve 
güneyden gelen ve topraktaki 
tuzlu mineralleri taşıyan 
yer altı suları ile beslenir. 
Tuz gölü habitatlarında 
bitki bulunmaz. Bununla 
beraber, kurak mevsimde, 
sular çekildiği zaman, Deniz 
börülcesi (Salicornia europae), 
Karataş otu (Artiplex nitens) 
gibi tuza toleranslı bitkiler 
çıplak toprak üstünde yetişir 
(Aksoy, 2004). Gösterge 
kuşlar ise Büyük flamingo 
(Phoenicopterus ruber), 
Angıt (Todorna ferruginea) 
ve Halkalı cılıbıt (Charadrius 
hiaticula)’tır.
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türüne de üreme, barınma ve 
beslenme imkânı sağlamaktadır. 
Alanda 21 memeli türü 
bulunmaktadır. Bu türlerden Kör 
fare (Nannospalax leucodon) ve 
Avrupa alaca kokarcası (Vornela 
peregusna) IUCN Kırmızı 
Listesi‘nde zarar görebilir, Cüce 
avurtlak (Cricetulus 
migratorius) 
ise düşük risk/
nesli tehlikede 
kategorisinde 
bulunmaktadır.
Sultan Sazlığı’nın 
kuş türleri için 
ayrı bir önemi 
bulunmaktadır. 
Alan, Avrupa, 
Asya ve Afrika 
arasında uzanan 
iki ana kuş göç 
yolunun kesişim noktasında 
bulunmakta ve 247 tür için 
beslenme, üreme ve konaklama 
imkânı sağlamaktadır. Sultan 
Sazlığı Korunan Alanı’nda 
görülen kuşlar, alanı kullanım 
durumlarına göre 4 kategoriye 
ayrılabilir:

Yaz Göçmeni Kuşlar: Bu 
grupta yer alan kuşlar 
Mart-Eylül ayları arasındaki 
süreci Sultan Sazlığı’nda 
geçirmektedirler. Bu grupta 
yer alan önemli kuş türleri Gri 
balıkçıl (Ardea cinerea), Küçük 
karabatak (Phalacrocorax 
pygmaus), Angıt (Oxyura 
leucopcephala), Dikkuyruk 
(Tadorna ferruginea), Saz 
delicesi (Circus aeruginosus) 
ve Yalıçapkını (Alcedo 
atthis)’dır.
Kış Göçmeni Kuşlar: Kış 
göçmeni kuşların Sultan 
Sazlığı’ndaki kalış süreleri 
Eylül ayı sonundan Şubat 
ayı sonuna kadar uzayabilir. 
Bu grubun bariz örnekleri 
Flamingo (Phoenicopterus 
ruber), Kaşıkçı (Platalea 
leucorodia), Leylek (Ciconia 
ciconia), birçok ördek ve 
kaz çeşidi ile yırtıcı ve ötücü 
kuşlardır. 

Bu grupta yer 
alan önemli kuş türleri Turna 
(Grus grus), Yeşilbaş ördek 
(Ardeola ralloides), Akpelikan 
(Pelecanus anocrotalus), 
Alacabalıkçıl (Pluvialis 
apricaria) diğer su kuşları ile 
yırtıcı ve ötücü kuşlardır.

 Bu grupta 
yer alan kuş türlerinden 
bazıları: kızıl şahin (Buteo 
rufinus) ve boğmaklı toygar 
(melanocorypha calandra) dır. 

Sulak alanda: dört familyaya ait 
yedi balık türü tespit edilmiştir. 
Sultan Sazlığı’ndaki en baskın 
balık türü Dişli sazancık’tır 
(Aphanius chantrei). Yine alanda 
tespit edilen Şişman balık 
(Phoxinellus anatolicus) ise IUCN 
Kırmızı Listesi’ne göre tehlike 
altında kategorisindedir.
Sultan Sazlığı Milli Parkı nda 
gerçekleştirilen en önemli 
etkinlik kuş gözlemciliğidir. 
Alandaki kuş gözlem 
kuleleri, yürüyüş 
patikaları ve 
kulübeleri 
ile Güney 
sazlıklarının içinde 
de kayıklarla 
kuş gözlemi 
yapılabilmektedir.
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Kaynak Değerleri
Harran ovası ile Viranşehir ovası 
arasında, kuzeyden güneye 
doğru uzanan kıvrımlı bir dağ 
silsilesidir. Tek Tek Dağlarının en 
yüksek noktası 801 m. rakıma 

sahiptir. Mezopotamya’nın en eski yerleşim 
yerlerinden biri olan Şanlıurfa, akarsulara 
yakın olması ve ticaret yollarının kesiştiği 
noktada yer almasından ötürü tarihi boyunca 
stratejik bir öneme sahip olmuştur.
Milli park; zengin bitki örtüsü ve orman 
varlığı, jeomorfolojik yapısına bağlı olarak 
tarihi doğal ve yapay mağaralar, dehliz ve 
harabeler, kültürel ve doğal peyzaj çeşitliğine 
sahiptir. Şuayb Şehri (Özkent) harabeleri 
ve mağaraları, Soğmatar (Yağmurlu) tarihi 
kentindeki Asur ve Roma dönemine ait kaya 
mezarlar ile Asurlular döneminden kalan 
kale kalıntıları ile Senem Mağaraları alandaki 
önemli kültürel ve peyzaj değerlerindendir.

Konumu:
Tek Tek Dağları Milli 
Parkı, Şanlıurfa ili, 
Merkez ilçesi, Harran 
ilçesi ve Akçakale ilçesi 
sınırları içerisinde yer 
almaktadır. 
Kuruluşu: 2007 
Alan: 19.335 Ha. 
Ulaşım: Şanlıurfa- 
Viranşehir karayolunun 
35. kilometresinden 
itibaren Milli Park 
sınırları başlamakta ve 
güneye doğru devam 
etmektedir.

M İ L L İ  P A R K I
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Milli parkın tarihi ve kültürel kaynak değerlerini:
Han El-Barur Kervansarayı, Tarihi Şuayb Şehri, Soğmatar Antik 
Kenti, Küçüksenemmağara - Büyüksenemmağara ve Sarnıçlar 
oluşturmaktadır.
Han El-Barur Kervansarayı: Harran’a 20 km. uzaklıkta yer alan 
kervansaray 1128-1129 yılları arasında inşa edilmiştir. Selçuklu 
kervansaraylarının klasik örneklerinden olan yapı, geniş bir avluya 
sahiptir. Kuzey cephedeki anıtsal portaldan, düzgün kesme taşlardan 
yapılmış çapraz tonozlu giriş eyvanına geçilir. Avlunun etrafı, kışlık ve 
yazlık odalarla çevrelenmiş olup kuzey batı köşesinde hamam olduğu 
tahmin edilen kubbeli bir mekan bulunmaktadır.
Tarihi Şuayb Şehri: Han El-Ba’rur Kervansarayı’ndan yaklaşık 13 
km uzaklıkta, Milli Park alanının hemen güneyinde yer almaktadır. 
Antik kentin, Roma-Bizans dönemine ait olduğu mimarı kalıntılardan 
tahmin edilmektedir.



136

Halk arasındaki bir inanca göre, Şuayp Peygamber bu kentte 
yaşamıştır ve kent adını bu peygamberden almıştır. Kalıntılar 
arasındaki bir mağara Şuayp Peygamber’in makamı olarak ziyaret 
edilir  
Soğmatar Antik Kenti: Şuayb Şehri’nden 16 km. kuzeyde 
yer almaktadır. İsmi Arapça ‘Suuk El-Matar Yağmur Çarşısı’ 
kelimesinden türeyen kentte, kışın yağan yağmuru toplayıp yazın 
koyun ve keçi sürülerine vermek için yapılan çok sayıda sarnıç 
ve kuyu bulunmaktadır. Bu yüzden kentin günümüzdeki adı da 
Yağmurlu’dur. Soğmatar’daki duvar ve burç kalıntıları, höyüğün 
M.S. II. yüzyılda kale olarak kullanıldığını kanıtlar. Soğmatar, 
tarihteki esas ününü, Ay Tanrısı Sin’in “Tanrıların Efendisi” 
(Marelahe) olarak kabul edildiği ve tapınıldığı dini bir merkez 
olmasından almaktadır. Soğmatardaki kalıntıların odak noktasını 
açık hava mabedi oluşturmaktadır. 
Küçüksenemmağara-Büyüksenemmağara: Milli Parktaki bir 
diğer önemli arkeolojik merkez, Soğmatar’ın 11 km. kuzeyinde 
yer alan Küçük Senem mağara Köyü’ndeki Senem Mağaraları’dır. 

Köydeki mevcut 
mimari kalıntılar 
ve kayadan oyma 
yapılar, burasının 
Hıristiyanlığın ilk 
yüzyıllarında önemli 
bir merkez olduğunu 
göstermektedir. 
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Sarnıçlar: Tek Tek Dağları 
su ve su kaynaklarından 
mahrumdur. Birtakım 
karstik yüzey şekilleri 
görülmekle birlikte 
Karahantepe yakınlarında 
çok sayıda sarnıç 
bulunmaktadır. Kışın 
yağan yağmurun suları 
bu sarnıçlara dolmakta ve 
köylüler gerek kendilerinin 
ve gerekse hayvanlarının su ihtiyacını, 
bu sarnıçlardan karşılamaktadır. 
Milli Park kuzeyindeki Keçli Tepe 
yakınlarında bulunan 20 kadar sarnıç 
ile ilginç bir alan oluşturmaktadır.
Milli park, tarihi ve kültürel 
değerlerinin yanı sıra biyolojik 
çeşitlilik açısından da zengindir. Milli 
parkta; 53 familyaya ait 183 cins, 272 
tür, 29 alttür ve 7 varyete bitki tespit 
edilmiştir. Yine aynı planda parkın 
ekolojik sınırları içerisinde 67 tür 
omurgasız, 5 İkiyaşamlı, 42 Sürüngen, 78 Kuş, 2 Kirpi, 1 Böcekçil,13 
Yarasa, 1 Tavşan, 17 Kemirici, 12 Etçil ve 2 Toynaklı olmak üzere 
toplam 173 tür omurgalı bulunmaktadır.
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Kaynak Değerleri
Karadeniz kıyısında, Türkiye-
Bulgaristan sınırına oldukça yakın 
bulunan milli parkta yer alan alüvyal 
subasar ormanlar (longoz) Yıldız 
(Istranca) Dağları’ndan Karadeniz 

sahillerine doğru akan derelerin taşıdığı 
alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak 
sular altında kalması sonucunda oluşmuştur. 
Bu ormanlar başlı başına bir doğal zenginlik 
olan Yıldız Dağları nemli ormanlarının bir 
parçası ve birkaç farklı ekosistemin binlerce 
yıl içerisinde oluşturduğu çok nadir bir doğa 
hazinesidir.
Bern Sözleşmesi’ne göre tehlike altında 
bir habitat tipi olarak tanımlanan 
longoz ormanları, ülkemizin nadir 
ekosistemlerindendir. Ülkemizde biri Marmara 
Denizi, diğerleri ise Batı Karadeniz kıyılarında 

Konumu:
Marmara bölgesinde 
Kırklareli ili sınırları 
içerisinde yer 
almaktadır.
Kuruluşu: 2007
Alanı: 3.155 Ha. 
Ulaşım: Kırklareli ili 
Demirköy ilçesine 
bağlı, Bulgaristan 
ile sınırı olan bir 
sahil kasabasıdır. 
Demirköy’e 25 km 
uzaklıktadır.

MİLLİ PARKI
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olmak üzere toplam 7 alanda Longoz Ormanları bulunmaktadır. Bu 
alanlardan İğneada longoz ormanları: sulak alanlar, yaprak döken 
ormanlar ve kıyı kumullarının varlığına bağlı olarak sahip olduğu 
zengin ekosistem çeşitliliği ile Avrupa ölçeğinde doğal özelliklerini 
halen koruyan sınırlı sayıdaki örneklerden biridir. 
İğneada Longoz Ormanları, Milli Park içinde birbirinden ayrı 
vaziyette üç parça halinde bulunmaktadır. Bunlar; Erikli Gölü 
Longozu: 55 Ha., Mert Gölü Longozu: 782 Ha. ve Saka Gölü 
Longozu: 782 Ha. olup toplam kapladıkları alan 2119 Ha.dır. 
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, ülkemizde birbiriyle ekolojik 
olarak bağlı ekosistemler zincirini oluşturan ender yerlerden biridir. 
Dolayısıyla bu ekosistemlerden birisi çevre şartlarından olumsuz 
şekilde etkilenirse diğer ekosistemler de etkilenecektir. Milli parkta; 
1-Subasar (Longoz) Orman Ekosistemi: 2119 Ha.
2- Sulak Alan Ekosistemi: 390 Ha.
3- Kıyı Kumul Ekosistemi: 135 Ha.
4-Yaprak  Döken Orman Ekosistemi: 511 Ha. olmak üzere 4 farklı 
ekosistem tipi görülmektedir.
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Longoz ormanları:  Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (Anadolu 
Dişbudağı), Fagus orientalis (Doğu Kayını), Quercus robur subsp. 
robur (Saplı Meşe), Carpinus betulus (Kara Gürgen), Acer campestre 
(Ova Akçaağacı), Sorbus aucaparia (Kuş Üvezi), Populus tremula 
(Titrek Kavak), Tilia argentea (Gümüşi Ihlamur) , Alnus glutinosa  
subsp. glutinosa (Kızılağaç),  Sambucus nigra (Kara Mürver), 
Ulmus laevis (Hercai Karaağaç), Quercus petraea subsp. petraea 
(Sapsız Meşe), Carpinus orientalis (Doğu Gürgeni), Hedera helix 
(Orman Sarmaşığı), Tamus communis subsp. cretica (Karaasma), 
Periploca greaca (İpek Fidanı), Humulus lupulus (Şerbetçi Otu), 
Ruscus acuelatus  subsp. angustifolius (Tavşan Memesi) gibi 
flora elemanlarını ve Bufo bufo (Siğilli Kurbağa), Sorex araneus 
(Sivriburunlu Fare), Lepus europaeus (Yabani Tavşan), Apodemus 
flavicollis (Orman Faresi), Sus scrofa (Yaban Domuzu), Meles meles 
(Porsuk), Capreolus capreolus (Karaca) gibi fauna elemanlarını 
barındırmaktadır.
Sulak alan ekosistemi: Longoz ormanları ile kumullar arasında 
büyüklükleri değişen lagün gölleri ve iç kısımlardaki orman içi 
göller, bölgenin sulak alanlarını oluşturur. Kuzeyden güneye doğru 
Erikli Gölü, Mert Gölü, Deniz Gölü ve Saka Gölü birer lagün, Hamam 
ve Pedina gölleri ise orman içi göllerdir. Floristik kompozisyon 
fakir olmakla birlikte örtüş yer yer %100’ü bulmaktadır. Sulak alan 
ekosistemi içerisinde Phragmites australis (Kamış), Cladium mariscus 
(Saz), Schoenoplectus lacustris sups. tabernaemontani (Hasır Otu), 
Sparganium erectum sups. erectum (Koza Kamışı), Althea officinalis 
(Tıbbi Hatmi),  Ranunculus sphaerosmus (Su Düğün Çiçeği), 
Dipsacus laciniatus (Tarak Otu)  gibi bitkiler yayılış göstermektedir. 
Ekosistem Atherina boyeri (Gümüş Balığı), Mugil cephalus (Has 
Kefal), Leuciscus cephalus (Tatlısu Kefali), Hyla arborea (Ağaç 
Kurbağası), Rana ridibunda (Ova Kurbağası), Natrix natrix (Yarısucul 
Yılan), Mauremys caspica rivulata (Çizgili Kaplumbağa), Lacerta 
viridis (Yeşil Kertenkele), Anas querrquedula (Çıkrıkçın), Aythya sp. 
(Patka),  Larus ridibundus (Karabaş Martı), Sterna caspica (Hazar 
Martısı), Cygnus cygnus (Ötücü Kuğu), Ciconia ciconia (Ak Leylek), 
Ciconia nigra (Kara Leylek), Arvicola terrestris (Su Sıçanı) gibi fauna 
elemanlarını barındırmaktadır. Sulak alan ekosistemini oluşturan 
göller ve salıklar: Erikli Gölü (7,6 ha.), Mert Gölü (41.4 Ha.), Hamam 
Gölü (15,7 Ha.), Pedina Gölü (7,6 Ha.), Deniz Gölü (4,3 Ha.), Saka Gölü 
(2.2 Ha.), Erikli Gölü (42,4 Ha.), Mert Sazlığı (232,2 Ha.), Saka Sazlığı 
(36,5 Ha.) ‘dır.
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Kıyı Kumul 
Ekosistemi: 
İğneada kıyı 
kumulları, alandaki 
subasar ormanları 
ile birlikte milli 
parkın en hassas 
ekosistemlerini 
oluşturur. Milli 
Parkta ,27 km 
boyunca uzanan 
kıyı kumulları bitki örtüsü, kıyı çizgisinden orman sınırına kadar 
bölgesel bir yayılış göstermektedir.
Milli Park içerisindeki kıyı kumullarını İğneada, iki parçaya ayırır. 
İğneada’nın kuzeyinde yer alan kıyı kumulları, Erikli Gölü’nün 
doğu kısmından başlayarak İğneada’ya kadar uzanır. Buradaki kıyı 
kumulları üzerinde Centaurea kilaea (Kilyos Peygamber Çiçeği), 
Silene sangaria (Kum Nakılı), Matthiola fruticosa (Kum Şebboyu), 
Cyperus capitatus (Topuklu Venüs Otu), Eryngium maritimum 
(Boğa Dikeni), Leymus racemosus subsp. sabulosus (Kum Çavdarı) 
gibi bitkiler yayılış göstermektedir. İğneada’nın güneyinde yer alan 
kıyı kumulları ise Mert gölünü denize bağlayan kanal bölgesinden 
başlayarak, Saka Gölü’nün güneyine kadar uzanır ve yer yer 
genişliği 50-60 metreyi bulur. Buradaki kıyı kumulu üzerinde 
zengin ve ilginç bitki türleri barınır. Bu bölgedeki kıyı kumullarında 
Centaurea kilaea (Kilyos Peygamber Çiçeği), Leymus racemosus 
subsp. sabulosus (Kum Çavdarı), Elymus elongatus subsp. 
elongatus,  Ammophila arenaria subsp. arundinace (Kunduz 
Otu), Teucrium polium (Acı Yavşan), Jurinea kilaea (Kilyos Moru), 
Silene sangaria  (Kum Nakılı), Matthiola fruticosa (Kum Şebboyu), 
Cyperus capitatus  (Topuklu Venüs Otu), Eryngium maritimum 
(Boğa Dikeni), Xanthium strumarium subsp. cavanillesii, Cakile 
maritime (Deniz Teresi), Euphorbia peplis (Bahçe Sütleğeni), 
Glaucium flavum (Gazel Boynuzu) ve Crambe maritime (Deniz 
Lahanası) gibi bitkiler bulunur. 
Kıyı kumul ekosistemi Talpa europaea (Köstebek), Pachytrachis 
gracilis, Rhacocleis germanica, Tylopsis lilifolia gibi fauna 
elemanlarını barındırmaktadır. 
Yaprak Döken Orman Ekosistemi: Longoz ormanlarının 
haricinde kalan bölgede daha çok yaprak döken karışık orman 
örtüsü yayılış gösterir ve bu ormanlar, floristik kompozisyon 
itibariyle longoz ormanlarına büyük oranda benzerlik gösterir. Bu 
ormanların baskın ağaç türlerini meşe, gürgen, dişbudak, ornus,  
gibi  türler oluşturur. 
Alanda, 592 tür ve tür altı seviyede takson belirlenmiş olup 
bunların 9 tanesi endemiktir. Ayrıca alanda nadir yayılışlı 12 
tür tespit edilmiştir. Alanda; beş familyaya ait 30 balık türü 
bulunmaktadır. Ayrıca, yedi familyaya ait 13 sürüngen türü ile 
kuşlardan 194 tür, yıl içerisinde İğneada’da görülebilmektedir.
Milli parkta 18 familyaya ait 49 memeli türü tespit edilmiştir. 
Tüm Türkiye’deki memelilerin % 34’ü ve Trakya’daki memelilerin 
%57’si İğneada yöresindeki zengin yaşam alanlarında 
barınmaktadır. Alanda; geyik, karaca, yaban domuzu, kurt, tilki, 
çakal, yaban kedisi, sansar, porsuk ve yarasanın yanı sıra temiz 
suların göstergesi Su samuru gibi önemli yaban hayatı türleri 
yaşamaktadır. 
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Kaynak Değerleri
Tarihimize 93 Harbi olarak 
geçen, 1877–1878 Osmanlı-
Rus savaşında II. Abdülhamit 
tarafından Erzurum’da yaptırılan ve 
kahramanca çarpışmalara sahne 

olan tabyalar, milli parkın en önemli kaynak 
değerini oluşturur. C şeklinde bir plan 
üzerine üç adet olarak yerleştirilmiş olan 
tabyalar Top Dağı’nın eteklerindedir.  Kars 
yolunun geçtiği Hamam Deresi’ni tutmak 
amacıyla yapılmıştır. Bu tabyalar sayesinde 
Rusların ilerlemesi durdurabilmiştir. 
93 Harbi, doğudaki Mecidiye ve Aziziye 
tabyalarının bulunduğu alanda cereyan 
etmiştir. Osmanlı Rus Savaşında Erzurum’u 
ele geçirmeyi hedefleyen Ruslar, Ermenilerin 
yardımıyla Aziziye Tabyası’nda nöbetçi 
askerleri öldürerek tabyaya girmeyi 

Konumu:
Milli Park Erzurum İli 
sınırları içerisinde yer 
almaktadır.
Kuruluşu: 2009 
Alanı: 387 Ha.
Ulaşım: Erzurum-Kars 
yolu üzerinde ve 
şehir merkezine 
1 km uzaklıktadır.  

M İ L L İ  P A R K I
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başarmışlardır. Bu haberi 
duyan Erzurum halkı yollara 
dökülmüş, o zaman henüz 20 
yaşında olan Nene Hatun’un 
önderliğinde kadın, erkek 
ellerine ne geçirdilerse Aziziye 
Tabyası’na koşarak büyük bir 
mücadele vermiş ve tabyaları 
geri almışlardır. 
Aziziye Tabyası’nda gösterdiği 
kahramanlıkla adını tarihe 
yazdıran Nene Hatun, bir 
kahramanlık sembolü olarak 
tanınmış ve anılmıştır. 
Ömrünün son anlarını 
“III. Ordunun Annesi” olarak 
geçiren ve 1955 yılında “Yılın 
Annesi” seçildikten sonra 22 
Mayıs günü Erzurum’da vefat 
eden Nene Hatun, Milli Park 
içerisinde bulunan Aziziye 
Anıtı’nın yanına defnedilmiştir.



Fotoğraflar
DKMP Arşivi

Bu katalog
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
tarafından hazırlanmıştır.

www.milliparklar.gov.tr

Yapım
CETA Tanıtım

www.cetatanitim.com





www.milliparklar.gov.tr


