Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No : 317
Müdürlük Yayın No
: 032

ISSN:

1302-362~

KÖPRÜLÜKANYON MİLLİ PARKlNDA
YER ALAN KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK
YAPlLARININ İNCELENMESİ VE KIRSAL KALKlNMA
EYLEM PLANININ OLUŞTURULMASI
Determination of Socioeconomic Infrastructure of Forest Villages in
KöprülüKanyon National Park and Constitution of the Rural Development
Action Plan

(ODC: 94)

Dr. Ufuk COŞGUN
Erdoğan

UZUN

TEKNİK BÜLTEN NO: 27

T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIGI
BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜGÜ

Southwest Anatolia Forest Reseaı·ch Institute
(SAFRI)
PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

YAYIN KURULU
Editorial Board
Başkan
Head
Dr. Ufuk COŞGUN
Üyeler
Members
Dr. Mehmet Ali BAŞARAN
Dr. Ali KAVGACI
Dr. Halil İbrahim YOLCU
Dr. Rabia ŞİŞANECİ
YAYINLAYAN
Batı Akdeniz
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü
P.K.: 264
07002 ANTALYA
Published by
South-West Anatolia
Forest Research Institute
P.O. Box: 264
07002 ANTALYA
TURKEY
Tel.: +(242)345 04 38
Fax:+(242) 335 35 30
E-posta: baoram@cevreorman.gov.tr
Web: http//www. baoram.gov.tr

2

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No : 317
Müdürlük Yayın No
: 032

ISSN: 1302-3624

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKINDA YER ALAN
KÖYLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARININ İNCELENMESİ
VE KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANININ OLUŞTURULMASI
Determination of Socioeconomic Infrastructure of Forest Villages in
Köprülü Kanyon National Park and Constitution of the Rural Development
Action Plan

(ODC: 94)

Dr. Ufuk COŞGUN
Erdoğan UZUN

TEKNİK BÜLTEN NO: 27

T.C.
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI
BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
Southwest Anatolia Forest Research Institute
(SAFRI)
ANTALYA/TURKİYE

ii

ÖNSÖZ

“Köprülü Kanyon Milli Parkında Yer Alan Köylerin SosyoEkonomik Yapılarının İncelenmesi Ve Kırsal Kalkınma Eylem
Planının Oluşturulması” konulu çalışma; Batı Akdeniz Ormancılık
Araştırma Müdürlüğü projeli çalışması kapsamına 2000 yılında alınmıştır.
Konu, dönemin Bakanlık Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Milli Parklar Şube
Müdürlüğü’nce gündeme getirilmiştir. Çalışma sürecinde alandaki sosyoekonomik yaşamla ilgili yoğun gözlemler ve grup çalışmaları da
yürütülmüştür.
Araştırma projesi kapsamında ortaya konulmaya çalışılan “Kırsal
Kalkınma Eylem Planı”, alandaki köylüler ile buradan doğrudan veya
dolaylı yararlanan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki yaşam barışını
tekrar kurmayı amaçlayan uygulamalar olarak görülmektedir. Bu
çerçevede yaşama geçirilecek uygulamaların başında; alanda sürekli bir
yönetim ve organizasyonun kurulması zorunluluğu yer almaktadır. Yörede
yaşayan kitle için daha hayati önem arz eden bu konunun, yöre halkının
yararlanması yerine, dolaylı yararlanıcılara yönelik gerçekleştirilmesi ne
yazık ki buradaki halkın gerçekten düşünüldüğü ve yaşanan sorunların
gerçekten çözümlenmek istendiği düşüncelerine şüpheyle yaklaşmamıza
da neden olmaktadır.
Yörede yapılacak çalışmaların buradaki köylerde yaşayan halkın
katılımıyla yaşama geçirilmesi, bu çalışmaların başarısı ve sürekliliği için mutlak
gereklidir. Bu amaçla; Köy Kalkınma Kurulu ön görülmüştür. Ancak böylece,
yöredeki köylülerin geleceğinin iyileştirilmesine yönelik etkinlikler
oluşturulabilecektir. Çalışmanın bütün sürecinde, Biyolojik Çeşitliliğin
Korunması ve Doğal Kaynak Yönetimi (GEF-II) Projesi’nde birlikte çalıştığım
tüm mesai arkadaşlarıma yardımları için teşekkür ederim. Projenin yön etimi
sürecinde ciddi katkılarından dolayı Sayın İlhan TAŞ’a ve bu süreçte sürekli
destek olan, çalışmaya katkı sağlayan eşim Sayın Selma COŞGUN’a ayrıca
teşekkür ederim. Çalışma boyunca iletişim içerisinde olduğum, Köprülü Kanyon
Milli Parkı’nda yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür etmeyi borç biliyorum. Bu
çalışmanın uygun bir zamanda ve uygun bulunacak kimi önerilerinin yaşama
geçirilmesiyle buradaki kitleye katkı sağlayabilmesi dileğiyle.

Antalya-Haziran 2007

Dr. Ufuk COŞGUN

iii

İÇİNDEKİLER
Sayfa No
ÖNSÖZ ................................ ................................ ................................ iii
İÇİNDEKİLER ................................ ................................ .................. iv
ÇİZELGE DİZİNİ ................................ ................................ ............... vi
ŞEKİL DİZİNİ ................................ ................................ ..................... vi
ÖZ ................................ ................................ ................................ ........ vii
ABSTRACT ................................ ................................ ......................... vii
1. GİRİŞ ................................ ................................ ............................... 1
2. LİTERATÜR ÖZETİ ................................ ................................ ....... 2
3. MATERYAL VE YÖNTEM ................................ ........................... 9
3.1. Materyal ................................ ................................ ........... 9
3.2. Yöntem ................................ ................................ ............. 9
4. BULGULAR ................................ ................................ .................... 11
4.1. Sosyo-Ekonomik Alt Yapı ................................ ............... 11
4.1.1. Altınkaya Köyü ................................ ................ 13
4.1.1.1. Fiziki yapı ................................ ......... 13
4.1.1.2. Sosyal Yapı ................................ ....... 14
4.1.1.3. Ekonomik Yapı ................................ . 16
4.1.2. Ballıbucak köyü ................................ ................ 18
4.1.2.1. Fiziki Yapı ................................ ........ 18
4.1.2.2. Sosyal Yapı ................................ ....... 18
4.1.2.3. Ekonomik Yapı ................................ . 20
4.1.3. Bozyaka Köyü ................................ .................. 22
4.1.3.1. Fiziki Yapı ................................ ........ 22
4.1.3.2. Sosyal Yapı ................................ ....... 22
4.1.3.3. Ekonomik Yapı ................................ . 23
4.1.4. Çaltepe Köyü ................................ .................... 25
4.1.4.1. Fiziki Yapı ................................ ........ 25
4.1.4.2. Sosyal Yapı ................................ ....... 25
4.1.4.3. Ekonomik Yapı ................................ . 27
4.1.5. Değirmenözü Köyü ................................ .......... 29
4.1.5.1. Fiziki Yapı ................................ ........ 29
4.1.5.2. Sosyal Yapı ................................ ....... 29

4.1.5.3. Ekonomik Yapı ........................... 30
4.1.6. Gaziler Köyü ................................ .............. 32
4.1.6.1. Fiziki Yapı ................................ .. 32
4.1.6.2. Sosyal Yapı ................................ . 32
4.1.6.3. Ekonomik Yapı ........................... 33

iv

İÇİNDEKİLER
Sayfa No

4.1.7. Karabük Köyü ................................ ............ 35
4.1.7.1. Fiziki Yapı ................................ .. 35
4.1.7.2. Sosyal Yapı ................................ . 35
4.1.7.3. Ekonomik Yapı ........................... 36
4.2. Aksuçayı Havzası Ve Beydilli Köyü ........................ 38
4.2.1. Aksuçayı Havzası Ve Beydilli
Köyü Fiziki Yapı ................................ ........ 38
4.2.2. Aksuçayı Havzası Ve Beydilli
Köyü Ekonomik Yapı ................................ 43
4.3. Kırsal Kalkınma ................................ ........................ 44
4.3.1. Kırsal Kalkınmanın Tanım ve
Kavram Boyutu ................................ .......... 44
4.3.2. KKMP Köprüçay Havzası Köyleri
ORKÖY Kalkınma Yatırımları .................. 45
4.3.3. KKMP Köprüçay Havzası Köyleri Kırsal
Kalkınma Potansiyelinin Değerlendirmesi 46
4.3.4. Kırsal Kalkınma Eylem Planı .................... 49
5. TARTIŞMA VE SONUÇ ................................ ........................ 51
KAYNAKÇA ................................ ................................ ....................... 67
ÖZET ................................ ................................ ................................ ... 69
SUMARY................................ ................................ ............................. 70
EK I ................................ ................................ ................................ ...... 71
EK II ................................ ................................ ................................ ..... 72
EK III ................................ ................................ ................................ ... 73
EK IV ................................ ................................ ................................ ... 76
EK V ................................ ................................ ................................ .... 77
EK VI ................................ ................................ ................................ ... 98

v

ÇİZELGE DİZİNİ
Sayfa No
Aksuçayı Havzası Köylerinin Fiziki Durumu ................................ ..... 42
Aksuçayı Havzası Köylerinin Bazı Kurumsal Verileri ........................ 42
Aksuçayı Havzası Köyleri Hayvan ve Arazi Varlığı Dağılımı ............ 43
Köprülü Kanyon Milli Parkı Kadastro Mülkiyet Durumu ................... 51
Köprülü Kanyon Milli Parkı’ndaki Ekonomik Amaçlı
Kullanılabilecek Bitki Potansiyeli ................................ ........................ 52

ŞEKİL DİZİNİ
Sayfa No
Eğitim ve İstihdamın Dağılımı ................................ ............................. 47
Eğitim ve İstihdamın Dağılımı ................................ ............................ 47

vi

ÖZ
Bu çalışmada, Köprülü Kanyon Milli Parkı köylerinin sosyo ekonomik
yapısı incelenmiştir. Aşağı Köprüçayı Havzası’nda yer alan 7 köy üzerindeki
değerlendirmeler Aksuçayı Havzası’ndaki köylere göre daha entansif yapılmıştır.
Çalışma sürecindeki gözlemler, köylerde yapılan odak grup toplantıları, katılımcı
kırsal değerlendirme çalışmaları ve çeşitli yöntemler ile köylerin “Kırsal
Kalkınma Eylem Planı” oluşturulmuştur.
“Kırsal Kalkınma Eylem Planı”; kısa (üç yıl), orta(beş yıl) ve
uzun(sekiz yıl) dönemli olarak saptanmıştır. Köylerin fiziki alt yapı, tarımsal alt
yapı (tarımsal üretim, hayvancılık ve ormancılık) ile turizm alt yapısını
iyileştirilebilmenin olanakları irdelenmiştir. Bu bölge için planlanan kırsal
kalkınma çalışmalarında yöre halkı ve köy liderleriyle (köy muhtarı, varsa
kooperatif yöneticileri ve mahalle liderlerinin oluşturduğu bir örgütlenme
şekliyle örneğin: Köy Kalkınma Kurulu) işbirliği yapılması zorunludur. Köprülü
Kanyon Milli Parkı köylülerinin katılımcılığının sağlanabilmesi için, Köy
Kalkınma Kurulları bütün kararlarda etkili olmalıdır
Anahtar Sözcükler: Köprülü Kanyon Milli Parkı, Kırsal Kalkınma
Eylem Planı, Sosyo-Ekonomik Yapı, Köy Kalkınma Kurulu
ABSTRACT
socioeconomic structure of villages in Köprülü Kanyon National Park
(KKNP) were investigated in this study. The villages in Köprüçayı river basin
were more intensively evaluated than the villages in Aksuçayı Basin. During the
study case, Rural Development Action Plans of these villages were developed by
using observation, personal interviews focus group meetings.
Rural Development Action Plan was established as short (3 years),
middle (5 years) and long (8 years) terms. Some possibilities were examined to
improve physical infrastructure, agricultural structure (agricultural production,
husbandary and forestry) and tourism structure. In rural development studies for
this region, collaboration is necessary with a council of local village leaders,
including village mukhtars, cooperative managers and leaders of village quarters.
The Village Development Councils in KKNP are expected to supply participation
of villagers in all decisions.
Key Words: Köprülü Kanyon National Park, Rural Development Action
Plan, Socio-Economic Structure, Village Development Councils
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1. GİRİŞ
Köprülü Kanyon Milli Parkı 36.614 ha alanı ile 12.12.1973 tarihli
Bakanlar Kurulu kararı ile T.C. Orman Bakanlığı tarafından Milli Park ilan
edilmiştir. Geçen zaman süreci içerisinde yönetsel olarak düzenli bir statüye
sahip olamamıştır. Bunun beraberinde getirdiği özellikle sosyal sorunlar
günümüzde üst düzeye erişmiş bulunmaktadır. İki ayrı şeflik tarafından (Aşağı
Köprüçayı Havzası ve Aksu Çayı) yönetiminin yürütülmesi gerekirken yapılan
son Bakanlık reorganizasyonu ile parkın yönetimi daha da güçleşmiştir. Oldukça
önemli kaynak değerlere sahip olan bu alanın yönetsel boyutuna ilişkin
yaklaşımların, alanın koşulları dikkate alınarak mutlaka gözden geçirilmesi
gereklidir.
Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi (GEF-II) Projesi’nin
2000’li yıllarda yaşama geçirilmesi, parkın geleceği açısından son derece önemli
bir adımdır. Ancak bu olanağın iyi kullanılabildiğini söylemek mümkün değildir.
Alanda yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkacak yönetim planındaki başarının,
büyük ölçüde yukarıda vurgulanan yönetsel sorunun çözümüne bağlı olduğu
görülmektedir. Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi (GEF-II) Projesi
ile optimum bir plan ortaya konabilir. Ancak yukarıda belirtilen yönetsel sorunun
çözümlenememesi, bu planın işleyişini olanaksızlaştıracaktır. Bu nokta özellikle
dikkate alınmalıdır.
İncelemede; alandaki 11 köyün sosyo-ekonomik yapısı ortaya konmaya
çalışılmıştır. Aşağı Köprüçayı Havzası’nı oluşturan 7 köy bazında irdelemeler
mikro ölçekte olmuştur. Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi (GEF-II)
Projesi sürecindeki 3-4 yıl süren çalışmalarımız, gözlemlerimiz, köylerde yapılan
odak grup toplantıları, katılımcı kırsal değerlendirme çalışmaları ve odak grup
toplantılarında çeşitli katılımcı kırsal değerlendirme yöntemleri ile kö ylerin
“Kırsal Kalkınma Eylem Planı” oluşturulmuştur. Kısa (üç yıl), orta (beş yıl) ve
uzun (sekiz yıl) dönemli olarak saptanan eylem planında; köylerin fiziki alt yapı,
tarımsal alt yapı (tarımsal üretim, hayvancılık ve ormancılık) ile turizm alt
yapısını iyileştirilebilmenin olanakları irdelenmiştir.
Kuruluşundan günümüze değin geçen süreçte, en önemli sosyal sorun
olarak ortaya çıkan; kurumsallaşamamadan kaynaklanan güven sorununun alanda
aşılabilmesi için, alanda çok yoğun bir yönetim organizasyonunun oluşturulması
gerekli görülmektedir. Son yıllarda, alandaki rafting etkinliğinin gelişmesi ve
yaygınlaşması, ilgi grupları arasında büyük organik bağlar oluşmasına neden
olmuştur. Bu bağın olumlu yöne kanalizasyonunun sağlanması önemli bir
zorunluluktur.
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2. LİTERATÜR ÖZETİ
Köprülü Kanyon Milli Park alanına yönelik günümüze kadar yapılan
çalışmalar incelendiğinde, Köprüçay merkezli hidrojeolojik çalışmaların ağırlık
kazandığı görülmektedir.
Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın Biyosfer Rezerv alanı olarak tekrar
yapılandırılmasının koşullarının irdelendiği çalışmada ÇETİNKAYA (2002),
ayrıca Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın sosyo-ekonomik ve doğal potansiyel
değerlerini ve Biyosfer Rezerv alanı olarak Köprülü Kanyonun zonlanması ve
zonlama metotlarına yaklaşımlar getirmiştir. Köprüçay Havzası ve dolayının
(ANTALYA) karst hidrojeolojisinin incelendiği diğer bir çalışmada da
DEĞİRMENCİ (1989) Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın yer aldığı havzaların
detaylı olarak hidrojeolojisi irdelenmektedir.
Orman Bakanlığı birimlerinden, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü
tarafından 1955 ve 1975 yıllarında yapılan çalışmada; “AŞAĞI KÖPRÜÇAY” ve
“AKSUÇAYI” Havzası içerisinde, Orman Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü ve
Mer’a Islahı Etüdü ve Avan Projeleriyle; alanın meteorolojik verileri, toprak,
erozyon ve iklim değerleri ve nüfus hareketleri irdelenmektedir AGM (1978 a-b).
Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda yaylacılık ve yayla oluşumu içerisinde
köylülerin sürdürülebilir kullanımı, Biyosfer Rezervleri Uluslararası Ağı
kapsamında Köprülü Kanyon Milli Parkı ve diğer korunan alanlarla ilgili
yaklaşımlar, Köprülü Kanyon Milli Park alanındaki vejetasyon ve bitki
toplumlarını, biyolojik çeşitlilik açısından alanın sahip olduğu potansiyel ve bu
potansiyelde önemli bitki yayılış alanlarının tartışıldığı çalışmalar, bu alanda
bitkisel kaynaklara yönelik en temel araştırma niteliğini taşımaktadır
(AYAŞLIGİL 1987; AYAŞLIGİL, Y. & DUHME, F. 1995).
Diğer yandan Köprülü Kanyon Milli Parkı’ndaki servi ormanının
ekolojik yapısının irdelendiği ve alandaki çeşitli baskı ve kullanımların ekolojik
boyutlarının saptandığı bir çalışmanın yanı sıra maki bitki örtüsünün sosyal
amaçlı olarak da kullanımlarının olabileceği saptamasıyla otlatmacılıkta sistemli
ve planlı bir maki yemlik yaprak üretimiyle sağlanabilecek kazançların
irdelendiği çalışmalar da mevcuttur (NEYİŞÇİ 1989; NEYİŞÇİ 2002). Ayrıca
yazar uluslararası örneklerle maki bitki örtüsünün ormancılık çalışmaları açısında
değerini vurgulamaktadır.
Sosyal değerlendirmelere yönelik çalışmalar uluslararası nitelikte son
derece gelişmiş bir nitelik taşımaktadır. Bu konudaki çalışmaların uluslararası ve
ulusal boyutu OK (2003) tarafından irdelenmektedir. Bu irdelemeler de
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göstermektedir ki ormancılık alanında sosyal değerlendirme çalışmaları son
derece sınırlıdır.
“Türkiye Ormancılık Sektör İncelemesi- Sosyal Değerlendirme” konulu
çalışmayı Dünya Bankası’na yönelik hazırlamışlardır. Genel olarak T.C. Orman
Bakanlığı’nın ve bağlı kuruluşlarla orman köylülerinin yapısı irdelenerek
yoksulluk boyutları vurgulanmaktadır. Ormancılığımızın kurumsal yapısı yanı
sıra ormanla ilgili grupların ve orman köylerinde yaşayanların ormanlar ve
ormancılıktan yararlanma boyutları saptanmaktadır. Bu kapsamda; demografik
yapı, göç, kırsal kadının rolü, orman köylerinin alt yapısı, yol durumu, su ve
sulama olanakları, hane halkı gelir seviyelerine göre sağlık koşulları, orman
köylerinin ekonomik koşulları, mülkiyet durumu, hayvan ve tarımsal ekipman
varlığı, orman köylülerinin gelir seviyeleri ve ormana bağımlılıkları vb . ortaya
konmaktadır (KUDAT ve ark. 1999).
“Orman Kaynaklarının Planlanmasında Sosyal Değerlendirme ve
Katılım” konulu çalışmada; orman kaynaklarının yönetiminde önemli bir yeri
olan planlamanın başarılı bir şekilde yapılabilmesi için, “sosyal değerlendirme”
olarak adlandırılan çalışmanın önemi vurgulanmaktadır. Çalışmada; kaynağın
yönetimi sırasında yararlanılacak “toplumsal katılım” alt yapısının ve ilk
uygulamaların sosyal değerlendirme çalışmalarıyla oluşturulması irdelenirken
“Tarihsel Süreç İçerisinde Orman Kaynakları Planlamasının Sosyal Boyutları”
başlığı altında, alanda yapılan uluslararası çalışmalardan örnekler sunulmaktadır.
Ülkemiz ormancılığında, sosyal boyut ile ilgili gelişmeler kapsamında da bugüne
kadar bu amaçla yapılan uygulamalar irdelenmektedir. Özellikle sosyal
değerlendirmede “sosyal etki analizi” konusunda yapılan örnek uygulamaların
vurgulandığı bölümde; “sosyal değerlendirme; sosyal çevre hakkında bilgi
üretmek için kullanılmak üzere, geniş düzeyde veya programlı veri toplama ve
analiz süreci olarak” vurgulanmakta, “sosyal değerlendirmenin bir karar verme
aşaması değil; geçmiş, şimdiki ve potansiyel koşulların tanımlanması” olarak
saptanmaktadır (OK 2003).
Diğer ülkelerdeki milli park alanları içerisinde yaşayan toplumlara
yönelik sosyal araştırmalar ve kırsal kalkınma amaçlı çalışmalara kısaca
değinilmiştir. Tanım ve strateji olarak:
Sosyal çalışmalar, yerleşik toplumlarda toplumsal tabanlı uygulamalar ve
kırsal kalkınma eylemlerinin her ikisini de içermektedir. Aile, toplum ve sosyal
kalkınma gündemini içerisine alarak ve tekrar tekrar bu olgulardan beslenerek
hizmet verirken bu konuda araştırma stratejileri:


Aile ve çocuk
geliştirilmesi,

sağlığı

gelişimi,
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bireylerin

hür

yeteneklerinin




Okul-eğitim-aile tabanlı gelişim programları,
Toplumun sosyal ve ekonomik gelişimi ile direkt bağlantılı olarak
gençlik eğitimi bazında araştırmalar,
 Toplum yapılandırılmasında, şehir bazında toplum araştırmaları ve
ekonomik gelişim bazlı araştırmalar,
 Kırsal model araştırmaları (çiftlik üretimlerinde yeni tarımsal ürünler
geliştirme, ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik
stratejiler geliştirme ve ekolojik dengenin desteklenmesi
olarak ifade edilebilir.
Araştırma stratejileri net olarak; ekonomik olarak gelişen küçük işletme
(hane) hareketlerini ve kooperatif kurma çabalarını, düşük gelir gruplarının
korunması ve ekonomik olarak desteklenmesi gibi konuları dikkate almaktadır
(FINDLEY ve ark. 2000).
Toplumsal araştırmalar; jeolojik yapı, sosyal etkileşim, toplum
içerisinde ortak bağlar gibi kriterlerin de dikkate alındığı, çalışmanın
amacına uygun şekilde daha önce alanda yapılan çalışmaların da derlenerek
sorunlu ve şüpheli olan konuların projelendirilerek çeşitli yöntemlerin
kullanıldığı çalışmalardır (BELL and NEWBY 1972).
Toplum değerlendirme çalışmaları; genellikle deneysel olarak bilgi
bazında ya da sınıflandırma yöntemi kullanarak uzun süreli izleme metotlarının
kullanıldığı programlardır. Nüfus yerleşimleri, nüfus eylemleri, göç vs. ’yi de
dikkate alarak kombine skalalar, Cluster analiz metotları vb. sosyal etki
analizleri (SIAs), anket metotları, yersel bilgi sistemleri (GISs) gibi gelişmiş
araçlarla desteklenerek güçlü veriler elde etmeyi amaçlar.
Politika geliştirenler ve kırsal yerleşimciler, kırsal kalkınma için
çözümler ararken toplumsal karar alma sürecinde, ilgili toplumun da bu süreçte
bulunması gerekliliğini vurgulamaktadırlar. Çevre ve toplum bağlantılı
sürdürülebilirlik için, toplum-ormancılık işlevlerinin birlikte hareketi
benimsemesi esastır. Çevre örgütleri bu ruh içerisinde, ilgili
değerlendirme/bilgilendirme yayınlarını toplum için yayınlamaktadırlar (THE
NATURE CONSERVANCY 1996).
Sosyal değerlendirmeler, sosyal koşulların envanteri olarak da
adlandırılabilir. Doğal kaynak gelişiminin sosyal sonuçlarının analizi ile sosyal
etki değerlendirmesi verileri elde edilmektedir. Bu iki oluşum da sosyal
indikatörlere bağlıdır. İndikatörler; anketler, amaç grupları ve uzman kanıtlarıdır.
Sosyal indikatörler dışsal özelliktedir. Ölçümler standartlaştırılabilir, toplumlar
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sistematik olarak karşılaştırılabilir ve gelecekte olası uzun dönem eğilimleri ve
değişimlerinin tanımlanması yapılabilmektedir (KRUGER 2003).
Kırsal model araştırmaları; çiftlik üretimleri, yeni tarımsal ürünler
geliştirme, ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik stratejiler
geliştirme yanı sıra ekolojik dengenin desteklenmesi, ekonomik olarak gelişen
küçük işletme hareketlerinin beraberinde kooperatif kurma çabalarının ve düşük
gelir gruplarının korunması, ekonomik olarak desteklenmesi gibi konuları
dikkate almaktadır.
Sosyal değerlendirme metotları için FETTERMAN, KAFTARİAN ve
WANDERSMAN (1996) yaptıkları alan çalışmalarında, bu tür çalışmalara
yardımcı olan kırsal alan toplumlarının aslında kendilerine yardım ettiklerini,
kendi değerlendirmelerini ortaya koyduklarını ve bu çalışma sürecinde
yönetmeyi öğrendikleri için, kendi kendilerine yeterliliklerinin oluştuğunu
bildirmektedirler.
Sosyal kalkınma yaklaşımları içerisinde katılımcı kırsal değerlendirme
ve hızlı kırsal değerlendirme gibi değerlendirme metotları bulunmaktadır. Bu
çalışma; toplumsal, ekonomik ve çevresel problemlerin değerlendirilmesine
yardımcı olmaktadır. NOPONEN (1996), Hindistan’da “Self Employed
Women’s Cooperative” ismi ile kendi işini kuran kadınların oluşturduğu bir
kooperatifin kurulmasına ön ayak olmuş ve oluşumun çıktıları, tüm toplum
değerlendirmelerinde program ve planlama geliştirmelerinde kullanılmıştır.
Çalışmanın özünü; “Bilgi güç ise; bu değerlendirmeler, araştırma stratejileri
insanlara, halka güç verecektir” şeklinde yorumlamaktadır (WEIL 1996).
Nitel bir sosyal değerlendirme çalışması yapılmasının hedeflendiği
“Colville National Forest Creating Oppotunities (CROP) Research
Program” projesi, orman yönetiminde alternatif yaklaşımları incelemektedir.
Proje sürecinde 3 yerleşim bölgesi hedeflenmiş ve ormanlara insan etkilerinin
yoğunluğunun ne olduğuna yönelik temel değerlendirmelerin yanı sıra farklı
yönlerden uygun orman yönetimi, programın halk tarafından algılanması ve
bunun etki düzeyi gibi konular irdelenmiştir. Sosyal değerlendirmeler , kaynak
yöneticilerinin çoğu tarafından şüpheci yaklaşım ile ele alınmaktadır.
Sosyal değerlendirmede amaç; ormanı çevreleyen sosyal çevre üzerinde
anlayışların ortaya konulması (veri sağlanması), halk katılımcılığını içeren
“beraber öğrenme” olarak bilinen yenilikçi bir yaklaşım oluşturmaktır.
Bu projede, tipik sosyal değerlendirme çalışmalarına benzer şekilde;
kırsal toplumda suç oranı, toplum alt yapısı, gelir durumu, yoksulluk gibi
etmenler de ele alınmıştır. Diğer çalışmalardan farklı olarak; ormana insanların
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etkilerinin yoğunluğu, alanda nasıl bir orman yönetiminin gerekli olduğu, kırsal
toplumun çalışmaları ve programı algılama düzeyi ve etkileri incelendi. Ayrıca
kolaylaştırıcılar (fasilatörler) eğitim çalışmalarında, Colville Milli Parkı
çalışanlarına yardımcı olmuş, halk ile birlikte beraber öğrenme tekniği ile
workshoplara ve dahası Ulusal Çevre Politikası Eylemi (NEPA-National
Environmental Policy Act)’a veri sağlanmıştır.
Çıktılar;
1- Bölge için güncel sosyo-ekonomik veriler
2- Colville Milli Park yönetimi ve küçük ölçekteki meşcereler hakkında
bireylerin ve grupların ilgilerini tanımlamak,
3- İnsanların yaşamları üzerinde Colville Milli Parkı’nın etkileri
hakkında ilk elden edinilmiş veriler (günlük rutinler, kültürel uygulamalar,
rekreasyon, ulusal park kullanımı, orman yönetimi ile etkileşimler),
4- İlgi gruplarının ortak noktaları ve farklılıklarının analiz i
5- Orman kullanımları, CROP meşcereleri ya da orman içerisinde değerli
yerler hakkında analizler
6- Potansiyel tartışmalı konular, temel farklılıklar, Milli Park çalışanları
için uygulama önerileri, fasilatörler hakkında bilgileri içeren raporlar vs .
(FINDLEY ve ark. 2000).
Diğer bir çalışmada; Kootenai Milli Parkı (KNF) içerisinde yer alan
Sanders ilçesine bağlı Heron, Noxon ve Trout Creek köylerini konu alan sosyal
değerlendirme çalışmasında, önemle vurgulanan nokta; örgütlü ya da örgütsüz
sosyal gruplar, ilgi grupları yerel toplumların ve Milli Parkların bitişik olduğu
toplumların yönetim ile ilişkilendirilmeleri bakış açısıdır. Analizler köy
düzeyinde yapılmış; nüfus hareketleri, değişimleri izlenmiştir.
Kootenai aynı zamanda Lolo ve Kaniksu Milli Parklarına çok yakındır.
Milli parka yakın yerleşim (bitişik ve içerisinde) gösteren bu toplumlarda ,
özellikle orman ürünleri ilgi grubu (kereste vs.) en geniş ticari gruptur. Ardından
büyük çiftlikler, rehberlik, av malzemeleri satışı yapan kuruluşlar (balıkçılık
dahil) gelmektedir. Kootenai Milli Parkı, bütün bu oluşumlara karşı orman ve
orman kaynaklarının korunması ile ilişkili çabalarını yürütmektedi r. Yörede
yapılan sosyal etki değerlendirme çalışması sonucunda; yerel halk, özel yönetim
hedeflerine ulaşmak için, özel olarak karar alabilme yetisine ve aktif bir role
sahip olmayı hedeflemektedir (KNF 1995).
Bighorn Milli Parkı (BNF) içerisinde kalan Bighorn, Johnson, Sheridan
ve Washakie köylerinde, orman ve ormancılık bakış açısı ile gerçekleştirilen
sosyal etki değerlendirme çalışmasında, bu dört köy ile Milli Park arasında
bağlantılar, etkileşimler incelenmiştir. Sosyal değerlendirme;
1- Sosyo-demografik yapı, tarihsel doku incelenmiştir.
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2- Anket çalışması; Milli Park ile onun kullanımında olan orman alanı
için yönetime bakış açılarının ortaya konması düşünülmüştür.
3- Liderlerle yapılan görüşmeler
şeklinde 3 bölümden oluşmuştur.
Sonuç olarak; ekonomik, politik ve kültürel farklılıklara rağmen insanlar
Milli Park içerisinde benzer nedenlerle isteyerek yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Büyük şehirden uzak kırsal yaşam stilini ve iklimini seçen insanlar ağırlıktaydı.
Geçmiş yıllarda negatif nüfus büyümesi olduğu halde 2000’li yıllara doğru
pozitif ve negatif dalgalanmalar sürmüştür. Altyapı, konaklama ve okul gibi
nedenlerden dolayı bu nüfus bütünlüğü üzerinde beklenmedik problemler
oluşmuştur. Bighorn köyünde alan sahipliliği % 93 rakamı ile en yüksek değerde
iken, Sheridan’da alan sahipliği en düşüktür (% 35). 4 köy içinde yaş ortalaması
40 ve üzeridir. Etnik ayırım bulunmamaktadır.
Dünya Bankası tarafından bir rehber niteliğinde oluşturulan bir
çalışmada da bu konuda çalışmalara öneri anlamında bir yaklaşım sunulmuştur.
Yoksulluk ve sosyal etki analizleri (PSIA) sistematik analitik bir yaklaşımdır.
Yoksulluk ve sosyal değerlendirme politikalarının analizinde metodolojik bir
şablon yoktur. Tanımlama için; doğru soruların sorulması, ilgi gruplarının
tanımlanması, iletişim yollarının anlaşılması, değerlendirme enstitüleri işbirliği,
bilgi veri toplama çalışmaları, etki analizi, içeriğin güçlendirilmesi ve telafi
ölçütleri, değerlendirme riskleri, izleme ve değerlendirme etkileri, politikaların
geliştirilmesi ve sürekli olarak politika seçiminde geri bildirim uygulaması
önerilmektedir.
I- Analiz Etkileri-Sosyal Araçlar
a) Sosyal etki analizleri
b) Fayda değerlendirme
c) Katılımcı yoksulluk değerlendirmesi
d) Sosyal temel değerlendirme araçları
e) Talep analizi
II- Analiz Etkileri-Ekonomik Araçlar
a) Direkt etki analiz araçları
b) Davranış modelleri
c) Kısmi denge modelleri
d) Genel denge modelleri
e) Mikroekonomik dağılım veya makroekonomik çerçevede
davranışlar ya da modellerin araçlarla bağlantısı
III- Risk Değerlendirmesi
a) Sosyal risk değerlendirmesi
b) Senaryo analizi
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IV- İzleme ve Değerlendirme (World Bank 2003)
Son olarak Mc NEELY (1995); korunan alanların yönetimi ve sosyal bilimler
kapsamında ortaklığın/işbirliğinin ilkeleri, korunan alanların yönetimi için
kurumsal yapı seçenekleri, korunan alanlardaki konulara kadınların nasıl dahil
edileceği ve korunan alanlar ve kırsal nüfus/halk arasındaki ortaklık kapsamında,
doğal kaynak ve alan kullanımlarının öğrenilmesi/algılanması konularında temel
yaklaşımlar getirmektedir.
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3. MATERYAL ve YÖNTEM
3.1. Materyal
Bu çalışmanın birinci grup materyalini, alanla ilgili yazılı kaynaklar
oluşturmaktadır. Bunlar; alanla ilgili yapılmış bilimsel araştırma çalışmaları ve
makaleler, diğeri yöredeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan
rapor ve programlardır. Alanla ilgili materyalin ikinci kısmını alandan derlenen
özgün alan verileri oluşturmaktadır. Bunlar da sosyal içerikli verilerdir.
3.2. Yöntem
Veri toplamada; genel olarak alanla ilgili kurum ve kuruluşların rapor ve
programları ile arşiv verileri derlenmiştir. Bu aşama bir derleme çalışması
niteliği taşımaktadır. Üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının çalışmaları ise ,
kaynak tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Yöredeki sosyal yaşamla ilgili veriler “sosyal etki değerlendirmesi
yöntemiyle” elde edilmiştir. Bu aşamada; öncelikle alandaki sosyal verilerin yüz
yüze anket uygulama yöntemi kullanılması yoluyla elde edilmesi planlanmıştır.
Fakat alanda yaşanan sosyal sorunlar, bu yöntemin sağlıklı işlemesini
engellemiştir. Bu durumda yapılan boşluk analizi ile yöntem tekrar gözden
geçirilmiştir. Alandaki sosyal veriler “katılımcı kırsal değerlendirme (PRA)” ve
“hızlı kırsal değerlendirme (RRA)” yöntemi ve “odak grup” toplantı
çalışmalarıyla sağlanmıştır. Aşağı Köprüçayı Havzası’nda olan ve park alanı
içerisinde kalan köylerin “kırsal kalkınma eylem planı” ortaya konmaktadır. Bu
aşamada ise; katılımcı kırsal değerlendirme (PRA) kapsamında köylerdeki odak
grup toplantılarında;


Yerel bilgiye dayalı; değerlendirme, öncelikleri belirleme, planlama,
yaratma, organize etmede yerel yeteneği güçlendiren eğitime yönelik
katılımcı bir yaklaşım olan SARAR (self-esteem/kendine saygı, associative
strength/birlikten doğan güç, resourcefulness/beceriklilik, action planing/
eylem planlama ve responsibility for followthrough/devamlılığı sağlayan
sorumluluk) metodu,
 Çıkar grubu danışmanlığına yönelik olarak faydalanıcıyı değerlendirme BA
(beneficiary assessment) metodu,
 Toplumsal faktörleri ve toplumsal etkileri sistematik olarak irdelemede
yararlanılan SA (social assessment) metodu
yararlanılan yaklaşımlar olmuştur. Yine bu süreçte SWOT analizinden de
toplumların potansiyel ve kısıtlarının saptanması aşamalarında yararlanılmıştır.
Katılımcı Kırsal Değerlendirme: Kırsal kalkınma amacıyla bu alanda
yaşayan topluluklarla gerçekleştirilen bir uygulamadır. Kalkınma sürecinde
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yararlanılabilecek bazı kaynaklar ve aynı zamanda değerlendirilebilecek
olanaklar bulunmaktadır. Diğer yandan, bu süreçte bazı sorunlar da mevcuttur.
Kaynakların, değerlendirilebilecek fırsatların/olanakların ve sorunların kırsal
toplulukla birlikte, sürecin her evresine onları da katarak çözümlendirilmesi ve
değerlendirilmesi gereklidir. Katılımcı kırsal değerlendirme, bu çözümleme ve
değerlendirme sürecinde kullanılabilecek teknikler toplamıdır. Köylerin
muhtarlarıyla görüşmelerde “hızlı kırsal değerlendirme (RRA)” yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntemde kullanmak üzere hazırlanan anket formu köy
muhtarlarına uygulanmıştır.
Bu yöntem kapsamında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak için gerekli
görülen bazı bilgiler ana başlıklar aşağıda sıralanmıştır:







Köyün Fiziki Yapısı,
Hayvancılık
Arazi Mülkiyeti
Köyün Sorunları ve Çözüm Önerileri
Orman ve Orman Ürünlerinden
(ODOÜ)Yararlanma biçim ve düzeyleri
Sosyal Güvenlik








Sosyal ve Kültürel Yapısı,
Örgütlenme ve Dayanışma Düzeyi
Eğitim ve Sağlık
Tarımsal Faaliyetler
ODOÜ Dışında Hanelerin Neler
Ürettiği
Turizm Potansiyeli

Katılımcı kırsal değerlendirme sonucu elde edilen veriler aşağıdaki gibi
sistematik bir düzen halinde sunulmaya çalışılmıştır.
• Fiziki Alt Yapı
– Köyün Genel Tarihçesi
– Mahalle-Hane Sayısı
– Yol-Ulaşım Alt Yapısı
– Elektrik-Su-Telefon Durumu
• Sosyal Yapı
– Nüfus
– Eğitim
• Okul Durumu
• Öğretmen-Öğrenci Sayısı
– Cami-Mescit ve İmam Durumu
– Sağlık Tesisleri ve Personel Durumu
– Köydeki Kamu Görevlileri
– Örgütlenme Durumu
– Turizm Potansiyeli
• Ekonomik Yapı
– Tarım
– Hayvancılık
– Ormancılık
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4. BULGULAR
4.1. Sosyo-Ekonomik Alt Yapı
Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içerisindeki köyler grubu iki
bölüme ayrılmaktadır. Bunlardan ilkini Köprüçay Irmağı’nın yer aldığı Aşağı
Köprüçayı Havzası oluşturmaktadır. Bu havzada park sınırları içerisine 7 köy
girmektedir. Parkın kuruluşundan günümüze kadar, genellikle Milli Park
uygulamalarının yer aldığı, bundan dolayı parkla ilgili en yoğun sorunların
gerçekleştiği ve alandaki kullanım problemlerinin olduğu bölüm bu havzadır.
Diğer havzada ise, Serik ilçesin sınırlarında üç köyü kapsayan Aksuçayı Havzası
ve Isparta ili Sütçüler ilçesinden bir köy olmak üzere toplam dört köy Milli Park
alanı içerisinde yer almaktadır. Park içerisinde yaşanan sorunlar ve bunların
yoğunlaştığı yöre dikkate alınarak alandaki köyler iki grupta incelenmektedir.
Birinci gruptaki köyler daha detaylı olarak irdelenmeye çalışılacaktır. İkinci
gruptaki köyler daha genel düzeyde irdelenecektir. Birinci bölümdeki köyler
bazında yapılacak irdelemelerde; köylerin fiziki, sosyal ve ekonomik yapılarına
yönelik saptamalar yer almaktadır. Bu açıdan da köyler için irdelenecek konu
başlıklarını şu şekilde vermek olanaklıdır.
1. Fiziki Alt Yapı
a. Köyün Genel Tarihçesi
b. Mahalle-Hane Sayısı
c. Yol-Ulaşım Alt Yapısı
d. Elektrik-Su-Telefon İmkanları
2. Sosyal Yapı
a. Nüfus
b. Eğitim
i. Okul Durumu
ii. Öğretmen-Öğrenci Sayısı
c. Cami-Mescit ve Dini Görevliler
d. Sağlık Tesisleri ve Personel Durumu
e. Köydeki Kamu Görevlileri
f. Örgütlenme Durumu
g. Turizm Potansiyeli
3. Ekonomik Yapı
a. Tarım
b. Hayvancılık
c. Ormancılık
Değişim süreci toplum kalkınmasının temelini oluşturmaktadır. Toplum
kalkınmasının ana ilkelerinin saptanmasında toplumsal değişim sürecini ortaya
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koyabilecek bazı göstergelerin belirginleşmesi gerekmektedir. Bu amaçla
toplumsal değişim sürecinin göstergeleri, köyler için aşağıdaki gibi saptanmaya
çalışılmıştır.
 Köydeki iş gücünün niteliği ve niceliği; yapılacak kalkınma
çalışmaları bu işgücü niteliği oranında başarıya u laşabilecektir.
 Köy dışına çıkma sıklığı ve eğilim; köyde yaşayan insanların
pazara yönelik ne türlü bir ilişki içerisinde olduklarını ortaya koyacaktır. Diğer
yandan, köy dışındaki dünyadan etkilenme ve gelişimleri görerek bunlara istek
oluşmasını sağlayacaktır.
 Üretimin gerçekleştiği alanlar temel geçinme kaynağıdır. Bu
nedenle doğal kaynakların genel olarak köydeki dağılımı ve kullanma durumu;
ekonomik gücün niteliğini ve kaynağını ortaya koyması bakımından son derece
önemli bir unsurdur. Hakim üretim ilişkilerinin belirlenmesi, yapılacak
çalışmaların başarıya ulaşmasında en önemli noktayı oluşturmaktadır.
 Toplumsal gelişme için, bir gereksinme yaratmada etkili unsur
olarak köyde kimlerin daha çok dinlenildiği; kırsal alan kalkınmasında yerel
topluluğun örgütlenmesi ve yeniliklerin benimsenmesinde lider kişilerin ortaya
konması gerekmektedir. Yapılacak çalışmaların hemen benimsenmesi
beklenilmemelidir. Kırsal toplumlarda yeniliklerin benimsenebilmesi, değişik
uygulamaların yaşama geçirilebilmesi, ancak yerel toplulukların liderlerinin
olumlu yaklaşımıyla olanaklıdır.
 Köy dışından gelen kamu görevlilerinin geliş sıklığı; yapılacak
çalışmalar için yeni fikirlerin yöreye girmesinin sağlanması açısından önemlidir.
Yerel toplulukların kendi güçlerini birleştirerek yapamayacakları çalışmaların
yöredeki kamu kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirilmesi bir zorunluluktur. Bu
durumda, topluluğun benimsediği kişi ve kuruluşların yöreye hizmet götürmesi
kaçınılmazdır.
 Köyde yardımlaşma düzeyini, kalıcı bir örgütlenme
sağlanmasında, yapılacak çalışmaların benimsenmesinde, sorunları çözebilecek
bir algılayışın oluşturulmasında, kırsal alanda yaşayan insanların birbirleriyle
olan ilişkileri ve bu ilişkinin niteliği belirlemektedir.
 Köy toplum yapısında insanların kendi yerlerini nasıl
gördükleri; toplum kalkınması sağlayabilmek için özellikle gereksinme yaratma
aşamasında önemlidir. Bireylerin toplum içerisinde kendi yerlerini
algılamalarıyla; yapılacak çalışmalara katılımları ve/veya yeni uygulamaları
benimsemeleri, kendilerini bu topluluğun bir parçası olarak görmelerinden
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geçmektedir. Kendisini ilgilendirmediğini düşündüğü bir çalışma içerinde olması
geliştirilecek kalkınma çalışmasını baştan olumsuz etkileyecektir.
 Köyde kalkınma yaratabilmek için oluşturulacak etkinliklerin
veya yeni gereksinmelerin neler olduğuna kararı, kimin veya kimlerin
verebileceği saptanmalıdır. Kırsal kalkınma amaçlı oluşturulacak yeni
çalışmaların aile bireylerince kabullenilmesi, aile içerisinde genel olarak
üretimde yoğunlukla kimin ve/veya kimlerin yer aldığının saptanması aşamaları
önemlidir. Aile reisi erkek tarafından verilen bir karar uygulayıcısı olacak kadın
tarafından benimsenmezse veya bilgilendirilmezse, bu çalışmanın gelişmesinden
bahsedilemeyecektir. Üretimde emek sağlayanın tüketim veya ticari konularda da
karara katılması yapılan çalışmanın başarısını doğrudan etkileyecektir.
 Köyde örgütlenme durumu; kırsal alandaki kitlenin ekonomik,
sosyal sorunlarını çözebilmek amacıyla bir araya gelerek güç birliği
yapabilmeleri ve bu birliği kalıcı kılabilmeleri bakımından önem taşımaktadır.
Eğitsel yaklaşımlardan yararlanma, yerel önderliği geliştirme ve kalkınmaya
halkın katılımı açısından ortak yanları bulunan toplum kalkınması ve örgütlenme
birbirini tümleyen, birbirine karşılıklı olarak yardımcı olan iki hareket olarak
ortaya çıkmaktadır.

Köye ne tür yatırımların yapılması gerektiğinin belirlenmesi;
toplum kalkınmasının ana öğelerinden birisi olan destekli imecenin bir şeklidir.
Toplum kalkınmasının, köye yönelen diğer çalışmalardan ayırt eden en önemli
özelliklerinden biri, çalışmaların halkın kendisi tarafından belirlenmesidir.

Köyler için yapılan bazı sosyo-ekonomik göstergeler: Fiziki
yapı altında irdelenen diğer verilerden; mahalle-hane sayısı, yol-ulaşım alt yapısı,
elektrik-su ve telefon durumu vb. gibi veriler ile sosyal yapıya yönelik olarak;
nüfus kapsamında; hane başına ortalama nüfus, 1955-1975 dönemi ile 1990-2000
dönemi nüfus artış hızları, nüfus bağımlılık oranı, köyler bazında hane başına
aktif çalışabilir nüfus potansiyeli vb. gibi veriler EK 1’de sunulmaktadır.
4.1.1. Altınkaya Köyü
4.1.1.1. Fiziki yapı
Köyün Tarihçesi: Altınkaya köyü sakinleri; kökeninde Karamanoğulları
boyu ile bağlantılı olup göçebe olarak Yörük hayatı yaşamakta iken 1850 yılında ,
köyün şu anki yerine yerleşmiş ve bölgedeki Zerk harabeleri ve antik tiyatrodan
dolayı Zerk adını almıştır. 1960 yılında Altınkaya ismini almıştır. Mahalle–
Hane Sayısı: Altınkaya köyü beş mahalleden oluşmaktadır. Köye yönelik veriler
çelişkiler içermektedir. Zaman içerisinde Manavgat Kaymakamlığı’nca yapılmış
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olan saptamalardan (Köy Devir ve Teftiş Raporu, Köy Envanter Formu vb.)
edinilen bilgilerde tutarsızlıklar görülmektedir.
Elektrik-Su-Telefon Durumu: Köyün elektrik şebekesi sayısı 5’tir. İçme suyu
şebekesi bulunmamaktadır. Köyde 11 içme suyu amaçlı çeşme bulunmaktadır.
Ayrıca köy 2 su deposuna sahiptir. Evlerde telefon bulunmaktadır. Ancak genel
kullanım için ankesörlü telefon bulunmamaktadır. Köyün turizm potansiyeli
düşünüldüğünde, ankesörlü telefon olanağı gereklidir. Köyün içme suyu
yoksunluğu önemli bir problemdir. Bu sorunun binlerce yıl öncesinde
çözümlenmiş olduğu düşünüldüğünde, bu sorun çok dikkat çekicidir. Bu nedenle
öncelikle aşılacak sorunların başında, içme suyu olanağının sağlanması
gelmektedir. Bu sorunu; köy mahalleleri arasındaki ulaşımda kullanılan yol
kalitesinin iyileştirilmesi takip etmektedir. Köyün elektrik problemi
bulunmamaktadır.
4.1.1.2. Sosyal Yapı
Nüfus: Bölge köyleri içerisinde; Beşkonak merkez ve Karabük köyleri
dışında; 1955-1975 yılları arasında, nüfus artış hızı pozitif olan köy
bulunmamaktadır. Bu süreçte, diğer köylerde bir göç olduğu görülmektedir.
Altınkaya köyünde de 1955-1975 yılları arasında nüfus azalması yaşanmıştır.
Köyün 1955-1975 yılları arasındaki nüfus artış hızı (-) % 0 4,30’dur. Köy
nüfusuna yönelik, oldukça çelişkili veriler bulunmaktadır. DİE dışında,
Manavgat Kaymakamlığı verileri ile yöredeki veriler arasında önemli farklılıklar
bulunmaktadır. Bu nedenle verilerin dikkatle irdelenmesi ve test edilmesi
gerekmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü verileri dikkate alındığında; 1990 ve
2000 yılı nüfus sayımlarına göre, köyün yıllık nüfus artış hızı (-) % 0 8,97’dir.
1955-1975 yılları arasındaki nüfus artışı ile 1990-2000 yılları arasındaki nüfus
artış hızı irdelendiğinde; köyün, 1955’den günümüze nüfus artış hızının negatif
yönlü olduğu ve göçün hala artan oranda sürdüğünü göstermektedir.
Köy envanter verilerine göre köy nüfusu 800; Köy Devir ve Teftiş
Raporu’nda 798; yöre verilerine göre ise 686’dır. Görüldüğü gibi değişik
kaynaklarda köy nüfusları farklı bulunmaktadır. Yöre verileri dikkate alınarak
yapılan irdelemeler aşağıda sunulmaktadır: (164 hane ve 625 nüfus
bulunmaktadır. Hane başına düşen ortalama nüfus 4,2’dir.)
Altınkaya köyünde nüfusun bağımlılık oranı 1 kırsal alanda önemli bir
göstergedir. Özellikle kırsal kalkınma potansiyeli saptamada göz önünde
tutulması gerekli kriterlerden birisi olarak kullanılmalıdır. Bağımlılık oranı;
üretim-tüketim dengesini sağlamak için, üretime katılanların kendileriyle birlikte
1

Bağımlılık oranı; çalışma çağı dışı nüfusun, çalışma çağındaki nüfusa oranının yüzde
ifadesidir.
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üretime katılmayanlara da yetecek kadar üretimde bulunması gereğinin ne oranda
gerçekleştiğini göstermektedir (ZAİM 1992). Altınkaya köyü için nüfus
bağımlılık oranı % 53,19’dur. Nüfusa yönelik önemli bir niteliği de aktif

çalışabilir nüfus potansiyeli oluşturmaktadır.2
Eğitim: Köy nüfusunun % 85’i okuma yazma bilmektedir. Köyde
yaşayan nüfusun büyük bir bölümü ilkokulu bitirmiştir. Yüksek okulda eğitimli
nüfus bulunmamaktadır. Okul Durumu: Köydeki 2 ilkokuldan biri kapanmıştır.
Köy merkezindeki 2 sınıflı okul kullanılmaktadır. 8 yıllık temel eğitimin ilk 5
sınıfı burada eğitimini yapmakta, genellikle daha sonra Beşkonak merkezi olan
Bozyaka köyündeki Temel İlköğretim Okulu’na devam edilmektedir. ÖğretmenÖğrenci Sayısı: Altınkaya köyü ilkokulunda iki öğretmen görev yapmaktadır.
Yabancı dil bakımından kendini geliştirmiş köy öğretmeninin aynı zamanda
iklim verilerine yönelik değerlendirmeleri mevcuttur. Aynı kişi 2000 yılından
önce 3-5 yıl süre ile Ballıbucak köyünde de eğitim vermiştir. Bu süre içerisinde
de bu yörenin iklim verilerine yönelik saptamaları bulunmaktadır. Bu veriler
yapılacak bazı tarımsal çalışmalarda dikkate alınmalıdır. Altınkaya İlköğretim
Okulu’nda toplam 27 öğrenci bulunmaktadır. Cami-Mescit ve İmam Durumu:
Köyde 1 cami ve 1 mescit bulunmaktadır. Köy imamı bulunmadığından bu görev
vekaleten yürütülmektedir. Sağlık Tesileri ve Personel Durumu: Köyün
herhangi bir sağlık tesisi ve dolayısıyla sağlık personeli bulunmamaktadır. Sağlık
hizmetleri için Beşkonak merkezindeki Bozyaka köyü sağlık ocağı ve Manavgat
ilçesi imkanlarından yararlanılmaktadır. Köydeki Kamu Görevlileri: Köyde
Kültür Bakanlığı’nın Müze Müdürlüğü’ne bağlı bir görevlisi ile eğitim amaçlı
öğretmenden başka kamu görevlisi bulunmamaktadır. Örgütlenme Durumu:
Altınkaya köyünde çalışmalarını sürdüren herhangi bir örgütlenme modeli
bulunmamaktadır. Yıllar önce kurulmuş, ama yürütülemeyerek kapanmak
durumunda kalmış bir kooperatifleşme olayı yaşanmıştır. Yöre halkının
üretimlerinin pazarlanmasını ve üretime yönelik ucuz girdi sağlayacak bir
örgütlülüğe gereksinimi bulunmaktadır. Özellikle halkın bazı gruplar arasında
taraf olmak durumunda olmasından kaynaklanan sosyal sorunlar yaşanmaktadır.
Bu sorunların yaşanmasındaki temel etki de bir örgütlenme kurulmamış veya
yürütülememiş olmasındandır. Köyün komşu köylerle sorunu bulunmamaktadır.
Toplumsal olaylarda karşılaşılan önemli sorun, kız kaçırma olayları ile tarla
alanlarındaki sınır anlaşmazlıklarıdır. Turizm Potansiyeli: Köy içerisindeki
ZERK Harabeleri ile köy çıkışındaki ANTİK KENT köyün görülmeye değer
2

Aktif Çalışabilir Nüfus Potansiyeli: 0-14 yaş grubu 0,5 katsayısı, 15-64 yaş grubu
erkek 1,0 kat sayısı ve 65 + yaş grubu ise 0,3 kat sayısı ile eşdeğer görülmüştür. Yine bu
yaklaşımda 0-14 yaş grubu ile 65 + yaş grubunun yıllık çalışma gün sayısı 90, 15-64 yaş
grubunun yıllık çalışma gün sayısı ise 180 iş günü olarak kabul edilmiştir.
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bilinen alanlarıdır. Altınkaya köyü ASPENDOS’tan, Isparta ili Beyşehir’e
uzanan antik “KRAL YOLU” üzerindedir. Bu alana yönelik gerekli ön inceleme
ve işaretlemeler GEF II Projesi uzmanları tarafından yapılmıştır. Köye ulaşan
yola bağlantılı olan ve köy tarım alanları ile orman alanlarından geçen , yaklaşık 2
saat süren bir yürüyüş patikası (traking yolu) da tespit edilmiştir. Bu yol
üzerindeki jeolojik oluşumlar dikkat çekicidir. Bu güzergaha benzer birkaç
güzergah daha oluşturulması söz konusudur. Köyün tarım alanlarının bir bölümü
kanyona yakın alanlardadır. Bu alanların ve kanyon kenarına yönelik yürüyüş
alanlarının tespitinin, proje yönetimi tarafından tamamlanması gerekmektedir.
Bunun yanında “METEOR ÇUKURU” diye bilinen saha ayrıca önemli bir
traking potansiyel alanıdır. Yöredeki doğal “servi ormanı” yürüyüş parkuru
olarak güç sayılabilecek bir traking potansiyelidir. Bu alan üzerinde , küçük ve
büyük değişik güçlük derecelerinde yürüyüş parkurlarının tespiti gerekmektedir.
Bu alan için önemli bir kısıdı; “biyolojik çeşitlilik koruma rezerv alanı” olma
özelliği oluşturabilir. Bu nokta dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması
gerekir. Köy, turizm amaçlı oldukça büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın
bu potansiyel gereği gibi yaşama geçirilememektedir.
4.1.1.3. Ekonomik Yapı
Bu bölümde; köyde ekonomik yapı, temel geçim kaynakları
incelenmiştir. Tarım ve hayvancılık köyün temel geçim kaynağıdır. Köy turizme
yönelik olarak antik Selge-Zerg Kenti kalıntılarını içerdiği için önemli bir
potansiyele sahip bulunmaktadır. Ancak bu potansiyel henüz uygun bir sistem
kurarak kullanılamamaktadır. Yaz aylarında, kadınlar ve genç kızlar çoğunlukla
yaptıkları el işlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Satılan
ürünler arasında ahşap oyma, kaşık vb. ürünler de bulunmaktadır.
Tarım: Altınkaya köyünün temel tarım alanlarına ilişkin çelişkili veriler
bulunmaktadır. Bu verilerin test edilerek tek bir standarda indirgenmesi
gerekmektedir. Örneğin Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü’nün 1997 ve 2000 yılı
Tarım Sayım Envanterleri birbirleriyle uyuşmamaktadır. Benzer şekilde
Manavgat İlçe Kaymakamlık verilerinde de tutarsızlıklar bulunmaktadır.
Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü verilerine göre; Altınkaya köyü 1385 dekar
ekilen araziye sahip bulunmaktadır. Bu alanın 1040 dekarı buğday, 208 dekarı
arpa, 138 dekarı ise yulaf üretimine yöneliktir. 2300 dekar çayır ve mera alanının
bulunduğu görülmektedir. Oysa Köy Envanter Formu verilerine göre , Altınkaya
köyünün 25.000 dekar arazisi bulunmaktadır. Köyün sulanabilir tarım alanı
yoktur. Altınkaya köyü, meyve üretim potansiyeli de yüksek olan bir köydür. Bu
anlamda en önemli meyve üretimi üzümdür. Bunu kestane izlemektedir. Ayrıca
kiraz ve vişne de yetişmektedir. Özellikle üzüm, öz tüketime yöneliktir.
Genellikle pekmez olarak kullanılmaktadır. Üzüm tamamen geleneksel
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koşullarda; bağcılık işletmeciliğinden uzak bir yapıda üretilmektedir. Kestane
üretimi de öz tüketim ağırlıklı üretilmektedir. Yöredeki yaşlı kestane
ağaçlarından çırparak üretim gerçekleşmektedir. Kestane üretiminin küçük bir
bölümü pazara sunulmaktadır.
Hayvancılık: Altınkaya köyü, 3500 küçükbaş hayvan ile 300 büyükbaş
hayvana sahiptir. Ayrıca 600 kovan olduğu, Köy Envanter Formu’ndan tespit
edilmiştir. Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü verilerine göre; 254 melez büyükbaş
hayvan bulunmakta, küçükbaş hayvan bulunmamaktadır. Hayvansal ürünler
genellikle işletmelerin öz tüketimine yönelik kullanılmaktadır. Kurban bayramı
sürecinde, özellikle küçükbaş hayvanlar pazara sunulmaktadır. Yörede
hayvancılık açık alanda otlatma şeklinde yürütülmektedir. Köy iki bölüme
ayrılarak tarımsal üretim yapılmaktadır. Üretime ayrılan birinci bölümde ekim
işleri yapılınca, nadasa bırakılan ikinci bölümde hayvanlar serbest bir şekilde
otlatılmaktadır. Köyün yaylasında da hayvan otlatma nisan başından kasım
ortalarına kadar sürmektedir. Keçiler, tüm yıl, alanda serbest olarak
otlatılmaktadır. Keçi otlatılması için ayrıca bir çoban tutulmamakta, aile
içerisinde nöbetleşe olarak ve genellikle bayanlar tarafından yapılmaktadır .
Ormancılık: Altınkaya köyü, ormancılık çalışmalarına, yakacak ve
yapacak odun kullanım sorunları nedeniyle taraf olmaktadır. Köyün tapu ve
kadastro iş ve işlemlerinin yerine getirilememesiyle sorunlar yaşa nmaktadır.
Eğimli bir yamaçta yer alan köyün üst yamacındaki orman alanlarında, oldukça
yeterli düzeyde, devrilmiş odun materyali bulunmaktadır. Ancak yakacak odun
sorunu köyden uzak alanlardaki devriklerin üretimi ile olanaklı olabilecekken bu
işin güçlüğü nedeniyle bu tür bir yaklaşıma halk yanaşmamaktadır. Bu alanların
bölmeler bazında tespitinin ilgili birim tarafından yapılarak mevcut odun
materyalinin miktarının saptanması gerekmektedir. Bu saptama ışığı altında
planlama yapılarak yakacak odun gereksinimi planlanmalıdır. Diğer yandan
Altınkaya köyü sınırlarına yönelik Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro
Koordinasyon Komisyon Başkanlığı verileri irdelendiğinde önemli bir nokta
ortaya çıkmaktadır. Altınkaya köyünün park dışında da orman alanları ile
sınırları bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle köyün 6831 sayılı Orman
Yasasınca bazı haklarının yaşama geçirilme olanağı bulunmaktadır. Bu yaklaşım
Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ile değerlendirildiğinde ve karşılıklı bazı
noktalarda anlaşma sağlandığında, bu köyün sınırlı da olsa ormancılık
çalışmalarından yararlanması olanaklı olacaktır. Bu durum; köylü -park yönetimi
arasındaki ilişkilerin daha olumlu bir düzeye getirilmesinde kullanılmalıdır.
Köyde bulunan marangoz atölyesi de ahşap el sanatlarının geliştirilmesinde
kullanılmalıdır. Köyde üretimi yapılan kekik de ormancılık çalışmalarına konu
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olmaktadır. Köyde kurulmuş bir örgütlenme olmadığı için, kekiğin pazara
sunumunda bazı zamanlarda sorunlar yaşanmaktadır.
4.1.2. Ballıbucak Köyü
4.1.2.1. Fiziki Yapı
Köyün Tarihçesi: Ballıbucak köy halkı da Altınkaya köy halkı gibi
Karamanoğulları kökeninden olup Yörük hayatı yaşamaktadır. 1780 yılında,
köyün şu anki bulunan yerinde yerleşik hayata geçilmiştir.1839 yılında köy
statüsü almıştır. Mahalle ve Hane Sayısı: Delisarnıç, Merkez ve Dutluca
mahallelerinden oluşan Ballıbucak köyü için farklı nüfus saptamaları olmasına
rağmen DİE verileri ışığı altında, köylerin nüfusu EK 1’de yer almaktadır. 98
haneden oluşan Ballıbucak köyünde, hane başına ortalama nüfus 3,8’dir. Köyde
hane büyüklüğü; en düşük 2, en fazla 15 civarında olup bu ailelerin
çoğunluğunun yapısı çekirdek ailedir. Köyün kış ve yaz aylarındaki nüfusu
oldukça değişkendir. Ballıbucak köyünde; yazın 200, kışın ise 80 civarında hane
bulunmakta, köy nüfusu da buna bağlı olarak yazın 1000’in üzerinde, kışı n ise
450 civarında olmaktadır. Yaz aylarında, genelde Antalya ilinde bulunan
köylüler, geleneksel olarak yaz aylarında köylerine gelerek burada
kalmaktadırlar. İlde gelir durumu oldukça iyi olan aileler vardır. Bunların
köylerine yaptırdıkları konutlar köy yapı tarzının dışında, katlı veya dubleks vb.
şeklindedir.
4.1.2.2. Sosyal Yapı
Nüfus: Köyün Kaymakamlıkta bulunan “Köy Devir Teftiş Raporu” ve
“Köy Envanter Raporu” bilgileri ile DİE bilgileri örtüşmemektedir. Bu nedenle
de bazı veriler diğer kaynaklardan sağlanmıştır. Ballıbucak köyünde ortalama
hane başına düşen nüfus oranı 3,3’tür. 1990 ile 2000 yılı nüfus verileri dikkate
alındığında, yıllık nüfus artışı % 0 (-)4,92’dir.
Ballıbucak köyündeki nüfus durumunun 1955 ile 1975 yılları arasındaki
gelişim incelendiğinde; yörede nüfus artış hızında önemli bir düşüş yani göç
olduğu görülmektedir. Oysa 2000’li yıllara gelindiğinde, bu durum giderek
yavaşlamış olmakla birlikte küçük bir nüfus artışı negatif yönlü görülmüştür.

Ballıbucak köyü nüfusun bağımlılık oranı kırsal alanda önemli bir
göstergedir. Ballıbucak köyü için nüfus bağımlılık oranı % 40,45’dir.
Ballıbucak köyüne yönelik aktif çalışabilir nüfus durumu Çizelge 12’de
sunulmaktadır. Bu değerler bölge köyleri ile oransal olarak
karşılaştırılacaktır. Ballıbucak köyü bazında, 15-64 yaş arasındaki aktif
nüfusa bağlı olarak aktif çalışabilir nüfus potansiyelinin ağırlıkta olduğu
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görülmektedir. Bu durum kırsal alanda yapılacak, özellikle kalkınma
planlamalarında önemli bir unsurdur. Yapılacak planlamaların,
oluşturulacak projelerin dayanacağı işgücü kaynağı bakımından gereklidir.
Eğitim: Köy halkının çoğunluğu okuryazar olup % 80’i ilkokul mezunudur.
Okul Durumu: Köyün bir okulu bulunmaktadır. Okul 1 dersliklidir. 5 yıllık
öğretim dışındaki öğrenciler Bozyaka Yatılı Pansiyon İlköğretim Okulu’nda
eğitim görmektedir. Bazı aileler de okul sorunu nedeniyle Serik ilçesine veya İl’e
göç etmişlerdir. Son 5 yılda, köyden 10-15 hane Antalya ve ilçelerine çocuklarını
okutmak veya çalışmak için göç etmiştir. Okulun, gelecek süreçte öğrenci
yetersizliği nedeniyle kapanması olasılığı bulunmaktadır. Öğretmen lojmanı
olarak okulun bir odası kullanılmaktadır. Öğretmen-Öğrenci Sayısı: 2003 yılı
öğretim dönemi öğrenci sayısı 21’dir. Manavgat’tan haftalık gelip giden 1
öğretmeni bulunmaktadır. Cami-Mescit ve İmam Durumu: Köyün bir adet
camisi ve imamı bulunmaktadır. Sağlık Tesisleri ve Personel Durumu: Köyde
eski bir sağlık ocağı vardır. Bugünkü durumu itibarıyla kullanılır olmaktan
uzaktır. Bölge genelinde, Bozyaka köyünde bulunan sağlık ocağı ile bu
sorunlarını çözümlemektedirler. Genelde Manavgat ve Serik ilçesinde veya İl’de
sağlık sorunlarına çözüm aramaktadırlar. Kamu Görevlileri: Köydeki iki kamu
görevlisi köyün imamı ve öğretmenidir. Örgütlenme Durumu: Ballıbucak
köyünde oluşturulmuş bir örgütlenme durumu yoktur. Herhangi bir dernek veya
kooperatif bulunmamaktadır. Yol ve su gibi işler imece ile yapılmakta , imeceye
katılım düzeyi de oldukça yüksek olmaktadır. Köyün genelinde, köylülerin
herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamaktadır.
Köydeki ilk örgütlenme çalışmaları “Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal
Kaynak Yönetim (GEF-II) Projesi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda, her mahalleden iki kişiden oluşan ve mahalle muhtarının doğal üyesi
bulunduğu köy meclisi kurulması sağlanmıştır. Köye yönelik sorunların
çözümünde ve alınacak kararlarda ortak sorumluluk sağlanmasında, bu meclisin
kararlarının tanınması yönünde ortak ilke kararına varıldığı bir sosyal mekanizma
kurulmuştur. Turizm Potansiyeli: Ballıbucak köyü önemli turizm kaynak
değerlerine sahip bulunmaktadır. Bunların başında Bozburun Dağı ve
Kuyucakbaşı, Gölcük, Güllüyurt ve Kurucaova olmak üzere toplam 4 adet
yaylaları gelmektedir. Bunu sarnıçlar, jeolojik oluşumların sonucu ortaya çıkan
ve yerel halk tarafından “Şeytan Kayalar” olarak adlandırılan jeolojik değerler,
yaşlı kestane ağaçlarının ve ıhlamur gibi diğer bazı yapraklı türlerin de
bulunduğu peyzaj değeri yüksek alanlar ile “Kral Yolu” olarak adlandırılan tarihi
yol güzergahının bu köy sınırlarından geçmesi önemini artırmaktadır. Köylüler,
turizmi gelir getirici bir faaliyet olmaktan çok misafirperverliklerini göstermek
için bir fırsat olarak gördüklerinden dolayı, mevcut koşullar altında gelen
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ziyaretçiler üzerinden satış yaparak (yiyecek, hediyelik eşya vb .) gelir elde
edememektedirler. Bu sistemin oturtulabilmesi için, öncelikle turizmin gelir
getirici bir faaliyet olduğu ve bu kapsamda; ne tür faaliyetler karşılığında, ne gibi
gelirler elde edebilecekleri konularında eğitim almaları gerekmektedir.
4.1.2.3. Ekonomik Yapı
Köyün temel ekonomik yapısı, tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Mevsimlik çalışmaya giden yok denecek kadar azdır; ancak köy dışında
çalışmaya istek vardır ve iş imkanları doğduğunda değerlendirilmektedir.
Mevsimlik çalışmaya gidenler; kazandıklarıyla ancak kendi ihtiyaçlarını
karşılamakta, köye herhangi bir gelir getirememektedirler. Köyün tarımsal geçim
kaynakları arasında; hububat tarımı ve kısmen meyvecilik; hayvancılıkta,
küçükbaş hayvancılık ve arıcılık ve az da olsa turizm gelmektedir. Balıkçılık, köy
dışı mevsimlik işçilik, sebzecilik ve orman işçiliği imkanları çok sınırlıdır.
Tarım: Ballıbucak köyü tarım alanları son derece sınırlı bir köydür.
Alanlar küçük ve çok parçalıdır. Geleneksel tarım işletmeciliği hakimdir. Temel
üretim hububattır. Hububat üretiminde başlıca üretilen ürünler; buğday, arpa ve
mısırdır. Üzüm, kestane ve ceviz yetiştirilen diğer ürünlerdir. Tarım alanlarının
tümü kuru tarım alanıdır. Aileler; sebze gereksinimini son derece küçük
alanlarda, kendi öz gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla yapmaktadırlar.
Geleneksel tarım uygulaması bazında, küçük alanlar hayvan gücüyle
işlenmektedir. Kullanılan tohum girdisinde de verimli ve kaliteli tohum kullanma
alışkanlığının olmaması üretimdeki verim kayıplarının artmasına nede n
olmaktadır.
Hayvancılık: Yörede hayvancılık geleneksel metotlarla yapılmaktadır.
Yaz mevsiminde; gündüzleri ormanda ve yaylada-dağda, geceleri evlerin
önündeki ağıllarda otlatma uygulanmaktadır. Hayvanlar kış mevsiminde ; büyük
çoğunluğu yaylalardaki ağıllarda, dışardan sağlanan otla ve çoğunlukla da
ormandan dal kesme yoluyla sağlanan materyalle beslenmektedir. Hayvansal
ürünler kendi öz tüketimleri için kullanıldığı gibi, köydeki hayvan varlığı fazla
olan ailelerdeki hayvansal ürünler ilçe merkezi veya il merkezindeki akrabalar
aracılığı ile pazarlanmaktadır. Nisan-Ekim döneminde, köyde yaylamaya gelen
ailelere de hayvansal ürün pazarlandığı görülmektedir. Ancak bu durum son
derece sınırlıdır. Belirtilen süreler için gelen ailelerin büyük çoğunluğunun bu
dönemdeki gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1-2 hayvanı bulunmaktadır.
Köyde arıcılık önemli bir gelir kaynağıdır; fakat yaygınlaşamamıştır. Bilinçli bir
arıcılık yapılmamaktadır. Genellikle kekik balı üretimi olduğu için, bal
pazarlamasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Buradaki önemli sorun bal
verimi düşüklüğüdür. Köyde; yaklaşık 500 adet gıcık sığır denilen büyükbaş
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hayvan, 2000 civarında da küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 50 kadar at, 10 kadar
merkep bulunmakta ve bu hayvanlar da taşıma ve tarla sürme amaçlı
kullanılmaktadır. Hayvan beslemede kullanılan yemlerden; saman, arpa ve mısır
kendileri tarafından yetiştirilmektedir. Fakat üretim yeterli olmadığından, yonca,
kuru ot, küspe ve fabrika yemi satın alınmaktadır. Yonca çok az kullanılmakta ,
korunga ise hiç kullanılmamaktadır. Hayvansal ürünlerden canlı hayvan , il ve
ilçe pazarlarında kurban bayramından önce, tanesi 50-250 milyon TL (2003 yılı
fiyatı ile) arasında değişen fiyatlarla yöre halkına satılmaktadır. Ballıbucak’ta 15
adet ağıl vardır.
Ormancılık: Köyün genel sınırları ormanlarla çevrilidir. Ekonomik
etkinlikler için kullanılan alanlardan; tarım alanları, hayvan otlatma alanları ve
mer’a alanları henüz, kadastro çalışmaları tamamlanamadığından, belirli değildir.
Tüm alanı Milli Park alanı sınırları içerisinde kalan köy, Ballıbucak köyüdür.
Ormancılık çalışmalarına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı için de
ormancılık gelirleri bulunmamaktadır. Genel olarak köylüler yakacak ihtiyacını
ormandan sağlamaktadırlar. Merkez mahallesi dışında, yıllık kullanılan odun
miktarı 15 tonu yani yaklaşık olarak 40-45 steri bulmaktadır. Merkez
mahallesinde bu kullanım, yıllık, yaklaşık 10 ton civarında yani 30 steri
bulmaktadır. Köyde ORKÖY kredisi kullanan üreticiler olmuştur. Fakat beklenen
sonuç sağlanamamıştır. Odun dışı orman ürünlerinden; kekik, kestane ve hane
ihtiyacını ancak karşılayacak miktarda ceviz üretimi yapılmaktadır. Bölgedeki
kestane ağaçları oldukça yaşlıdır. Özellikle bu alandan sağlanan tohumlardan
üretilmiş
fidanlarla
uygun
alanlarda,
kestane
fidan
dikiminin
yaygınlaştırılmasının sağlanması, gelir getirici yaklaşımlarda önemli bir etki
yapacaktır. Ancak bu noktada kestane dikiminin yaygınlık kazandırılmasında ,
halk arasında oluşabilecek yanlış algılamaların, önceden iyi bir eğitim ve
bilinçlendirme çalışması yapılmadan oluşturulmaması son derece gereklidir.
Mer’a alanlarının kullanımı açısından da problemler bulunmaktadır. Köy
genelinde kullanılan mera alanlarının “planlı bir kullanım” ve “mera ıslah
yaklaşımı çerçevesinde kullanım” gibi yaklaşımların mutlaka yaşama geçirilmesi
gereklidir. Yörede temel geçim kaynağı durumundaki hayvancılığın Milli Park
yönetimi tarafından yasaklanacağı konusunda genel bir kaygı bulunmaktadır. Bu
kaygının giderilmesi ön koşulunun, planlı otlatma ve mera ıslah çalışmalarına
katılmaları koşuluyla sağlanması stratejisi mutlaka yaşama geçirilmelidir. Köy
sınırlarındaki orman alanlarında, restorasyona muhtaç, oldukça geniş orman
potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin restorasyon çalışmalarıyla
kullanılması gereklidir. Bu yolla halkın bazı ekonomik kazanımlar elde etmesi
sağlanırken yaygın olan bazı kanıların kırılması sağlanmalıdır. Restorasyon
çalışmalarında köyün yakacak odun kullanım gerçeği dikkate alınmalı , bu nokta
gözden uzak tutulmamalıdır.
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4.1.3. Bozyaka Köyü
Köyün Tarihçesi: Beşkonak-Bozyaka köyü de Karamanoğulları
kökeninden gelmektedir. 1825 yılında, en eski yerleşim yeri olan Köylüler
mahallesinde yerleşik düzene geçilmiş ve 1840 yılında köy statüsü alınmıştır.
1950 yılından itibaren, Köylüler mahallesinden güney ve doğu istikametlerinde,
yerleşim ırmağın kenarına kaymıştır.
4.1.3.1. Fiziki Yapı
Mahalle-Hane Sayısı: Karadağ Dağı, Samayıl ve Kızılpınar Yaylaları,
Olukköprü Köprüsü, Köprüçay Irmağı Bozyaka köyünün önemli kaynak
değerleridir. Ayrıca tarihi su kemerleri bulunmaktadır. Köyün 11 adet mahallesi
olup bunlar; Ördekli, Çay, Köylüler, Yarış, Garaj (merkez), Yardibi, Köklük,
Deliler, Karadağ, Boğaz Ağzı ve Bozlar mahalleleridir. Köyün 417 hanesi
bulunmaktadır. Hane başına ortalama nüfus ise 5,77’dir. Elektrik-Su-Telefon
Durumu: Köyün elektriği, telefonu ve su şebekesi bulunmaktadır. Köyde 6 adet
elektrik şebekesi, 2 adet su şebekesi, 2 adet ankesörlü telefon vardır. Karadağ’da
TV verici istasyonu mevcuttur. Diğer köylerle kıyaslandığında; Bozyaka
köyünde çok miktarda bakkal ve restoran vardır. Araç-Gereç Varlığı: Köyde 35
traktör, 42 binek otosu, 35 kamyon, 18 minibüs bulunmaktadır.
4.1.3.2. Sosyal Yapı
Köyde dinsel ağırlıklı grupların önemli bir etkisi bulunmaktadır. Köyün
3/4’ü bu grubun etkisiyle hareket edebilmektedir. Grubun bir de yatılı pansiyonu
bulunmaktadır. Nüfus: Bozyaka köyü nüfusu değişik kaynaklarda farklı
belirtilmektedir. DİE verilerine göre, on yıllık nüfus artış hızı % 0 (+)42,64’tür.
Bu oldukça yüksek bir değerdir. Köyün nüfusu, aslında 2000 yılında belirtilen
kadar değildir. Bu nüfus sayımında köy halkı, belediyelik olabilmek amacıyla
nüfusunun yüksek olmasını sağlayacak çeşitli uygulamalarda bulunmuştur.
Bozyaka köyünün, 1955-1975 yılları arasındaki nüfusa artış hızı da % 0
(+)17,18’dir. Bölgedeki köyler içerisinde, bu dönemde nüfus artış hızının en
yüksek olduğu köy Bozyaka köyüdür. Süreç içerisinde, köyde önemli düzeyde
ilçe ve il merkezine göçler yaşanmıştır. Fakat 1990 yılından itibaren rafting
etkinliğinin giderek gelişmesi ve büyük bir ekonomik rant haline gelmesi
nüfusun yerinde kalmasını veya göçün azalmasını sağlamıştır.

Bozyaka köyü nüfusun bağımlılık oranı kırsal alanda önemli bir
göstergedir. Bozyaka köyü için nüfus bağımlılık oranı % 32,63’tür. Köyün
nüfusunun yaş gruplarına dağılımına bakıldığında; aktif çalışabilir nüfusun
oranının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bozyaka köyündeki “aktif
çalışabilir nüfus potansiyeli”nin diğer köylerden daha yüksek olduğu
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görülmektedir. Ancak “kırsal kalkınmada çalışabilir nüfus potansiyel
endeksi” açısından irdelendiğinde, bu değer düşmektedir. Eğitim: Diğer
köylere 8 yıllık eğitim veren bu okula, taşımalı olarak öğrenciler
gelmektedirler. Okul Durumu: Köyde 3 adet ilkokul bulunmakta;
bunlardan iki tanesi 5 yıllık olup diğeri 8 yıllıktır. Köydeki 8 yıllık okul
kullanılmaktadır. Bu okulun yatılı pansiyonu bulunmaktadır. ÖğretmenÖğrenci Sayısı: Köyde 8 yıllık bölge yatılı ilköğretim okulu ve pansiyonu
bulunmaktadır. Okuldaki öğretmen sayıları sürekli olarak değişmektedir.
Okuldaki öğrenci sayısı ise 370-420 arasında değişmektedir. Cami-Mescit
ve İmam Durumu: Köyde 4 cami vardır. Bu camilerde 3 imam
bulunmaktadır. Ayrıca köyün merkez köy yapısından kaynaklanan
konumundan ve köy içerisinde bulunan gruplar arasındaki rekabet
ortamından kaynaklanan yeni iki cami inşaatı da sürmektedir. Sağlık
Tesisleri ve Personel Durumu: Köyde bir adet sağlık ocağı binası
bulunmakta, ancak doktor ve hemşire her zaman bulunamamaktadır.
Sağlık sorunları için; Taşağıl, Serik ve Antalya’ya gidilmektedir. Kamu
Görevlileri: Köyde 8 yıllık ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenler,
jandarma karakolunda görev yapan askeri görevliler, Taşağıl Orman
İşletme Müdürlüğü’ne bağlı teknik ve yardımcı görevliler, imam ve sağlık
ocağı memurları bulunmaktadır. Tüm bu kamu görevlilerinin sayıları
yıllara göre değişim göstermektedir. Örgütlenme Durumu: Köyde
“Tarım Kredi Kooperatifi”, “Taşıyıcılar ve Kamyoncular Kooperatifi” ve
“Rafting Kooperatifi”, “Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” bulunmaktadır.
Muhtar, eskiden imece ile birçok işin yapıldığını; ama artık imece ile iş
yapılamadığını vurgulamıştır. Köyde kredi kullanma düzeyi açısından
Tarım Kredi Kooperatifine ait birtakım krediler kullanılmış; ancak T. C..
Ziraat Bankası kredileri kullanılmamıştır. Turizm Potansiyeli: Bozyaka
köyü, etrafındaki 8-10 köyün merkezi konumundadır. Bu köylere yönelik
olarak oluşacak turizm potansiyeli bu köyü de yakından
ilgilendirmektedir. Köyün Karadağ Dağı, Samayıl ve Kızılpınar Yaylaları,
Olukköprü ve rafting yapılan Köprüçay Irmağı turizm potansiyeli olan
kaynak değerleridir. Bunlar içerisinde; Olukköprü ve rafting yapılan
Köprüçay Irmağı en önemli turizm potansiyelidir.
4.1.3.3. Ekonomik Yapı
Köyün temel geçim kaynakları arasında; hububat tarımı (buğday, arpa,
mısır, yulaf), küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, köy dışı mevsimlik işçilik,
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sebzecilik, meyvecilik, arıcılık ve turizm gelmektedir. Turizm, özellikle rafting,
Bozyaka köyü için önemli bir geçim kaynağı olmuştur. Rafting şirketleri ve
rafting yapmak için gelen turistlere hizmet vermek amacıyla açılan restoranlar
köydeki gençlere iş imkanı sunmuştur. Köyde 6-8 bakkal ve 1 marangoz
bulunmaktadır. Bozyaka köyünün, Milli Park alanı dışındaki alanlar da olmak
üzere, önemli düzeyde keçiboynuzu üretimi söz konusudur. Alandan toplanan
yaklaşık 600 ton keçiboynuzunun, bu alanda değerlendirilmesine olanak
tanıyacak yem üretim tesisi, bu köyde sosyal ve ekonomik yapı için uyumlu
çözümler üretilmesi bakımından önemli görülmektedir.
Tarım: Bozyaka köyünün toplam arazi varlığı 12.000 dönüm civarında
olup bu toprağın hepsi de ekilebilir niteliktedir. Ancak diğer bütün köylerde
olduğu gibi, her sene bu arazinin yarısı ekilmekte, diğer yarısı da nadasa
bırakılmaktadır. Köyde hububat cinsinden buğday, arpa, mısır, yulaf;
baklagillerden fasulye, nohut, mercimek; yumrulu bitkilerden soğan, patates,
sarımsak; sebzelerden domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan; meyvelerden
elma, armut, incir, üzüm, portakal, şeftali, zeytin ; yem bitkilerinden de yonca ve
fiğ yetişmekte; tütün ya da pancar gibi endüstri bitkisi yetişmemektedir. Bunun
yanı sıra yetiştirilen ürünler büyük ölçüde hanelerin kendi ihtiyaçlarını
karşılamaya yetmekte, ürün fazlası olduğu zaman bu ürünler pazarda
satılmaktadır.
Hayvancılık: Hayvan beslemek için kullanılan yemlerden sadece küspe
ve fabrika yemi satın alınmakta; saman, arpa, mısır, yonca, korunga, kuru ot
kendileri tarafından sağlanmaktadır. Hayvansal ürünlerden canlı hayvan ,
kurbandan kurbana Serik’te (yaklaşık 250-300 milyon TL’den alıcı bulmakta
(2006 yılı fiyatı)), süt, peynir ve yağ da yine Serik pazarında satılmaktadır.
Köyde 600 büyükbaş, 1650 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Köyde arıcılık
yapan yaklaşık 20-25 hane bulunmakta, hane başına yaklaşık 8-10 adet kovana
sahip olunmaktadır. Ancak Varova hastalığı nedeniyle arılarda verim oldukça
azdır. Küçükbaş hayvanlarının tamamı 12 ay merada otlamaktadır. Ancak
merada mevcut bir otlatma düzeni bulunmamaktadır.
Ormancılık: Bozyaka köyü, Milli Park alanı dışında kalan sınırları
nedeniyle, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü’nün ilgili Orman İşletme
Şefliği’nce yörede yapılacak ormancılık uygulamalarından yararlanmaktadır.
Keçiboynuzu, kekik, şabla, karahan ve mersin yöre insanının yararlandığı başlıca
ikincil orman ürünleridir. ORKÖY uygulamaları kapsamında, yöreye süt
sığırcılığı kredisi uygulaması sağlanmıştır. Köyün önemli sorunu Milli Park
yönetimi ile olmaktadır.
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4.1.4. Çaltepe Köyü
Köyün Tarihçesi: Çaltepe köyü Karamanoğulları kökeninden olup 1820
yılında, şimdiki yerleşim yerine yerleşmişlerdir.1840 yılında, Bolhasan adıyla
köy statüsü almış, adı daha sonra Çaltepe olarak değiştirilmiştir .
4.1.4.1. Fiziki Yapı
Mahalle-Hane Sayısı: Tol, Sulu, Belen (mezra) ve Merkez
mahallelerinden oluşmaktadır. Mezra durumundaki Belen’in kullanım yoğunluğu
henüz tam olarak gelişmediği için, mahalle kapsamında değerlendirilmemiştir.
Bu nedenle köy, üç mahalle üzerinden irdelenmiştir. Çaltepe köyünün Keterez ve
Elmalı Yayla olmak üzere toplam 2 adet yaylası bulunmaktadır. Yol-Ulaşım Alt
Yapısı: Çaltepe köy yolunun büyük bir kısmı asfalttır. 2003-2004 yılında,
Değirmenözü köyü güzergahındaki yolun 8-10 km’lik kısmının tamamlanmasıyla
Tol mahallesinin yol sorununun aşılmasını sağlamıştır. Sulu ve Merkez
mahallelerinin yolu henüz stabilize yol durumundadır. Elektrik-Su-Telefon
Durumu: Köyde 3 adet elektrik şebekesi, 2 adet su şebekesi ve 2 su deposu yeri
vardır. Köyün 4 çeşmesi bulunmaktadır. Ancak genel kullanım için ankesörlü
telefon bulunmamaktadır. Araç-Gereç Varlığı: Köyde 10 traktör, 2 minibüs ve 4
kamyon bulunmaktadır.
4.1.4.2. Sosyal Yapı
Nüfus: Çizelge 22’de, Çaltepe köyünün özellikle 1990 ile 2000 yılı
nüfus verilerinin genel toplamda aynı olduğu görülmektedir. Yine bu köye
yönelik çeşitli kaynaklarda farklı nüfus verileri ile karşılaşılmıştır.
Çalışabilir iş gücüne yönelik nüfus olan 15-65 yaş grubu, diğer köylerde olduğu
gibi, bu köyde de önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Köyün hane başına düşen
ortalama nüfusu 4,0’dır. Çaltepe köyü nüfusun bağımlılık oranı kırsal alanda
önemli bir göstergedir. Özellikle kırsal kalkınma potansiyeli saptamada göz
önünde tutulması gerekli kriterlerden birisi olarak kullanılmalıdır. Bağımlılık
oranı; üretim-tüketim dengesini sağlamak için, üretime katılanların kendileriyle
birlikte üretime katılmayanlara da yetecek kadar üretimde bulunması gereğinin
ne oranda gerçekleştiğini göstermesi bakımından önemlidir. Çaltepe köyü için
nüfus bağımlılık oranı % 32,32’dir. Köyün 1955-1975 yıllarına yönelik nüfus
verilerinde % 0 (-)20,69 oranda bir nüfus azalması görülmektedir. Bu süreçte,
köyden ilçe veya kent merkezlerine yönelik bir göçün yaşandığı görülmektedir.
Çaltepe köyüne yönelik aktif çalışabilir nüfus potansiyelinin Altınkaya köyü ve
Ballıbucak köyüne göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Kırsal kalkınmada
önemli bir unsur olan aktif çalışabilir nüfus potansiyeli, köylerin
önceliklendirilmesinde kullanılması gereken önemli bir belirteçtir. Eğitim ve
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Okul Durumu: Köyün kullanılabilir 1 okulu bulunmaktadır. Okul 2 dersliklidir.
25-30 yıllık eski okul ise kullanılamaz durumludur. Köy halkının büyük bir
çoğunluğu okuma yazma bilmektedir. Öğretmen-Öğrenci Sayısı: Okulun 1
öğretmeni ve 27 öğrencisi bulunmaktadır. İlk 5 sınıfı burada okuyan öğrenciler
daha sonra 6-8. sınıflar için Yeşilbağ ya da Beşkonak merkezindeki 8 yıllık
Bozyaka İlköğretim Okulu’na gitmektedirler. Köyden bazı aileler; çocuklarının
okul durumu nedeniyle Manavgat ve Serik ilçeleri veya Antalya il merkezine göç
etmişlerdir. Bazı aileler de buralardaki aile yakınları yardımıyla çocuklarının
eğitimini sağlamaktadırlar. Bu durum köy halkının ilçe ve il merkezi ile olan
ilişkisinin yoğunluğu bakımından da önemlidir. Cami-Mescit ve İmam
Durumu: Köyde 3 camii ve 1 imam bulunmaktadır. Sağlık Tesisleri ve
Personel Durumu: Köyün kullanılabilir bir sağlık tesisi ve burada görev
yapacak personeli yoktur. Ancak 1960-1980 yılları arasında, köy merkezi
konumunda iken Çaltepe köyünün sağlık ocağı ve sağlık personelinin olduğu
bilinmektedir. Kamu Görevlileri: Köyde 1 öğretmen ve 1 imam olmak üzere iki
kamu görevlisi bulunmaktadır. Örgütlenme Durumu: Çaltepe köyü yöre köyleri
içerisindeki en yasal örgütlü köydür. Köyün bir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,
bir Kalkınma ve Geliştirme-Güzelleştirme Derneği ve Cami Yapma ve Yaşatma
Derneği bulunmaktadır. Muhtarlıkla birlikte tüm bu örgütler bir amaç için, bir
araya gelme ve birlikte birtakım sorunların çözümüne yönelik ortak hareket
edebilme noktasında, son derece yetenekli bir yapı sergilemektedirler. Köyün, il
merkezinde yerleşmiş, çok sayıda köylüsü bulunmaktadır. Bunlar kentte çeşitli
işlerde çalışmaktadırlar. Dernek merkezi de il merkezindedir. Köye yönelik
yapılacak çalışmaların bu noktadan başlatılarak geliştirilmesi son derece
önemlidir. Turizm Potansiyeli: Çaltepe köyü, yöredeki ekoturizme yönelik
çalışmalar için, alt yapı potansiyeli en uygun arka havza köyüdür. Köyün “Honaz
Mağarası” adı verilen, mağara turizmi açısından potansiyele sahip bir kaynak
değeri vardır. Köyün içerisinden geçen Köprüçay Irmağı, köyün merkez
mahallesinin hemen girişinden başlamaktadır ve gerçekten zorlu bir kanyon
oluşturmaktadır. Bu kanyon turizm amaçlı önemli bir potansiyele sahiptir. Köyün
sahip olduğu yaylaları, özellikle yayla turizmi açısından, son derece önemli bir
değerdir. Ayrıca tarihi Kral Yolu’nun bir kesiti, köy sınırları içerisinden
geçmektedir. Ekoturizm açısından köy halkının eğitim ve bilinç yapısı oldukça
uygundur. Kültürel olarak kullanılabilecek değerlerden başlıcası ise; yöreye özgü
yemekler arasında incirden yapılan Bestel tatlısı ve üzerine susam sürerek sacda
pişirilen Kastra denilen ekmek bulunmaktadır.
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4.1.4.3. Ekonomik Yapı
Köyün temel geçim kaynakları arasında; hububat tarımı, küçükbaş ve
büyükbaş hayvancılık, köy dışı mevsimlik işçilik, sebze ve meyvecilik, arıcılık
ve orman işçiliği gelmektedir
Tarım: Çaltepe köyü tarımsal üretime konu alanları ve bu alanlarda
sahip olduğu alt yapı bakımından ileri bir düzeydedir. Ancak yapılan tüm
tarımsal etkinlikler geleneksel yaklaşımları içermektedir. 1990’lı yıllarda
başlayan ve giderek yaygınlaşan kekik üretimi, köyün temel geçimi halini
almıştır. Ayrıca sebze, hububat üretimi yapılarak ve yanı sıra endüstriyel
ürünlerden susam da tahin şeklinde pazara sunulmaktadır. Yörede; yemiş,
böğürtlen doğal olarak yetişmekte, baklagillerden fasulye, nohut, mercimek;
yumrulu bitkilerden soğan, patates, sarımsak; sebzelerden domates, biber,
salatalık, patlıcan; yem bitkilerinden yonca, fiğ, korunga; meyvelerden de
narenciye hariç elma, armut, üzüm yetişmekte ve bol miktarda nar
bulunmaktadır. Ayrıca yer fıstığı üretimi de yapılmaktadır. Çaltepe köyü ,
yöredeki kekik üreten diğer köylerden çok daha fazla kekik üretmektedir. Yıllık
yaklaşık 300 ton kekik üretimi gerçekleşmektedir. Kekik ile ilgili olarak özel bir
çalışma ortaya konması gereklidir. Ancak ana hatlarıyla vurgulamak gerekirse;
a Biyolojik çeşitlilik bakımından son derece önemli ve hassas bir yapısı
bulunmaktadır. Alanda yetişen 6 kekik türünün 3’ü endemiktir.
b Üretim alanına yönelik ulaşım son derece güçlükle yapılabilmektedir. Bu
sorunu çözecek patika yol yapımı dikkate alınmalıdır.
c Kekik üretimi için, yerel halkın üretim tekniklerinin geliştirilmesine
ihtiyacı vardır.
d Üretilen kekiklerin kurutma ve depolanma koşulları geleneksel yapıdadır.
Bunun süreç içerisinde geliştirilmesi gereklidir.
e Üretimin pazarlanmasında ciddi gelir kayıpları yaşanmaktadır.
f Biyolojik çeşitlilik açısından önemli olan yapının korunabilmesi için,
köyün uygun olan ortak alanlarında ve köylünün tarımsal alanlarında kekiğin
kültüre edilmesi gereklidir.
g Yakın bir gelecekte üretilen kekiğin pazarlanması aşamasında ciddi
sorunlar yaşanması büyük bir olasılıktır. Bu nedenle üretim deseninde farklılıklar
oluşturulması zorunludur.
h Üretim deseni değişimi sürecinde, kekik üretiminin yerini alacak olan
kekik balı üretimi yaklaşımı hızla yaşama geçirilmelidir. Bu amaçla da yörede
kırsal destekle sağlanabilecek “Bal Paketleme Tesisi” kurulması gerekli
görülmektedir.
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Hayvancılık: Koyunculuk süreç içerisinde gelişmektedir. Büyükbaş
hayvanlar içerinde büyük çoğunluk melez ırk hayvanlardadır. Köy daha önce
hayvancılıkla ilgili olumsuz bir deneyim yaşamıştır. Ziraat Bank ası’ndan
kullanılan kaynakla sağlanan hayvanlara gerektiği gibi bakılamamış ve
hayvanların verimsizleşerek yok olmasına neden olunmuştur. Köy halkında ,
nadas alanlarının kullanılması alışkanlığı henüz gelişmemiştir. Köyde yaklaşık
olarak 370 büyükbaş ve 2230 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Arıcılık çok
büyük bir potansiyeldir. Köyde 600-750 adet arasında değişen kovan
bulunmaktadır. Kovanlar genellikle yaylada bakılmakta ve kekik balı üretimi
sağlanmaktadır. Üretilen balın kalitesi bakımından herhangi bir pazar sorunu
yaşanmamaktadır. Kekiğin biyolojik çeşitlilik açısından önemi dikkate
alındığında ve yakın gelecekte yaşanacak pazar sorunu dikkate alındığında,
köyün giderek yoğunlaşacak bir şekilde arıcılığa yönelmesinin ekonomik gelir
bakımından önemli olacağı görülmektedir.
Köyün, küçük ölçekli şahsa ait bir süt mandırası bulunmaktadır. Bu
mandıra işletmeciliği, yöredeki sütlerin değerlendirilmesi ve pazara sunumu
aşamalarında hiçbir sorun yaşamamaktadır. Köyde 12 ağıl, hayvancılıkla uğraşan
köylülerce kullanılmaktadır. Bu ağıllar açık ağıllardır. Etrafı çevrilidir. Yörede
otlatmanın sistemli olmasında, bu ağıl sisteminin yaygınlaştırılması önemli bir
potansiyeldir.
Ormancılık: Çaltepe köyü sınırlarının bir bölümü Milli Park alanı
dışında kalmaktadır. Özellikle yerleşim alanları Milli Park alanı dışarısındadır.
Tarım, hayvancılık amaçlı kullanılan alanlar park sınırlarında kalmaktadır.
Komşu alanlar Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü alanlarında kalmaktadır.
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacak odun hammaddesi üretiminde
orman işçiliği ve bu kapsamda elde edilen haklardan yararlanmaktadırlar.
Özellikle yakacak odun konusunda önemli bir problem yaşanmamaktadır. Köyün
arazi ve orman kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. Bazı alanlara yönelik
mahkeme süreci devam etmektedir. Bu köydeki kadastro çalışmaları sonucunda
oluşan adli durum, park alanındaki diğer köyleri olumsuz etkilemiştir. Adli
kararlardaki köylü aleyhine gelişen örnekler diğer köylerin kadastro
çalışmalarına bakışını olumsuz etkilemiştir. Köyün komşu köylerle olan sınır
sorunları bulunmaktadır. Bu sorunun çözüm noktası ise yerel mülki idaredir. Bu
aşamada ormancılık kuruluşuna, teknik içerikli yardımlar yapma aşamasında,
bazı görevler düşebilecektir. ORKÖY tarafından köye, ekonomik amaçlı süt
koyunculuğu ve süt sığırcılığı kredisi uygulanmıştır. Bu uygulamaların hem
başarılı, hem de olumsuz olan örnekleri bulunmaktadır. Olumsuz örnekler
tamamen işletmecilerin geleneksel üretim yaklaşımından kaynaklandığı odak
grup toplantılarında saptanmıştır.
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4.1.5. Değirmenözü Köyü
Köyün Tarihçesi: Değirmenözü köyü Karamanoğulları kökeninden olup
1820 yılında yerleşik düzene geçerek 1845 yılında köy statüsü almışlardır
4.1.5.1. Fiziki Yapı
Mahalle-Hane Sayısı: Değirmenözü köyünün iki adet mahallesi vardır.
Bunlar; Osmanlılar mahallesi ve Eski Köy mahallesidir. Belova Yaylası olmak
üzere toplam bir adet yayla bulunmaktadır. Elektrik-Su-Telefon Durumu:
Köyde 4 adet elektrik şebekesi, 5 adet su şebekesi bulunmaktadır. Su deposu bir
adettir. Ankesörlü telefon bulunmamaktadır. Su kaynaklarından sulama olarak da
yararlanılmaktadır. Osmanlar mahallesinde içme suyu yoktur. 1996’dan bu yana
köyün merkez mahallesindeki evlerde su şebekesi bulunmaktadır. Araç-Gereç
Varlığı: Traktör, binek arabası vb. olmak üzere 16 adet araç mevcuttur.
4.1.5.2. Sosyal Yapı
Nüfus: Köyün, İlçe Kaymakamlığı’ndaki, köy muhtarlığı tarafından
sunulan, bilgilerine göre; nüfusun çok daha fazla (1750) olduğu görülmektedir.
Ancak DİE verileri bazında yapılan irdelemelerde, nüfusun daha farklı (604)
olduğu görülmektedir. DİE verilerine göre; yıllık nüfus artış hızında % 0
(+)15,36 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Köyün 1955-1975 yılları
arasındaki nüfus artışı ile karşılaştırıldığında, farklı bir durumun olduğu
anlaşılmaktadır. Bu anılan dönemde, % 0 (-)40,89 oranında bir nüfus azalması
yaşandığı görülmektedir. Köyün 1970’li yıllarda nüfus göçü yaşayan , fakat
günümüzde nüfus artışı bulunan bir yapısı olduğu görülmektedir. Son 5 yılda
yaklaşık olarak 100 haneden köy dışına göç eden olduğu, bu kişilerin Antalya ve
İstanbul’a sütçülük ve bahçıvanlık yapmak için gittikleri saptanmıştır. Bu
saptama köyde aktif nüfusun değişim gösterdiğini kanıtlamaktadır. Ancak nüfus
sayım dönemlerinde, aileleri yanında olarak köy nüfusunun korunması vb.
yaklaşımlar, aktif nüfusun durumunun tam yansıtılmasını güçleştirmektedir.
Değirmenözü köyü nüfusun bağımlılık oranı kırsal alanda önemli bir göstergedir.
Değirmenözü köyü için nüfus bağımlılık oranı % 32,35’dir. Değirmenözü
köyüne yönelik aktif çalışabilir nüfus potansiyeli açısından bakıldığında;
Ballıbucak köyünden daha yüksek bir nüfus potansiyeli olduğu anlaşılmaktadır.
Eğitim ve Okul Durumu: Köyde beş sınıflı bir adet ilkokul bulunmakta, 6-8.
sınıflar için öğrenciler, Yeşilbağ ve Beşkonak İlköğretim Okulu’na
gitmektedirler. Köyün okulu 5 dersliklidir. Öğretmen-Öğrenci Sayısı: Üç
öğretmen bulunan okulda, öğrenci sayısı 85’tir. Öğretmenler hafta içerisinde
köyde kalmakta, hafta sonu tatili için ilçe veya il merkezine gitmektedirler. Hafta
içerisinde köydeki lojmanda kalınmaktadırlar. Cami-Mescit ve İmam Durumu:
Köyün iki camisi bulunmaktadır. İki ayrı mahallede bulunan camilere tek imam
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bakmaktadır. Sağlık Tesisleri ve Personel Durumu: Köyde sağlık ocağı
mevcuttur; ancak görev yapan doktor, hemşire veya herhangi bir sağlık görevlisi
bulunmamaktadır. Merkez mahallesinde yaşayanlarda, yeşil kart sahibi olanlar
mevcuttur. Köy halkı sağlık sorunları için; Serik, Taşağıl ve Antalya’ya giderek
ilgili sorunlarını çözmektedirler. Kamu Görevlileri: Köydeki kamu görevlileri;
üç öğretmen ve bir imamdan oluşmaktadır. Örgütlenme Durumu: Köyde
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. Köyle ilgili yol ve su gibi ortak
kullanım alt yapıları, imece ile yapılmakta ve imeceye katılım yüksek düzeyde
olmaktadır. Turizm Potansiyeli: Köyün en önemli turizm potansiyelini, Köprü
Çayı’na bağlanan İkizpınar Deresi’nde yetişen doğal alabalık ve mağara ile
Belobası Yaylası oluşturmaktadır. Köyün yerleşim alanı, tarihi Kral Yolu
güzergahı ile sınır oluşturması nedeniyle de ayrıca bir değere sahiptir.
4.1.5.3. Ekonomik Yapı
Köyün temel geçim kaynakları arasında; hububat tarımı, küçükbaş ve
büyükbaş hayvancılık, köy dışı mevsimlik işçilik, kendi ihtiyaçları kadar sebze
ve meyvecilik, az da olsa arıcılık ve orman işçiliği bulunmaktadır. Katılımcı
kırsal değerlendirme çalışmasında; köyde mevsimlik çalışmaya giden haneler in
bulunduğu; gençlerin yazın turistik otellere, kadın ve genç kızların da pamuk
toplamak üzere Antalya ve ilçelerine gittikleri (2 ay pamuk, 4 ay otel); pamuk
toplamada çalışanlar için başlarında onlara iş bulan, onları işe yerleştiren birinin
olduğu, köyden yaklaşık 100-150 kişinin pamuk toplamaya gittiği ifade
edilmiştir.
Tarım: Köyün toplam arazi varlığı 8000-10.000 dönüm civarında olup
her sene bunun 2/3’ü ekilmekte, 1/3’ü da nadasa bırakılmaktadır. Eskiden nadasa
bırakılan alan daha fazlayken tarımsal desteklemeden dolayı nadasa bırakılan
alanlarda azalma olmuştur. 1500 dönüm civarında sulu tarım, geri kalanında da
kuru tarım yapılmaktadır. Köyde yetiştirilen ürünler arasında hububat cinsinden
buğday, arpa, mısır, az da olsa yulaf; baklagillerden fasulye, nohut, mercimek;
yumrulu bitkilerden soğan, patates, sarımsak; sebzelerden domates, biber ,
salatalık, patlıcan; meyvelerden de elma, armut, üzüm bulunmaktadır. Köyde
endüstri bitkisi ya da yem bitkileri yetiştirilmemektedir. Yetiştirilen ürünler de
genellikle hanelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Yapılan katılımcı
kırsal değerlendirmede (PRA); köy topraklarının verimli olduğu, geçmiş
zamanlarda pamuk ürününün denendiği ve yüksek verim alındığı; ancak yöre
insanlarının çalışmaya pek yanaşmadığı, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik faaliyetlerde bulundukları ifade edilmiştir. Buğday ve mısır okka
hesabıyla satılmakta; ancak okka ile alan tüccar bunları kilo ile satmaktadır (bir
okka yaklaşık 1,5 kiloya denk gelmektedir). Arazi ilk bakışta düzlük ve az parçalı
görünse de miras nedeniyle bölünmüş, parçalı yapıya sahiptir. Buna rağmen
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suyun bol olması nedeniyle sebze ve meyve yetiştirmeye elverişlidir. Ancak
köylülerin kendi öz eleştirileri, bu köydeki insanların tembel oldukları
şeklindedir. Tazı köyünün Dedek mahallesinde, sulama motoruyla kuyudan
çektikleri suyla sebze yetiştiren köylüleri örnek göstererek kendilerinin çalışmayı
sevmediklerini belirtmektedirler. Köyün tarımsal alanda ikincil ürün almaya
uygun bir iklim yapısı vardır. Fakat bu konuda köy halkı gerekli çalışma
eğilimini göstermemektedir. Diğer yandan köyün büyük bir nar potansiyeli
bulunmaktadır. Köydeki tarım alanları arasında ve diğer alanların büyük bir
kısmında doğal nar bulunmaktadır. Fakat köylü tarafından gerektiği gibi
değerlendirilmemektedir. Katma değer yaratılarak üretilen nar suyu ve nar ekşisi
ailelerin öz tüketimine yöneliktir.
Hayvancılık: Hayvancılık açısından son 10-15 yılda, köyde herhangi bir
gelişme olmamış; sadece 3-5 kişi ORKÖY’den kredi kullanmıştır. Köyde
450’nin üzerinde büyükbaş hayvan, 5000 civarında da küçükbaş hayvan
bulunmakta, 150 kadar katır, 90 kadar da merkep vardır. Hayvan beslemede
kullanılan yemlerden; saman, arpa, mısır ve kuru ot kendi üretimleri olup küspe
ve fabrika yemini dışardan temin etmektedirler. Yonca ve korunga
kullanılmamaktadır. 2004 yılı itibarıyla; hayvansal ürünlerden canlı hayvan,
komşu köylerin kasaplarına küçükbaşın tanesi 100 milyon TL, büyükbaşın tanesi
de 1 milyar TL civarından satılmakta; süt, peynir ve yağ kendi ihtiyaçları için
kullanılmaktadır. Köyde arıcılıkla uğraşan 3-5 hane bulunmakta ve hane başına
düşen ortalama kovan sayısı 40-50 civarındadır. Son yıllarda hayvancılık giderek
gelişmektedir. Tarım İlçe Müdürlüğü desteklerinden yararlanarak hayvancılığı
geliştirmeye başlayan örnek çiftçiler artmaya başlamıştır. Köyün yol sorunun un
çözümlenmesi, üretimin pazara yönelmesini başlatmıştır. Değirmenözü köyünde
9 adet ağıl vardır. Küçükbaş hayvanlar (genellikle keçi) yaz-kış dağda
otlatılmakta; yazın günde iki kez, kışın da bir kez dağa gidilerek su ve yem
verilmektedir. Keçiler kışın dağda davar evlerinde kalmaktadır. Elde edilen
hayvansal ürün miktarı, geçen senelerde günde 1 tona yakın süt elde edilecek
kadar olup ulaşım ve pazarlama sorunları nedeniyle çok fazla gelir getirici
boyutlarda değildir. Katılımcı kırsal değerlendirme çalışmasında Manavgat’tan
bir tüccarın geçmiş senelerde gelip köyün sütünü aldığı, bir günde 600 kilo süt
çıktığı, ancak köydeki hanelerin sadece yarısının süt sattığı belirtilmiştir.
Yetiştirilen ürünler ve elde edilen hayvansal ürünlerden üretilen peynir ve
tereyağı; çalışmak ve/veya okumak üzere köy dışına çıkmış hısım akrabaya
gönderilmekte, genel anlamda ticari amaçlı üretilmemektedir. Canlı hayvan köye
gelen tüccara satılmakta, ancak bunda köylünün zarar ettiği görülmektedir. Bütün
bir sene boyunca davarı besleyen, onun için emek ve para harcayan köylü
olmasına rağmen parayı kazanan aracılar olmaktadır (2003 yılı fiyatıyla aracılar

31

erkek oğlağı köylüden toptan hayvan başına 50 milyon TL’ye alarak, pazarda
100 milyon TL’ye satmaktadır).
Ormancılık: Köyde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmakta ve
çevre üretim ormanlarındaki kesim işleriyle ilgilenmektedir. Köyün y erleşim
alanları Milli Park sınırları dışında olduğu için ormanlarda üretim yapılmakta,
köylüler de kesim işlerinde çalışmaktadırlar. ORKÖY yatırımları kapsamında ,
süt sığırcılığı kredilendirmesi yapılmıştır. Son yıllardaki gelişmelerle alanda hızlı
bir üretim süreci başlamıştır.
4.1.6. Gaziler Köyü
Köyün Tarihçesi: Karamanoğulları kökeninden gelen Gaziler köyü,
1830 yılında Dedek ve Darıyeri mahallelerine yerleşmişlerdir.1856 yılında bu
mahalleler bir sınırda toplanmış ve köy statüsünü almıştır. Köyün eski adı
Tazı’dır.
4.1.6.1. Fiziki Yapı
Mahalle-Hane Sayısı: Köyün altı tane mahallesi olup bunlar; Dedek,
İlbiz, Yarım Kavak, Darı Yeri, Abit Bükü ve Kuyu Önü’dür. Yol-Ulaşım Alt
Yapısı: Köyün minibüsü olmadığından şahıslara ait araçlarla ve komşu köylere
ait minibüslerle komşu köylere veya ilçeye gitmektedirler. Elektrik-Su-Telefon
Durumu: Köyde 4 adet elektrik şebekesi, 6 adet su şebekesi bulunmakla birlikte,
genel kullanım için ankesörlü telefon bulunmamaktadır. Evlerde su şebekesi
bulunmamaktadır. Merkez mahallesindeki yaklaşık otuz hane bir adet çeşmeyi
kullanmaktadır. Yaz aylarında köylünün su ihtiyacını karşılamakta yetersiz
kalması yanında, Kaymakamlık tarafından yapılan tetkikler sonucunda, suyun
içme suyu olarak kullanılmasının sakıncalı olduğu anlaşılmıştır. Ancak köylünün
başka imkanı olmadığı için, içme suyu ihtiyaçlarını hala bu çeşmeden
sağlamaktadırlar. Araç-Gereç Varlığı: Köyde 1 traktör, 12 kamyon ve 1 minibüs
bulunmaktadır.
4.1.6.2. Sosyal Yapı
Nüfus: Gaziler köyünde yaklaşık 4000 kayıtlı nüfus vardır, ancak köyde
yaşayan nüfusu yansıtmamaktadır. Tazı köyü genelinde nüfus yapısı; genç nüfus
bakımından oldukça zayıftır. Gençler köyde kalmak istememekte ve bir yolunu
bulup Antalya’ya gitmektedirler. Köyün İlçedeki ve İldeki değişik kurumlarda
yer alan nüfus değerleri bir bütünlükten uzaktır. Bu nedenle DİE verileri temel
olarak değerlendirilmiştir. Köyde genel olarak erkek nüfus daha fazladır. Diğer
veriler değişik amaçlarla kullanıldığı için öneli olmaktadır. Köyün 1990 ile 2000
yılları arasındaki nüfus artışı % 0 (+)10,86 oranında olmuştur. Köyün 1955-1975
yılları arasındaki nüfus artışı da (% 0 (+)9,18) dikkate alındığında; pozitif bir
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yapı görülmektedir. Gaziler köyü nüfus verilerinin yaş gruplarına dağılımında da
çalışabilir aktif nüfus önemli bir potansiyel olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışabilir aktif nüfus içerisinde, kadın nüfusun oranı daha azdır. Gaziler köyü
nüfusun bağımlılık oranı kırsal alanda önemli bir göstergedir. Gaziler köyü için
nüfus bağımlılık oranı % 40,19’dur. Yörede yapılacak kırsal kalkınma amaçlı
programlar ve projeler için önemli bir veri olan Aktif Çalışabilir Nüfus
Potansiyeli açısından irdelendiğinde; Gaziler köyünün önemli bir potansiyele
sahip olduğu görülmektedir. Eğitim: Köy halkının % 60’ı okuryazar olup,
okuryazar olanların da geneli ilkokul mezunudur. Okul çağındaki çocuklar 5.
sınıfa kadar merkezdeki ilkokula gitmekte, 5. sınıftan sonrasında Beşkonak’taki
ilköğretim okuluna devam etmektedirler. Okul Durumu: Köyde 5 yıllık 4 adet
okul binası bulunmaktadır. Ancak bunlardan sadece Merkez mahallesindeki
eğitim vermektedir. Öğretmen-Öğrenci Sayısı: Merkez mahallesindeki
ilköğretim okulunda 4 öğretmen vardır. Cami-Mescit ve İmam Durumu:
Dedek, Darı Yeri, Tazı, Yarım Kavak mahallelerinin her birinde camii
bulunmaktadır. Yalnızca Dedek mahallesinde 1 imam bulunmaktadır. Sağlık
Tesisleri ve Personel Durumu: Köyde sağlık ocağı bulunmadığından Serik ve
Antalya’ya gidilerek sağlık sorunları çözümlenmektedir. Kamu Görevlileri:
Köyde 1 öğretmen ve 1 imam olmak üzere iki kamu görevlisi bulunmaktadır.
Örgütlenme Durumu: .Köyde 1986–87 yılında kurulan 418 ortaklı bir Orman
Köyü Kalkındırma Kooperatifi bulunmaktadır. Katılımcı kırsal değerlendirme
çalışmasında yol, su, elektrik gibi işlerin imece usulü yapıldığı, katılan olduğu
gibi katılmayanların da olduğu, katılmayanlar için de imece usulü ücret (15
milyon TL 2003 yılı bedeli) belirlendiği ifade edilmiştir. Turizm Potansiyeli:
Köyün sınırları içerisinde bulunan “Büyük Kanyon” en önemli kaynak değerdir.
Kanyon boyunca uzanan dik yamaçlar da ayrıca önemlidir. Özellikle yaşlı
kızılçam ağaçları arasından geçen güzergah (ağaç evler, ağaç mola ve seyir
noktaları vb.) değişik manzara seyir noktaları oluşturularak hizmet üretilmesinde
önemli potansiyellerdir. Günümüzde turizm firmaları; köyün Köprü Çay ile olan
sınırları içerisinde yer alan orman yollarını jeep safari uygulamalarında
kullanmaktadır. Yerel halktan olan ve Tevfik Dayı olarak adlandırılan şahsın
tesisleri oldukça iyi hizmetler sunmaktadır. Önemli bir potansiyel de kanyon
içerisine yönelik “Kanyon Treaking” olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyük
Kanyon üzerinde oluşturulabilecek “Bundy-Jumping” etkinliği potansiyel bir
turizm değeridir.
4.1.6.3. Ekonomik Yapı
Köyün temel geçim kaynakları arasında; hububat tarımı, küçükbaş ve
büyükbaş hayvancılık, köy dışı mevsimlik işçilik, az da olsa meyvecilik (incir) ve
arıcılık, orman işçiliği ve turizm (özellikle İsrailli turistlerin cip gezilerinin uğrak
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yerlerinden biridir) gelmektedir. Köyde yaşayan gençler mevsimlik işçi olarak
çalışmak üzere Antalya ve Alanya’ya gitmektedirler. Ayrıca genç kızlar
arasından da pamuk toplamak üzere Serik’in köylerine gidenler vardır.
Mevsimlik çalışmaya giden kişi sayısı 80 civarında olup bu kişiler yaklaşık 4 ay
kadar seracılık, bahçıvanlık işlerinde çalışmaktadırlar. Köyde 1999-2000
yıllarında halıcılık denemesi yapılmış, ancak pazarlama başarısız olduğu için
proje yürümemiştir.
Tarım: Köyün toplam arazi varlığı yaklaşık 8500 dönüm civarındadır ve
hemen hemen hepsi ekilebilir niteliktedir. Ancak sulu tarım yapılamamaktadır.
Köye ait çayırlık, otluk, mera alanı bulunmaktadır. Su yetersiz olduğu için sebze
ve meyveyi herkes az miktarda, ancak kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla
yetiştirmektedir. Kuyu kenarlarındaki tarlalara ekilen sebzeler motor yardımıyla
sulanmakta, ancak bu su da yetersiz kalmaktadır. Köy halkı kendi ihtiyacı için ;
arpa, buğday ve yulaf ekmektedir. Arazi fazla olmadığı gibi, parça sayısı da
fazladır. Köyde hububat cinsinden buğday, arpa, mısır, yulaf; yumrulu
bitkilerden soğan, patates, sarımsak; meyvelerden de incir yetiştirilmekte; ancak
baklagiller, endüstri bitkileri, sebze ya da yem bitkileri yetiştirilmemektedir.
Hayvancılık: Yaylada-merada herkesin evi olduğu için, küçükbaş
hayvanların hepsi de meraya çıkmaktadır. Keçiler yaz-kış dağda beslenmektedir.
Kışın dağda kapalı damlarda barınmaları sağlanarak günlük yemleme
yapılmaktadır. Tek tırnaklılardan hane başına 2 -3 katır veya merkep düşmektedir.
Bu hayvanlar tarım alanlarında ve taşımacılıkta kullanılmaktadır. Köyde 65
büyükbaş, 925 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Hayvan beslemede kullanılan
yemlerden; saman, arpa ve mısır kendileri tarafından yetiştirilmekte , hatta
yetiştirilen samanın bir kısmı için köy dışı satım yapılmaktadır. Yonca ve
korunga kullanılmazken küspe ve fabrika yemi dışarıdan satın alınmaktadır.
Hayvansal ürünlerden peynir ve yağ Serik pazarında pazarlanmaktadır. Üretimin
sınırlı olmasına karşın pazar için üretim alışkanlığının olması önemli bir
unsurdur. Köyde arıcılık yapan yaklaşık 35 hane bulunmaktadır; hane başına
10-15 kovan düşmektedir. Ancak hastalık ve iklimine göre, gezdirme
olanaksızlığı nedeniyle verimi düşüktür. Bu nedenlerle ailelerin öz tüketime
yönelik olmaktan kurtulamamıştır. Gaziler köyünde 7 ağıl vardır.
Ormancılık: Köyün Milli Park alanı dışında kalan 4 mahallesi nedeniyle
Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü, orman işletmeciliği uygulamalarından
yararlanmaktadır. Köy halkının ilçe veya il merkezine yönelik etkinlikler için ,
ulaşımda kullanmaya yönelik ulaşım aracı bulunmazken köyde 12 adet
kamyonun olması, orman üretim işçiliği ve taşımacılığının ortaya çıkardığı bir
oluşumdur. Köylüler, ormandan odun dışı orman ürünleri olarak; kekik, şalba ve
karahan üretmektedirler. Köy sınırları içerinde ve aynı zamanda Milli Park alanı
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sınırları içerisinde kalan birçok alanda, zamanında gençleştirme çalışmaları
yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu; hektarda 60-80 bin dolayında gençliğin olduğu
kızılçam meşçereleri oluşmuştur.
4.1.7. Karabük Köyü
Köyün Tarihçesi: Karamanoğulları kökeninden gelen Karabük köyü;
1815 yılında, şimdiki Armağanlar mahallesinin bulunduğu yere yerleşmiş ve
hayvancılık temel geçimleri olmuştur. 1860 yılında köy statüsü almış ve
Köprüçayı Irmağı’nın doğu yakasında şu anki halini almıştır. Köyün yeri ve
sınırları: Köyün kuzeyinde Altınkaya köyü, doğusunda Beşkonak köyü,
güneyinde Sağirin ve batısında Gebiz kasabası yer almaktadır. Toplam 53 km 2
alanı mevcuttur.
4.1.7.1. Fiziki Yapı
Mahalle-Hane Sayısı: Köyün üç adet mahallesi mevcuttur. Bunlar;
Camili, Armağanlar ve Güller mahalleleridir. Köy 139 haneden oluşmaktadır.
Hane başına düşen ortalama nüfus 4,8’dir. Köyde hane büyüklüğü en düşük 2, en
fazla 11 civarındadır. Köyde ortalama hane büyüklüğü 5 kişi civarında olup bu
aileler çoğunlukla çekirdek ailedir. Köyün kış ve yaz aylarındaki nüfusu oldukça
değişkendir. Karabük köyünde, kış aylarında, 650 civarında olan nüfus, yaz
aylarında ise 1000’i aşmaktadır. Yazın yörede ağırlık olarak yapılan rafting,
köydeki nüfusun artmasına neden olmaktadır. Köye ait herhangi bir dağ, yayla,
ova, mağara, sığınak, boğaz, geçit ve gedik, plaj, akarsu ve göl bulunmamaktadır.
Yol-Ulaşım Alt Yapısı: İlçeye ulaşım da şahıslara ait minibüslerle
yapılmaktadır. Köy ana yolu asfalttır. mahalleler arası yolları ise stabilize yol
durumundadır. Elektrik-Su-Telefon Durumu: Köyde 4 adet elektrik şebekesi, 2
adet su şebekesi bulunmakla birlikte genel kullanım için ankesörlü telefon
bulunmamaktadır. Hemen her hanede telefon bulunmaktadır.
4.1.7.2. Sosyal Yapı
Karabük köyünün 1955-1975 yılları arasındaki nüfusa artış hızı da % (+)
1,15’dir. Bölgedeki köyler içerisinde, bu dönemde, nüfus artış hızının en yüksek
olduğu ikinci köy Karabük köyüdür. Süreç içerisinde, köyde önemli düzeyde ilçe
ve il merkezine göçler yaşanmıştır. Fakat 1990 yılından itibaren rafting
etkinliğinin giderek gelişmesi ve oldukça büyük bir ekonomik rant haline
gelmesi, nüfusun yerinde kalmasını veya göçün azalmasını sağlamıştır. Karabük
köyü nüfusun bağımlılık oranı kırsal alanda önemli bir göstergedir. Karabük
köyü için nüfus bağımlılık oranı % 38,51’dir. Karabük köyü nüfusunun % 49,3’ü
erkek, %50,3’ü kadındır. Erkek nüfus içerisinde, kadın nüfus içerisinde ve
toplam nüfus içerisinde en büyük nüfus kitlesini 15-64 yaş grubu
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oluşturmaktadır. Çalışabilir nüfus oranı % 70,68’dir. Köyün nüfusuna
bakıldığında; aktif çalışabilir nüfusun oranının yüksek olduğu görülmektedir.
Eğitim: Köy halkının %70’i okuryazar olup çoğunluğu ilkokul mezunudur. Okul
Durumu: Köyde beş yıllık, üç derslikli bir ilköğretim okulu bulunmaktadır.
Öğretmen-Öğrenci Sayısı: Okulunda 3 öğretmen ve toplam 62 öğrenci
bulunmaktadır. 6., 7., ve 8. sınıf öğrencilerinin bir kısmı Bozyaka köyü 8 yıllık
bölge yatılı ilköğretim okuluna devam etmektedir. Öğrencilerin bir bölümü ise
Manavgat ve Serik ilçelerinde öğrenimlerini sürdürmektedir. Cami-Mescit ve
İmam Durumu: Köyün bir camii ve imamı bulunmaktadır. Sağlık Tesisleri ve
Personel Durumu: Köyün herhangi bir sağlık tesisi bulunmamaktadır. Köylü
sağlık sorunları ile ilgili gereksinimlerini komşu köy olan Bozyaka köyü sağlık
ocağından, Taşağıl sağlık ocağından veya Manavgat ve Serik ilçelerinden
karşılamaktadırlar. Kamu Görevlileri: Köyün muhtar ve ihtiyar heyeti dışındaki
kamu görevlileri öğretmenlerden oluşmaktadır. Örgütlenme Durumu: Köyün
bir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. Köyde hızla gelişen, rafting
turizmine yönelik bir birlik ve beraberlik oluşturacak örgütlenme
bulunmamaktadır. Köyün dere kenarındaki alanları yerel ve dışardan gelen
şahıslarca, rafting turizmi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Turizm Potansiyeli:
Köyün en önemli turizm geliri raftingden sağlanmaktadır. Bozyaka, Altınkaya ve
Karabük köyleri sınırda kalan Büğrüm ve Oluk Köprü arasındaki piknik alanı
ayrıca kullanım potansiyeli olan ve turizm geliri sağlayacak bir alan niteliği
taşımaktadır. Fakat söz konusu köylüler tarafında birlik sağlanamadığı için , bu
potansiyel kullanılamamaktadır. Bu alan aynı zamanda rafting amaçlı
kullanılmaktadır. Tüm rafting güzergahı dikkate alındığında; rafting bitiş
noktasındaki çıkış noktalarının büyük bölümü, bu köy sınırları içerisinde
kalmaktadır. Köy sınırları içerisinde çok sayıda restoran bulunmaktadır. Son
birkaç yılda pansiyon işletmeciliği hızla gelişmektedir.
4.1.7.3. Ekonomik Yapı
Restoran işletmeciliği ve rafting amaçlı tesisler dolayısıyla ekonomik
durumu diğer köylere nazaran daha iyidir. Genel geçim kaynağı tarım ve
hayvancılıktır. Köyün sulama suyu olanağı son derece iyi olmasına rağmen
henüz yeterli düzeyde sulu tarım yapılamamaktadır. Köyün temel geçim
kaynakları arasında hububat tarımı, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık (sadece
kendi ihtiyaçları için olacak şekilde-hane başına 2-3 tane), köy dışı mevsimlik
işçilik, az da olsa arıcılık yer almakta; ancak balıkçılık, sebzecilik, meyvecilik
gelişme potansiyeli olmasına rağmen gelişememiş durumdadır. İki yılda bir yıl
verim yüksekliği yaşanan keçiboynuzu üretimi de diğer gelir kaynakları arasında
yer almaktadır. İyi verim yıllarında, yöreden yaklaşık 300 ton civarında
keçiboynuzu toplandığı belirtilmektedir. Keçiboynuzu ağaçları köyün tarım
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alanları içerisindeki tarlalarda olduğu gibi, bölgedeki orman alanlarında da
bulunmaktadır. Keçiboynuzu ağaçları köylüler tarafından paylaşılarak
sahiplenilmiş durumdadır. Yabani keçiboynuzu ağaçları, aşılama vb. yöntemiyle
sahiplenen köylüler tarafından, kısmen kültüre edilmiş bir yapıya sahiptir.
Tarım: Köyün toplam arazi varlığı 7000 dönüm civarında olup bunun
hepsi kuru tarım açısından ekilebilir niteliktedir. Çayırlık, otluk ya da mera alanı
bulunmayan köyde, işlenmeyen arazi de bulunmamaktadır. Topraks ız hane
olmadığı gibi, hane başına yaklaşık 40-50 dönüm arazi düşmektedir. Yaklaşık 20
kadar hanenin de 100 dönüm ve üzerinde arazisi vardır. Köydeki bazı üreticiler
üzüm yetiştiriciliğine başlama yönünde girişimlerde bulunmuştur. Tarım İlçe
Müdürlüğü’nün destekleri olumlu karşılanmaktadır. Köyün en önemli sorunu
sulu tarımdan uzak oluşudur. Toplam alan içerisinde sulu tarım yapılan alan
oldukça yetersizdir. Oysa köyün hemen tümüne yakın bir bölümünün sulama
suyuna kavuşma potansiyeli bulunmaktadır. Ancak yapılacak çalışmalar için,
gerekli girişimlerin ve yatırımların dışardan beklenmesi, bu olanağın yeterince
yaşama geçirilmesini engellemektedir.
Hayvancılık: Karabük köyü hayvancılık uygulamaları açısından
potansiyelin yüksek olduğu bir köydür. Özellikle kuru tarım alanlarındaki nadas
uygulamasına yönelik alanların yem bitkileri üretimi ile ürün deseni değişimi
sağlanabilmesi durumunda, mevcut hayvanların yem gereksiniminin karşılanması
açısında problemler yaşanmayacağı görülmektedir. Hayvan beslemek için
kullanılan yemler arasında; saman, az da olsa arpa, mısır, kuru ot bulunmakta ve
köylü bunları kendisi sağlamakta, küspe ve fabrika yemini de satın almaktadır.
Yem bitkilerinden yonca ve korunga bu köyde kullanılmamaktadır. Hayvansal
ürünler genellikle hanelerin kendi ihtiyaçları için kullanılmakta; sadece canlı
hayvan, kurban bayramında, Antalya’da, davar başına 200 milyon TL’den
satılmaktadır (2004 yılı). Tarım ve veterinerlik hizmetleri için, İlçe Tarım
Müdürlüğü’nden destek alınmaktadır. Hayvanlar, genellikle köy alanı içerisinde
otlatılmaktadır. Merada otlatma yok denecek kadar azdır. Köyün sınırları
içerisinde kalan orman alanlarını oluşturan maki vejetasyonunun yayılış
gösterdiği alanlar, genellikle otlatma amaçlı kullanılan alanlardandır. Karabük
köyünde 12 adet ağıl vardır. Köyde zaman zaman şap hastalığına
rastlanılmaktadır. Köy bugüne kadar karantina altına alınmamıştır. Köyde; 500
büyükbaş, 2300 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Köyde arıcılık yapan hane
sayısı ve hane başına düşen kovan sayısı azdır. Genellikle kendi tüketimleri için
arıcılık yapmaktadırlar. Pazar için arıcılık üretimi yapılmamaktadır.
Ormancılık: Karabük köyü sınırlarının bir kısmı Milli Park sınırlarında
kalmaktadır. Köyün sınırlarının bir bölümü de park alanı dışındadır. Bu alanlar da
Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacak teknik müdahaleler
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sonucu oluşacak ürünün üretimi ve buna yönelik köylünün yasal yararlanma
hakkı, geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla köylünün ısınma, pişirme, çamaşır,
yemek yapma vb. gibi ihtiyaçlarını karşılamak için gereksinim duyduğu odun
hammaddesini ilgili orman yasasından yararlanarak sağlayabilmektedir. Hane
başına yıllık odun tüketimi de yaklaşık 10 ster olarak bildirilmiştir. 2003 yılında
yapılan ormancılık çalışmaları sonucunda, köy tarafından 215 m3 civarında bir
odun üretiminin S.S. Karabük Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından
yapıldığı ve gerekli ücretten yararlandığı da saptanmıştır. ORKÖY çalışmaları
kapsamında da çeşitli proje uygulamalarından yararlanılmıştır. Bunlar; dam
örtüsü projesi, ısıtma projesi gibi sosyal amaçlı projeler olduğu gibi , süt
sığırcılığı ve meyvecilik gibi ekonomik içerikli projelerdir. Odun dışı orman
ürünlerinden keçiboynuzu üretimi bu köyde ağırlıkla yapılmaktadır. Köy muhtarı
tarafından toplanarak Antalya ilindeki firmalara satışı yapılmaktadır. Karabük ve
civar köylerde, özellikle bol ürün alınan periyotta, ortalama 250-300 ton
civarında bir keçiboynuzu üretimi gerçekleştiği köy muhtarınca ifade edilmiştir.
4.2. Aksuçayı Havzası ve Beydilli Köyü
4.2.1. Aksuçayı Havzası ve Beydilli Köyü Fiziki Yapı
Aksuçayı Havzası’nda bulunan köylerden Hasdümen köyü ve Demirciler
köyü Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde kalan köylerdendir. 1998 yılında
Demirciler köyünden ayrılarak 1999 yılında kurulan köye ise, Yeşilvadi Köyü
ismi verilmiştir. Böylece, bu havzadan Milli Park sınırları ile ilişkili üç köy
oluşmuştur. Beydilli köyü Isparta ili Sütçüler ilçesine bağlı bir köydür. Köyün
Kuzdere mahallesi yoğun olarak Milli Park alanı ile ilgilidir. Bu köyün diğer
mahallelerinden Eski Beydilli mahallesi, artık hemen hemen yerleşimin
bulunmadığı bir alan durumundadır. Ekoturizmin bu alanda geliştirilmesi son
derece önemli bir yaklaşım olacaktır. Özellikle doğa turizmi ve dağcılık
açısından, bu konu üzerinde yoğunlukla durulmalıdır. Bu mahalledeki 10-15
hane ile Kuzdere mahallesindeki 20-25 hane Milli Park ile daha yoğun ilişki
içerisindedir. Çimenoba ve Yörük Kuyusu mahallesindeki yerleşimde olan
hanelerden bazılarının arazileri veya otlatma, kekik biçme ve arıcılık uğr aşıları
itibarıyla Milli Parkla ilişkileri bulunmaktadır.
HASDÜMEN: Köyün Yumaklar, Pınargözü ve Bekirler mahalleleri
diğer mahallere göre, Milli Park alanından daha çok yararlanan mahallelerdir.
Köyün dağınık yerleşim yapısı gereği dokuz mahalle birbirinden uzaktadır.
Yerleşim yerleri Milli Park sahasının dışında olan köyün, yaylalar başta olmak
üzere, kullanım alanları Milli Park sahasının içindedir. Köy çevresindeki
ormanlarda üretim yapılmakta, köyden bazı haneler bu işlerden kazanç
sağlamaktadırlar. Sulama ve içme suyu yetersizdir. Birbirinden uzakta olan
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mahallelerin bir kısmında yeterli içme suyu bulunurken sulama için su
bulunmamakta (Bekçiler mahallesi); bazı mahallelerde ise, içme suyu köy
etrafındaki sarnıçlardan getirilmektedir (Çetince mahallesi). Makmara
mahallesinde ise; ne içme suyu ne de sulama suyu bulunmamakta, su ihtiyacı
sarnıç ve kuyulardan karşılanmaktadır. Tarlalar çoğunlukla yamaç alandadır.
Sulama suyunun olmadığı mahallelerde, kuyu ve çeşme kenarlarına kurulan
tarlalar dinamodan çekilen su ile sulanmakta ve yetiştirilen sebze, ancak
hanelerin öz tüketimini karşılamaya yetmektedir. Köy genelinde ; keçiboynuzu ve
üzüm bol miktarda olup özellikle Bekirler ve Çetince mahallelerinde
keçiboynuzu ve üzüm pekmezi yapılarak tanıdıklar aracılığıyla ya da Gebiz
pazarına inmek suretiyle satılmaktadır (üzüm pekmezinin kilosu, 2005 yılı için, 3
milyon TL’dir). Aynı şekilde, çevrede bol miktarda nar ağacı doğal olarak
yetişmektedir. Ancak bu konuda herhangi bir alışkanlık olmadığı için, nardan
ekonomik olarak faydalanılmamaktadır. Kestane her hanenin kendi ihtiyacı için
toplanmakta olup çoğunlukla ortaklıdır. Köyde zeytin ağaçları da bulunmaktadır .
Zeytinde yaşanan periyodisite zeytinin önemli bir ekonomik gelir olmasını
engellemektedir. Zeytinin bol olduğu yıllarda, elle sıkarak ya da makineye
sıktırarak zeytinyağı elde edilmektedir. Elde edilen ürün öz tüketim amaçlı
kullanılmaktadır. Yörede ekonomik açıdan değeri olan bir diğer bitki de mersin
dalıdır (Sazak mahallesi). Özellikle köy muhtarı tarafından Antalya’ya
götürülerek satılan mersin dalları, çelenk yapımında kullanılmak üzere ihraç
edilmektedir. Meyvesi de ekonomik açıdan değerli olan mersinin, kimi haneler
tarafından kültüre edilmiş hali yetiştirilmektedir. Böylelikle hem dalından hem de
meyvesinden yararlanılmaktadır. Çetince mahallesinde iki adet balık çiftliği ve
bunlara ait restoran bulunmakta; mahalle aynı zamanda turistler tarafından
yapılan cip turlarının da uğrak noktası olmaktadır. Hatipler mahallesinde özel bir
şahsa ait eski ev de turistlerin uğrak yeridir. Çocuklarından iki tanesi Belek’te
otelde çalışan bu şahsın evine turistler rehberler eşliğinde gelmekte ve ev ile
çevresinin fotoğraflarını çekerek çevreyi gezmektedirler. Hatipler ve Fakılar
mahalleleri 5-6 haneden oluşan ve yaşlı nüfusun yoğun olduğu yerleşim
yerleridir. Merkez ve Hasdümen mahalleleri dışında köyün genelinde yaşlı nüfus
çoğunluktadır. Pamuk toplamaya giden çok fazla olmasa da gençler arasında ,
özellikle yaz sonuna doğru Serik ve Gebiz’e serada çalışmak üzere gid enler
olmaktadır. Pınargözü’nde bir adet sağlık ocağı bulunmakta, ancak içinde
hemşire ya da doktor görev yapmamaktadır. Köylüler sağlık sorunları için Serik
ve Antalya’ya gittiklerini belirtmektedirler. Su kaynakları açısından Pınargözü
oldukça zengindir. Ancak yaz sonuna doğru burada da su azalmaktadır. Evlerinde
su şebekesi döşenmiş olan mahallelerde ise (Bekirler, Hasdümen, Hatipler,
Fakılar, Pınargözü) ara ara su kesintileri olmakta, özellikle yaz aylarında su
azalmaktadır. Köyün ekoturizm açısından potansiyeli bulunmakta; ancak köylü
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ekoturizmin gelir getirici bir faaliyet olduğunu bilmediği için, bu alana
yönelmemektedir. Köyde bulunan alabalık çiftlikleri ve restoranları yerli yabancı
turistlerin uğrak noktasıdır. Aynı zamanda köy safari turlarının d a rotası
üzerindedir. Şu anki muhtarın babası, köye gelen turistlere ve araştırmacılara
yerel kılavuzluk yapmaktadır. İ. Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Bölümü’nce
yapılan araştırmaya alan rehberliği yapmış, yörenin bitki zenginliği konusunda
bilinçlenmiştir.
Çizelge 4.48. Aksuçayı Havzası Köyleri Bazı Fiziki Alt Yapı Verileri
Table 4.48. Infrastructure Some Datas in Aksu River Basin Villages
A D I

HASDÜMEN

DEMİRCİLER

YEŞİLVADİ
BEYDİLLİ
140 HANE

MAHALLE ISMI

HANE S.

KIZILAĞAÇ
YUMAKLAR
PINARGÖZÜ
BEKİRLER
HATİPLER
MAKMARA
ÇETİNCE
FAKILAR
MERKEZ
KAŞTANLAR
SARICAALAN
MAKMARA
TONGAZ
KARAVUZ
KÖYYAKASI
KUZDERE
YÖRÜK KUYUSU
ÇİMENOBA
ESKİ BEYDİLLİ

6
10
10
5
5
25
5
20
40
20
5
35
25
8
-

NÜFUSU

322

299

193

784

DEMİRCİLER: Köyün temel alt yapı sorunu bulunmaktadır. Yol, bu
sorunların başında gelmektedir. Köy genelinde evlerde içme suyu şebekesi
bulunmamakla birlikte bir tek Sarıcaalan mahallesinde su şebekesi evlerin önüne
kadar getirilmiştir. Kaştanlar mahallesinde ise, su şebekesi boruları döşenmiş;
ancak borular patlamıştır. Bu nedenle mahalleli içme suyu ihtiyacını hala
çeşmeden karşılamaktadır. Sulama suyu da pınarlardan ve kuyulardan
sağlanmakta, köyün içinden geçen dere yazın kuruduğu için, bu dereden sulama
amaçlı yararlanılamamaktadır. Köyde sağlık ocağı bulunmadığı için köylüler
sağlık sorunları için Serik’teki sağlık ocağına ya da Antalya’ya gitmektedirler.
15–20 kadar hane de mevsimlik çalışmak üzere köy dışına çıkmakta ve 30 -35
gün süreyle pamuk tarlalarında çalışmaktadırlar. Köyde eskiden Orman
Kalkınma Kooperatifi kurulmuş, ancak kooperatif işlememiştir. Şu anda bir
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kooperatif kurmak için herhangi bir girişim bulunmamaktadır. Köye ait arazinin
çoğunun ekildiği, nadasa bırakılan arazi olmadığı söylenmektedir. Ancak arazi
parçalı ve aynı zamanda engebelidir. Bir yılda ortalama 3 ton civarında odun
tüketildiği belirtilmektedir. Köylüler 10-15 sene önce ORKÖY’den sığırcılık
kredisi kullanıldığını; ancak bugünlerde herhangi bir kredi girişiminin olmadığı
saptanmıştır. Yörede ekoturizm, gelir getirici ekonomik bir faaliyet olarak
tanınmadığı için, bu konuda herhangi bir girişim de söz konusu değildir. Köy,
Karabük tarafından gelip Hasdümen ve Haskızılören taraflarındaki alabalık
çiftliklerine giden ve/veya cip safari turlarına çıkan turistlerin rotası üzerindedir.
Ancak mevcut koşullar altında köy, evlerde bir günden fazla yatacak şekilde
turist ağırlamaya pek de elverişli değildir (tuvalet, banyo, içme suyu vb .). Mevcut
altyapı koşulları iyileştirildiği ve yöre halkı ekoturizm konusunda
bilinçlendirildiği takdirde, köyde ekoturizm faaliyetleri başarılı olabilir.
YEŞİLVADİ: Yeni kurulan köyün önemli alt yapı sorunları
bulunmaktadır. Köyyakası mahallesi 3 haneden oluşmakta olup köyün en fakir
mahallesidir. Elektrik evinin önüne kadar gelmiş olmasına rağmen , evine elektrik
çekememiş haneler vardır. Köy genelinde, tuvaletinin yanı sıra banyosu da evin
dışında olan haneler de bulunmaktadır. Karavuz mahallesi de Tongaz
mahallesine göre daha kötü şartlara sahiptir (köy genelinde en gelişmiş mahalle
merkez mahallesi olan Tongaz mahallesidir). Evlerde içme suyu şebekesi
döşenmemiştir. Sulama suyu yaz aylarında yetersiz kalmaktadır. Köye ait derenin
yaz aylarında, yaz sonuna doğru kuruduğu, pınar ve kuyulardan herkesin sulama
suyu ihtiyacını karşılamaya çalıştığı söylenmektedir. Odun dışı orman ürünleri
üretimi açısından incelendiğinde; köyde kekiğin yanı sıra yoğun olarak mersin
dalı da kesilmekte (Sazak), kesilen mersin dalları Serik’te ve Antalya’da dış
ülkeye ihraç edilmek üzere satılmaktadır (muhtar da bizzat bu işle
uğraşmaktadır). Bununla birlikte serada ve pamuk tarlalarında çalışmak üzere
mevsimlik işçiliğe gidenler bulunmaktadır. Köyde ekoturizm amaçlı
pansiyonculuk yapacak hane bulunmamaktadır (genellikle evler iki odalı olup
birinde çocuklar ve ebeveynler yatarken diğer oda da kiler ve mutfak amaçlı
kullanılmaktadır). Turizmi gelir getirici ekonomik bir faaliyet olarak
algılamadıkları ya da en azından ekoturizm konusunda herhangi bir bilince sahip
olamadıkları için, turizmden herhangi bir beklentileri de bulunmamaktadır.
BEYDİLLİ: Köy Çimen Obası mevkiine yerleşmiş toplu bir köy
konumundadır. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ormancılık işçiliği,
odun dışı orman ürünleri üretimi (kekik) yapılmaktadır. Özellikle Kuzdere
mahallesinde arıcılık ileri düzeydedir. Son yıllarda kekikten “kekik reçeli”
üretimi ile de dikkati çekmektedir. Akdağ, Sarp Dağları, Sarp Dağı Yaylası ve
Bozburun Dağı Sanlı Yaylası ile Çatalini Mağarası önemli turizm alanlarıdır.
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Milli Parkla ilgili köylerle karşılaştırıldığında, köyün önemli bir alt yapı sorunu
bulunmamaktadır.
Çizelge 4.1. Aksuçayı Havzası Köylerinin Fiziki Durumu
Table 4.1. Distribution of Physical of Aksucayı Basin Villages
Köyler Grubu
Hasdümen
Demirciler
Yeşilvadi
Beydilli

Merkeze Uzaklığı
57
45
27
17

İlçeye Uzaklığı
57
45
65
17

İl'e Uzaklığı
99
87
73
123

Aksu Havzası köylerinin ve Isparta ili Sütçüler ilçesi Beydilli köylerinin
bulundukları havza merkezine, ilçeye ve ile olan uzaklıkları Çizelge 4.1’de
sunulmaktadır. Aksu Havzası’ndaki köylerden Yeşilvadi köyünün yerleşimi
Serik ilçesinin en son köyü durumundadır. Ancak Gebiz merkeze olan uzaklığı
değişik köyler üzerinden olabilmektedir. Burada en yakın olan uzaklık
seçilmiştir. Özellikle Demirciler köyünden daha uzak konumlu bir yerleşim
alanıdır.
Çizelge 4.2. Aksuçayı Havzası Köylerinin Bazı Kurumsal Verileri
Table 4.2. Some Institutional Data of Villages in Aksuçayı Basin
Köyler
Grubu

İçme
Okul

Hasdümen
Demirciler
Yeşilvadi

1
1
0

Öğrenci
Sayısı
44
20
0

Beydilli

1

169

Öğretmen
Sayısı
2
1
0

Camii

Koop.

suyuŞebeke
Var
Var
Yok

Telefon

Elektrik

1
1
1

İçme
Suyu
Var
Var
Var

1
2
1

Var
Var
Var

Var
Var
Var

8

2

1

Var

Var

Var

Var

HASDÜMEN: Makmara mahallesi dışında, köydeki çocukların hepsi
Pınargözü’ndeki taşımalı ilköğretim okuluna gitmekte, Makmara’daki öğrenciler
de Töngüçlü’deki ilköğretim okuluna gitmektedirler. Eski sistemde 5. sınıfa
kadar okutulan kızlar, yeni sistemde de 8. sınıftan sonra okutulmamaktadır.
Bunun en önemli nedenleri arasında; ailenin maddi imkansızlıkları, köyde veya
köye yakın yerleşim yerlerinde lisenin olmayışı ve ailelerin uzak yerlerdeki yatılı
liselerde kız çocuklarını okutmak istemeyişleri gelmektedir. Maddi imkanı olan
bazı aileler erkek çocuklarını yatılı lisede okutmuşsa da bu da çok yaygın
değildir. Evdeki çocuklar küçük yaşlardan itibaren ailelerine gerek ev ve tarla
işlerinde gerekse ekonomik açıdan gelir getirici faaliyetlerde (mevsimlik işçilik
gibi) yardımcı olmaktadırlar (Çizelge 4.2).
DEMİRCİLER: Kaştanlar mahallesinde bir adet beş yıllık ilkokul
bulunmakta ve diğer mahallelerdeki çocuklar da servisler aracılığıyla ve

42

yürüyerek bu okula gelmektedirler. 6., 7. ve 8. sınıflar için Serik’teki pansiyonlu
ilköğretim okuluna gidilmektedir; ancak maddi imkansızlıklar ve mesafenin uzak
oluşu nedeniyle eğitim olumsuz etkilenmektedir.
YEŞİLVADİ: Tongaz mahallesinde birleştirilmiş sınıfı olan bir adet 5
yıllık ilkokul bulunmakta, 6.,7. ve 8. sınıflar için çocuklar Serik’teki Pansiyonlu
ilköğretim okuluna gitmektedirler.
4.2.2. Aksuçayı Havzası ve Beydilli Köyü Ekonomik Yapı
HASDÜMEN: Elde edilen hayvansal ürünler de ancak hane halkının
ihtiyacını karşılamakta, elliden fazla küçükbaş hayvanı olan az sayıda hane ise
(her mahallede, 2-3 civarı ailede küçükbaş hayvan sayısı 50’nin üzerinde olup
genellikle bu sayı hane başına 15-20 civarındadır) kurban bayramında ya pazara
götürüp ya da köye gelen tüccar aracılığıyla hayvanlarını pazarlamaktadırlar.
Köyde arıcılık, bazı mahallelerde az miktarda yapılmakta (hanelerin kendi
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik), bazı mahallelerde ise hiç yapılmamaktadır
(Bekirler, Hatipler, Fakılar). Arısı olanlar göçebe olarak kovanları yaylaya
çıkarmaktadırlar. Küçükbaş hayvan sayısı geçmiş 10-15 yıla göre azalmış
olmasından dolayı, Hasdümen köyünden yaylaya giden aile sayısı azalmıştır (çok
sayıda davarı olan aileler ve arıcılık yapanlar gitmektedir).
DEMİRCİLER: Köye ait çayırlık, otluk, mera alanı da
bulunmamaktadır. Köyde toprağı olmayan haneler bulunmaktadır. Bu haneler ya
ailelerine ait topraktan yararlanmakta ya da başka alternatif işlerle geçimlerini
sağlamaktadırlar (minibüs işletmek gibi). Hane başına ortalama arazi miktarı 15 20 dönüm civarında olup 3-4 kişinin de 60-70 dönüm civarında arazisi
bulunmaktadır (Çizelge 4.3).
Çizelge 4.3: Aksuçayı Havzası Köyleri Hayvan ve Arazi Varlığı Dağılımı
Table 4.3 Distribution of Animal and Land in Aksuçayı River Basin
Hayvan Varlığı
Arazi Varlığı (da)
Köyler
Grubu
bbhs
kbhs
toplam
tarla
sebze
Meyve
Hasdümen
2300
120
2420
1694
10
10
Demirciler
620
60
680
950
50
50
Yeşilvadi
300
50
350
600
0
0
Beydilli
1000
3000
4000
1900
70
30
Toplam
4220
3230
3450
5144
130
90

toplam
1714
1050
600
2000
3364

YEŞİLVADİ: Köyün temel geçim kaynakları arasında hububat tarımı,
küçük ve büyükbaş hayvancılık, köy dışı mevsimlik işçilik, kendi ihtiyacı kadar
sebze ve meyvecilik, yok denecek kadar az arıcılık, orman işçiliği ve az da olsa
turizm (safari turları köyden geçiyor) gelmektedir.
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BEYDİLLİ: Köyün temel geçimi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.
Büyükbaş hayvancılıkta yerli ve kültür ırk hayvan varlığı diğer köylere göre
dikkat çekicidir. Pazara sunulmak üzere kısmen sebze ve meyve üretimi de
yapılmaktadır.
4.3. Kırsal Kalkınma
4.3.1. Kırsal Kalkınmanın Tanım ve Kavram Boyutu
Kırsal alan kalkınma politikaları; kırsal alan toplumlarının ekonomik,
toplumsal ve kültürel olanaklarını geliştirmek, bu toplumları ulusal yaşam
düzeyine kavuşturmak, onların ulusal gelişmeye bütünüyle katılmalarını
sağlamak üzere, toplum ve devletin birleşik çabaları sonucu ortaya çıkan
ilerlemeyi kapsayan politikalardır (DPT, ÖİK 2000) .

Kent/kır ayrışımının azaltılmasıdır.

Kırsal sayılan ortamların ekonomik kalkınmasıdır.
Toplum kalkınması, küçük toplulukların içinde bulundukları ekonomik,
toplumsal ve kültürel koşulları iyileştirmek amacıyla giriştikleri çabaların
devletin bu konudaki çabalarıyla birleştirilmesi, bu toplulukların ulusun tümüyle
kaynaştırılması, ulusal kalkınma çabalarına tam biçimde katkıda bulunmalarının
sağlanması sürecidir (GERAY 1981). Bu anlamda toplum kalkınmasının biri
eğitsel, öbürü örgütsel olmak üzere, başlıca iki ana yönü bulunmaktadır. Toplum
kalkınmasının önemli bir yönünü de, toplumsal tümleşmeyi sağlamak üzere , ana
toplumla yerel toplumlar arasında gerekli ilişkiyi kurmak oluşturmaktadır. B u
anlamda, toplum kalkınmasının dayandığı ana öğeler şunlardır:
a- Destekli imece
b- Gönüllülük
c- Yerel toplumun tümleşikliği
Bu üç öğenin bir arada olması durumunda toplum kalkınmasından söz
edilebilecektir (GERAY 1981) Destekli İmece: Toplumların sorunlarını
çözmek üzere güçlerini birleştirerek girişimlere başlamasıdır. Önemli olan,
yerel toplumların kendi sorunlarını ele alabilecek duruma getirilmesidir.
Topluluğun yaşam düzeyini iyileştirebileceğine, bunun büyük ölçüde kendi
elinde olduğuna inandırılması, bunun kanıtlanması gerekmektedir. Özüne
yardım eden, güçlerini birleştiren toplumlar kendi güçlerinin yetmediği yerde
dışardan desteklenebilecektir. Gönüllülük: Toplum kalkınmasının ikinci bir
öğesi de; zorlamaya değil, inandırmaya, gönüllü işbirliğine dayalı bir çalışma
olmasıdır. Toplum kalkınmasında devletle köylü arasında gönüllü işbirliğini
sağlamak için yerel toplumların duyulan gereksinimlerinden hareket edilir.
Toplulukların, duymaları gereken gereksinmeleri varken, belli bir anda
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bunları duymamaları olanaklıdır. Toplum kalkınması, bu gibi gereksinmeleri
yüzeye çıkarıp, bunların duyulmasına yardımcı olacaktır. Bu noktada en
önemli sorun; duyulan gereksinmelerden değil, varılmak istenen amaçlara
yönelik hareket edilmesindedir. Yerel toplulukların bu duruma sahip çıkması
beklenmemelidir. Yerel Toplumların Tümleşikliği: Yerel toplumları tek
yönden ele almak, yalnız belli gereksinmelerini gidermek, belli işleri görmek
yerine bunların birbiriyle ilişkisini kurarak tümleşmesini sağlamak
öngörülmektedir. (GERAY 1981). “Kırsal alan” ile “tarımsal alan” ve “kırsal
kalkınma” ile “tarımsal kalkınma” kavramları aynı anlama gelmemektedir.
Genel bir yaklaşım olarak; kentsel yerleşmeler dışında kalan yerler diye
nitelendirilebilecek “kırsal alan” kavramı, aslında tamamıyl a somut-nesnel
öğeleri bulunan bir mekandır. Bu nesnel öğeler;


Kırsal alanda yaşam ortamı ve ekonomik aktiviteler, önemli ölçüde
doğal üretim kaynaklarının kullanım ve değerlendirilmesine bağlıdır.
 Ekonomik-toplumsal-kültürel gelişme süreci, göreli olarak yavaş
işlemektedir.
 Teknolojik gelişmenin yaşama ve üretime yansıma oranının, göreli
olarak gecikmeli olduğu bir alan söz konusudur.
 Geleneksel törelerin, yaşam biçimini ve kurallarını etkileme gücü
fazladır.
 Yaşam biçimi ve tüketim kalıbı, görece gelenek seldir.
 İnsan ilişkilerinde yüz yüzelik yaygındır.
şeklinde belirtilebilir (ÇAĞLAR 1987).
4.3.2. KKMP Köprüçay Havzası Köyleri ORKÖY Kalkınma Yatırımları

Park alanındaki köylerden Köprüçay Havzası köylerine yönelik olarak yapılan
kalkınma çalışmaları yukarıda belirtilen ve kalkınma yatırımları yapan kurum ve
kuruluşlardan bir veya birkaçı aracılığı ile sürdürülmektedir. Bunlar içerisinde
ORKÖY’ün de önemli bir yeri bulunmaktadır. 1975 yılından 2002 yılına kadar,
ORKÖY tarafından sosyal ve ekonomik amaçlı yapılan yatırımlar EK 2’de
verilmektedir. Sosyal amaçlı kredilerin uygulanması oranın % 31,93 oranında
olduğu görülmektedir. Bu, ülke genelindeki ortalamanın üzerinde bir orandır.
Diğer yandan köyler içerisinde sosyal amaçlı kredilerden en çok yararlanan
köylerin Çaltepe ve Karabük köyleri olduğu görülmektedir. Ekonomik amaçlı
kredi uygulamasında da % 20,30 oranında bir gerçekleşmenin olduğu
görülmektedir. Bu kredi türünde de Çaltepe ve Karabük köyleri uygulanan
kredilerden en yararlanan köyler durumundadır. Yörede ORKÖY tarafından
ekonomik amaçlı gerçekleştirilen toplam 134 kredi uygulamasından köylerin
aldığı pay; Altınkaya köyü % 8,96, Ballıbucak köyü % 9,70, Karabük köyü %
18,66, Gaziler köyü % 10,45, Çaltepe köyü % 23,88, Değirmenözü köyü, %
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10,45, Bozyaka köyü ise % 17,91 oranındadır. Sosyal değerlendirme çalışması
aşamalarında, gerek köy muhtarları ve köyün ileri gelenleri ile yapılan
görüşmeler ve gerekse mahalle düzeyinde yapılan odak grup toplantılarında , bazı
saptamaların bilerek eksik yansıtıldığı kayıtsal bulguların irdelenmesinden ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla bu bilgilerin değişik grup toplantılarıyla farklı şekillerde
kontrol edilmesi gereklidir. Sosyal değerlendirmelerin tek yönlü veya belli bir
noktaya yönlendirilmesinden kurtulması gereklidir. Ancak bu durumda gerekli
objektif yaklaşımlar sağlanabilir. Yukarıdaki bu bulgular park alanındaki
Köprüçay Havzası köylerinin kırsal kalkınması için, süreç içerisinde gerekli
yatırımların yönlendirildiği sonucunu ortaya koymaktadır. Ancak bu yatırımların
yeterliliği tartışılabilir. Planlanan kalkınma yatırımları içerisinde gerçekleşme
oranlarının düşük olması, yatırımların yeterli olmadığı sonucunu ortaya
çıkarmaktadır. Kırsal kalkınma yatırımlarının gerçekleşme oranlarının düşük
olmasında yerel talebin yetersizliğinin de önemli bir etkisi bulunmaktadır.
Yörede uygulanan Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak (GEF-II) Projesi
tarafından yapılan girişimlerle bölgede, 2004 yılında, ORKÖY yatırım
uygulamaları tekrar hızlandırılmaya çalışılmıştır. Çaltepe ve B allıbucak köylerine
4’er ünite süt koyunculuğu 2004 yılında uygulanmıştır. 2005 yılında; Karabük
15, Değirmenözü 12 ve Çaltepe 13 olmak üzere toplam 40 ünite Gün Isı Projesi
uygulanmıştır. Karabük köyünde 7 ünite süt koyunculuğu uygulanmıştır. 2006
yılında, Değirmenözü 31, Çaltepe köyü 22 olmak üzere toplam 53 ünite Gün Isı
Projesi uygulanmıştır. Karabük köyünde 5 ünite süt sığırcılığı uygulanmıştır.
Milli Park alanındaki köylerde, 2007 yılında, ne ekonomik ne de sosyal amaçlı
kredi istemi olmamıştır.
4.3.3. KKMP Köprüçay Havzası
Potansiyelinin Değerlendirmesi

Köyleri

Kırsal

Kalkınma

Park alanındaki Köprüçay Havzası köylerinin kırsal kalkınma
potansiyelinin değerlendirilmesi için yapılan sosyal değerlendirmeler yanında
kayıtsal bulgular da irdelenmiştir. Bu kapsamda; ekonomik yapıya yönelik en
temel göstergelerden birisi olan istihdam ve istihdamın sektörel dağılımıdır.
Kırsal alana yönelik istihdamda tarım sektörünün payının yüksek olması
beklenen ve/veya olması gereken bir olgudur. Bu istihdamın diğer sekt örlere de
dağılımının dengeli bir şekilde yönlendirilebilmesi gereklidir. Bunun için de
özellikle kırsal sanayiye yönelik yatırımlarla hizmet sektöründeki istihdamın
artırılması olanakları aranmalıdır.
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Şekil 4.1. Eğitim ve istihdamın dağılımı
Figure 4.1. Distribution of education and employment
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Şekil 4.2. Eğitim ve istihdamın dağılımı
Figure 4.2. Distribution of education and employment

Kırsal alana yönelik istihdamda tarım sektörünün payının yüksek olması
beklenen veya olması gereken bir olgudur. Bu istihdamın diğer sektörlere de
dağılımının dengeli bir şekilde yönlendirilebilmesi gereklidir. Bunun için de
özellikle kırsal sanayiye yönelik yatırımlarla hizmet sektöründeki istihdamın
artırılması olanakları aranmalıdır. Özellikle hizmet sektörüne yöne lik istihdamın
artırılması olanakları bağlamında turizm ve ekoturizm potansiyelinin iyi
planlanması gereklidir.
Sosyal göstergeler içerisinde en temel gösterge ise, nüfusun eğitim
durumudur. Köprülü Kanyon Milli Parkı köylerinde eğitim durumuna yönelik
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veriler ise EK 3’te sunulmaktadır. Diğer yandan, köylerdeki istihdam durumu ile
nüfusun eğitim durumuna yönelik çözümlemeler köylerde yaşanan sosyal
sorunların saptanmasında önemli bir gösterge olmuştur. Bölgedeki sosyal
sorunların yoğunlaştığı köyleri saptayabilmek açısından, istihdam ile ilgili
bulgulara bakıldığında, köyler arasında önemli bir farklılık olmadığı
görülmektedir. Benzer şekilde nüfusun eğitim durumu irdelendiğinde de benzer
bir durumla karşılaşılmaktadır. Veriler daha farklı açılardan değerlendirildiğinde;
bölgedeki sosyal sorunların yoğunlaştığı köy ve/veya köyler ortaya çıkmaktadır.
Özellikle yöre köylerinde eğitim düzeyi yüksek ve istihdam edilememiş nüfus
irdelendiğinde, Karabük ve Bozyaka köyleri diğer köylerden oldukça farklı bir
şekilde ortaya çıkmaktadır (Şekil: 4.1-4.2). Yöredeki sosyal sorunların
yoğunlaştığı bu iki köy için hedef ilgi grubu olarak eğitim düzeyi yüksek ve
istihdam edilemeyen kitlenin olması gerektiği belirlenmiştir. Bu durumda, gerekli
katılımcılığı dikkate alan ve yörede yapılacak çalışmaların bugünü ve geleceğine
yönelik odak grup toplantıları bu kitle ile öncelikle yapılmalıdır. Ortaya konan
çözümlemenin doğruluğu tartışılabilir. Başka alanlarda bu verilerden yola
çıkılarak aynı sonucun elde edilmesi beklenebilir ve/veya beklenmeyebilir.
Ancak burada ortay çıkan sonuç, sosyal sorunların yoğunlaştığı iki köyü çok açık
olarak göstermesi bakımından anlamlı ve tutarlıdır.
Köylerdeki nüfus verileri ile ilgili diğer bir çözümleme de aktif çalışabilir
nüfus potansiyeli ve nüfusun bağımlılık oranları açısından yapılmaktadır. Aktif
çalışabilir nüfus oranı, köylerde yapılacak kırsal kalkınma çalışmaları için gerekli
potansiyelin varlığını ortaya koymaktadır. Köylerdeki nüfus üzerinden
oluşturulan bir değer olduğu için, köyün hane sayısına oranlanarak
değerlendirmelere alınması daha anlamlı görülmüştür. Elde edilen değerin daha
nicel bir yapı göstermesini sağlamak için böyle bir oran elde etmek gereklidir.
Aktif çalışabilir nüfus potansiyeli bakımından; Karabük ve Çaltepe köyleri nin ilk
sırada yer aldıkları görülmektedir (EK 3). Bu oranın yüksek olduğu köylerde ,
emek yoğun kırsal kalkınma çalışmalarına yönelmek sosyal etkiyi artırmada
önemli bir etkendir. Bu nedenle Karabük ve Çaltepe köylerinde emek yoğun
projelerin daha çok dikkate alınması gereklidir.
Nüfusla ilgili diğer bir çözümleme ise bağımlılık oranıdır. Bağımlılık
oranı ise; “üretime katılan her 100 kişinin kendisiyle birlikte kaç kişiye
yetecek kadar üretimde bulunması gerektiği” şeklinde belirtilmektedir (ZAİM
1992). Bağımlılık oranının daha nicel bir yapı göstermesini sağlamak için,
bağımlılık oranı değeri hane başına düşen ortalama nüfus değerine oranlanmıştır.
Herhangi bir kırsal kalkınma çalışmasında amaç; mümkün olan en yüksek etkiyi
sağlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için, hane başına düşecek en yüksek
getiriyi sağlayacak projelerle uygulamalara başlamaktır. Bu aşamada ise söz
konusu oran dikkate alınmalıdır. Bu oranın en yüksek olduğu köyler , çalışmaların

48

öncelikle başlatılması gerekli alanlardır. Bu kapsamda da karşımıza Altınkaya ve
Ballıbucak köyleri çıkmaktadır. Diğer yandan kırsal kalkınma çalışmaları
açısından köylerdeki nüfus artış hızları da önemli göstergelerden biridir. Çünkü
köyde yaşayan nüfustaki artış hızının negatif olması, köylerde göç olduğunu
göstermektedir. Kırsal kalkınma çalışmalarıyla bu göçün hızının azaltılması ve
süreç içerisinde durdurulması diğer bir amaçtır. Geleceğini köyde görmeyen
insanların yapılacak çalışmalara katılımını sağlamak oldukça güçtür. Bu önemli
bir dezavantajdır. Diğer yandan bu tür alanlarda yapılacak çalışmalarla elde
edilecek başarıların etkileri diğer alanlara göre daha yüksek olacaktır. Bu riskin
çalışmalarda dikkate alınması gereklidir.
Bölgedeki köylerin genelinde, doğal kaynakların kullanımına dayanan bir
geçim şekli sürmektedir. Bunların başında da tarım sektörü gelmektedir.
Tarımsal üretim geleneksel yapıda ve büyük ölçüde geçimliktir. Hayvancılıkta da
durum benzer nitelik göstermektedir. Köylerle ilgili tarımsal üretim olanakları
tartışma ve sonuç bölümünde vurgulanmaktadır. Tarımsal üretimde önemli
kalkınma olanağı olarak tarımsal alt yapının iyileştirilmesi gerekliliği dikkat
çekicidir. Yörede yürütülen GEF-II Projesi çerçevesinde, uzmanlarca oluşturulan
otlatma planı ciddi bir veri ortaya koymuştur. Bölgenin yapısı gereği, otlatma
hemen her alanda gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda otlatmanın bir sisteme
oturtulması gereklidir. Bu konudaki yaklaşımlar tartışma ve sonuç bölümünde
sunulmaktadır. Ancak yapılan otlatma planına göre; bölgedeki uygun alanlardan
yararlanan büyükbaş hayvan birimi olarak miktar 2643’tür. Oysa potansiyel
olarak yararlanabilecek büyükbaş hayvan birimi miktarı ise 4467’dir. Yani
alanda otlayan hayvan varlığının % 59,2’si kadar daha potansiyel bulunmaktadır.
Konuya bu açıdan bakıldığında, yöredeki bazı sosyal içerikli sorunların daha
kolay aşılabileceği açığa çıkmaktadır. Yapılan odak grup toplantılarında, halkın
genel olarak beklentisinin hayvancılıkla ilgili getirilecek çözümlemelere
odaklandığı görülmüştür. Bu büyük beklentinin karşılıklı katılımcı bir yaklaşımla
çözüme ulaştırılmasında bu nokta çok önemlidir. Alanda en önemli olarak
görülen tehdit otlatma değil, otlama ihtiyacının sistemsiz bir şekilde karşılanma
şeklidir.
4.3.4. Kırsal Kalkınma Eylem Planı
Kırsal kalkınma eylem planında; ana hedef, bu ana hedefi destekleyen
programlar, her bir program için oluşturulan stratejilerin saptanması ilk
basamaktır (EK 4). Belirlenen stratejilere ulaşmayı sağlayacak amaçlar ve bu
amaçları oluşturacak eylemlerin saptanması ise ikinci basamağı oluşturmaktadır.
Burada tüm bu süreçlerin ortaya konması aşamaları kısa, orta ve uzun dönemli
olarak oluşturulmalıdır.
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Kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla Köprüçay Havzası’ndaki köylerde
temel bazı yapısal değişimlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu temel
değişimler programlar halinde sunulmaktadır. Bu programların gerçekleştirilmesi
kırsal kalkınmanın ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Programları oluşturabilmek
amacıyla çeşitli stratejiler ortaya konmak durumundadır. Her programın bir veya
birden fazla stratejisi olabilecektir. Bu stratejiler ışığı altında, her bir stratejinin
amaçlarının saptanması gereklidir. Stratejiler yoluyla istenen amaçlar
doğrultusunda, her bir amaç için, bir veya birden fazla eylem gerekecektir.
Eylemler, amaçlar ve stratejiler köylerin bu hedeflere ulaşabilme olanaklarına
göre kısa, orta ve uzun dönemli olarak sınıflandırılmak durumundadır. Bu
sınıflandırma, yapılacak çalışmaların zaman düzenlenmesi niteliği taşımaktadır.
Genel bir yaklaşım olarak; sunulan şema tüm köylerin kendi içerisinde sahip
olduğu yerel olanaklar çerçevesinde değişiklikler göstermektedir (EK 5).
Köprüçay Havzası köyleri için kırsal kalkınma eylem planı; kısa, orta ve uzun
dönemli olarak saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan eylem planının izlenmesi süreci
her dönemin sonunda yapılacak değerlendirmelerle ortaya konmak
durumundadır. Kısa dönem olarak 3 yıl kabul edilmiştir (EK 5). Kısa dönem
sonunda;
hangi
eylemlerin
gerçekleştirilebildiği,
hangi
eylemlerin
gerçekleştirilemediği swot analizi yöntemiyle saptanmalıdır. Kısa dönem
sonunda, orta ve uzun dönemli hedefler için belirlenen eylemlerden de hangileri
konusunda, ne gibi gelişmeler yaşandığı benzer nitelikteki çalışmayla ortaya
konmalıdır. Orta dönem olarak; 5 yıl, uzun dönem olarak da 8 yıl kabul
edilmektedir. Programın işleyişi, 8 yıl sonunda yapılacak genel değerlendirmeyle
saptanmalıdır. Ortaya konmaya çalışılan bu eylem planı oldukça elastiki bir yapı
içermektedir. Her aşamada gelinen nokta değerlendirilerek eylemlerde oluşan
gerçekleşmelerin durumuna göre, bir sonraki eylem grubu bir üst seviyeye
kaydırılabilecektir. Benzer şekilde gerçekleştirilemeyen, ancak mutlak
gerçekleşmesi gerekli görülen eylemlerin de bir alt zaman dilimine alınması
sağlanabilecektir.
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5-TARTIŞMA VE SONUÇ
Milli Park alanının büyük bir kısmı devlet orman alanıdır. Ancak bölgede
yer alan 11 köy ile ilgili mülkiyet sorunu tam olarak henüz çözüme
ulaştırılamamıştır. Yöredeki önemli bir sosyal sorunu mülkiyet sorununun
aşılamaması oluşturmaktadır. KKMP’deki köylerden Bozyaka, Ballıbucak ve
Gaziler köylerinin gerek orman kadastro ve gerekse arazi kadastro sorunu
çözülememiştir. Altınkaya köyünün ise arazi kadastro sorunu tamamlanamamıştır
(Çizelge 5.1). Kadastro sorunu yanı sıra köyler arasında köy sınır sorunları da
bulunmaktadır. Temelde bu sorunlar köylülerle kurumlar arasındaki güvene
dayalı çalışmaları kısıtlamaktadır. KKMP’deki köylerin tamamlanan kadastro
çalışmalarını gösteren harita Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro
Koordinasyon Yönetim biriminden sağlanmıştır (EK 6). Yöre köylerinden birisi
olan, sosyal sorunların en az yaşandığı köy olan Çaltepe köyünde, orman
kadastro çalışmaları geçen zaman sürecinde tamamlanmıştır. Köylülerin
kullanımında olan birçok parsel orman alanı olarak tespit edilmiştir. Tespitlere
yönelik yapılan itirazlarda ise, yasal süreç tamamlanarak köylü yararına
olamayan kararlar ortaya çıkmıştır. Bu süreçte yaşananlar diğer köylere de örnek
olmuş, kadastro konusundaki gelişmelerden negatif etkilenerek çalışmaların
yaygınlaştırılması sağlanamamıştır. Bu durumda mülkiyet sorunu, diğer sosyal
kaynaklı sorunların oluşmasında temel etki olarak ortaya çıkmaktadır.
Çizelge 5.1. Köprülü Kanyon Milli Parkı Kadastro Mülkiyet Durumu
Table 5.1. The Cadastral Ownership in KKNP
Köyler
Orman Kadastrosu
Arazi Kadastrosu
Altınkaya
Tamamlanmıştır
Yok
Ballıbucak
Yok
Yok
Bozyaka
Yok
Yok
Beydilli
Tamamlanmıştır
Devam etmektedir
Çaltepe
Tamamlanmıştır
Tamamlanmıştır
Değirmenözü
Tamamlanmıştır
Devam etmektedir
Demirciler
Devam etmektedir
Devam etmektedir
Gaziler
Yok
Yok
Hasdümen
Devam etmektedir
Devam etmektedir
Karabük
Tamamlanmıştır
Tamamlanmıştır
Yeşilvadi
Tamamlanmıştır
Devam etmektedir

Milli park içerisinde yer alan önemli bitki alanları ve bunlara yönelik
saptamalar parkın Uzun Dönemli Gelişim Planında saptanmaktadır. Ayrıca
BAYTOP (1984) tarafından yapılan değerlendirmeler de yörede ekonomik
amaçlı kullanılabilecek bitkilerin varlığını ortaya koymaktadır (Çizelge 5.2).
Yörede bu kadar çeşitli ekonomik amaçlı kullanılabilecek 254 çeşit bitki olması,
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yöre halkının kalkınmasında potansiyel güç açısından önemli görülmektedir.
Diğer yandan bu türlerin bir bölümünün kültüre edilerek ekonomik amaçlı
yararlanılması durumu bile yararlanıcı konumundaki yöre halkının biyolojik
çeşitliliğe sahip çıkma bilincini de geliştirecektir.
Çizelge: 5.2. Köprülü Kanyon Milli Parkındaki Ekonomik Amaçlı Bitki Potansiyeli
Table 5.2. The Economic Aimed Plant Potential in KKNP
Kategoriler
PTERIDOPYHTA
SPERMATOPHYTA
Gymnospermae
Angiospermae
Magnoliopsida
Asteraceae
Lamiaceae
Rosaceae
Fabaceae
Apiaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Solanaceae
Liliopsida
Liliceae
TOPLAM
Kaynak: BAYTOP, T. 1984

Takson Sayısı
14
853
8
839
757
101
65
36
99
41
32
47
73
5
82
21
861

Ekonomik Bitki Sayısı
8
246
7
239
218
41
30
18
17
11
8
7
5
5
21
9
254

Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda yapılan Katılımcı Kırsal Değerlendirme
Çalışmaları sonucu elde edilen bulgulardan, yörede yapılan gözlem, inceleme ve
4 yıllık çalışmalardan kazanılan deneyimler ışığı altında, Köprüçay Havzası
köyleri için oluşturulan sonuç ve öneriler, köyler bazında, aşağıda sunulmaktadır.
ALTINKAYA KÖYÜ
1. Altınkaya köyü; rafting turizm etkinliğiyle ünlü Köprüçay Irmağı’na
sınırı olan bir köy durumundadır. Bu nedenle yaşanan sorunlara karşı; Köprüçay
Irmağı’na sınırı olan Bozyaka ve Karabük köyleriyle birlikte hareket etmektedir.
Bu bağın öncelikle koparılması gerekmektedir. Bu köyde öncelikle belirtilen
sorun veya sorunların aşılması için, gerekli kurumlarla iletişime geçilmesi
gerekmektedir. Bu kurumların başında “Karayolları ve K öy Hizmetleri”
gelmektedir. Köy için son derece gerekli alt yapı eksikliklerinin bu kuruluşun
programına alınması sağlanmalıdır. Bunu köylünün katılımı ile beraber
yapabilmek için, bu köyde oluşturulan/oluşturulacak “Köy Kalkınma Kurulu”nun
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çalışmalara başlaması gerekmektedir. Bu çalışmaları, üst düzey yazışmalarla
DKMP Mühendisliği ve özellikle DKMP Şube Müdürlüğü desteklemelidir.
2. Evlere içme suyu şebekesi sağlayabilmek için gerekli su potansiyelinin
ne olduğuna yönelik bir saptama bulunmamaktadır. Antik dönemdeki su yolları
halen kullanılan belli başlıca su kaynaklarıdır. Bu yollardaki su kayıplarının
nedenleri ve çözüm olanaklarının irdelenmesi gerekmektedir. Antik dönemde
yaklaşık 60-70 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen ve bu dönemde, su sıkıntısının
bulunmadığı bilinen bir alanda, bu denli alt yapı sorunu yaşamak büyük bir
çelişki içermektedir. Köyün kendi olanakları ile oluşturmaya çalıştığı ve
Demirciler köyü güzergahından su sağlamak amaçlı girişimi desteklenerek
çözüme ulaştırılması gereklidir. Köyün, özellikle içme suyu olanağının ne olduğu
ve maliyeti sorunu DSİ Bölge Müdürlüğü teknik olanaklarıyla somutlaştırılmalı
ve yerel su kaynakları tespitinin yapılması sağlanmalıdır.
3. Yöre köylülerinin MP’de yürütülen GEF-II Projesi ile ilgili farklı
beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentilerin başında da yol ve su gelmektedir. Bu
sorunların Proje ile ilgisinin olmadığı, ancak yardımlaşma ile gerekli çözüm
olanaklarının sağlanabileceği vurgulanması gereken önemli bir noktayı
oluşturmaktadır. Köylülerle yapılan toplantılarda, beklentinin proje amaçlarının
dışında olduğu algılanmıştır. Fakat projeye olan güvenlerinin sağlanması için ,
ilgili sorunların çözüm aşamalarında, köylüye yardımcı olacak bir sistem
içerisinde bulunmak gerekmektedir.
4. Yöredeki tarihi ve kültürel alanlarda, SİT uygulaması nedeniyle, özellikle
yerleşim sorunu yaşanmaktadır. Bu sorunun aşılabilmesi için, köyün kadastro
çalışmalarının tamamlanarak “köy yerleşim sınırlarının” ortaya konulması
gerekmektedir. Bu çalışmaların yasal boyutu ve sürecinin köy halkına aktarılması
gereklidir.
5. Tarımsal yapıdaki geleneksel üretim nedeniyle önemli üretim kayıpları
yaşanmaktadır. Özellikle buğday üretimi yapılan alanlarda uygun tohum ve gübre
seçimi ile ilgili olarak ciddi belirsizlikler bulunmaktadır. Bunların aşılabilmesi
için, bu köye yönelik tarımsal yayım çalışmalarının başlatılmasını sağlayacak
gerekli girişimlerin ve eğitim programının oluşturulması gerekmektedir. Bu
programda yer alacak örnek çiftçilerin seçiminin köy yerel örgütü (Köy
Kalkınma Kurulu–KKK) aracılığı ile yaşama geçirilmesi gerekmektedir.
Özellikle üzüm üretiminin geleneksel yapıdan kültüre edilmiş işletmeciliğe
dönüşümü amacıyla bölgedeki tarım kuruluşları ile iletişim yaygınlaştırılmalıdır.
Üzümden elde edilebilecek pekmez, sirke, pekmez katkılı kokteyl’lerin vs.
üretimi ve bölge restoranlarında tanıtımı yanı sıra Altınkaya köyü üzümlerinin
şarap yapımı yoluyla da değerlendirilmesi mümkündür. Aydın ili Selçuk ilçesi
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Şirince köyü bu açıdan önemli bir örnektir. Yalnız burada dikkat edilmesi
gereken nokta ise, köy halkının daha tutucu bir yapısının olmasıdır. Böyle bir
çalışmada bu noktaya özellikle dikkat edilmelidir. Park yönetiminin yasal
olanaklarla ilgili gerekli alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmayı ortaya
koyması gereklidir.
6. Altınkaya köyünde, hayvancılık güç koşullarda ve verimsiz
yürütülmektedir. Hayvancılıkta en önemli sorun, girdi sorunu olan yem
sorunudur. Fakat köylü buna rağmen bazı tarım alanlarını nadasa bırakmaktadır.
Bu alanların yem üretim amaçlı kullanılması ve yem çeşidinin saptanmasıyla
ilgili bölge tarımsal kuruluşlarıyla iletişim sağlanmalıdır. Daha sonra hayvan
ırklarının kültüre edilmesini sağlayacak tarımsal programlara gereksinim
bulunmaktadır. Yörede 2500-3000 civarında küçükbaş hayvan varlığını, gruplar
halinde, yarı-kapalı otlatma sağlayacak alanlarla sınırlama sistemi
oluşturulmalıdır. Park yönetimi tarafından saptanmış alanlarda, yem desteği ile
yarı-kapalı alan otlatma sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla 1
keçi için gereken minimum alan ve günlük yem miktarı bilimsel veriler bazında
ortaya konulmuştur. Köy etrafındaki maki alanlarının yemlik yaprak üretim
amaçlı planlanması ve bu alanlarda planlı bir yemlik yaprak üretim sisteminin
kurulması gereklidir. NEYİŞÇİ (2002); maki alanlarıyla ilgili çalışmasında “...
Maki alanlarının, uygun tekniklerin kullanılarak ıslah edilmesi ve bilimsel
planlamayla kullanıma açılmaları ile maki türlerinin ortalama olarak sürgün
üretimlerini 5 misli, et üretimini de 3 misli artıracağı” şeklinde saptamalarda
bulunmaktadır. Aynı çalışma; Yunanistan’da keçi otlatmaya uygun olan
alanlarda yapılan uygulamayla ne düzeyde katkılar sağlanacağını
vurgulamaktadır.
7. Tarımsal üretime konu alanlar sınırlı ve kuru tarım alanlarıdır. Bu
alanlarda bazı ürün değişikliklerinin ekonomik olanaklarının seçenek olarak
ortaya konulması gerekmektedir. Bugün için çok basit bir yaklaşım olarak
üretimin çok sınırlı olduğu bazı alanlarda kekik üretimi olanağının tarla
koşullarında demostratif olarak denenmesi yararlı olacaktır. Ancak keki k
fidanlarının tutma aşamasında sorunlar olduğundan, bu sorunun kısmen
çözümlenebilmesi için, sonbahar dikimlerinin ve 2 yaşlı tüplü fidan dikimlerinin
deneysel olarak yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Bazı köylüler , kuru alanda
kekik üretimine yönelik istekli, ama kuşkuludurlar. Bu kuşku ve istek
kullanılmalıdır.
8. Köyün en büyük potansiyeli çevreye duyarlı turizmdir. Bu amaçla yörede
başlatılan traking alanlarının belirlenmesi çalışmaları tekrar canlandırılmadır.
Özellikle meteor çukuru, servi orman alanı, jeolojik kaya oluşumlarının yoğun
olduğu alanlarda çeşitli yoğunlukta/güçlükte veya uzunlukta yürüyüş alanları
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oluşturulmalıdır. Köyün kanyon etrafındaki alanlarının da bu etkinlik
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar dikkate alındığınd a;
:tarihi, biyolojik, jeolojik, sportif ve rekreasyonel yayla gezileri gibi değişik
amaçlara yönelik parkurlar oluşturulması sağlanmalıdır. Kanyonun bir başka
şekilde kullanılma olanağı olan Bundy-Jumping bu olanaklar içerisinde
değerlendirilmesi gereken bir başka değerdir.
9. Tüm bu olanakların yörede konaklamayı sağlayacak pansiyon
imkanlarını dikkate alacak şekilde veya pansiyonculuğu teşvik edecek şekilde
planlanması ve bu aktivitelerin pazarlanma koşulunun, yörede örnek
pansiyonların oluşturulmasıyla olanaklı olacağı düşüncesiyle bu amaçlı projelerin
yöreye girmesini sağlayacak girişimlere başvurmak gerekecektir. Projenin küçük
hibe bölümü örnek bir başlangıç için olanaklı olabilecektir; ancak yaygınlık
kazanması için, bir uluslararası kırsal kalkınma projesinin sağlanması gereklidir.
10. Altınkaya köyü ile Ballıbucak köyü ve Çaltepe köyü arasında yer alan
yürüyüş güzergahı bazı yerlerde antik kral yoluyla çakışmaktadır. Bu olanak da
iyi kullanılmak durumundadır. Bu köyler arasındaki güzergahta yer alan bitki
örtüsü doğal peyzaj değeri açısından da önemlidir.
11. Köyün turizm potansiyelinin kısa zamanda yaşama geçirilebilmesi için ,
yöre halkından oluşan bir kitleye “Yerel Rehber” eğitiminin kazandırılması
bakımından, çalışmaların kısa sürede programlanması gerekmektedir. Bu
programların her köy bazında ve bu köylerin özgün koşullarına yönelik olarak
planlanması ve geliştirilmesi gerekmektedir.
12. Altınkaya köyü girişinde bulunan ve kullanım için izni alınan binanın
eğitim ve çevreye duyarlı turizm merkezi haline getirilmesi çalışmalarının kısa
sürede tamamlanması gereklidir.
BALLIBUCAK KÖYÜ
1. Ballıbucak köyü sınırları itibarıyla Milli Park alanı içerisinde kalan tek
köy durumundadır. Köyün yerleşim alanı koşullarından dolayı önemli alt yapı
sorunları bulunmaktadır. Bunların başında da yol sorunu gelmektedir. Diğer
önemli alt yapı sorunu ise su sorunudur. Yol sorunu ile ilgili çalışmaların köy
yerel örgütlenmesinin de sorunun içerisine çekilerek köy hizmetleri yıllık
programına alınması için; ilçe, il düzeyinde ve üst düzey yönetim bazında
girişimlerde bulunulması gereklidir. Su sorunu, köylülerin katılımı ile birlikte
çözümlenebilecek bir sorundur. Çünkü yaylalardaki doğal kaynaklar oldukça
uygundur. Ancak kullanım alışkanlığının değiştirilmesi gereklidir. Özellikle köye
İlçe ve İl merkezinden gelen ailelerin maddi ve köyde yaşayan ailelerin de işçilik
katkılarıyla imece yoluyla bu sorun aşılabilecek konumdadır. İlk aşama yayladaki

55

kaynakların belirlenmesi ve bunların, farklı mevsimlerde debi tespitlerinin
yapılmasıdır. Köylülerle yapılan Odak Grup Toplantısı çalışmalarında elde edilen
bilgiler, yaylalardaki kaynaklardan su sağlama yöntemlerinin de düzenlenmesi
yönündedir.
2. Tarım ve hayvancılık önemli bir sorundur. Köyün orman ve arazi
kadastrosunun yapılamamış olması da bu sorunları ağırlaştırmaktadır.
a. Yöredeki tarım hububat tarımı niteliğindedir. Kuru tarım
yapılmaktadır. Tarım alanlarının büyük bölümü küçük ve çok parçalıdır. Büyük
alanlar, köyde, sadece birkaç ailede bulunmaktadır. Geleneksel tarım uygulaması
sürdürülmektedir. Üretilen ürünler; buğday, mısır ve arpadır. Verim gücü yüksek
tohum kullanım alışkanlığı yoktur. Tarım alanları çok parçalı ve küçük alanlar
olduğu için hayvanla işlenmektedir. Nadas geleneksel bir alışkanlıktır.
Hayvanların yem ihtiyacı, ailelerin kendi ektikleri yemi tüketme yolundadır.
Fakat yeterli gelmediği için, kaba ve kesif yem ihtiyacı dışardan yem alarak da
karşılanmaktadır. Hayvancılık konusunda girdi sorunun çözümü için, köyde
nadasa bırakılan alanların yem bitkileriyle değerlendirilmesinin sağlanması
gereklidir. Bu aşamada Tarım İlçe Müdürlüğü’nün yem üretimine yönelik destek
uygulamalarına Ballıbucak köyünün de dahil edilmesi gerekmektedir. Yörede
eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yoluyla örnek gönüllü çiftçi talebinin
oluşturulması gereklidir. Bu yolla hem kaliteli tohum kullanım alışkanlığının
sağlanması hem de nadas alanlarının korunga gibi yem bitkileriyle ekiminin
yapılması yoluyla gelirin artırılması sağlanacaktır.
b. Hayvancılıktaki ikinci önemli sorun, hayvan ırklarında kendisini
göstermektedir. Yerli “gıcık sığır” olarak adlandırılan büyükbaş hayvan
varlığının hızla, kültür ırkı hayvanlara dönüşümünün sağlanması yerinde
olacaktır Bu dönüşüm için Tarım İlçe Müdürlüğü ve ORKÖY kaynaklarının
örnek olarak (demostratif) uygulanması gereklidir.
c. Ballıbucak köyünde arıcılıkla ilgili ciddi bir potansiyel
bulunmaktadır. Ancak üreticilerdeki geleneksel üretim alışkanlığının kısa sürede
eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla değiştirilmesi gereklidir. Bu arada
köydeki arı ırkının da yenilenmesi gereklidir. Bu amaçla yöredeki örnek çiftçilere
İlçe Kaymakamlık kaynakları, ORKÖY, UNDP, TKV ve İŞKUR
kaynaklarından, orta ölçekli projelendirmelerle kaynak aktarımının sağlanması
gereklidir.
d. Tarımsal üretime konu meyveler içerisinde üzüm önemli bir
üründür. Diğer ürünler ceviz ve kestanedir. Bu üç ürün bölge için önemli bir
potansiyeldir. Özellikle Altınkaya köyü üzüm üretimi ile Ballıbucak köyü üzüm
üretiminin, üzüm ürünlerinden özellikle yerel şarap yapımına yönelmesi için

56

örnek girişimlerin yapılması gereklidir. Antik çağda, bu yörede, konu ile ilgili
üretimlerin olduğu bilinmektedir. Her iki köyün turizm potansiyeli
düşünüldüğünde, bu olanağın değerlendirilmesi gereklidir. Üzüm ürünlerinden
pekmez ve pestil üretiminin, yerel olarak turizm amaçlı, yaygınlaştırılması
gereklidir.
2. Ballıbucak köyünün, yöredeki diğer köyler gibi, ciddi bir turizm
potansiyeli vardır.
a. Turizm potansiyelinde, ilk sırada Bozburun Dağı gelmektedir.
Bozburun Dağı’na yönelik yapılacak her türlü sportif etkinlikler bu köy bazında
ele alınmalıdır.
b. Yayla turizmi kapsamında gerçekleştirilecek ekoturizm paketi
son derece cazip bir uygulamadır. Ancak yaylalardaki konaklama olanaklarının
nitelik ve niceliğinin sınırları net olarak ortaya konulmalıdır. Çünkü köy
merkezinde görülen klasik kentsel inşaatların yayla turizminde de kendisini
göstermesi kaçınılmazdır.
c. Ballıbucak köyü sınırlarında, Kestanelik olarak adlandırılan
mevkilerdeki orman dokusunun peyzaj değeri son derece önemlidir.
d. Deli Sarnıç olarak adlandırılan mevkideki jeolojik oluşumlar
turizm açısından değerlendirilmesi gereken noktalardan birisidir.
e. Milli Park genelinde, ekoturizm ile ilgili yaklaşımlara en uygun
yanıt alınabilecek köylerden birisi de Ballıbucak köyüdür. Bu köyde yerel halk
tarafından profesyonelce doğa turizm eylemleri yürütülmektedir. Tarihi kral
yolunun köy sınırlarından geçen bölümünün de kullanıldığı 1 haftalık 10 günlük
katırlı doğa turizmi yerel rehberlerce yürütülmektedir.
BOZYAKA KÖYÜ
1. Köyün en önemli alt yapı sorunu, orman ve arazi kadastrosu
uygulamasının yapılmamış olmasıdır. Süreç içerisinde, köyün önemli bir alanının
sınırları içerinde kalacağı Beşkonak Baraj yapımı ertelenince Köprüçay Irmağı
etrafı SİT alanı ilan edilmiştir. Sit alanı olarak ilan edilmesinde köylünün büyük
payı vardır. Baraj olmaktan kurtulmanın yolu olarak SİT alanı ilanı seçilmiştir.
1990 yılından itibaren, raftingin hızla gelişmesiyle, bu alanlarda turistik
yatırımların yapılması gündeme gelmiştir. Bu durumda, SİT alanı kullanımından
kaynaklanan yasal süreç için gerekli yasal tutanaklar, yöredeki kamu kuruluşu
olan Milli Park çalışanları tarafından hazırlanarak ilgili mercilere
yönlendirilmiştir. Yasal sürecin işlemesiyle yıkım kararları alınmış ; fakat halkın
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ve turizm firmalarının kullanımındaki alanların yıkımı sosyal baskıla r nedeniyle
gerçekleşmemiştir.
2. Köyün sınırları ile ilgili sorun çözümlenemediği için, hangi alanların
gelişim alanları, hangi alanların turizm kullanım amaçlı alanlar olacağı noktası da
belirsiz kalmaktadır.
3. Köyün rafting etkinliklerinden gelir sağlaması noktasında oldukça çarpık
bir işleyiş bulunmaktadır. Yaklaşık 50 işletme, tüm köyü kendi çıkarlarına
yönelik olarak, diğer kurum ve kuruluşlar aleyhine yönlendirebilmektedir. Hem
SİT alanı hem taşkın sınırı içerinde kalan rafting amaçlı işletmelerin yerlerinin
düzenlenmesi amacıyla proje oluşturularak çizim ve maket halinde , halkın geniş
katılımının olduğu mahalle toplantıları çerçevesinde, bilinçlendirme
çalışmalarının yaygınlaştırılması gereklidir.
4. Milli Park genel merkezi tarafından, geçmiş yıllarda yapılan rafting imar
planının en kısa sürede revizyonu yapılmalıdır. Bu süreçte, tüm ilgi gruplarından
katılım sağlanmalıdır. Aslında yapılacak Yönetim Planının alt planı olarak bu
çalışmanın mutlaka tamamlanması gereklidir. Rafting başlama, mola ve bitiş
noktalarının alanı kullanan köyler tarafından adaletli paylaşımının sağlanmasına
özellikle dikkat edilmelidir. Günlük 5-6 bin kişilik bir kullanıcının, birkaç saat
içerisinde nehir üzerinde yoğunlaşmasını önleyecek ve zamana biraz daha
yayacak saatli giriş uygulamasının planlamada yer alması sağlanmalıdır.
5. Yöredeki köylüler gereksinim duydukları her türlü alt yapı yatırımını
bölgedeki turizm işletmelerinden sağlayabilmektedirler. Bu açıdan genel olarak
büyük bir alt yapı sorunu yaşanmamaktadır.
6. Rafting turizmi amaçlı yerel halk tarafından işletilen turizm işletmeleri
olması gereken standart uygulamaları sağlayamamaktadır. Bu sorunun kısa
sürede çözüme ulaştırılması gereklidir. Köyün Rafting Kooperatifi olmasına
karşın, gerektiği gibi işleve sahip değildir. Köyde çok sayıda ve farklı çıkar
grupları vardır. Her grup kendi çıkarlarına yönelik iş ve işlemleri, istediği gibi
yürütebilme alışkanlığı kazanmıştır. Yörede kurumlar arasında yaşanan yetki
çatışması ve sorunlarla ilgilenmeme yaklaşımı bu alışkanlığın yerleşmesine
neden olmuştur.
7. Bölgedeki keçiboynuzu üretiminde önemli payı bulunan köyün
örgütlülük yapısının da kullanılmasıyla bu köyde kurulacak bir keçiboynuzu yem
üretim tesisi, birçok sorunun kaynağı konumundaki köylüleriyle daha iyi ilişkiler
geliştirilmesinin de adımını oluşturacaktır. Yörede yaygınlaştırılacak ve üst
kısımdaki köyler bazında oluşturulacak hayvancılık proje uygulamasına , köyün
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yem bitkileriyle entegre olması, kimi sorunların aşılmasında da önemli rol
oynayacaktır.
ÇALTEPE KÖYÜ
Çaltepe köyü; oldukça büyük turizm, tarım ve hayvancılık potansiyelleri olan
bir köydür. Ancak bu potansiyellerin örnek olaylarla uyarılarak aşamalı bir
şekilde yaşama geçirilmesi gereklidir. Bu açıdan bakıldığında:
1. Çaltepe köyü; alt yapı bakımından diğer köylerle karşılaştırıldığında,
sorunlarının büyük bir bölümünü aşmıştır. Sulu ve Merkez mahallelerinin toplam
10 km’lik yolunun asfaltlanması gereklidir. Bu nokta da yakın bir süreçte
aşılmıştır.
2. Turizme yönelik olarak; köy halkından bazı örnek işletmeciler hem
pansiyon hem de restoran işletmeciliğini başlatmışlardır. Ancak bu alanda son
derece deneyimsizdirler. Gelen turistlerle iletişim kurma noktasında ciddi
sorunlar yaşanmaktadır. Köy genelinde ve bu köyde ortaya çıkabilecek diğer
işletmeciler bazında, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının kısa sürede
programlanarak yaşama geçirilmesi gereklidir.
3. Turizm amaçlı yaklaşımlarda, ekoturizm köy geneli için son derece
önemli bir olanaktır. Bu amaçla yöredeki diğer kaynak değerleri de kapsayan
küçük aktivite paketlerini içeren programlar oluşturularak bunların Antalya ili
genelindeki turizm acentelerince geliştirilmesine yardımcı olma aşamasında , her
iki kesimi buluşturularak düzenlemelerin kısa sürede yaşama geçirilmesi
gereklidir.
4. Köyün; Honaz Mağarası, Yaylaları, Kanyonu ve tarihi Kral yolu gibi
kaynak değerleri ile kültürel yapısı ekoturizm için önemli bir potansiyeldir.
Yaşama geçirilen St. Pauol Yolu, ekoturizm açısından değerlendirilmesi gereken,
oldukça büyük bir potansiyeldir.
5. Köyün sahip olduğu tarım alanları ve sulama suyu olanağı çok önemli bir
gelir kaynağıdır. Bu noktada; geleneksel tarım etkinliklerinin hızla değiştirilmesi
için İlçe Tarım Müdürlüğünün mutlak surette etkin kılınması gereklidir. Köyün
coğrafi konumu ve iklimi, ikinci ürün üretimine olanak sağlayacak durumdadır.
Bu nedenle de sezon sonu üretime yönelik ürün deseni oluşturulması, örnek çiftçi
uygulamalarının alanda yaşama geçirilmesi gereklidir.
6. Köyde yapılan hayvancılıkta keçi işletmeciliği giderek önemini
yitirmektedir. Ancak bu keçinin alandan tamamen yok olacağı anlamına
gelmemektedir. Bu nedenle yarı açık ağıl sisteminin oluşturulması gereklidir. Bu
sistemi destekleme aşamasında, nadas alanlarında, yem bitkileri üretimi,
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münavebeli üretim ve üretimde ürün deseni değişikliği gibi modern tarımsal
aktivitelerin alanda yaygınlık kazanmasını sağlayacak yönlendirmelerin
yapılaması gereklidir.
7. Arıcılık, köyde önemli bir gelir kaynağı niteliğindedir. Köyün
sınırlarında bulunan alanlardaki kekiğin yükselti basamakları bazında yetişme
durumu dikkate alındığında, 5-6 aylık bir sürenin arılarca kullanılabileceği ortaya
çıkmaktadır. Arıcılıkta en büyük dezavantaj , köyün yaylasına olan ulaşım
güçlüğüdür. Bu aşamada Milli Park’taki tarihi Kral Yolu (patikası) baz alınarak
taş döşeme bir patika yol oluşturulması sakıncalı görülmemektedir. Yöre
mimarisinin izlerini taşıması ve standart bir yolun, yaylalara gelecekte
verebileceği zararların şimdiden aşılması bakımından, bu noktada odaklanılması
ve çözümlenmesi önem taşımaktadır.
8. Kekik balı üretiminin teşvik edilmesi, Milli Park içerisindeki biyolojik
çeşitlilikte kekik türünün baskı altında olmasından dolayı önem taşımaktadır.
Kekik üretiminde yapılabilecek iyileştirmeler, bu alandaki kekik türlerinin
giderek azalmasının önünü alamayacaktır. Bu nedenle de kültürü ve kekik balı
üretiminin yaygınlaştırılması yönünde stratejilerin geliştirilerek yöre halkına
sunulması gereklidir. Bu kapsamda, kekik pazarında yaşanacak dar boğazlar da
şimdiden dikkate alınmalı veya irdelenmelidir. Kekiğin üretimine yönelik
uygulamalar yerine, kekikten değişik ürünler elde edecek nitelikte uygulamalar
mutlaka yaygınlaştırılmalıdır. Bu nedenle de yörede bir bal paketleme tesisi
kurulmalıdır. Kekiğin ürün olarak pazar ve fiyat sorununa karşın, kekik balında
pazar ve fiyat sorunu yaşanmaması, üzerinde durulmasını gerektirmektedir.
9. Çaltepe köylüleri diğer köylerdeki halka göre daha aydın bir yapıya
sahiptir. Bunda 1938-1940’lı yıllarda okula sahip olmalarının ciddi bir etkisi
bulunmaktadır. Köylüler bu yapıları nedeniyle kısa sürede olayları kavrayıp
neden sonuç ilişki içerinde değerlendirme yeteneğine sahiptirler. Köye yönelik
geliştirme ve kalkınma amaçlı yapılacak her türlü yaklaşımda köyün ilde yaşayan
kesiminin desteğinin alınması mutlaka gereklidir.
10. Çaltepe köyü coğrafi koşulları bakımından önemli bir avantaja sahiptir.
Komşu köyler durumundaki Ballıbucak ve Değirmenözü köyü ile Gaziler köyüne
etki edebilecek veya etkilenebilecek durumdadır. Uygulanacak yeni yaklaşımlar
için, pilot alan olarak örneklerin bu noktadan giderek yaygınlaştırılması önemli
bir stratejik avantaj sağlayacaktır. Köyün bu konumu ayrıca değerlendirilmelidir.
DEĞİRMENÖZÜ KÖYÜ
Değirmenözü genel olarak gerek su kaynaklarının bol olması ve arazinin
düzlük olması gerekse yerleşim alanlarının Milli Park sınırları dışında olması
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nedeniyle Milli Park sınırları içerisindeki diğer köylerden farklı bir potansiyele
sahiptir. Ancak gerekli mekanizmaların oluşturulamaması nedeniyle kaynaklar
harcanmakta, bu kaynaklardan gelir elde edilememektedir.
1. Köyün tarımsal üretim potansiyeli yüksektir. Bu nedenle, yeni ürünlerin
üretim deseni değişikliği yoluyla köye kazandırılması gereklidir. Bu aşamada
önemli bir üretim dalını hububat oluşturmaktadır. Verimli ve kaliteli tohum
yoluyla buğday, arpa ve mısır üretiminin artırılması gereklidir. Örneğin; köyde
mısır üretimi yapılmakta, ancak yem olarak kullanımda silaj yapımı sınırlı
olmakta veya bulunmamaktadır.
2. Köyün tarımsal üretimde sebze ve meyve üretim potansiyeli mutlaka
yaşama geçirilmelidir. Milli Parkın ziyaretçilerinin besin gere ksinmelerinin
(organik tarım ürünleri vb.) bu köy ve Çaltepe köyünce karşılanması yönünde
gerekli stratejiler oluşturularak tarımsal ürün deseni planlanmalıdır.
3. Hayvancılık giderek önem kazanmaktadır. Özellikle kültür ırk
hayvanların kredilendirmeler yoluyla alanda artmaya başlaması bunun bir
göstergesidir. Ancak yörede uygun alan bulunmasına rağmen, hayvancılık temel
girdisi halindeki yem üretiminin yeterince yaygınlaştırıldığı söylenemez.
Değirmenözü ve Çaltepe köylerinin sulu tarım olanakları da göz önünde
bulundurularak ikinci ürün olarak yem bitki üretimine yönelik, örneğin Macar fiğ
gibi, üretimlerin planlanarak desteklenmek yoluyla yaşama geçirilmesi
gereklidir.
4. Köyün önemli bir doğal kaynak potansiyeli de İkizpınar Deresi’dir. Bu
dere, köy muhtarlığının avlanma yasağı uygulaması sonucunda, yerli doğal
alabalık türünü koruyabilmiştir. Bu durumun dikkatle izlenerek kısıtlı bir şekilde ,
sadece turizm amaçlı olta alabalıkçılığına yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
Özellikle bu köyde, olta alabalıkçılığı ve nar festival kutlamaları yoluyla bu
değerin pazarlanması sağlanmalıdır.
5. Köyde arıcılık henüz yeterince, en azından Çaltepe köyü kadar,
yaygınlaşmamış veya gelişmemiştir. Oysa Belobası Yaylası mevkii kekik balı
üretim amaçlı büyük bir potansiyeldir. Ciddi bir desteğe gereksinim
bulunmaktadır. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması, Isparta ili Sütçüler ilçesi
Çimenobası köyü (Beydilli köyü) ile yaşanan sınır kavgalarını da azaltacaktır.
Köyün kekik toplama yoluyla elde edeceği gelirden daha fazlasını kekik balından
elde edilebileceği düşünülmektedir.
6. Köyün önemli bir potansiyelini de nar oluşturmaktadır. Oldukça yaygın
bir şekilde nar potansiyeli bulunmaktadır. Fakat bu potansiyelin kullanımı
yaşama geçirilememektedir. Bu potansiyelin yaşama geçirilmesi için “Nar
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Festivali” oluşturulmalıdır. Narın ekonomik amaçlı kullanılmasını
sağlayabilmek için, “Nar Suyu” üretiminin yaşama geçirilmesi gereklidir. Nar
suyunun bölgedeki turizm firmalarında pazarlanması büyük bir gelir
sağlayacaktır. Bu amaçla yörede “pastörize nar suyu tesisi”nin kurulması
gereklidir.
7. Köyde ciddi bir köy dışında çalışma, mevsimlik iş gücü taşınması
bulunmaktadır. Oysa köyün doğal kaynaklarının planlı ve düzenli kullanımı,
gerekli gelirin sağlanmasında son derece yeterlidir. Önemli olan; potansiyel iş
gücünün yaşama geçirilmesini sağlayacak yatırım ve sinerjinin sağlanmasıdır.
8. Köyün Osmanlar mahallesinin temel alt yapı sorununun kısa sürede,
köyde sağlanacak imece ile çözümlenebileceği düşünülmektedir.
9. Ekoturizme yönelik uygulamalar yoluyla turistlerin alandaki beslenme
gereksinimleri için önemli bir besin üretim merkezi konumundadır.
GAZİLER-TAZI KÖYÜ
1 Köyün yol ve su en önemli alt yapı sorunlarıdır. Yaklaşık 4 -5 yıl süren su
sağlama çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Köyün 6 mahalleden oluşan dağınık
yapıda olması ulaşımda sorunları çıkarmaktadır. Beşkonak merkezi olan Bozyaka
köy asfalt yolunda, Gaziler yol ayrımına kadar olan yol niteliği oldukça iyidir.
Köyün mahalleri arasındaki stabilize yolun niteliği bozuktur. Bu amaçla da
sadece üst yapı malzemesiyle yolun bakımının yapılması yeterli olacaktır. Bu
nokta ise, köy heyeti ve ilgili kurumlarla ve Milli Park yönetimi ile hatta yöreye
turist getiren turizm firmalarının yardımcı olmalarının sağlanmasıyla rahatça
aşılabilecek bir sorundur.
2 Köyün önemli bir diğer sorunu ise, tarımsal üretim noktasında
düğümlenmektedir. Tarımsal üretime yönelik alanlar sınırlı ve verimsizdir .
Ayrıca sulama olanakları oldukça sınırlıdır. Bu sorun; köyün Köprüçay’dan
motorlu pompa ile sulama suyu alması halinde çözümlenebilecek bir niteliktedir.
Ancak köyün çok sayıda mahalleden kurulmuş olması, bu sorunun gerektiği gibi
aşılmasını engellemektedir. Milli Park içerisinde kalan İlbiz ve Koyuncular
mahalleleri ancak bu olanaktan yararlanabilecektir. Diğer mahallelerin de yeraltı
suyu yolu, bu sorunu aşmaları için, DSİ tarafından suyun analizini
gerekmektedir.
3 Köyün üretiminin kısıtlı olmasına rağmen, elde edilen ürünler için, pazar
olanaklarını araştırması ve pazara sunması önemli bir göstergedir. Diğer yandan
köyden ilçe ve il merkezlerine mevsimlik işçilik için giden gençlerin buralarda
tarım sektöründe ağırlık olarak çalışmaları yapılacak tarımsal yatırımların halk
tarafından benimsenme potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. Köyden
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il veya ilçeye yerleşmiş ve tarımsal üretimde bulunan çok sayıda köylüsü
bulunmaktadır. Bunların köylerine yönelik küçük katkılarda bulunmalarını
sağlayarak bir birliğin yaşama geçirilmesi gereklidir.
4 Gaziler köyünün de köy sınırları içerisinden tarihi Kral Yolu
geçmektedir. Büyük kanyonun bu köy sınırları içerisinde başlaması ve büyük
ölçüde bu köy sınırlarında devam etmesi önemli avantajlardır. Manzara seyir
noktaları oluşturmak, kanyon treking uygulamaları, kanyon paraşütçülüğü,
kanyon balonculuğu ve bundy-jumping gibi değişik yaklaşımların Milli Park
yönetimiyle ve turizm firmalarıyla birlikte yaşama geçirilmesi , köye yönelik gelir
getirici turizm uygulamaları çerçevesinde değerlendirilebilecek yaklaşımlardır.
5 Hayvancılık giderek önem kazanmakta ve yerli hayvan ırkları
değişmektedir. Milli Park alanı içerisinde kalan mahallelerdeki özellikle keçiler
kızılçam ormanında otlatılmaktadır. Fakat genel kanı bu sistemin kısa sürede
yasaklanacağı yönündedir. Oysa bu aşamada otlamanın Gaziler köyü kapsamında
bir sakıncası görülmemektedir. Bu nokta yöre halkına iyi aktarılmak
durumundadır.
KARABÜK KÖYÜ
1. Köyün orman ve arazi kadastro çalışması tamamlanmıştır. Bu anlamda
yöredeki tek köy durumundadır. Yörede uygulanacak kırsal kalkınma projeleri
açısından kadastro çalışmalarının yapılmış olması önemli bir veridir.
Uygulanacak bazı projeler, kaynak yatırımı karşılığında ev ve tarla gibi mülklerin
karşılık olarak gösterilmesini yeterli görebilmektedir. Tapu olması yapılacak
yatırımlarda karşılık gösterme açısından kullanılabilecek bir değerdir. Diğer
yandan orman ve arazi kadastrosunun geçmesi, köy yerleşim ve gelişim planının
yapılmasını olanaklı kılmaktadır. Bu yönde yapılan girişimler Bayındırlık İl
Müdürlüğü’nce oluşturulmaya çalışılmış, ancak tamamlanamamıştır.
2. Karabük köyü, Bozyaka köyünde olduğu gibi, Köprüçay Irmağı’nın
rafting yapılan alanında ciddi kullanımlara sahiptir. Ancak orman ve arazi
tapulamasının yapılmış olması, köy yerleşim planını oluşturulmasını
sağlayacaktır. Bu durumda; SİT alanı uygulamasına rağmen, köyün hangi
alanlarında, ne gibi kullanımların olabileceği ortaya konulabilecektir. Taşkın
sınırı uygulamasının da DSİ tarafından saptanmasıyla köyün rafting
güzergahındaki alan kullanımı yasal boyutlara taşınabilecektir. Bu durum yöre
köyleri için önemli bir örnek niteliği taşıyacaktır. Rafting alanındaki kullanımlar
nedeniyle oluşan çıkar çatışmaları bu yolla engellenebilecektir.
3. Karabük köyü turizm amaçlı örnek işletmelerin bulunması açısından
önemlidir. Ancak bu işletmelerin birçoğu yasal nitelik taşımamaktadır. Özellikle
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büyük firmalar, rafting konusunda yapılacak iyileştirmeleri benimseyeceklerini
belirtmektedir. Köy genelinde yapılacak planlama, tarafların katılımının
sağlanmasıyla ve ortak kararlar alınmak suretiyle yaşama geçirilebilirse , yöredeki
çatışmaların önemli bir kesiti ortadan kalkacaktır.
4. KKMP içerisinde geliştirilecek ekoturizm amaçlı kullanımlar için , uygun
pansiyon işletmeleri Karabük köyünde bulunmaktadır. Ancak bu uygulamaların
bazıları henüz yasal nitelik taşımamaktadır. Yani bu örnek pansiyonlar yasal bir
statü taşımamaktadır. Yapılacak planlamaların bu açıdan önemi büyüktür.
5. Orman ürünleri üretimi ve odun dışı orman ürünü olarak keçiboynuzu
üretimi ağırlıkla bu köyden sağlanmaktadır. Keçiboynuzu üretiminin köy muhtarı
tarafından toplanarak ildeki firmalara sunulduğu saptanmıştır. Periyodisite
durumuna göre, bol ürün alınan yıllarda, ortalama 250-300 ton civarında
keçiboynuzu üretildiği belirtilmektedir. Köylü üreticilerden, kilosunun yaklaşık
300 bin TL’den alındığı belirtilmektedir. Bu durumda, yöredeki köylere yaklaşık
1 trilyon TL’lik bir üretim yapıldığı tahmin edilmektedir.
6. Karabük köyünde hayvancılık geleneksel nitelik taşımaktadır.
Hayvanların büyük bir çoğunluğu yerli ırk hayvanlardır. Köyde üretilen süt,
yöreye gelenlere ve Manavgat’tan gelen süt toplayıcılarına satılmaktadır. Ancak
gelir tatmin edici nitelikten uzaktır. Köyün merkez köy durumundaki Bozyaka
köyü ile aynı güzergahta bulunması üretime yönelik yapılacak ürünlerin
pazarlanma koşullarını kolaylaştırmaktadır.
7. Tarımsal aktiviteler genel olarak kuru tarıma dayalı yürütülmektedir.
Sula tarım alanı olarak kullanılan alan çok azdır. Fakat Köprüçay Irmağı
Havzası’ndaki köyler içerisinde, sulu tarım potansiyeli en çok olan köylerden
birisi de Karabük köyüdür. Köprüçay üzerinde, uygun yerlere konulacak
pompalar yoluyla sulu tarım olanakları son derece gelişebilecektir. Bugün
kullanılan kuru tarım alanlarının % 75-80’ine yakın bir kısmı sulu tarım alanı
olarak kullanılabilecek potansiyele sahiptir. İçme suyu pompa ile basılmakta ,
ancak yaz aylarında yetersiz kalmaktadır.
8. Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü, Karabük köyünde meyveciliği
desteklemek amacıyla üzüm işletmeciliği desteği sağlamıştır. Bu amaçla birkaç
işletme bu uygulamaya başlamıştır. Bunun dışında, incir ve frenk yemişi olarak
adlandırılan meyvenin pazara sunulması durumunda ciddi potansiyelinin olduğu
saptanmıştır.
9. Son yıllarda, Karabük köyünün genel olarak geçimini rafting turizmine
dayandırdığı görülmektedir. Bu amaçla Köprüçay üzerinde, giderek artan
restoranlar, rafting mola yerleri ve çıkış nokta ları geliştirilmiştir. Yerli ve yabancı

64

(köy dışından) firmaların, köyün Köprüçay üzerindeki alanlarını kullanıma açtığı
bilinmektedir. Rafting yoluyla daha kolay kazanç sağlamak, yörede yapılacak
planlı çalışmaların önünde önemli bir engeldir.
10. Milli Park içerisinde kalan ve piknik alanı olarak kullanılan Karabük
köyüne ait alanın kullanımının Altınkaya ve Bozyaka köyü ile birlikte
işletilmesinin sağlanması, taraflar arasındaki çatışmanın çözülmesi aşamasında
anahtar niteliği taşımaktadır. Bu yaklaşım park yönetimince ve DKMP üst
yönetimince oluşturulmalıdır.
Köprüçay Havzası Köylerinin Genel Değerlendirmesi: Köprüçay
Havzası’ndaki köylerin sorunları üç aşamalı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar;
1. Alt yapı sorunları,
2. Tarımsal sorunlar,
3. Turizm kaynaklı sorunlar
şeklindedir. Bu sorunların çözümü de bu üç ana yaklaşım içerinde
çözümlenmelidir. Ancak yöredeki halkın DKMP yönetimine yönelik
yaklaşımındaki en belirgin sorun “güven” sorunudur. Yaklaşık 30 yıllık bir Milli
Park olan alanda, gerekli ve yeterli yönetim gücü ve sürekliliği sağlanamamıştır.
Bu durum, alandan gelişi güzel yararlanmayı bir alışkanlık haline getirmiştir.
Süreç içerisinde yasalara aykırı yararlanmalar, son on yılda raftingin de gelişmesi
ve yoğunlaşmasıyla, üst düzeye çıkmıştır.
Yöredeki ekonomik rant çok üst düzeydedir. Yıllık ziyaretçi sayısının 600700 bin olarak tahmin edildiği bir alanda, kişi başına en düşük 5 en yüksek 50
euro’dan turizm etkinliği (büyük çoğunluğu raftin kaynaklı), alandaki rantın
büyüklüğünü ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda, yöredeki sosyal sorunların
çözümü hiç de kolay değildir. Öncelikle yok olmuş “güven” eksikliğini tekrar
kurmak gereklidir. Bu amaçla yapılacak her türlü yaklaşımda , yöre halkı ile köy
liderlerinin (köy muhtarı, varsa kooperatif yöneticileri ve mahal le liderlerinden
oluşan ortak bir örgüt) oluşturduğu bir örgütlenme şekliyle (Köy Kalkınma
Kurulu) birlikte kararların alınması zorunluluk taşımaktadır.
Kırsal kalkınma çalışmaları, alt yapı sorunlarının çözümü ve tarımsal yapının
geliştirilmesine yönelik projelerle başarılı olabilecektir. Bu aşamada Altınkaya,
Ballıbucak, Çaltepe ve Değirmenözü köylerini içeren toplu kırsal kalkınma
projelerinin ortaya konulması gereklidir. Bu bağlamda, bu köylerdeki büyükbaş
hayvancılıktaki ırk değişimi, yem bitkileri üretimi, keçiboynuzu üretiminin yem
olarak kullanımını sağlayacak yaklaşımlar ve üretilen hayvansal ürünlerin katma
değer oluşturacak ürünler haline getirilerek pazara sunulması aşamalarını içeren
bir pilot projeye gereksinim bulunmaktadır. Bu projenin uygulanması için,
gereken kaynağın sağlanmasında, yörede uygulanan GEF-II Projesi olanakları
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çok uygundur. Köyler bütünlüğü için oluşturulacak bu yaklaşıma yönelik gerekli
kaynak, bu projenin hibe projeler kısmından rahatlıkla sağlanabilecektir. Bu
açıdan son derece büyük bir şanstır. Çaltepe köyündeki küçük mandıra
işletmesinin kapasite gelişiminin desteklenerek ortaya çıkacak ürünlerin
pazarlanmasının sağlanması da üretimin pazara sunulması sorununu ortadan
kaldıracak niteliklidir. Burada en büyük sorun, yöre halkının bu konuda birliğinin
ve desteğinin sağlanmasıdır. Aslında bu köylerin MP yönetimi ile önemli sosyal
sorunları da bulunmamaktadır. Hayvancılıktaki değişimle sağlanacak gelir
seviyesindeki artış, diğer tarımsal ve üretim değişikliklerini ve ekoturizm
uygulamalarının uygulanmasına uygun bir zemin hazırlayacaktır. Yöre halkının
somut, kısa sürede gelir elde edebilecekleri ve en önemlisi bildikleri bir
uygulamayla bu sonuca ulaşmaya ihtiyacı bulunmaktadır.
Köyler bazında kırsal kalkınma eylem planı olarak sunulan konular, her köy için
ayrı birer kırsal kalkınma projesi oluşturmayı gerektirmektedir. Köylerin genel
alt yapısal sorunlarının birbirleri ile benzer olması, bazı konuların her köy için
tekrarlanmasına neden olmuştur. Ancak köylerin sosyal yapı faklılıkları ve
sorunlar içindeki çözüm öncelikleri, kırsal kalkınma eylem planının zamanla
ilgili farklılıklar ortaya çıkaracağı bilinmelidir. İki köydeki benzer sorunlar , bir
köyde kısa sürede çözümlenmek istenirken diğer köyde orta dönemde
çözümlenmek istenebilecektir. Süreç içerisinde çözümlenebilen ve/veya
çözümlenemeyen sorunlar; kısa, orta ve uzun dönemli stratejiler içerisinde yer
değiştirebilecektir. Köyler bazında önerilen yaklaşımların köy kalkınma kurulları
ile detaylandırılarak önceliklerinin değerlendirilmesi, sistemin katılımcı
işleyişinin sağlanması bakımından önemli görülmektedir.
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ÖZET
Köprülü Kanyon; 12.12.1973 tarihinde, Bakanlar Kurulu Kararı ile T. C.
Orman Bakanlığı tarafından Milli Park ilan edilmiştir. Alanı 36.614 ha’dır. Bu
çalışmada; alandaki 11 köyün sosyo-ekonomik yapısı incelenmiştir. Aşağı
Köprüçayı Havzası’ndaki 7 köy bazında irdelemeler mikro ölçekte yapılmıştır.
Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi (GEF-II) Projesi
sürecindeki; gözlemler, köylerde yapılan odak grup toplantıları, katılımcı kırsal
değerlendirme çalışmaları ve odak grup toplantılarında çeşitli katılımcı kırsal
değerlendirme yöntemleri uygulanmış ve bu çalışmaların sonucunda, köylerin
“Kırsal Kalkınma Eylem Planı” oluşturulmuştur.
Kısa (üç yıl), orta (beş yıl) ve uzun (sekiz yıl) dönemli olarak saptanan
eylem planında; köylerin fiziki alt yapı, tarımsal alt yapı (tarımsal üretim,
hayvancılık ve ormancılık) ile turizm alt yapısını iyileştirilebilmenin olanakları
irdelenmiştir Yöredeki halkın, DKMP yönetimine yönelik yaklaşımındaki en
belirgin sorun “güven” sorunudur. Yöredeki sosyal sorunların çözümü hiç de
kolay değildir. Öncelikle köylülerin yok olmuş “güven” eksikliği, Milli Park
yöneticileri tarafından tekrar kurulmalıdır. Her türlü yaklaşım ve kararlar yöre
halkı ile köy liderlerinin (köy muhtarı, varsa kooperatif yöneticileri ve mahalle
liderlerinin oluşturduğu bir örgütlenme şekliyle (Köy Kalkınma Kurulu)) işbirliği
içerisinde kararların alınması zorunluluk taşımaktadır.
Kırsal kalkınma çalışmaları; alt yapı sorunlarının analizi ve çözümü yanı
sıra tarımsal yapının geliştirilmesine yönelik projelerle başarılı olabilecektir.
Kırsal kalkınma eylem planı, köyler bazında sunulmuştur ve köylerin genel alt
yapısal sorunlarının birbirleri ile benzer olması, bazı konuların her köy için
tekrarlanmasına neden olmuştur. Ancak köylerin sosyal yapı farklılıkları ve
sorunlar içindeki çözüm önceliklerinin, kırsal kalkınma eylem planında, zamanla
farklılıklar ortaya çıkaracağı bilinmelidir.
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SUMMARY
Köprülü Kanyon was became a National Park with declaration of
Council of Ministers by Ministry of Forestry in 12.12.1973. Its total area is
36.614 hectares. In this study; socio-economic structures of 11 villages were
determined in the land. The studies were done more detail on 7 villages in sub
zone of Köprüçay river basin
During “Biological Diversity and Natural Resource Management (GEF
II) Project; some observation, focus group meetings in the villages, participation
rural evaluation studies and in focus group meeting various participation rural
evaluation methods were done, the result of these studies “Rural Development
Action Plan” were occurred for villages.
In short (3 years), middle (5 years) and long (8 years) terms action plans
were determined to improve some possibilities such as physical and agricultural
(agricultural products, husbandry and forestry) features of villages with tourism
features. Main trouble of approaching public related to National Park Managers
is “confidence”. In the region; analyse of social problem are not easy. Firstly,
lack of confidence of villagers should be repaired by National Park Managers.
All approaches and all decisions must take with collaboration between
officers and an organization occurred from villagers, village chief if it is possible
cooperative managers/leader of quarter (Village Development Council). Rural
development studies can be successful with projects related to analyse and
solution of physical features troubles and develop of agricultural structure. The
Rural Development Action Plan is presented to be evaluation of village-based
and subjects repeated because of similar troubles.
But some differences are going to be in the course of time due to
different social structure of villages and priorities for solution of troubles in Rural
Development Action Plan.
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KKMP Köylerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Değerleri
Altınkaya
Ballıbucak
Bozyaka
Çaltepe
Değirmenözü
Gaziler
Karabük
hbort.nüf.
3,81
3,64
5,77
4,01
4,72
3,68
4,80
hane başına açnp
495,27
529,53
653,46
659,75
551,46
433,49
660,50
nüfus bağımlılık oranı (%)
53,19
40,45
32,63
32,32
32,35
40,19
38,51
nüfus artış hızı -1955-1975 (% 0)
(-) 4,30
(-) 17,92
(+) 17,18 (-) 20,69
(-)40,89 (+) 10,86
(+) 10,39
nüfus artış hızı -1990-2000 (% 0)
(-) 8,97
(-)4,92
(+) 42,64
0,00
(+) 15,36
(+) 9,18
(+) 11,16
mahalle sayısı
5
3
11
3
2
6
3
hane sayısı
164
98
417
144
128
140
139
içme suyu (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
İçme suyu evlerde şebeke (var/yok)
yok
yok
var
var
var
yok
var
merkeze uzaklık
12
9
0
27
40
17
0
ilçeye uzaklık
80
65
53
110
100
65
53
İl'e uzaklık
104
88
77
123
120
94
77
elektrik (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
telefon (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
hane başına ilkokul öğrenci sayısı
0,16
0,21
0,52
0,19
0,66
camii (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
imam (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
sağlık tesisi (var/yok)
yok
yok
var
yok
yok
yok
yok
örgütlülük durumu (kooperatif-var/yok)
yok
yok
var
var
var
var
var
sulu tarım alanı (var/yok)
yok
yok
var
var
var
var
var
sulu tarım alanı potansiyeli (var/yok)
yok
var
var
var
var
var
var
tarımsal ekipman varlığı (var/yok)
yok
var
var
var
var
var
var
pazara yönelik üretim için arıcılık
yok
yok
yok
var
var
var
var
pazara yönelik üretim için meyvecilik
yok
yok
var
var
var
yok
var
pazara yönelik üretim için sebzecilik
yok
yok
var
var
var
var
var
pazara yönelik üretim için tahıl üretimi
yok
yok
var
var
var
var
var
nadas yaygınlığı (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
hane başına bbhs
2,26
5,10
1,44
2,57
4,30
0,46
3,60
hane başına kbhs
13,60
20,41
3,96
15,49
40,23
6,61
16,55
hane başına ortalama ağıl kapasitesi
4,30
16,04
5,89
9,86
6,17
3,43
8,15
ormancılık çalışmalarından yararlanma (var/yok)
yok
yok
var
var
var
var
var
odun dışı orman ürünleri üretimi (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
ODOÜ üretimi temel geçim kaynağı halinde
kısmen
kısmen
yok
var
var
var
yok
orman ve arazi kadastrosu (var/yok)
yok
yok
yok
var
yok
yok
yok
turizm aktivitelerinin köye ekonomik getirisi (var/yok)
var
yok
var
yok
yok
yok
var
turizm potansiyeli
var
var
var
var
var
var
var
Kaynak: AGM-1-1978,
Kaynak: DİE,2001
T.C Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel ,Müdürlüğü AŞAĞI KÖPRÜÇAY Havzası Orman Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Mer’a Islahı
Etüdü ve Avan Projesi
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EK I: KKMP Köylerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Değerleri (Appendix I: Some socio-economic values of villages of KKNP)
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EK 2/B. Ekonomik Amaçlı Krediler
Appendix II/B. Economic-Aimed Credits

P. Ö.: Planda Önerilen
Uyg.: Uygulanan

504

80

Ballıbucak

TOPLAM

80

P.Ö
Altınkaya

KKMP Köprüçay Havzası Köyleri

175

75

20

40

-

40

-

-

P.Ö

80

24

14

20

-

22

-

-

Uyg.

-

45,71

-

70,00

50,00

-

55,00

%
-

680

240

65

75

80

60

80

80

3

-

-

-

-

3

-

-

Uyg.

72

120

100

-

-

-

20

-

-

P.Ö

10,0

10,0

-

-

2,50

-

-

-

-

15,00

%

19,4

-

-

73,3

-

101,7

%

MEYVECİLİK

132

-

-

55

-

61

8

8

Uyg.

ISITMA-PİŞİRME

SÜT SIĞIRCILIĞI

P.Ö

EK 2. Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda ORKÖY Kredi Uygulamalarının Dağılımı (1975-2002)
Appendix II. Planned and realized allocation of ORKÖY credits in KKNP (1975-2002)
EK II/A. Sosyal Amaçlı Krediler
Appendix II/A. Social-Aimed Credits

80

-

-

-

-

-

40

40

P.Ö

0

-

-

-

-

-

-

-

Uyg.

%

-

-

-

-

-

-

-

0,00

HALICILIK

1184

324

115

150

155

120

160

160

P.Ö

660

250

20

50

20

90

110

120

P.Ö

134

24

14

32

14

25

13

12

Uyg.

TOPLAM

378

0

23

117

40

122

8

68

Uyg.

TOPLAM

20,30

9,60

70,00

64,00

70,00

27,78

11,82

10,00

%

31,93

0,00

20,00

78,00

25,81

101,67

5,00

42,50

%

Hasdümen
Yeşilvadi

Demirciler

Karabük

Gaziler

Değirmenözü

Çaltepe

Ballıbucak

Altınkaya

Köyler
Bozyaka

107
121
87

140

258

227

200

197

162

216
269

535

411

468

466

312

239

1010

1915
492

ERKEK

TOPLAM

NÜFUS

53

109
148

277

184

268

269

150

253

905

KADIN

72

94
98

216

183

179

176

138

213

780

ERKEK

48

95
127

234

155

230

240

126

218

794

KADIN

120

189
225

450

338

409

416

264

431

1574

TOPLAM

İSTİHDAM

73

85,71

87,50
83,64

84,11

82,24

87,39

89,27

84,62

87,60

82,19

%

6

.
.

3

2

.

.

1

1

17

.

.
.

.

.

.

.

.

.

4

9

13
23

39

42

21

21

23

25

213

5

14
21

43

29

38

29

24

35

107

14

27
44

82

71

59

50

47

60

320

TOPLAM

İŞGÜCÜNDE OLMAYAN
ERKEK KADIN ERKEK KADIN

İŞSİZ

İŞGÜCÜ ve İŞGÜCÜNDE OLMAYANLAR

EK 3/A. Köprülü Kanyon Köylerinde İstihdamın Dağılımı
Appendix III/A. The Employment Conditions of Men and Women in KKNP Villages

EK 3: Köprülü Kanyon Milli Park Köylerinde İstihdam ve Eğitim Durumu
Appendix III: The Employment and Education Conditions in KKNP Villages

10,00

12,50
16,36

15,33

17,27

12,61

10,73

15,06

12,20

16,71

%

431
264

Altınkaya
Ballıbucak

225

Hasdümen

120

189

Demirciler
Yeşilvadi

450

338

409

Karabük

Gaziler

Değirmenözü

416

1574

Çaltepe

Ziraat,
Avcılık,
Ormancılık
ve
Balıkçılık
İmalat
Sanayii

İnşaat

72

98

94

216

183

179

176

138

213

780

48

127

95

234

155

230

240

126

218

794

67

86

82

144

170

163

162

105

175

624

48

126

93

229

155

229

240

126

216

780

.

1

2

3

1

2

2

7

3

15

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

.

1

1

2

2

1

9

.

13

74

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

4

26

2

3

2

3

12

47

.

.

.

1

.

.

.

.

1

2

.

.

.

20

2

2

1

2

3

14

Erk.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kad.

.

1

.

.

.

.

2

1

3

2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

5

5

21

6

7

6

11

17

65

.

1

2

3

.

1

.

.

1

11

Erk. Kad. Erk. Kad.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

Erk.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

Kad.

Mali
Toplum
Toptan ve Ulaştırma,
Kurumlar, Hizmetleri,
İyi
Perakende Haberleşme
Sigorta,
Sosyal ve Tanımlanmamış
Ticaret,
ve
Taşınmaz
Kişisel
Faaliyetler
Lokanta
Depolama
Mallar
Hiz.

Toplam Erk. Kad. Erk. Kad. Erk. Kad. Erk. Kad. Erk. Kad.
Bozyaka

KÖYLER

NÜFUS

EKONOMİK FAALİYET

EK 3/B. Köylerde İstihdamın Sektörel Dağılımı
Appendix III/B. Distribution of Men and Women in Different Employment Sectors in KKNP Villages

20-Yeşilvadi

10-Hasdümen

6-Demirciler

8-Karabük

7Ggaziler

5-Değirmenözü

4-Çaltepe

2-Ballıbucak

1-Altınkaya

0-Bozyaka

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

63

108

171

166

302
136

128

139

267

324

621
297

213

253

466

300

544
244

296

221

517

161

334
173

281

277

558

1020

2184
1164

TOPLAM

24

80

104

101

205
104

67

114

181

235

495
260

124

199

323

226

444
218

200

196

396

95

240
145

182

198

380

661

1699
1038

BİLEN

38,10

74,07

60,82

60,84

67,88
76,47

52,34

82,01

67,79

72,53

79,71
87,54

58,22

78,66

69,31

75,33

81,62
89,34

67,57

88,69

76,60

59,01

71,86
83,82

64,77

71,48

68,10

64,80

77,79
89,18

%

39

28

67

65

97
32

61

25

86

89

126
37

89

54

143

74

100
26

96

25

121

66

94
28

99

79

178

359

485
126

BİLMEYEN

OKUMA YAZMA DURUMU

61,90

25,93

39,18

39,16

32,12
23,53

47,66

17,99

32,21

27,47

20,29
12,46

41,78

21,34

30,69

24,67

18,38
10,66

32,43

11,31

23,40

40,99

28,14
16,18

35,23

28,52

31,90

35,20

22,21
10,82

%

75

9

26

35

48

94
46

23

46

69

67

131
64

53

62

115

82

161
79

42

35

77

27

56
29

61

66

127

190

507
317

BİR OKUL
BİTİRMEYENLER

15

49

64

51

103
52

41

61

102

163

313
150

70

120

190

142

271
129

155

141

296

63

158
95

117

106

223

414

889
475

İLKOKUL

.

.

.

.

1
1

.

2

2

.

3
3

1

2

3

.

3
3

.

2

2

2

4
2

1

3

4

6

43
37

İLKÖĞRETİM

.

.

.

1

1
.

.

1

1

.

10
10

.

2

2

.

4
4

1

8

9

1

7
6

2

11

13

12

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

ORTAOKUL
DENGİ
MESLEK

91 .
79

ORTAOKUL

BİTİRİLEN OKUL

EK 3/C. Köylerde Eğitim Durumu Appendix III/C. Education Condition in KKNP Villages (Literacy and Education Level Achieved)

.

4

4

.

1
1

3

2

5

3

25
22

.

7

7

1

2
1

2

8

10

1

7
6

.

4

4

24

107
83

LİSE

.

1

1

.

3
3

.

1

1

.

2
2

.

1

1

.

.
.

.

.

.

1

4
3

.

1

1

1

10
9

LİSE
DENGİ
MESLEK

.

.

.

1

2
1

.

1

1

2

11
9

.

5

5

1

3
2

.

2

2

.

4
4

1

7

8

14

52
38

YÜKSEK
ÖĞRETİM

Strateji V:
Arıcılığın Yaygınlaştırılması

Strateji V:
Meyve ve Sebzeciliğin
Geliştirilmesi
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Strateji IV:
Nadas Alanlarının Yem Üretimi
İçin Kullanımı

Strateji IV:
Üretimin Pazarlanmasının
Planlanması

EK 4: Kırsal Kalkınma Programı
Apendix IV: Rural Development Programmes

Strateji III:
BBH-KBH Varlığına Yönelik
Yem Üretimi

Strateji III:
Sulama Suyu Temini

Amaç III:
İçme Suyunun Şebeke
Sistemine Dönüşümü

Strateji II: Küçük Baş Hayvan
Varlığında Otlatma Sistemi

Strateji II:
Nadas Alanlarında Üretim

Strateji III:
ODOÜ Üretim ve
Pazarlanmasının Planlanması

Strateji II:
ODOÜ Alternatif Üretim ve
Kullanımı

Strateji IV:
Yerel Rehber
Sİstemi

Strateji III:
Konaklama
Hizmetleri İçin Yerel
Pansiyon

Strateji II:
Yeni Olanakların ve
Güzergahların
Tespiti

Strateji I:
Mevcut Alanların
Tanıtımı

PROGRAM III
Turizm Alt Yapısının
İyileştirilmesi

Strateji I:
Yakacak Odun İhtiyacının
Çözümlenmesi

PROGRAM II
C-Ormancılık

Strateji I:
Büyük Baş Hayvan Varlığında
Irk Islahı

PROGRAM II
B-Hayvancılık

PROGRAM II
Tarımsal Alt Yapının
İyileştirİlmesi

Amaç II:
İçme Suyu Sağlanması

Strateji I:
Ürün Deseni Değişimi

PROGRAM II
A-Tarımsal Üretim

Amaç I:
Arazi ve Orman Kadastrosunun
Tamamlanması

STRATEJİ II:
Kırsal Yerleşimin
Planlanması Yoluyla

Amaç I:
Ulaşımın standartlaştırılması

STRATEJİ I
Fiziki Alt Yapıyı
Geliştirmek Yoluyla

PROGRAM I
Köylerin Fiziki Alt
Yapılarının
İyileştirilmesi

Kırsal
Kalkınmanın
Sağlanması

UZUN DÖNEM
(8 yıl)

ORTA DÖNEM
(5 yıl)

KISA DÖNEM
(3 yıl)

2.1. Köy uygulama imar planının
oluşturulması

3.1. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması
1.2

2.1. Köy yerleşim alanı planının
oluşturulması

3.1. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması

2. Kırsal alan yerleşim
sisteminin oluşturulması

3. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması
1. İçme suyu için köy
çeşmesi/şebeke sistemine
geçirilmesini sağalama
2. Köy yerleşim planı

3. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması

İçme suyu sağlanması

1.1. İçme suyu sağlanması

3.1. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması

2.1 Köyün kadastrosunun
yapılması

1.2. Ortak kullanıma yönelik
çamaşırhane yapımı

1.1. İçme suyu olanağının
belirlenmesi

AMAÇLAR

1. İçme suyu için köy
çeşmesi/şebeke sistemine
geçirilmesini sağalama

3. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması

2. Köy gelişim planı

1. İçme suyu için köy
çeşmesi/şebeke sistemine
geçirilmesini sağalama

STRATEJİLER

KKK, DSİ,
Kaymakamlık,
DHKGM Antalya
Şubesi
KKK, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya
Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü
KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Kültür Müdürlüğü

KKK, DSİ,
Kaymakamlık,
DHKGM Antalya
Şubesi
KKK, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya
Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü
KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Kültür Müdürlüğü.

KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Kültür Müdürlüğü

Muhtarlık, KKK, Orm.
Bölg. Müd., DHKGM
Antalya Şubesi

KKK, DSİ,
Kaymakamlık,
DHKGM Antalya
Şubesi

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ

EYLEMLER/FAALİYETLER

Formatted Table

Programa alınan içme suyunun sağlanması
Köye sağlanacak suyunun uygun geçiş yollarının çeşmeler için belirlenmesi-planlanması
Köye sağlanacak içme suyunun geçiş yollarının şebekeler için belirlenmesi -planlanması
Sit kuruluna içme suyu çeşme ve şebeke güzergahları planlarının onaylatılması
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3.1.1. SİT derecelerine göre revizyon planları onaylanan evlerde restorasyonların yapılması

2.1.1. Köy yerleşim planının MP yönetimince yapılmasının sağlanması
2.1.2. Köy yerleşim planının Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylanması

1.1.1. İçme suyunun çeşme ve şebekeler halinde döşenmesi

3.1.1. SİT derecelerine göre yapılabilecekler çerçevesinde gerekli planlamaların oluşturulması

2.1.1. Kadastrosu yapılan köyün köy gelişim planının oluşturulması

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

3.1.1. SİT kurulunca belirlenen köydeki I., II. ve III. Derece SİT alanındaki evleri ilan etmek
3.1.2. SİT derecelerine göre yapılabilecek iş ve işlemlerin saptanması

2.1.1. Köyün orman ve arazi kadastrosu yapımının programa alınarak kadastronun yapılmasının sağlanması

1.1.1. Tarihi su yollarının saptanması
1.1.2. Tarihi su yollarındaki olası kayıpların ortaya çıkarılması
1.1.3. Köyün içme suyu sağlamaya yönelik potansiyelinin ortaya konması
1.1.4. Demirciler köyü güzergahından getirilmeye çalışılan suyun ilgili kurumda
1.1.5. Programa alınmasının sağlanması
1.2.1. Gün ısılı köy çamaşırhanesi için uygun alanın tespiti, proje ve keşif bedellerinin saptanması
1.2.2. Gün ısılı çamaşırhane projesinin sit kurulunca onayının alınması
1.2.3. Gün ısılı çamaşırhane için kaynak destek sağlama (Kaymakamlık, Köy Hizmetleri, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşları,
SRAP vb. diğer kırsal kalkınma projeleri, UNDP projeleri gibi.)

Altınkaya Köyü Program I: Alt Yapının İyileştirilmesi / Programme I: Infrastructure Improvements in Altınkaya Village

EK 5: Köprülü Kanyon MP Köylerinin Kırsal Kalkınma Eylem Planı / Appendix V: Rural Development Action Plan of KKNP Villages

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

3.1. Kekiğin tarla tarımının
yaygınlaştırılması

3. Kekikten yararlanmaya
yönelik ürün değerlendirme
sistemlerinin oluşturulması

1.1. Tarımsal ürünlerde verimliliği
artırmak

2.1. Üretilen ürünlerin doğrudan
tüketiciye sunulması

1.1. Bölgedeki işletmelere üretilen
ürünlerin pazarlanması

1. Pazar için üretimin
geliştirilmesi/yaygınlaştırılması

2. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

1. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

3.2. Kekik üretimi alanlarının
arıcılık amaçlı planlanması

2.1. Nadas alanlarının üretime
yönlendirilmesi

2. Atıl alanların tarımsal
amaçlı kullanımı

AMAÇLAR
1.1. Üretiminde ürün çeşitliliği
(tahıl üretiminde farklı tohum
girdisinin kullanımı)
1.2. Meyveciliğin geliştirilmesi

1. Üretimde ürün çeşitliliğinin
sağlanması

STRATEJİLER

KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd.,
Kaymakamlık
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd.,
Kaymakamlık
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd.,
Kaymakamlık

KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Antalya Arıcılar
Birliği, TKV

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., DHKGM Antalya
Şube Müd., Tarımsal
Arş. Müd.
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1.1.1. Manavgat İlçesi MATAP Birliği aracılığıyla yöredeki yerel işletmelerde alanda üretilen ürünlerin pazarlanmasının
yaygınlaştırılmasının sağlanması

2.1.1. üretilen ürünlerin ekoturizm amaçlı gelen turistlere nihai ürün olarak sunulmasının yaygınlaşması (yerel ekmek ve diğer gıda
türleri şeklinde),

1.1.1. mekanizasyonun planlanması
1.1.2. kaliteli yöre iklim koşullarına uygun tohum ve gübre kullanımını oluşturma ve/veya yaygınlaştırma

3.1.1. kekik yetiştirilebilecek sulu ve kuru tarım alanlarının belirlenmesi
3.1.2. kekiğin uygun dikim teknikleriyle saptanan alanlarda örnek kültür işlemleri
3.2.1. bal üretimi dönemlerinin yükselti ve alanlarının saptanması
3.2.2. bal üretimi için saptanan alanlarda gerekli alt yapı girişimlerinin yapılması

1.1.1. tahıl üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. tahıl üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.1.3. tahıl üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
1.2.1. kestane ve ceviz meyveciliği ile üzüm işletmeciliğinin yaygınlaşmasına yönelik uygun alanların tespiti
1.2.2. yerel kestane ve ceviz tohumlarıyla elde edilecek fidanların alan da uygun yerle dikiminin yaygınlaştırılması
1.2.3. yerel üzüm çeşidi ile bahçe oluşturma ve üzüm ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlama
2.1.1. nadasa bırakılan alanların saptanması
2.1.2. nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
2.1.3. nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Altınkaya Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Tarımsal Üretim) / Programme II: Agricultural Improvements in Altınkaya Village (Agricultural Production)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

AMAÇLAR

3.1. Arıcılığın geliştirilmesi

3. Arcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

1. Arcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

2.1. Ürün Pazarlama
Planlaması/sistemi oluşturma

2. Hayvansal Ürünlerin
değerlendirilmesi

1.1. Arıcılığın geliştirilmesi

3.2. Balın pazara sunulmasına
yönelik çeşitli etkinliklere
katılım (festival, fuar vb.)

1.1. Büyük baş hayvan ırk ıslahı

2.1. Tarım İlçe ve ORKÖY
kaynaklı kredi uygulamalarında
efektif talebin oluşturulması
3.1. Arıcılığın geliştirilmesi

1.1. Yem girdi maliyetini
düşürmek

1. Büyük baş hayvancılığı
daha verimli bir yapıya
kavuşturmak

3. Arcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

1. Nadas alanlarının yem
bitkisi üretimine
yönlendirilmesi
2. Büyükbaş hayvancılık
kredilerinin yaygınlaştırılması

STRATEJİLER

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Araştırma.Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği,
TKV

KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık
KKK, Kaymakamlık,
Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Araştırma.Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği,
TKV

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Araştırma.Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği,
TKV
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
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1.1.1. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
1.1.2. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun Dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması
3.2.1. Antalya ilindeki arıcılar birliği aracılığıyla ürün pazarlanma olanaklarının değerlendirilmesi
3.2.2. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
3.2.3. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

2.1.1. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için Manavgat
Kaymakamlığı ile ilgili girişimlerin oluşturulması

1.1.1. Yerli ve melez ırk hayvanlarda kaliteli tohumla yapılmasını kontrol altına almak

1.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
1.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
1.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
2.1.1. Tarım İlçe ve ORKÖY tarafından uygulanan başarılı kredi çalışmalarının belirlenmesi
2.1.2. Başarılı uygulamaların yerinde görülmesinin sağlanması
2.1.3. Başarısız uygulamaların neden ve sonuçlarının irdelenerek sonuçların yerel halkla paylaşılması
3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Altınkaya Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Hayvancılık) / Programme II: Agricultural Improvements in Altınkaya Village (Husbandry)

STRATEJİLER

1. Köy ekoturizm yoluyla
ekonomik yapının
iyileştirilmesi
-

3. Yakacak odun sorununu
KISA DÖNEM (3 yıl) çözme

1. Turizm amaçlı alandaki
ormanların bu işlevlerinin
saptanması
2. Orman işçiliği gelirleri ve
olanaklarının sağlanması

AMAÇLAR

-

1.1. Köy alanlarındaki
ormanların işlevsel planının
oluşturulması
2.1. Orman İşletmesi üretim
işlerinden yararlanmasının
sağlanması
3.1. Köy sınırlarında olan ve
oldukça yüksek miktarda olduğu
bilinen devrik odun
hammaddesinin yakacak amaçlı
kullanımının planlanması
1.1. Köye yönelik ekoturizm
planının oluşturulması
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd.
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd.
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd.

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

1. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme,

2. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme,

1. Ekoturizm amaçlı turistler
için potansiyel konaklama
olanaklarını saptamak,

1. Köylünün Ekoturizm yoluyla
ekonomik yapısının
geliştirilmesinin sağlanması

STRATEJİLER

2.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi,
2.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı,
1.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi,
1.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı,

1.1. İşletmeler için ekoturizm
amaçlı kullanılacak uygun
konutlar oluşturmak,

1.2. Ekoturizmin
potansiyellerinin tanıtımı

1.1. Köydeki yerel kültür
değerlerinin belirlenmesi,

AMAÇLAR

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

EYLEMLER/FAALİYETLER

-

1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak eko turizm amaçlı kullanılacak alanların saptanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı ile kararlaştırılması

3.1.1. Devrik odun hammaddesinin olduğu Amenajman planına göre bölmelerinin tespiti
3.1.2. Bölmeler bazında saptanan devriklerin tespitlerinin yapılması
3.1.3. Köy ortalaması olarak kullanılan yakacak odun miktarı ile toplam devrik miktarının haneler bazında bölüşüm ve değerlendirme
planının yapılması

1.1.1. Köyün orman alanları işlevleri açsından planlanabilmesi için MP yönetimi planlama yapma veya yaptırma iznin alınması
1.1.2. Köyün ekoturizm amaçlı kaynak değerlerinin planlamacıya tanıtımı
1.1.3. ekoturizm amaçlı orman alanlarının işlevsel planlamasında yerel halkın katılımı ve kararları saptaması
2.1.1. Köyün Kadastro sınırı ile ilgili yasal tespitlerin rapor halinde elde edilmesi
2.1.2. Köyün Serik İlçesi Serik Orman İşletmesi ve Taşağıl Orman işletmesi ile orman işçiliği yapabilme protokolünün oluşturulması
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2.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
2.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
2.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim planlarına işlenmesi
2.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
2.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
2.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi
1.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti,
1.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
1.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim planlarına işlenmesi
1.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
1.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
1.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi

1.1.1. Köyün yerel halk oyunu ve canlandırmalarının tespiti
1.1.2. Köyün kültürel değerlerinden olan oyunların kurgulanması
1.1.3. Kurgulanan kültürel değerlerin köy halkına gösterimi ve eğitiminin verilmesi
1.2.1. Köyün Zerk Tarihi kalıntılarının restorasyonun sağlanması
1.2.2. Kestanelik mevkiinin turizm amaçlı kullanıma açılması
1.2.3. Şeytan kayalıklar ve kanyon bölümünün ekoturizm amaçlı kullanımı için çeşitli düzey ve nitelikte parklar oluşturma
1.2.4. Bozburun dağı Yaylası’nın ekoturizm amaçlı kullanımı için yerel mimariye uygun yapı tarzının oluşturulması
1.2.5. Köyün alanlarındaki kanyonun değişik turizm amaçlı kullanımlarının saptanması
1.2.6. Örnek pansiyonların tanıtımı
1.2.7. ST. POUL yolunun kullanımı ve çeşitlendirilmesi
1.2.8. Meteor çukuru mevkiinin turizm amaçlı kullanımının sağlanması
1.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için bilinçlendirmek
1.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi oluşturmak

EYLEMLER/FAALİYETLER

Altınkaya Köyü Program III: Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi / Programme III: Tourism Development in Altınkaya Village

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Altınkaya Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Ormancılık) / Programme II: Agricultural Improvements in Altınkaya Village (Forestry)

AMAÇLAR
1.1. İçme suyu olanağının
belirlenmesi
2.1. Köyün kadastrosunun
yapılması
3.1. Köy yolunun ıslahı
4.1. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması
1.1. Köy uygulama imar planının
yapılması
-

STRATEJİLER
1. İçme suyu için köy
çeşmesi/şebeke sistemine
geçirilmesini sağalama
2. Kırsal alan yerleşim
sisteminin oluşturulması,
3. Ulaşımın standart bir yapıya
kavuşturulması
4. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması
1.Kırsal alan yerleşim sisteminin
oluşturulması
-

Muhtarlık, KKK, Karayolları
Böl. Müd., Kaymakamlık
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Kültür Müdürlüğü
KKK, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya Şubesi,
Bayındırlık İl Müdürlüğü.

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DSİ, Kaymakamlık.,
DHKGM Antalya Şubesi

-

1.1.1. Köy yerleşim planının MP yönetimince yapılmasının/yaptırılmasının sağlanması
1.1.2. Köy yerleşim planının Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylanması

3.1.1. Köy yolunun düzenli bir yapıya kavuşması için il/ilçe yol yatırım programına alınmasının sağl anması
3.1.2. Yatırım programına alınan yolun yapımının sağlanması,
4.1.1. Köy evlerinin köy uygulama imar planına uygun ve yerel mimari çerçevesinde planlanarak yapımının denetlenmesi,

2.1.1. Köyün orman ve arazi kadastrosu yapımının programa alınarak kadast ronun yapılmasının sağlanması

1.1.1. Köyün yaylasındaki kaynakların tespiti,
1.1.2. Köy yaylasındaki kaynakların debilerinin ve içme suyu kullanım olanaklarının belirlenmesi
1.1.3. Köyün içme suyu planının oluşturularak, ilgili kamu kuruluşlarının yatırımına alınmasını sağlama

EYLEMLER/FAALİYETLER

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

2.1. Nadas alanlarının üretime
yönlendirilmesi
3.1. Kekiğin tarla tarımının
yaygınlaştırılması
3.2. Kekik üretimi alanlarının
arıcılık amaçlı planlanması
1.1. Tarımsal ürünlerde
verimliliği artırmak
2.1. Üretilen ürünlerin
doğrudan tüketiciye sunulması
1.1. Bölgedeki İşletmelere
üretilen ürünlerin pazarlanması

2. Atıl alanların tarımsal amaçlı
kullanımı
3. Kekikten yararlanmaya yönelik
ürün değerlendirme sistemlerinin
oluşturulması
1. Pazar için üretimin
geliştirilmesi/yaygınlaştırılması
2. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması
1. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

AMAÇLAR
1.1. Üretiminde ürün çeşitliliği
(tahıl üretiminde farklı tohum
girdisinin kullanımı)
1.2. Meyveciliğin geliştirilmesi

1. Üretimde ürün çeşitliliğinin
sağlanması

STRATEJİLER
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KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık

Müd. DHKGM Antalya Şube
Müd., Tarımsal Arş. Müd.

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube
Müd., Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., Antalya
Arıcılar Birliği, TKV

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube
Müd., Tarımsal Arş. Müd.

1.1.1. Manavgat ilçesi MATAP Birliği aracılığıyla yöredeki yerel işletmelerde alanda üretilen ürünlerin pazarlanmasının
yaygınlaştırılmasının sağlanması

2.1.1. Üretilen ürünlerin ekoturizm amaçlı gelen turistlere nihai ürün olarak sunulmasının yaygınlaşması (yerel ekmek ve diğer
gıda türleri şeklinde)

1.1.1. Mekanizasyonun planlanması
1.1.2. Kaliteli yöre iklim koşullarına uygun tohum ve gübre kullanımını oluşturma

1.1.1. Tahıl üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. Tahıl üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.1.3. Tahıl üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
1.2.1. Kestane ve ceviz meyveciliği ile üzüm işletmeciliğinin yaygınlaşmasına yönelik uygun alanların tespi ti
1.2.2. Yerel kestane ve ceviz tohumlarıyla elde edilecek fidanların alanda uygun yerle dikiminin yaygınlaştırılması
1.2.3. Yerel üzüm çeşidi ile bahçe oluşturma ve üzüm ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlama
2.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
2.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
2.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
3.1.1. Kekik yetiştirilebilecek sulu ve kuru tarım alanlarının belirlenmesi
3.1.2. Kekiğin uygun dikim teknikleriyle saptanan alanlarda örnek kültür işlemleri
3.2.1. Bal üretimi dönemlerinin yükselti ve alanlarının saptanması
3.2.2. Bal üretimi için saptanan alanlarda gerekli alt yapı girişimlerinin yapılması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Ballıbucak Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Tarımsal Üretim) / Programme II: Agricultural Improvement in Ballıbucak Village (Agricultural production)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Ballıbucak Köyü Program I: Alt Yapının İyileştirilmesi / Programme I: Infrastructure Improvement in Ballıbucak Village

2.1. Ürün Pazarlama
Planlaması/sistemi oluşturma
3.1. Arıcılığın geliştirilmesi

2. Hayvansal Ürünlerin
değerlendirilmesi
3. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

1. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

1.1. Arıcılığın geliştirilmesi

3.2. Balın pazara sunulmasına
yönelik çeşitli etkinliklere
katılım (festival, fuar vb.)

1.1 Büyük baş hayvan ırk ıslahı

1. Büyük baş hayvancılığı daha
verimli bir yapıya kavuşturmak

3. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

2.1. Tarım İlçe ve ORKÖY
kaynaklı kredi uygulamalarında
efektif talebin oluşturulması
3.1. Arıcılığın geliştirilmesi

2. Büyükbaş hayvancılık
kredilerinin yaygınlaştırılması

AMAÇLAR
1.1. Yem girdi maliyetini
düşürmek

STRATEJİLER
1.Nadas alanlarının yem bitkisi
üretimine yönlendirilmesi

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., Antalya
Arıcılar Birliği, TKV

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., Antalya
Arıcılar Birliği, TKV

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., Antalya
Arıcılar Birliği. TKV
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY

EYLEMLER/FAALİYETLER

1.1.1 Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
1.1.2. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması
3.2.1. Antalya ilindeki arıcılar birliği aracılığıyla ürün pazarlanma olanaklarının değerlendirilmesi
3.2.2. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
3.2.3. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katıl ım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

2.1.1. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için Manavgat
Kaymakamlığı ile ilgili girişimlerin oluşturulması

1.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
1.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
1.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
2.1.1. Tarım İlçe ve ORKÖY tarafından uygulanan başarılı kredi çalışmalarının belirlenmesi
2.1.2. Başarılı uygulamaların yerinde görülmesinin sağlanması
2.1.3. Başarısız uygulamaların neden ve sonuçlarının irdelenerek sonuçların yerel halk la paylaşılması
3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması
1.1.1. Yerli ve melez ırk hayvanlarda kaliteli tohumla yapılmasını kontrol altına almak

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

-

-

AMAÇLAR
1.1. Köy alanlarındaki
ormanların işlevsel planının
oluşturulması,
1.1. köye yönelik ekoturizm
planının oluşturulması,

1. Turizm amaçlı alandaki
ormanların bu işlevlerinin
saptanması
1. Köy ekoturizm yoluyla
ekonomik yapının iyileştirilmesi

STRATEJİLER

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd.
KKK, TURSAP,
DHKGM Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg. Müd.,
Kültür Müd.
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-

1.1.1. Köyün orman alanları işlevleri açsından planlanabilmesi için MP yönetimi planlama yapma veya yaptırma iznin alınması,
1.1.2. Köyün ekoturizm amaçlı kaynak değerlerinin planlamacıya tanıtımı
1.1.3. Ekoturizm amaçlı orman alanlarının işlevsel planlamasında yerel halkın katılımı ve kararları saptaması
1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak eko turizm amaçlı kullanılacak alanların saptanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı il e kararlaştırılması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Ballıbucak Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Ormancılık) / Programme II: Agricultural Improvements in Ballıbucak Village (Forestry)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Balıbucak Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Hayvancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Ballıbucak Village (Husbandry)

AMAÇLAR

1.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi
1.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı

1. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

1.1. Köy uygulama imar
planının yapılması
2.1. Eğitimin yaygınlaşması
için bölge için kullanılacak
lisenin kurulmasını sağlama
1.1. Rafting imar planının
yapılması
1.2. Yerel örgütler yoluyla
rafting uygulamalarının
standartlaştırılması
2.1. İşletmeler için ekoturizm
amaçlı kullanılacak uygun
standartlarda belirli sayıda
konutlar oluşturmak
-

1. Kırsal alan yerleşim
sisteminin oluşturulması
2. Eğitimin yaygınlaşmasını
sağlama

2. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak
-

1. Rafting gelirlerinin halka
yayılmasının sağlanması

AMAÇLAR

STRATEJİLER
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KKK, Kaymakamlık, DHKGM
Antalya Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü, Kültür Müd., Turizm
Müd., TURSAP, Yöre Koopl.

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Kaymakamlık, DHKGM
Antalya Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü.
KKK, Kaymakamlık, DHKGM
Antalya Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü, Milli Eğitim Müd.
KKK, Kaymakamlık, DHKGM
Antalya Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü, Kültür Müd., Turizm
Müd., Yöre Koopl.

EYLEMLER/FAALİYETLER

2.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
2.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
2.1.3. Yaylalardaki turizmi amaçlı yaban hayatı alanlarının kırsal alan gelişim planl arına işlenmesi
2.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
2.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
2.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi
1.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
1.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
1.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim pl anlarına işlenmesi
1.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
1.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
1.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi

1.1.1. Köyün yerel halk oyunu ve canlandırmalarının tespiti
1.1.2. Köyün kültürel değerlerinden olan oyunların kurgulanması
1.1.3. Kurgulanan kültürel değerlerin köy halkına gösterimi ve eğitiminin verilmesi
1.2.1. Kestanelik mevkiinin turizm amaçlı kullanıma açılması
1.2.2. Şeytan kayalıklar ve Deli Sarnıç bölümünün ekoturizm amaçlı kullanımı için çeşitli düzey ve nitelikte parklar oluşturma
1.2.3. Bozburun dağı Yaylasının ekoturizm amaçlı kullanımı için yerel mimariye uygun yapı tarzının ol uşturulması
1.2.4. Köyün alanlarındaki kanyonun değişik turizm amaçlı kullanımlarının saptanması
1.2.5. Örnek pansiyonların tanıtımı
1.2.6. ST. POUL yolunun kullanımı ve çeşitlendirilmesi
1.2.7. Meteor çukuru mevkiinin turizm amaçlı kullanımının sağlanması
1.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için
bilinçlendirmek
1.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi oluşturmak

-

1.1.1. Rafting uygulamasının günün koşullarına göre düzenlenmesinin sağlanması için katılımcı karar sisteminin oluşturulması
1.1.2. Oluşturulacak rafting imar planının maket haliyle yerel halkın ve diğer ilgi gruplarının görüş ve tartışmasına sunmak
1.2.3. Yerel halk ile rafting potansiyelini saptamak
1.2.1. Yerel ve diğer rafting firmalarının uymakla yükümlü olacağı rafting standartlarını oluşturmak
1.2.2. Rafting standartlarının katılımcı bir sistemle yaşama geçmesini sağlayarak önlemleri oluşturmak (yasal ve uygulama)
2.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için
bilinçlendirmek
2.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi oluşturmak

2.1.1. Bölge köylerinin öğrencilerinin yararlanabilmesi için lise kurulmasına katkılarda bulunma
2.1.2. Yerel ve diğer işletmelerin (rafting ve restoran vb.) katkılarıyla lisenin yapımı için destek sağlama

1.1.1. Köy yerleşim planının MP yönetimince yapılmasının/yaptırılmasının sağlanması
1.1.2. Köy yerleşim planının Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylanması

EYLEMLER/FAALİYETLER

BozyakaKöyü Program I: Alt Yapının İyileştirilmesi / Programme I: Infrastructure Improvement in Bozyaka Village

1.1. İşletmeler için ekoturizm
amaçlı kullanılacak uygun
standartlarda belirli sayıda
konutlar oluşturmak
2.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi
2.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı

1.2. Ekoturizmin
potansiyellerinin tanıtımı

1.1. Köydeki yerel kültür
değerlerinin belirlenmesi

1. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak
2. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme

1. Köylünün Ekoturizm yoluyla
ekonomik yapısının
geliştirilmesinin sağlanması

STRATEJİLER

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Ballıbucak Köyü Program III: Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi / Programme III: Tourism Development in Ballıbucak Village

2.1. Nadas alanlarının
üretime yönlendirilmesi
1.1. ODOÜ’nin
yaygınlaşmasının
sağlanması
1.2. ODOÜ’nin pazarlanma

1.2. ODOÜ’nin pazarlanma

2. Atıl tarımsal alanların
tarımsal amaçlı kullanımı
1 odun dışı orman ürünlerinden
sağlanan gelirin artırılması

1 odun dışı orman ürünlerinden
sağlanan gelirin artırılması

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

AMAÇLAR
1.1. Sebze/meyve
üretiminde ürün çeşitliliği

KKK, DHKGM Antalya
Şb. Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği

KKK, DHKGM Antalya
Şb. Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube
Müd., Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.

EYLEMLER/FAALİYETLER
1.1.1. Sebze/meyve üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. Sebze/meyve üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin sapt anması
1.1.3. Sebze/meyve üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
2.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
2.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
2.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
1.1.1. ODOÜ’leri olarak üretimi yapılan ürünlerden keçi boynuzunun yerel halk tarafından aşılanarak yaygınlaşmasının denetlenmesinin
sağlanması
1.1.2. Keçi boynuzu üretiminde kalite ve verimi artırıcı önlemler konusunda yerel halkın bilinçlenmesini sağlamak
1.2.1. ODOÜ’lerinin direkt olarak tüketiciye ulaşmasının sağlayacak önlemleri almak
1.2.2. Keçi boynuzunun patentinin alınmasını sağlamak
1.2.3. ODOÜ’lerinden keçi boynuzunun hayvansal yem olarak kullanılmasını sağlayacak “Keçi Boynuzu Yem Üretim Tesisinin
Kurulması” nın sağlanması
1.2.1. ODOÜ’lerinden keçi boynuzunun hayvansal yem olarak kullanılmasını sağlayacak “Keçi Boynuzu Yem Üretim Tesisinin
Kurulması” nın sağlanması

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

2.1. Tarım İlçe ve ORKÖY
kaynaklı kredi
uygulamalarında efektif
talebin oluşturulması
1.1. Büyük baş hayvan ırk
ıslahı

2.1. Ürün Pazarlama
Planlaması sistemini
oluşturma
--

2. Büyükbaş hayvancılık
kredilerinin yaygınlaştırılması

1. Büyük baş hayvancılığı
daha verimli bir yapıya
kavuşturmak
2. Hayvansal Ürünlerin
değerlendirilmesi

-

AMAÇLAR
1.1. Yem girdi maliyetini
düşürmek

1. Nadas alanlarının yem
bitkisi üretimine
yönlendirilmesi

STRATEJİLER

KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık,
ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık,
ORKÖY

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık,
ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık,
ORKÖY

-
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2.1.1. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapıl ması için Manavgat Kaymakamlığı
ile ilgili girişimlerin oluşturulması ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

1.1.1. Yerli ve melez ırk hayvanlarda kaliteli tohumla yapılmasını kontrol altına almak

2.1.1. Tarım İlçe ve ORKÖY tarafından uygulanan başarılı kredi çalışmalarının belirlenmesi
2.1.2. Başarılı uygulamaların yerinde görülmesinin sağlanması
2.1.3. Başarısız uygulamaların neden ve sonuçlarının irdelenerek sonuçların yerel halkla paylaşılması

1.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
1.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
1.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Bozyaka Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Hayvancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Bozyaka Village (Husbandry)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

1. Tarımsal üretimde ürün
çeşitliliğinin sağlanması

STRATEJİLER

Bozyaka Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Tarımsal Üretim) / Programme II Agricultural improvement in Bozyaka village (Agricultural production)

2.1. ODOÜ’nin
yaygınlaşmasının
sağlanması
2.2. ODOÜ’nin pazarlanma
olanaklarının iyileştirilmesi

1. Köy ekoturizm yoluyla
ekonomik yapının
iyileştirilmesi

2. Odun dışı orman
ürünlerinden sağlanan gelirin
artırılması

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KKK, Kaymakamlık, DHKGM
Antalya Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü, Kültür Müd.,
Turizm Müd., TURSAP, Yöre
Koopl.
KKK, DHKGM Antalya Şb.
Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği

KKK, DHKGM Antalya Şb.
Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg. Müd.

2.1. Rafting firmalarında
çalışanlar içerisinde yerel
halktan belli bir oranda
yer almasının sağlayacak
önlemleri oluşturmak
1.1. İşletmeler için
ekoturizm amaçlı
kullanılacak uygun
standartlarda belirli sayıda
konutlar oluşturmak
-

2. Yerel rehber sistemini kurmak

1. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak
-

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

AMAÇLAR
1.1. Rafting gelirlerinin
halka yayılmasını sağlama

STRATEJİLER
1. Rafting uygulamalarının
standartlaşması

KISA DÖNEM
(3 YIL)

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

EYLEMLER/FAALİYETLER

-
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1.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için bilinçle ndirmek
1.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi oluşturmak

1.1.1. Yerel halkın örgütlülüğünün köylere hizmet götürme birliği içerisinde yer almasını sağlamak
1.1.2. Rafting firmalarının kullandığı mola ve çıkış noktaları ile restoranların günün koşullarına uygun alan ve niteliğe kav uşturulması
ilkelerini saptamak
1.2.3. Rafting firmalarında yerel halktan yararlanmasını sağlayacak önlemleri almak
2.1.1. Rafting firmalarında çalışabilecek yerel iş gücü için gerekli eğitimlerin verilmesi
2.1.2. Yerel halkın rafting firmalarında işlenmesini sağlayacak yasal tedbirleri oluşturmak

EYLEMLER/FAALİYETLER

2.1.1. ODOÜ’leri olarak üretimi yapılan ürünlerden keçi boynuzunun yerel halk tarafından aşılanarak yaygınlaşmasının
denetlenmesinin sağlanması
2.1.2. Keçi boynuzu üretiminde kalite ve verimi artırıcı önlemler konusunda yerel halkın bilinçlenmesini sağlamak
2.2.1. ODOÜ’lerinin direkt olarak tüketiciye ulaşmasının sağlayacak önlemleri almak
2.2.2. Keçi boynuzunun patentinin alınmasını sağlamak

1.1.1. Köyün orman alanları işlevleri açsından planlanabilmesi için MP yönetimi planlama yapma veya yaptırma iznin alınması
1.1.2. Köyün ekoturizm amaçlı kaynak değerlerinin planlamacıya tanıtımı
1.1.3. Ekoturizm amaçlı orman alanlarının işlevsel planlamasında yerel halkın katılımı ve kararları saptaması
2.1.1. ODOÜ’leri olarak üretimi yapılan ürünlerden keçi boynuzunun yerel halk tarafından aşılanarak yaygınlaşmasının
denetlenmesinin sağlanması
2.1.2. Keçi boynuzu üretiminde kalite ve verimi artırıcı önlemler konusunda yerel halkın bilinçlenmesini sağlamak
2.2.1. ODOÜ’lerinin direkt olarak tüketiciye ulaşmasının sağlayacak önlemleri almak
2.2.2. Keçi boynuzunun patentinin alınmasını sağlamak
1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak eko turizm amaçlı kullanılacak alanların saptanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı ile kararlaştırılması

Bozyaka Köyü Program III: Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi / Programme III: Tourism Development in Bozyaka Village

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

AMAÇLAR
1.1. Köy alanlarındaki
ormanların işlevsel planının
oluşturulması
2.1. ODOÜ’nin
yaygınlaşmasının
sağlanması
2.2. ODOÜ’nin pazarlanma
olanaklarının iyileştirilmesi
1.1. Köye yönelik ekoturizm
planının oluşturulması

STRATEJİLER
1. Turizm amaçlı alandaki
ormanların bu işlevlerinin
saptanması
2. Odun dışı orman
ürünlerinden sağlanan gelirin
artırılması

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Bozyaka Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Ormancılık) / Programme II: Agricultural Improvements in Bozyaka Village (Forestry)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

1.1. Honaz mağarası turizm amaçlı
kullanımı için alt yapı
iyileştirilmesi
1.2. Köy sınırlarındaki kanyonda
yapılacak turizm aktiviteleri için
gerekli alt yapı iyileştirilmesi
1.3. Bozburun Dağı köy
sınırlarındaki yaylaların kullanımı
ve arıcılık için uygun patikaların
oluşturulması
2.1. Köy uygulama imar planının
oluşturulması
3.1. Kekik ürününün patentinin
alınması

1.1. Gün ısı kullanımının
oluşturulması ve
yaygınlaştırılması

2.1. Sulu tarım yoluyla tarımsal
gelirin artırılması
1.1. Sulu tarım yoluyla tarımsal
gelirin artırılması

1. Köyün turizm amaçlı
kaynak değerlerine yönelik alt
yapının iyileştirilmesi

3. Kekik ürününün ulusal ve
uluslararası tanıtımının
sağlanması

1. Odunun yakacak olarak
kullanımının azaltılması

2. Sulu tarım olanakları için
alt yapı iyileştirmesi
1. Sulu tarım olanakları için
alt yapı iyileştirmesi

2. Kırsal alan yerleşim
sisteminin oluşturulması

AMAÇLAR

STRATEJİLER

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., DSİ,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY

KKK, Kaymakamlık.
DHKGM Antalya Şubesi,
Bayındırlık İl Müdürlüğü
KKK, DHKGM Antalya
Şb. Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği, Patent Ens.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP
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1.1.1. Üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti

1.1.1. Gün ısı kullanımının uygun olduğu evlerin tespiti, eksikliklerin saptanması ve uygulamadan yararlanmak isteyeceklerin
belirlenmesi
1.1.2. Konu ile ilgili bireysel ve kredi kullanarak (orköy) yararlanmak isteyenlerin saptanarak gerekli kredi başvurularının yapılması
1.1.3. Gün ısı kredi kullanımı başvurularının orköy yatırım programına alınmasının sağlanması
1.1.4. Gün ısı kullanımına uygun evlerde tesisatsın tamamlanarak yaşama geçirilmesi
2.1.1. Üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti

3.1.1. Kekik ile ilgili TSE ve paten için gerekli kuruluşlardan belge sağlanması

1.1.1. Mağara turizmi amaçlı gerekli tespitlerin yapılması
1.1.2. Mağaranın tesciline yönelik mağaracılık etkinliklerinin oluşturulması
1.2.1. Köyün merkez mahallesi girişinden itibaren kanyonda yapılacak (yürüyüş, rafting, kano gezisi, kaya tırmanışı vb.) Etki nliklerin
saptanması
1.2.2. Etkinlikler için gerekli alt yapı gereksinimlerinin tespiti
1.2.3. Oluşturulacak etkinlikler için gerekli tanıtım materyallerinin hazırlanması
1.3.1. Köyün yaylaya çıkmak için henüz kullanmakta olduğu patikaların tespiti ve planlanması
1.3.2. MP yönetiminden yapılan tespit ve planlamaya yönelik izin alınması
1.3.3. Planlanan patikanın yapımı için ilgili kuruluşun yatırım programına alınmasının sağlanması
1.3.4. Yaylaya planlanan patikanın yapımı
2.1.1. Köy yerleşim planının MP yönetimince yapılmasının/yaptırılmasının sağlanması
2.1.2. Köy yerleşim planının Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylanması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Çaltepe Köyü Program I: Alt Yapının İyileştirilmesi / Programme I: Infrastructure Improvement in Çaltepe Village

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

3.1. Kekiğin tarla tarımının
yaygınlaştırılması
3.2. Kekik üretimi alanlarının
arıcılık amaçlı planlanması
4.1. İşlenmiş kekiğin
doğrudan dış satımının
sağlanması

1.1. Son turfanda ürünler
üretiminin sağlanması

2.1. Sulu tarımın
yaygınlaşmasını sağlayacak
ürün değişiminin
oluşturulması
3.1. Bozyaka köyü
restoranları ve Manavgat
ilçesindeki turizmcilere ürün
pazarlanması
1.1. Bölgedeki İşletmelere
üretilen ürünlerin
pazarlanması

3. Kekikten yararlanmaya yönelik
ürün değerlendirme sistemlerinin
oluşturulması

1. İkinci ürüne yönelik üretim
sistemlerinin oluşturulması

2. Pazar için üretimin
geliştirilmesi/yaygınlaştırılması

1. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

3. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

4. Kekik işletme fabrikasının
ekonomik katkılarının artırılması

2.1. Nadas alanlarının
üretime yönlendirilmesi

2. Atıl tarımsal alanların tarımsal
amaçlı kullanımı

AMAÇLAR
1.1. Sebze/meyve üretiminde
ürün çeşitliliği

1. Tarımsal üretimde ürün
çeşitliliğinin sağlanması

STRATEJİLER

KKK, DHKGM Antalya Şb.
Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği, TURSAP
KKK, DHKGM Antalya Şb.
Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.

KKK, DHKGM Antalya Şb.
Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
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SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., Antalya
Arıcılar Birliği. TKV

1.1.1. Manavgat ilçesi MATAP Birliği aracılığıyla yöredeki yerel işletmelerde alanda üretilen ürünlerin pazarlanmasının
yaygınlaştırılmasının sağlanması

3.1.1. Bozyaka köyü rafting restoranlarında tarımsal ürünlerin kullanılmasını sağlayacak işbirliğinin oluşturulması
3.1.2. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için Manavgat
Kaymakamlığı ile ilgili girişimlerin oluşturulması

1.1.1. İkinci ürün olarak kullanılacak alanların belirlenmesi
1.1.2. Son turfanda /ikinci ürün üretimin konu olacak ekonomik değeri yüksek ürünler in tespiti
1.1.3. Tespiti yapılan ürünlerin örnek üreticilerinin belirlenmesi
1.1.4. Örnek üreticilerin teşviki ile ikinci ürün üretimi ve pazarlanması
2.1.1. Üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
2.1.2. Üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
2.1.3. Üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar

1.1.1. Sebze/meyve üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. Sebze/meyve üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.1.3. Sebze/meyve üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
2.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
2.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
2.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
3.1.1. Kekik yetiştirilebilecek sulu ve kuru tarım alanlarının belirlenmesi
3.1.2. Kekiğin uygun dikim teknikleriyle saptanan alanlarda örnek kültür işlemleri
3.2.1. Bal üretimi dönemlerinin yükselti ve alanlarının saptanması
3.2.2. Bal üretimi için saptanan alanlarda gerekli alt yapı girişimlerinin yapılması
4.1.1. Kekiğin ulusal ve uluslararası boyutta kabul görecek “Kekik Patenti” nin alınması
4.1.2. Kekik dış satım olanaklarının saptanması
4.1.3. İthalatçı ve ihracatçı firmalarla bağlantılar kurarak kekiğin pazarlanması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Çaltepe Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Tarımsal Üretim) / Programme II: Agricultural Improvement in Çaltepe Village (Agricultural Production)

1.1. Büyük baş hayvan ırk
ıslahı
2.1. Ürün Pazarlama
Planlaması sistemini
oluşturma

3.1. Arıcılığın geliştirilmesi
3.2. Balın pazara
sunulmasına yönelik çeşitli
etkinliklere katılım (festival,
fuar vb.)
1.1. Arıcılığın geliştirilmesi

1. Büyük baş hayvancılığı daha
verimli bir yapıya kavuşturmak
2. Hayvansal Ürünlerin
değerlendirilmesi

3. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

1. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

3. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

2.1. Tarım İlçe ve ORKÖY
kaynaklı kredi
uygulamalarında efektif
talebin oluşturulması,
3.1. Arıcılığın geliştirilmesi

2. Büyükbaş hayvancılık
kredilerinin yaygınlaştırılması

AMAÇLAR
1.1. Yem girdi maliyetini
düşürmek

STRATEJİLER
1.Nadas alanlarının yem bitkisi
üretimine yönlendirilmesi

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği,
TKV, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği,
TKV
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, DHKGM Antalya
Şb. Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği,
TKV, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY

EYLEMLER/FAALİYETLER

3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması
3.2.1. Antalya ilindeki arıcılar birliği aracılığıyla ürün pazarlanma olanaklarının değerlendirilmesi
3.2.2. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
3.2.3. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak
1.1.1. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
1.1.2. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

2.1.1. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için Manavgat K aymakamlığı
ile ilgili girişimlerin oluşturulması

1.1.1. Yerli ve melez ırk hayvanlarda kaliteli tohumla yapılmasını kontrol altına almak

3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması

1.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
1.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
1.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
2.1.1. Tarım İlçe ve ORKÖY tarafından uygulanan başarılı kredi çalışmalarının belirlenme si
2.1.2. Başarılı uygulamaların yerinde görülmesinin sağlanması
2.1.3. Başarısız uygulamaların neden ve sonuçlarının irdelenerek sonuçların yerel halkla paylaşılması

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

AMAÇLAR
1.1. Köy alanlarındaki
ormanların işlevsel planının
oluşturulması
1.1. Köye yönelik
ekoturizm planının
oluşturulması

-

STRATEJİLER
1. Turizm amaçlı alandaki
ormanların bu işlevlerinin
saptanması
1. Köy ekoturizm yoluyla
ekonomik yapının iyileştirilmesi

-

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd.
KKK, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya
Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü., Kültür
Müd., Turizm Müd.,
TURSAP, Yöre Koopl.

-

88

1.1.1. Köyün orman alanları işlevleri açsından planlanabilmesi için MP yönetimi planlama yapma veya yaptırma iznin alınması
1.1.2. Köyün ekoturizm amaçlı kaynak değerlerinin planlamacıya tanıtımı
1.1.3. Ekoturizm amaçlı orman alanlarının işlevsel planlamasında yerel halkın katılımı ve kararları saptaması
1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak eko turizm amaçlı kullanılacak alanların sap tanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı ile kararlaştırılması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Çaltepe Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Ormancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Çaltepe Village (Forestry)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Çaltepe Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Hayvancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Çaltepe Vvillage (Husbandry)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

2.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi
2.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı

1.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi

2. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme

1. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme

1.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı

1.1. İşletmeler için ekoturizm
amaçlı kullanılacak uygun
standartlarda belirli sayıda
konutlar oluşturmak

1.2. Ekoturizmin
potansiyellerinin tanıtımı

1.1. Köydeki yerel kültür
değerlerinin belirlenmesi

AMAÇLAR

1. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak

1. Köylünün Ekoturizm yoluyla
ekonomik yapısının
geliştirilmesinin sağlanması

STRATEJİLER

KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık,
TURSAP

KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık,
TURSAP
KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık,
TURSAP

SORUMLU
KURUMKURULUŞ
KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık,
TURSAP

EYLEMLER/FAALİYETLER
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1.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
1.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
1.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi

1.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
1.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
1.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim planlarına işlenmesi

2.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
2.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
2.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim planlar ına işlenmesi
2.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
2.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
2.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi

1.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için bilinçlendirmek
1.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi oluşturmak

1.2.1. Honaz mağarasının turizm amaçlı kullanıma açılması
1.2.2. Mağaracılık uzmanlarınca honaz mağarasının genel yapısının tespitinin yapılması, bu amaçla yerel stk olan todosk’tan y ararlanılması
1.2.3. Bozburun dağı yaylasının ekoturizm amaçlı kullanımı için yerel mimariye uygun yapı tarzının oluşturulması
1.2.4. Köyün alanlarındaki kanyonun değişik turizm amaçlı kullanımlarının saptanması
1.2.5. Örnek pansiyonların tanıtımı
1.2.6. St. Poul yolunun kullanımı ve çeşitlendirilmesi

1.1.1. Köyün yerel halk oyunu ve canlandırmalarının tespiti
1.1.2. Köyün kültürel değerlerinden olan oyunların kurgulanması
1.1.3. Kurgulanan kültürel değerlerin köy halkına gösterimi ve eğitiminin verilmesi

Çaltepe Köyü Program III: Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi / Programme III: Tourism Development in Çaltepe Village

1.1. Gün ısı kullanımının
oluşturulması ve
yaygınlaştırılması

2.1. Sulu tarım yoluyla tarımsal
gelirin artırılması
-

1. Odunun yakacak olarak
kullanımının azaltılması

2. Sulu tarım olanakları için alt
yapı iyileştirmesi
-

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., DSİ,
Kaymakamlık, ORKÖY

KKK, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya Şubesi,
Bayındırlık İl Müdürlüğü
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DSİ, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya Şubesi

-

1.1.1. Gün ısı kullanımının uygun olduğu evlerin tespiti, eksikliklerin saptanması ve uygulamadan yararlanmak isteyeceklerin
belirlenmesi
1.1.2. Konu ile ilgili bireysel ve kredi kullanarak (ORKÖY) yararlanmak isteyenlerin saptanarak gerekli kredi başvurularının
yapılması
1.1.3. Gün ısı kredi kullanımı başvurularının ORKÖY yatırım programına alınmasının sağlanması
1.1.4. Gün ısı kullanımına uygun evlerde tesisatın tamamlanarak yaşama geçirilmesi
2.1.1. Üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti

2.1.1. Köy yerleşim planının MP yönetimince yapılmasının/yaptırılmasının sağlanması
2.1.2. Köy yerleşim planının Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylanması

1.1.1. Köyün Otmanlar mahallesinin içme suyu sağlamaya yönelik potansiyelinin ortaya konması

EYLEMLER/FAALİYETLER

2.1. Nadas alanlarının üretime
yönlendirilmesi
3.1. Nardan yararlanmaya
yönelik ürün değerlendirme
sistemlerinin oluşturulması

1.1. . İkinci ürün almaya yönelik
üretim sistemlerinin
oluşturulması
1.2. Sebze/meyveciliğin
geliştirilmesi
1.3. İkizpınar deresi için olta
balıkçılığı sisteminin
oluşturulması
1.4. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

1.1. Sulu tarımın
yaygınlaştırılması

2. Atıl alanların tarımsal amaçlı
kullanımı
3. Değişik tarımsal ürün
potansiyellerinin ekonomik
getirisinin sağlanması

1. Tarımsal gelirin artırılmasına
yönelik potansiyellerin yaşama
geçirilmesi

1. Tarımsal gelirin
artırılmasında modern
tekniklerin sağlanması

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

AMAÇLAR
1.1. Sebze/meyve üretiminde
ürün çeşitliliği

KISA DÖNEM
(3 YIL)

1. Üretimde ürün çeşitliliğinin
sağlanması

STRATEJİLER
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KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., TURSAP

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.

1.1.1. İkinci ürün olarak kullanılacak alanların belirlenmesi
1.1.2. Son turfanda /ikinci ürün üretimin konu olacak ekonomik değeri yüksek ürünlerin tespiti
1.1.3. Tespiti yapılan ürünlerin örnek üreticilerinin belirlenmesi
1.1.4. Örnek üreticilerin teşviki ile ikinci ürün üretimi ve pazarlanması
1.2.1. Meyve üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.2.2. Meyve üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.2.3 meyve üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
1.3.1. İkizpınar Deresi’ndeki doğal alabalık varlığının tespiti
1.3.2. İkizpınar Deresi’ndeki doğal alabalıkların avlanma ilkelerinin oluşturulması
1.3.3. İkizpınar Deresi doğal alabalık avcılığının yerel, ulusal ve uluslararası tanıtımının sağlanması
1.4.1. Manavgat ilçesi MATAP birliği aracılığıyla yöredeki yerel işletmelerde alanda üretilen ürünlerin pazarlanmasının
yaygınlaştırılmasının sağlanması
1.1.1. Üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. Üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması

2.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
2.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
2.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
3.1.1. Köydeki yıllık nar potansiyelinin saptanması
3.1.2. Köyün nar üretimine yönelik iyileştirme olanaklarının ortaya konulması
3.1.3. Köydeki nar üretimini nar ekşisi, nar suyu vb. Nitelikte kullanımı sağlayacak girişimleri oluşturulması
3.1.4. Köyde “pastörize nar suyu tesisi” kurulmasının sağlanması

1.1.1. Sebze/meyve üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. Sebze/meyve üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.1.3. Sebze/meyve üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar

EYLEMLER/FAALİYETLER

Değirmenözü Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Tarımsal Üretim) / Programme II: Agricultural Improvement in Değirmenözü Village (Agricultural Production)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

1.1. İçme suyu olanağının
belirlenmesi

1. İçme suyu için köy
çeşmesi/şebeke sistemine
geçirilmesini sağalama
2. Kırsal alan yerleşim
sisteminin oluşturulması
2.1. Köy uygulama imar planının
yapılması

AMAÇLAR

STRATEJİLER
KISA DÖNEM
(3 YIL)

Değirmenözü Köyü Program I: Alt Yapının İyileştirilmesi / Programme I: İnfrastructure Improvement in Değirmenözü Village

STRATEJİLER

AMAÇLAR

3.1. Arıcılığın geliştirilmesi
3.2. Balın pazara sunulmasına
yönelik çeşitli etkinliklere katılım
(festival, fuar vb.)
3.3.Belobası yaylası ve civarındaki
potansiyel kekik alanlarında
arıcılığın planlanması
1.1. Arıcılığın geliştirilmesi

1. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

2.1. Ürün Pazarlama
Planlaması/sistemi oluşturma

1.1 Büyük baş hayvan ırk ıslahı

2.1. Tarım İlçe ve ORKÖY
kaynaklı kredi uygulamalarında
efektif talebin oluşturulması
3.1. arıcılığın geliştirilmesi

1.1. Yem girdi maliyetini
düşürmek

3. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

1. Büyük baş hayvancılığı
daha verimli bir yapıya
kavuşturmak
2. Hayvansal Ürünlerin
değerlendirilmesi

3. Arıcılığın geliştirilmesi

1. Nadas alanlarının yem
bitkisi üretimine
yönlendirilmesi
2. Büyükbaş hayvancılık
kredilerinin yaygınlaştırılması

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği.
TKV, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği.
TKV, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Ticaret ve Sanayi Odası,
İhracatçılar Birliği
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği.
TKV, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği

EYLEMLER/FAALİYETLER

1.1.1. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
1.1.2. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması
3.2.1. Antalya ilindeki arıcılar birliği aracılığıyla ürün pazarlanma olanaklarının değerlendirilmesi
3.2.2. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
3.2.3. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak
3.3.1. Köyün Belobası Yaylası Mevkii’nin arıcılık uygulamaları amaçlı kullanımı içim yerel halkla birlikte ilke kararlarının
oluşturulması

2.1.1. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için Manavgat
Kaymakamlığı ile ilgili girişimlerin oluşturulması

1.1.1. Yerli ve melez ırk hayvanlarda kaliteli tohumla yapılmasını kontrol altına almak

1.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
1.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
1.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
2.1.1. Tarım İlçe ve ORKÖY tarafından uygulanan başarılı kredi çalışmalarının bel irlenmesi
2.1.2. Başarılı uygulamaların yerinde görülmesinin sağlanması
2.1.3. Başarısız uygulamaların neden ve sonuçlarının irdelenerek sonuçların yerel halkla paylaşılması
3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.4. Belobası Yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması

1. Turizm amaçlı alandaki
ormanların bu işlevlerinin
saptanması

1. Köy ekoturizm eylem
planının oluşturulması

KISA DÖNEM
(3 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)
UZUN DÖNEM
(8 YIL)

STRATEJİLER

1.1. Köyün sınırları içerisindeki
orman alanlarının (yayla, arıcılık,
vb.) İşlevlerine göre koruma
kullanma ilkelerinin belirlenmesi
1.2. İkizpınar Deresi dere
vejetasyonunun olta balıkçılığı
sporuna yönelik işlevlerinin
planlanması
1.1. Köye yönelik ekoturizm
planının oluşturulması

AMAÇLAR

SORUMLU
KURUMKURULUŞ
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1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak ekoturizm amaçlı kullanılacak alanların saptanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı ile kararlaştırılması

1.1.1. Köyün orman alanları işlevleri açsından planlanabilmesi için MP yönetimi planlama yapma veya yaptırma iznin alınması
1.1.2. Köyün ekoturizm amaçlı kaynak değerlerinin planlamacıya tanıtımı
1.1.3. Ekoturizm amaçlı orman alanlarının işlevsel planlamasında yerel halkın katılımı ve kararları saptaması
1.2.1. GEF-II Projesi kapsamında yapılacak flora ve fauna çalışmaları ile Orman Amenajman çalışmaları kapsamında bu alanın
potansiyelinin dikkate alınarak planlamalarda yer verilmesinin sa ğlanması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Değirmenözü Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Ormancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Değirmenözü Village (Forestry)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Değirmenözü Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Hayvancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Değirmenözü Village (Husbandry)

KKMP Köylerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Değerleri
Altınkaya
Ballıbucak
Bozyaka
Çaltepe
Değirmenözü
Gaziler
Karabük
hbort.nüf.
3,81
3,64
5,77
4,01
4,72
3,68
4,80
hane başına açnp
495,27
529,53
653,46
659,75
551,46
433,49
660,50
nüfus bağımlılık oranı (%)
53,19
40,45
32,63
32,32
32,35
40,19
38,51
nüfus artış hızı -1955-1975 (% 0)
(-) 4,30
(-) 17,92
(+) 17,18 (-) 20,69
(-)40,89 (+) 10,86
(+) 10,39
nüfus artış hızı -1990-2000 (% 0)
(-) 8,97
(-)4,92
(+) 42,64
0,00
(+) 15,36
(+) 9,18
(+) 11,16
mahalle sayısı
5
3
11
3
2
6
3
hane sayısı
164
98
417
144
128
140
139
içme suyu (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
İçme suyu evlerde şebeke (var/yok)
yok
yok
var
var
var
yok
var
merkeze uzaklık
12
9
0
27
40
17
0
ilçeye uzaklık
80
65
53
110
100
65
53
İl'e uzaklık
104
88
77
123
120
94
77
elektrik (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
telefon (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
hane başına ilkokul öğrenci sayısı
0,16
0,21
0,52
0,19
0,66
camii (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
imam (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
sağlık tesisi (var/yok)
yok
yok
var
yok
yok
yok
yok
örgütlülük durumu (kooperatif-var/yok)
yok
yok
var
var
var
var
var
sulu tarım alanı (var/yok)
yok
yok
var
var
var
var
var
sulu tarım alanı potansiyeli (var/yok)
yok
var
var
var
var
var
var
tarımsal ekipman varlığı (var/yok)
yok
var
var
var
var
var
var
pazara yönelik üretim için arıcılık
yok
yok
yok
var
var
var
var
pazara yönelik üretim için meyvecilik
yok
yok
var
var
var
yok
var
pazara yönelik üretim için sebzecilik
yok
yok
var
var
var
var
var
pazara yönelik üretim için tahıl üretimi
yok
yok
var
var
var
var
var
nadas yaygınlığı (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
hane başına bbhs
2,26
5,10
1,44
2,57
4,30
0,46
3,60
hane başına kbhs
13,60
20,41
3,96
15,49
40,23
6,61
16,55
hane başına ortalama ağıl kapasitesi
4,30
16,04
5,89
9,86
6,17
3,43
8,15
ormancılık çalışmalarından yararlanma (var/yok)
yok
yok
var
var
var
var
var
odun dışı orman ürünleri üretimi (var/yok)
var
var
var
var
var
var
var
ODOÜ üretimi temel geçim kaynağı halinde
kısmen
kısmen
yok
var
var
var
yok
orman ve arazi kadastrosu (var/yok)
yok
yok
yok
var
yok
yok
yok
turizm aktivitelerinin köye ekonomik getirisi (var/yok)
var
yok
var
yok
yok
yok
var
turizm potansiyeli
var
var
var
var
var
var
var
Kaynak: AGM-1-1978,
Kaynak: DİE,2001
T.C Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel ,Müdürlüğü AŞAĞI KÖPRÜÇAY Havzası Orman Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Mer’a Islahı
Etüdü ve Avan Projesi
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EK I: KKMP Köylerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Değerleri (Appendix I: Some socio-economic values of villages of KKNP)
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EK 2/B. Ekonomik Amaçlı Krediler
Appendix II/B. Economic-Aimed Credits
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YÜKSEK
ÖĞRETİM

Strateji V:
Arıcılığın Yaygınlaştırılması

Strateji V:
Meyve ve Sebzeciliğin
Geliştirilmesi
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Strateji IV:
Nadas Alanlarının Yem Üretimi
İçin Kullanımı

Strateji IV:
Üretimin Pazarlanmasının
Planlanması

EK 4: Kırsal Kalkınma Programı
Apendix IV: Rural Development Programmes

Strateji III:
BBH-KBH Varlığına Yönelik
Yem Üretimi

Strateji III:
Sulama Suyu Temini

Amaç III:
İçme Suyunun Şebeke
Sistemine Dönüşümü

Strateji II: Küçük Baş Hayvan
Varlığında Otlatma Sistemi

Strateji II:
Nadas Alanlarında Üretim

Strateji III:
ODOÜ Üretim ve
Pazarlanmasının Planlanması

Strateji II:
ODOÜ Alternatif Üretim ve
Kullanımı

Strateji IV:
Yerel Rehber
Sİstemi

Strateji III:
Konaklama
Hizmetleri İçin Yerel
Pansiyon

Strateji II:
Yeni Olanakların ve
Güzergahların
Tespiti

Strateji I:
Mevcut Alanların
Tanıtımı

PROGRAM III
Turizm Alt Yapısının
İyileştirilmesi

Strateji I:
Yakacak Odun İhtiyacının
Çözümlenmesi

PROGRAM II
C-Ormancılık

Strateji I:
Büyük Baş Hayvan Varlığında
Irk Islahı

PROGRAM II
B-Hayvancılık

PROGRAM II
Tarımsal Alt Yapının
İyileştirİlmesi

Amaç II:
İçme Suyu Sağlanması

Strateji I:
Ürün Deseni Değişimi

PROGRAM II
A-Tarımsal Üretim

Amaç I:
Arazi ve Orman Kadastrosunun
Tamamlanması

STRATEJİ II:
Kırsal Yerleşimin
Planlanması Yoluyla

Amaç I:
Ulaşımın standartlaştırılması

STRATEJİ I
Fiziki Alt Yapıyı
Geliştirmek Yoluyla

PROGRAM I
Köylerin Fiziki Alt
Yapılarının
İyileştirilmesi

Kırsal
Kalkınmanın
Sağlanması

UZUN DÖNEM
(8 yıl)

ORTA DÖNEM
(5 yıl)

KISA DÖNEM
(3 yıl)

2.1. Köy uygulama imar planının
oluşturulması

3.1. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması
1.2

2.1. Köy yerleşim alanı planının
oluşturulması

3.1. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması

2. Kırsal alan yerleşim
sisteminin oluşturulması

3. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması
1. İçme suyu için köy
çeşmesi/şebeke sistemine
geçirilmesini sağalama
2. Köy yerleşim planı

3. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması

İçme suyu sağlanması

1.1. İçme suyu sağlanması

3.1. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması

2.1 Köyün kadastrosunun
yapılması

1.2. Ortak kullanıma yönelik
çamaşırhane yapımı

1.1. İçme suyu olanağının
belirlenmesi

AMAÇLAR

1. İçme suyu için köy
çeşmesi/şebeke sistemine
geçirilmesini sağalama

3. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması

2. Köy gelişim planı

1. İçme suyu için köy
çeşmesi/şebeke sistemine
geçirilmesini sağalama

STRATEJİLER

KKK, DSİ,
Kaymakamlık,
DHKGM Antalya
Şubesi
KKK, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya
Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü
KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Kültür Müdürlüğü

KKK, DSİ,
Kaymakamlık,
DHKGM Antalya
Şubesi
KKK, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya
Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü
KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Kültür Müdürlüğü.

KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Kültür Müdürlüğü

Muhtarlık, KKK, Orm.
Bölg. Müd., DHKGM
Antalya Şubesi

KKK, DSİ,
Kaymakamlık,
DHKGM Antalya
Şubesi

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ

EYLEMLER/FAALİYETLER

Formatted Table

Programa alınan içme suyunun sağlanması
Köye sağlanacak suyunun uygun geçiş yollarının çeşmeler için belirlenmesi-planlanması
Köye sağlanacak içme suyunun geçiş yollarının şebekeler için belirlenmesi -planlanması
Sit kuruluna içme suyu çeşme ve şebeke güzergahları planlarının onaylatılması
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3.1.1. SİT derecelerine göre revizyon planları onaylanan evlerde restorasyonların yapılması

2.1.1. Köy yerleşim planının MP yönetimince yapılmasının sağlanması
2.1.2. Köy yerleşim planının Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylanması

1.1.1. İçme suyunun çeşme ve şebekeler halinde döşenmesi

3.1.1. SİT derecelerine göre yapılabilecekler çerçevesinde gerekli planlamaların oluşturulması

2.1.1. Kadastrosu yapılan köyün köy gelişim planının oluşturulması

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

3.1.1. SİT kurulunca belirlenen köydeki I., II. ve III. Derece SİT alanındaki evleri ilan etmek
3.1.2. SİT derecelerine göre yapılabilecek iş ve işlemlerin saptanması

2.1.1. Köyün orman ve arazi kadastrosu yapımının programa alınarak kadastronun yapılmasının sağlanması

1.1.1. Tarihi su yollarının saptanması
1.1.2. Tarihi su yollarındaki olası kayıpların ortaya çıkarılması
1.1.3. Köyün içme suyu sağlamaya yönelik potansiyelinin ortaya konması
1.1.4. Demirciler köyü güzergahından getirilmeye çalışılan suyun ilgili kurumda
1.1.5. Programa alınmasının sağlanması
1.2.1. Gün ısılı köy çamaşırhanesi için uygun alanın tespiti, proje ve keşif bedellerinin saptanması
1.2.2. Gün ısılı çamaşırhane projesinin sit kurulunca onayının alınması
1.2.3. Gün ısılı çamaşırhane için kaynak destek sağlama (Kaymakamlık, Köy Hizmetleri, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşları,
SRAP vb. diğer kırsal kalkınma projeleri, UNDP projeleri gibi.)

Altınkaya Köyü Program I: Alt Yapının İyileştirilmesi / Programme I: Infrastructure Improvements in Altınkaya Village

EK 5: Köprülü Kanyon MP Köylerinin Kırsal Kalkınma Eylem Planı / Appendix V: Rural Development Action Plan of KKNP Villages

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

3.1. Kekiğin tarla tarımının
yaygınlaştırılması

3. Kekikten yararlanmaya
yönelik ürün değerlendirme
sistemlerinin oluşturulması

1.1. Tarımsal ürünlerde verimliliği
artırmak

2.1. Üretilen ürünlerin doğrudan
tüketiciye sunulması

1.1. Bölgedeki işletmelere üretilen
ürünlerin pazarlanması

1. Pazar için üretimin
geliştirilmesi/yaygınlaştırılması

2. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

1. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

3.2. Kekik üretimi alanlarının
arıcılık amaçlı planlanması

2.1. Nadas alanlarının üretime
yönlendirilmesi

2. Atıl alanların tarımsal
amaçlı kullanımı

AMAÇLAR
1.1. Üretiminde ürün çeşitliliği
(tahıl üretiminde farklı tohum
girdisinin kullanımı)
1.2. Meyveciliğin geliştirilmesi

1. Üretimde ürün çeşitliliğinin
sağlanması

STRATEJİLER

KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd.,
Kaymakamlık
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd.,
Kaymakamlık
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd.,
Kaymakamlık

KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Antalya Arıcılar
Birliği, TKV

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., DHKGM Antalya
Şube Müd., Tarımsal
Arş. Müd.
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1.1.1. Manavgat İlçesi MATAP Birliği aracılığıyla yöredeki yerel işletmelerde alanda üretilen ürünlerin pazarlanmasının
yaygınlaştırılmasının sağlanması

2.1.1. üretilen ürünlerin ekoturizm amaçlı gelen turistlere nihai ürün olarak sunulmasının yaygınlaşması (yerel ekmek ve diğer gıda
türleri şeklinde),

1.1.1. mekanizasyonun planlanması
1.1.2. kaliteli yöre iklim koşullarına uygun tohum ve gübre kullanımını oluşturma ve/veya yaygınlaştırma

3.1.1. kekik yetiştirilebilecek sulu ve kuru tarım alanlarının belirlenmesi
3.1.2. kekiğin uygun dikim teknikleriyle saptanan alanlarda örnek kültür işlemleri
3.2.1. bal üretimi dönemlerinin yükselti ve alanlarının saptanması
3.2.2. bal üretimi için saptanan alanlarda gerekli alt yapı girişimlerinin yapılması

1.1.1. tahıl üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. tahıl üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.1.3. tahıl üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
1.2.1. kestane ve ceviz meyveciliği ile üzüm işletmeciliğinin yaygınlaşmasına yönelik uygun alanların tespiti
1.2.2. yerel kestane ve ceviz tohumlarıyla elde edilecek fidanların alan da uygun yerle dikiminin yaygınlaştırılması
1.2.3. yerel üzüm çeşidi ile bahçe oluşturma ve üzüm ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlama
2.1.1. nadasa bırakılan alanların saptanması
2.1.2. nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
2.1.3. nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Altınkaya Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Tarımsal Üretim) / Programme II: Agricultural Improvements in Altınkaya Village (Agricultural Production)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

AMAÇLAR

3.1. Arıcılığın geliştirilmesi

3. Arcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

1. Arcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

2.1. Ürün Pazarlama
Planlaması/sistemi oluşturma

2. Hayvansal Ürünlerin
değerlendirilmesi

1.1. Arıcılığın geliştirilmesi

3.2. Balın pazara sunulmasına
yönelik çeşitli etkinliklere
katılım (festival, fuar vb.)

1.1. Büyük baş hayvan ırk ıslahı

2.1. Tarım İlçe ve ORKÖY
kaynaklı kredi uygulamalarında
efektif talebin oluşturulması
3.1. Arıcılığın geliştirilmesi

1.1. Yem girdi maliyetini
düşürmek

1. Büyük baş hayvancılığı
daha verimli bir yapıya
kavuşturmak

3. Arcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

1. Nadas alanlarının yem
bitkisi üretimine
yönlendirilmesi
2. Büyükbaş hayvancılık
kredilerinin yaygınlaştırılması

STRATEJİLER

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Araştırma.Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği,
TKV

KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık
KKK, Kaymakamlık,
Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Araştırma.Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği,
TKV

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Araştırma.Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği,
TKV
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
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1.1.1. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
1.1.2. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun Dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması
3.2.1. Antalya ilindeki arıcılar birliği aracılığıyla ürün pazarlanma olanaklarının değerlendirilmesi
3.2.2. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
3.2.3. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

2.1.1. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için Manavgat
Kaymakamlığı ile ilgili girişimlerin oluşturulması

1.1.1. Yerli ve melez ırk hayvanlarda kaliteli tohumla yapılmasını kontrol altına almak

1.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
1.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
1.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
2.1.1. Tarım İlçe ve ORKÖY tarafından uygulanan başarılı kredi çalışmalarının belirlenmesi
2.1.2. Başarılı uygulamaların yerinde görülmesinin sağlanması
2.1.3. Başarısız uygulamaların neden ve sonuçlarının irdelenerek sonuçların yerel halkla paylaşılması
3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Altınkaya Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Hayvancılık) / Programme II: Agricultural Improvements in Altınkaya Village (Husbandry)

STRATEJİLER

1. Köy ekoturizm yoluyla
ekonomik yapının
iyileştirilmesi
-

3. Yakacak odun sorununu
KISA DÖNEM (3 yıl) çözme

1. Turizm amaçlı alandaki
ormanların bu işlevlerinin
saptanması
2. Orman işçiliği gelirleri ve
olanaklarının sağlanması

AMAÇLAR

-

1.1. Köy alanlarındaki
ormanların işlevsel planının
oluşturulması
2.1. Orman İşletmesi üretim
işlerinden yararlanmasının
sağlanması
3.1. Köy sınırlarında olan ve
oldukça yüksek miktarda olduğu
bilinen devrik odun
hammaddesinin yakacak amaçlı
kullanımının planlanması
1.1. Köye yönelik ekoturizm
planının oluşturulması
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd.
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd.
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd.

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

1. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme,

2. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme,

1. Ekoturizm amaçlı turistler
için potansiyel konaklama
olanaklarını saptamak,

1. Köylünün Ekoturizm yoluyla
ekonomik yapısının
geliştirilmesinin sağlanması

STRATEJİLER

2.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi,
2.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı,
1.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi,
1.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı,

1.1. İşletmeler için ekoturizm
amaçlı kullanılacak uygun
konutlar oluşturmak,

1.2. Ekoturizmin
potansiyellerinin tanıtımı

1.1. Köydeki yerel kültür
değerlerinin belirlenmesi,

AMAÇLAR

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

EYLEMLER/FAALİYETLER

-

1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak eko turizm amaçlı kullanılacak alanların saptanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı ile kararlaştırılması

3.1.1. Devrik odun hammaddesinin olduğu Amenajman planına göre bölmelerinin tespiti
3.1.2. Bölmeler bazında saptanan devriklerin tespitlerinin yapılması
3.1.3. Köy ortalaması olarak kullanılan yakacak odun miktarı ile toplam devrik miktarının haneler bazında bölüşüm ve değerlendirme
planının yapılması

1.1.1. Köyün orman alanları işlevleri açsından planlanabilmesi için MP yönetimi planlama yapma veya yaptırma iznin alınması
1.1.2. Köyün ekoturizm amaçlı kaynak değerlerinin planlamacıya tanıtımı
1.1.3. ekoturizm amaçlı orman alanlarının işlevsel planlamasında yerel halkın katılımı ve kararları saptaması
2.1.1. Köyün Kadastro sınırı ile ilgili yasal tespitlerin rapor halinde elde edilmesi
2.1.2. Köyün Serik İlçesi Serik Orman İşletmesi ve Taşağıl Orman işletmesi ile orman işçiliği yapabilme protokolünün oluşturulması

80

2.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
2.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
2.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim planlarına işlenmesi
2.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
2.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
2.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi
1.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti,
1.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
1.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim planlarına işlenmesi
1.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
1.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
1.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi

1.1.1. Köyün yerel halk oyunu ve canlandırmalarının tespiti
1.1.2. Köyün kültürel değerlerinden olan oyunların kurgulanması
1.1.3. Kurgulanan kültürel değerlerin köy halkına gösterimi ve eğitiminin verilmesi
1.2.1. Köyün Zerk Tarihi kalıntılarının restorasyonun sağlanması
1.2.2. Kestanelik mevkiinin turizm amaçlı kullanıma açılması
1.2.3. Şeytan kayalıklar ve kanyon bölümünün ekoturizm amaçlı kullanımı için çeşitli düzey ve nitelikte parklar oluşturma
1.2.4. Bozburun dağı Yaylası’nın ekoturizm amaçlı kullanımı için yerel mimariye uygun yapı tarzının oluşturulması
1.2.5. Köyün alanlarındaki kanyonun değişik turizm amaçlı kullanımlarının saptanması
1.2.6. Örnek pansiyonların tanıtımı
1.2.7. ST. POUL yolunun kullanımı ve çeşitlendirilmesi
1.2.8. Meteor çukuru mevkiinin turizm amaçlı kullanımının sağlanması
1.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için bilinçlendirmek
1.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi oluşturmak

EYLEMLER/FAALİYETLER

Altınkaya Köyü Program III: Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi / Programme III: Tourism Development in Altınkaya Village

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Altınkaya Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Ormancılık) / Programme II: Agricultural Improvements in Altınkaya Village (Forestry)

AMAÇLAR
1.1. İçme suyu olanağının
belirlenmesi
2.1. Köyün kadastrosunun
yapılması
3.1. Köy yolunun ıslahı
4.1. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması
1.1. Köy uygulama imar planının
yapılması
-

STRATEJİLER
1. İçme suyu için köy
çeşmesi/şebeke sistemine
geçirilmesini sağalama
2. Kırsal alan yerleşim
sisteminin oluşturulması,
3. Ulaşımın standart bir yapıya
kavuşturulması
4. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması
1.Kırsal alan yerleşim sisteminin
oluşturulması
-

Muhtarlık, KKK, Karayolları
Böl. Müd., Kaymakamlık
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Kültür Müdürlüğü
KKK, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya Şubesi,
Bayındırlık İl Müdürlüğü.

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DSİ, Kaymakamlık.,
DHKGM Antalya Şubesi

-

1.1.1. Köy yerleşim planının MP yönetimince yapılmasının/yaptırılmasının sağlanması
1.1.2. Köy yerleşim planının Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylanması

3.1.1. Köy yolunun düzenli bir yapıya kavuşması için il/ilçe yol yatırım programına alınmasının sağl anması
3.1.2. Yatırım programına alınan yolun yapımının sağlanması,
4.1.1. Köy evlerinin köy uygulama imar planına uygun ve yerel mimari çerçevesinde planlanarak yapımının denetlenmesi,

2.1.1. Köyün orman ve arazi kadastrosu yapımının programa alınarak kadast ronun yapılmasının sağlanması

1.1.1. Köyün yaylasındaki kaynakların tespiti,
1.1.2. Köy yaylasındaki kaynakların debilerinin ve içme suyu kullanım olanaklarının belirlenmesi
1.1.3. Köyün içme suyu planının oluşturularak, ilgili kamu kuruluşlarının yatırımına alınmasını sağlama

EYLEMLER/FAALİYETLER

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

2.1. Nadas alanlarının üretime
yönlendirilmesi
3.1. Kekiğin tarla tarımının
yaygınlaştırılması
3.2. Kekik üretimi alanlarının
arıcılık amaçlı planlanması
1.1. Tarımsal ürünlerde
verimliliği artırmak
2.1. Üretilen ürünlerin
doğrudan tüketiciye sunulması
1.1. Bölgedeki İşletmelere
üretilen ürünlerin pazarlanması

2. Atıl alanların tarımsal amaçlı
kullanımı
3. Kekikten yararlanmaya yönelik
ürün değerlendirme sistemlerinin
oluşturulması
1. Pazar için üretimin
geliştirilmesi/yaygınlaştırılması
2. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması
1. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

AMAÇLAR
1.1. Üretiminde ürün çeşitliliği
(tahıl üretiminde farklı tohum
girdisinin kullanımı)
1.2. Meyveciliğin geliştirilmesi

1. Üretimde ürün çeşitliliğinin
sağlanması

STRATEJİLER
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KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık

Müd. DHKGM Antalya Şube
Müd., Tarımsal Arş. Müd.

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube
Müd., Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., Antalya
Arıcılar Birliği, TKV

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube
Müd., Tarımsal Arş. Müd.

1.1.1. Manavgat ilçesi MATAP Birliği aracılığıyla yöredeki yerel işletmelerde alanda üretilen ürünlerin pazarlanmasının
yaygınlaştırılmasının sağlanması

2.1.1. Üretilen ürünlerin ekoturizm amaçlı gelen turistlere nihai ürün olarak sunulmasının yaygınlaşması (yerel ekmek ve diğer
gıda türleri şeklinde)

1.1.1. Mekanizasyonun planlanması
1.1.2. Kaliteli yöre iklim koşullarına uygun tohum ve gübre kullanımını oluşturma

1.1.1. Tahıl üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. Tahıl üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.1.3. Tahıl üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
1.2.1. Kestane ve ceviz meyveciliği ile üzüm işletmeciliğinin yaygınlaşmasına yönelik uygun alanların tespi ti
1.2.2. Yerel kestane ve ceviz tohumlarıyla elde edilecek fidanların alanda uygun yerle dikiminin yaygınlaştırılması
1.2.3. Yerel üzüm çeşidi ile bahçe oluşturma ve üzüm ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlama
2.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
2.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
2.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
3.1.1. Kekik yetiştirilebilecek sulu ve kuru tarım alanlarının belirlenmesi
3.1.2. Kekiğin uygun dikim teknikleriyle saptanan alanlarda örnek kültür işlemleri
3.2.1. Bal üretimi dönemlerinin yükselti ve alanlarının saptanması
3.2.2. Bal üretimi için saptanan alanlarda gerekli alt yapı girişimlerinin yapılması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Ballıbucak Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Tarımsal Üretim) / Programme II: Agricultural Improvement in Ballıbucak Village (Agricultural production)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Ballıbucak Köyü Program I: Alt Yapının İyileştirilmesi / Programme I: Infrastructure Improvement in Ballıbucak Village

2.1. Ürün Pazarlama
Planlaması/sistemi oluşturma
3.1. Arıcılığın geliştirilmesi

2. Hayvansal Ürünlerin
değerlendirilmesi
3. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

1. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

1.1. Arıcılığın geliştirilmesi

3.2. Balın pazara sunulmasına
yönelik çeşitli etkinliklere
katılım (festival, fuar vb.)

1.1 Büyük baş hayvan ırk ıslahı

1. Büyük baş hayvancılığı daha
verimli bir yapıya kavuşturmak

3. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

2.1. Tarım İlçe ve ORKÖY
kaynaklı kredi uygulamalarında
efektif talebin oluşturulması
3.1. Arıcılığın geliştirilmesi

2. Büyükbaş hayvancılık
kredilerinin yaygınlaştırılması

AMAÇLAR
1.1. Yem girdi maliyetini
düşürmek

STRATEJİLER
1.Nadas alanlarının yem bitkisi
üretimine yönlendirilmesi

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., Antalya
Arıcılar Birliği, TKV

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., Antalya
Arıcılar Birliği, TKV

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., Antalya
Arıcılar Birliği. TKV
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY

EYLEMLER/FAALİYETLER

1.1.1 Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
1.1.2. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması
3.2.1. Antalya ilindeki arıcılar birliği aracılığıyla ürün pazarlanma olanaklarının değerlendirilmesi
3.2.2. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
3.2.3. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katıl ım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

2.1.1. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için Manavgat
Kaymakamlığı ile ilgili girişimlerin oluşturulması

1.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
1.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
1.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
2.1.1. Tarım İlçe ve ORKÖY tarafından uygulanan başarılı kredi çalışmalarının belirlenmesi
2.1.2. Başarılı uygulamaların yerinde görülmesinin sağlanması
2.1.3. Başarısız uygulamaların neden ve sonuçlarının irdelenerek sonuçların yerel halk la paylaşılması
3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması
1.1.1. Yerli ve melez ırk hayvanlarda kaliteli tohumla yapılmasını kontrol altına almak

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

-

-

AMAÇLAR
1.1. Köy alanlarındaki
ormanların işlevsel planının
oluşturulması,
1.1. köye yönelik ekoturizm
planının oluşturulması,

1. Turizm amaçlı alandaki
ormanların bu işlevlerinin
saptanması
1. Köy ekoturizm yoluyla
ekonomik yapının iyileştirilmesi

STRATEJİLER

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd.
KKK, TURSAP,
DHKGM Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg. Müd.,
Kültür Müd.
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-

1.1.1. Köyün orman alanları işlevleri açsından planlanabilmesi için MP yönetimi planlama yapma veya yaptırma iznin alınması,
1.1.2. Köyün ekoturizm amaçlı kaynak değerlerinin planlamacıya tanıtımı
1.1.3. Ekoturizm amaçlı orman alanlarının işlevsel planlamasında yerel halkın katılımı ve kararları saptaması
1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak eko turizm amaçlı kullanılacak alanların saptanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı il e kararlaştırılması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Ballıbucak Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Ormancılık) / Programme II: Agricultural Improvements in Ballıbucak Village (Forestry)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Balıbucak Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Hayvancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Ballıbucak Village (Husbandry)

AMAÇLAR

1.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi
1.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı

1. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

1.1. Köy uygulama imar
planının yapılması
2.1. Eğitimin yaygınlaşması
için bölge için kullanılacak
lisenin kurulmasını sağlama
1.1. Rafting imar planının
yapılması
1.2. Yerel örgütler yoluyla
rafting uygulamalarının
standartlaştırılması
2.1. İşletmeler için ekoturizm
amaçlı kullanılacak uygun
standartlarda belirli sayıda
konutlar oluşturmak
-

1. Kırsal alan yerleşim
sisteminin oluşturulması
2. Eğitimin yaygınlaşmasını
sağlama

2. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak
-

1. Rafting gelirlerinin halka
yayılmasının sağlanması

AMAÇLAR

STRATEJİLER

83

KKK, Kaymakamlık, DHKGM
Antalya Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü, Kültür Müd., Turizm
Müd., TURSAP, Yöre Koopl.

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Kaymakamlık, DHKGM
Antalya Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü.
KKK, Kaymakamlık, DHKGM
Antalya Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü, Milli Eğitim Müd.
KKK, Kaymakamlık, DHKGM
Antalya Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü, Kültür Müd., Turizm
Müd., Yöre Koopl.

EYLEMLER/FAALİYETLER

2.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
2.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
2.1.3. Yaylalardaki turizmi amaçlı yaban hayatı alanlarının kırsal alan gelişim planl arına işlenmesi
2.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
2.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
2.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi
1.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
1.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
1.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim pl anlarına işlenmesi
1.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
1.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
1.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi

1.1.1. Köyün yerel halk oyunu ve canlandırmalarının tespiti
1.1.2. Köyün kültürel değerlerinden olan oyunların kurgulanması
1.1.3. Kurgulanan kültürel değerlerin köy halkına gösterimi ve eğitiminin verilmesi
1.2.1. Kestanelik mevkiinin turizm amaçlı kullanıma açılması
1.2.2. Şeytan kayalıklar ve Deli Sarnıç bölümünün ekoturizm amaçlı kullanımı için çeşitli düzey ve nitelikte parklar oluşturma
1.2.3. Bozburun dağı Yaylasının ekoturizm amaçlı kullanımı için yerel mimariye uygun yapı tarzının ol uşturulması
1.2.4. Köyün alanlarındaki kanyonun değişik turizm amaçlı kullanımlarının saptanması
1.2.5. Örnek pansiyonların tanıtımı
1.2.6. ST. POUL yolunun kullanımı ve çeşitlendirilmesi
1.2.7. Meteor çukuru mevkiinin turizm amaçlı kullanımının sağlanması
1.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için
bilinçlendirmek
1.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi oluşturmak

-

1.1.1. Rafting uygulamasının günün koşullarına göre düzenlenmesinin sağlanması için katılımcı karar sisteminin oluşturulması
1.1.2. Oluşturulacak rafting imar planının maket haliyle yerel halkın ve diğer ilgi gruplarının görüş ve tartışmasına sunmak
1.2.3. Yerel halk ile rafting potansiyelini saptamak
1.2.1. Yerel ve diğer rafting firmalarının uymakla yükümlü olacağı rafting standartlarını oluşturmak
1.2.2. Rafting standartlarının katılımcı bir sistemle yaşama geçmesini sağlayarak önlemleri oluşturmak (yasal ve uygulama)
2.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için
bilinçlendirmek
2.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi oluşturmak

2.1.1. Bölge köylerinin öğrencilerinin yararlanabilmesi için lise kurulmasına katkılarda bulunma
2.1.2. Yerel ve diğer işletmelerin (rafting ve restoran vb.) katkılarıyla lisenin yapımı için destek sağlama

1.1.1. Köy yerleşim planının MP yönetimince yapılmasının/yaptırılmasının sağlanması
1.1.2. Köy yerleşim planının Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylanması

EYLEMLER/FAALİYETLER

BozyakaKöyü Program I: Alt Yapının İyileştirilmesi / Programme I: Infrastructure Improvement in Bozyaka Village

1.1. İşletmeler için ekoturizm
amaçlı kullanılacak uygun
standartlarda belirli sayıda
konutlar oluşturmak
2.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi
2.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı

1.2. Ekoturizmin
potansiyellerinin tanıtımı

1.1. Köydeki yerel kültür
değerlerinin belirlenmesi

1. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak
2. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme

1. Köylünün Ekoturizm yoluyla
ekonomik yapısının
geliştirilmesinin sağlanması

STRATEJİLER

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Ballıbucak Köyü Program III: Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi / Programme III: Tourism Development in Ballıbucak Village

2.1. Nadas alanlarının
üretime yönlendirilmesi
1.1. ODOÜ’nin
yaygınlaşmasının
sağlanması
1.2. ODOÜ’nin pazarlanma

1.2. ODOÜ’nin pazarlanma

2. Atıl tarımsal alanların
tarımsal amaçlı kullanımı
1 odun dışı orman ürünlerinden
sağlanan gelirin artırılması

1 odun dışı orman ürünlerinden
sağlanan gelirin artırılması

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

AMAÇLAR
1.1. Sebze/meyve
üretiminde ürün çeşitliliği

KKK, DHKGM Antalya
Şb. Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği

KKK, DHKGM Antalya
Şb. Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube
Müd., Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.

EYLEMLER/FAALİYETLER
1.1.1. Sebze/meyve üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. Sebze/meyve üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin sapt anması
1.1.3. Sebze/meyve üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
2.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
2.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
2.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
1.1.1. ODOÜ’leri olarak üretimi yapılan ürünlerden keçi boynuzunun yerel halk tarafından aşılanarak yaygınlaşmasının denetlenmesinin
sağlanması
1.1.2. Keçi boynuzu üretiminde kalite ve verimi artırıcı önlemler konusunda yerel halkın bilinçlenmesini sağlamak
1.2.1. ODOÜ’lerinin direkt olarak tüketiciye ulaşmasının sağlayacak önlemleri almak
1.2.2. Keçi boynuzunun patentinin alınmasını sağlamak
1.2.3. ODOÜ’lerinden keçi boynuzunun hayvansal yem olarak kullanılmasını sağlayacak “Keçi Boynuzu Yem Üretim Tesisinin
Kurulması” nın sağlanması
1.2.1. ODOÜ’lerinden keçi boynuzunun hayvansal yem olarak kullanılmasını sağlayacak “Keçi Boynuzu Yem Üretim Tesisinin
Kurulması” nın sağlanması

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

2.1. Tarım İlçe ve ORKÖY
kaynaklı kredi
uygulamalarında efektif
talebin oluşturulması
1.1. Büyük baş hayvan ırk
ıslahı

2.1. Ürün Pazarlama
Planlaması sistemini
oluşturma
--

2. Büyükbaş hayvancılık
kredilerinin yaygınlaştırılması

1. Büyük baş hayvancılığı
daha verimli bir yapıya
kavuşturmak
2. Hayvansal Ürünlerin
değerlendirilmesi

-

AMAÇLAR
1.1. Yem girdi maliyetini
düşürmek

1. Nadas alanlarının yem
bitkisi üretimine
yönlendirilmesi

STRATEJİLER

KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık,
ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık,
ORKÖY

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık,
ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık,
ORKÖY

-

84

2.1.1. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapıl ması için Manavgat Kaymakamlığı
ile ilgili girişimlerin oluşturulması ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

1.1.1. Yerli ve melez ırk hayvanlarda kaliteli tohumla yapılmasını kontrol altına almak

2.1.1. Tarım İlçe ve ORKÖY tarafından uygulanan başarılı kredi çalışmalarının belirlenmesi
2.1.2. Başarılı uygulamaların yerinde görülmesinin sağlanması
2.1.3. Başarısız uygulamaların neden ve sonuçlarının irdelenerek sonuçların yerel halkla paylaşılması

1.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
1.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
1.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Bozyaka Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Hayvancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Bozyaka Village (Husbandry)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

1. Tarımsal üretimde ürün
çeşitliliğinin sağlanması

STRATEJİLER

Bozyaka Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Tarımsal Üretim) / Programme II Agricultural improvement in Bozyaka village (Agricultural production)

2.1. ODOÜ’nin
yaygınlaşmasının
sağlanması
2.2. ODOÜ’nin pazarlanma
olanaklarının iyileştirilmesi

1. Köy ekoturizm yoluyla
ekonomik yapının
iyileştirilmesi

2. Odun dışı orman
ürünlerinden sağlanan gelirin
artırılması

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KKK, Kaymakamlık, DHKGM
Antalya Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü, Kültür Müd.,
Turizm Müd., TURSAP, Yöre
Koopl.
KKK, DHKGM Antalya Şb.
Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği

KKK, DHKGM Antalya Şb.
Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg. Müd.

2.1. Rafting firmalarında
çalışanlar içerisinde yerel
halktan belli bir oranda
yer almasının sağlayacak
önlemleri oluşturmak
1.1. İşletmeler için
ekoturizm amaçlı
kullanılacak uygun
standartlarda belirli sayıda
konutlar oluşturmak
-

2. Yerel rehber sistemini kurmak

1. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak
-

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

AMAÇLAR
1.1. Rafting gelirlerinin
halka yayılmasını sağlama

STRATEJİLER
1. Rafting uygulamalarının
standartlaşması

KISA DÖNEM
(3 YIL)

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

EYLEMLER/FAALİYETLER

-
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1.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için bilinçle ndirmek
1.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi oluşturmak

1.1.1. Yerel halkın örgütlülüğünün köylere hizmet götürme birliği içerisinde yer almasını sağlamak
1.1.2. Rafting firmalarının kullandığı mola ve çıkış noktaları ile restoranların günün koşullarına uygun alan ve niteliğe kav uşturulması
ilkelerini saptamak
1.2.3. Rafting firmalarında yerel halktan yararlanmasını sağlayacak önlemleri almak
2.1.1. Rafting firmalarında çalışabilecek yerel iş gücü için gerekli eğitimlerin verilmesi
2.1.2. Yerel halkın rafting firmalarında işlenmesini sağlayacak yasal tedbirleri oluşturmak

EYLEMLER/FAALİYETLER

2.1.1. ODOÜ’leri olarak üretimi yapılan ürünlerden keçi boynuzunun yerel halk tarafından aşılanarak yaygınlaşmasının
denetlenmesinin sağlanması
2.1.2. Keçi boynuzu üretiminde kalite ve verimi artırıcı önlemler konusunda yerel halkın bilinçlenmesini sağlamak
2.2.1. ODOÜ’lerinin direkt olarak tüketiciye ulaşmasının sağlayacak önlemleri almak
2.2.2. Keçi boynuzunun patentinin alınmasını sağlamak

1.1.1. Köyün orman alanları işlevleri açsından planlanabilmesi için MP yönetimi planlama yapma veya yaptırma iznin alınması
1.1.2. Köyün ekoturizm amaçlı kaynak değerlerinin planlamacıya tanıtımı
1.1.3. Ekoturizm amaçlı orman alanlarının işlevsel planlamasında yerel halkın katılımı ve kararları saptaması
2.1.1. ODOÜ’leri olarak üretimi yapılan ürünlerden keçi boynuzunun yerel halk tarafından aşılanarak yaygınlaşmasının
denetlenmesinin sağlanması
2.1.2. Keçi boynuzu üretiminde kalite ve verimi artırıcı önlemler konusunda yerel halkın bilinçlenmesini sağlamak
2.2.1. ODOÜ’lerinin direkt olarak tüketiciye ulaşmasının sağlayacak önlemleri almak
2.2.2. Keçi boynuzunun patentinin alınmasını sağlamak
1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak eko turizm amaçlı kullanılacak alanların saptanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı ile kararlaştırılması

Bozyaka Köyü Program III: Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi / Programme III: Tourism Development in Bozyaka Village

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

AMAÇLAR
1.1. Köy alanlarındaki
ormanların işlevsel planının
oluşturulması
2.1. ODOÜ’nin
yaygınlaşmasının
sağlanması
2.2. ODOÜ’nin pazarlanma
olanaklarının iyileştirilmesi
1.1. Köye yönelik ekoturizm
planının oluşturulması

STRATEJİLER
1. Turizm amaçlı alandaki
ormanların bu işlevlerinin
saptanması
2. Odun dışı orman
ürünlerinden sağlanan gelirin
artırılması

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Bozyaka Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Ormancılık) / Programme II: Agricultural Improvements in Bozyaka Village (Forestry)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

1.1. Honaz mağarası turizm amaçlı
kullanımı için alt yapı
iyileştirilmesi
1.2. Köy sınırlarındaki kanyonda
yapılacak turizm aktiviteleri için
gerekli alt yapı iyileştirilmesi
1.3. Bozburun Dağı köy
sınırlarındaki yaylaların kullanımı
ve arıcılık için uygun patikaların
oluşturulması
2.1. Köy uygulama imar planının
oluşturulması
3.1. Kekik ürününün patentinin
alınması

1.1. Gün ısı kullanımının
oluşturulması ve
yaygınlaştırılması

2.1. Sulu tarım yoluyla tarımsal
gelirin artırılması
1.1. Sulu tarım yoluyla tarımsal
gelirin artırılması

1. Köyün turizm amaçlı
kaynak değerlerine yönelik alt
yapının iyileştirilmesi

3. Kekik ürününün ulusal ve
uluslararası tanıtımının
sağlanması

1. Odunun yakacak olarak
kullanımının azaltılması

2. Sulu tarım olanakları için
alt yapı iyileştirmesi
1. Sulu tarım olanakları için
alt yapı iyileştirmesi

2. Kırsal alan yerleşim
sisteminin oluşturulması

AMAÇLAR

STRATEJİLER

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., DSİ,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY

KKK, Kaymakamlık.
DHKGM Antalya Şubesi,
Bayındırlık İl Müdürlüğü
KKK, DHKGM Antalya
Şb. Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği, Patent Ens.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP
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1.1.1. Üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti

1.1.1. Gün ısı kullanımının uygun olduğu evlerin tespiti, eksikliklerin saptanması ve uygulamadan yararlanmak isteyeceklerin
belirlenmesi
1.1.2. Konu ile ilgili bireysel ve kredi kullanarak (orköy) yararlanmak isteyenlerin saptanarak gerekli kredi başvurularının yapılması
1.1.3. Gün ısı kredi kullanımı başvurularının orköy yatırım programına alınmasının sağlanması
1.1.4. Gün ısı kullanımına uygun evlerde tesisatsın tamamlanarak yaşama geçirilmesi
2.1.1. Üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti

3.1.1. Kekik ile ilgili TSE ve paten için gerekli kuruluşlardan belge sağlanması

1.1.1. Mağara turizmi amaçlı gerekli tespitlerin yapılması
1.1.2. Mağaranın tesciline yönelik mağaracılık etkinliklerinin oluşturulması
1.2.1. Köyün merkez mahallesi girişinden itibaren kanyonda yapılacak (yürüyüş, rafting, kano gezisi, kaya tırmanışı vb.) Etki nliklerin
saptanması
1.2.2. Etkinlikler için gerekli alt yapı gereksinimlerinin tespiti
1.2.3. Oluşturulacak etkinlikler için gerekli tanıtım materyallerinin hazırlanması
1.3.1. Köyün yaylaya çıkmak için henüz kullanmakta olduğu patikaların tespiti ve planlanması
1.3.2. MP yönetiminden yapılan tespit ve planlamaya yönelik izin alınması
1.3.3. Planlanan patikanın yapımı için ilgili kuruluşun yatırım programına alınmasının sağlanması
1.3.4. Yaylaya planlanan patikanın yapımı
2.1.1. Köy yerleşim planının MP yönetimince yapılmasının/yaptırılmasının sağlanması
2.1.2. Köy yerleşim planının Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylanması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Çaltepe Köyü Program I: Alt Yapının İyileştirilmesi / Programme I: Infrastructure Improvement in Çaltepe Village

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

3.1. Kekiğin tarla tarımının
yaygınlaştırılması
3.2. Kekik üretimi alanlarının
arıcılık amaçlı planlanması
4.1. İşlenmiş kekiğin
doğrudan dış satımının
sağlanması

1.1. Son turfanda ürünler
üretiminin sağlanması

2.1. Sulu tarımın
yaygınlaşmasını sağlayacak
ürün değişiminin
oluşturulması
3.1. Bozyaka köyü
restoranları ve Manavgat
ilçesindeki turizmcilere ürün
pazarlanması
1.1. Bölgedeki İşletmelere
üretilen ürünlerin
pazarlanması

3. Kekikten yararlanmaya yönelik
ürün değerlendirme sistemlerinin
oluşturulması

1. İkinci ürüne yönelik üretim
sistemlerinin oluşturulması

2. Pazar için üretimin
geliştirilmesi/yaygınlaştırılması

1. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

3. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

4. Kekik işletme fabrikasının
ekonomik katkılarının artırılması

2.1. Nadas alanlarının
üretime yönlendirilmesi

2. Atıl tarımsal alanların tarımsal
amaçlı kullanımı

AMAÇLAR
1.1. Sebze/meyve üretiminde
ürün çeşitliliği

1. Tarımsal üretimde ürün
çeşitliliğinin sağlanması

STRATEJİLER

KKK, DHKGM Antalya Şb.
Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği, TURSAP
KKK, DHKGM Antalya Şb.
Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.

KKK, DHKGM Antalya Şb.
Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
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SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., Antalya
Arıcılar Birliği. TKV

1.1.1. Manavgat ilçesi MATAP Birliği aracılığıyla yöredeki yerel işletmelerde alanda üretilen ürünlerin pazarlanmasının
yaygınlaştırılmasının sağlanması

3.1.1. Bozyaka köyü rafting restoranlarında tarımsal ürünlerin kullanılmasını sağlayacak işbirliğinin oluşturulması
3.1.2. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için Manavgat
Kaymakamlığı ile ilgili girişimlerin oluşturulması

1.1.1. İkinci ürün olarak kullanılacak alanların belirlenmesi
1.1.2. Son turfanda /ikinci ürün üretimin konu olacak ekonomik değeri yüksek ürünler in tespiti
1.1.3. Tespiti yapılan ürünlerin örnek üreticilerinin belirlenmesi
1.1.4. Örnek üreticilerin teşviki ile ikinci ürün üretimi ve pazarlanması
2.1.1. Üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
2.1.2. Üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
2.1.3. Üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar

1.1.1. Sebze/meyve üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. Sebze/meyve üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.1.3. Sebze/meyve üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
2.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
2.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
2.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
3.1.1. Kekik yetiştirilebilecek sulu ve kuru tarım alanlarının belirlenmesi
3.1.2. Kekiğin uygun dikim teknikleriyle saptanan alanlarda örnek kültür işlemleri
3.2.1. Bal üretimi dönemlerinin yükselti ve alanlarının saptanması
3.2.2. Bal üretimi için saptanan alanlarda gerekli alt yapı girişimlerinin yapılması
4.1.1. Kekiğin ulusal ve uluslararası boyutta kabul görecek “Kekik Patenti” nin alınması
4.1.2. Kekik dış satım olanaklarının saptanması
4.1.3. İthalatçı ve ihracatçı firmalarla bağlantılar kurarak kekiğin pazarlanması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Çaltepe Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Tarımsal Üretim) / Programme II: Agricultural Improvement in Çaltepe Village (Agricultural Production)

1.1. Büyük baş hayvan ırk
ıslahı
2.1. Ürün Pazarlama
Planlaması sistemini
oluşturma

3.1. Arıcılığın geliştirilmesi
3.2. Balın pazara
sunulmasına yönelik çeşitli
etkinliklere katılım (festival,
fuar vb.)
1.1. Arıcılığın geliştirilmesi

1. Büyük baş hayvancılığı daha
verimli bir yapıya kavuşturmak
2. Hayvansal Ürünlerin
değerlendirilmesi

3. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

1. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

3. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

2.1. Tarım İlçe ve ORKÖY
kaynaklı kredi
uygulamalarında efektif
talebin oluşturulması,
3.1. Arıcılığın geliştirilmesi

2. Büyükbaş hayvancılık
kredilerinin yaygınlaştırılması

AMAÇLAR
1.1. Yem girdi maliyetini
düşürmek

STRATEJİLER
1.Nadas alanlarının yem bitkisi
üretimine yönlendirilmesi

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği,
TKV, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği,
TKV
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, DHKGM Antalya
Şb. Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği,
TKV, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY

EYLEMLER/FAALİYETLER

3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması
3.2.1. Antalya ilindeki arıcılar birliği aracılığıyla ürün pazarlanma olanaklarının değerlendirilmesi
3.2.2. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
3.2.3. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak
1.1.1. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
1.1.2. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

2.1.1. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için Manavgat K aymakamlığı
ile ilgili girişimlerin oluşturulması

1.1.1. Yerli ve melez ırk hayvanlarda kaliteli tohumla yapılmasını kontrol altına almak

3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması

1.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
1.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
1.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
2.1.1. Tarım İlçe ve ORKÖY tarafından uygulanan başarılı kredi çalışmalarının belirlenme si
2.1.2. Başarılı uygulamaların yerinde görülmesinin sağlanması
2.1.3. Başarısız uygulamaların neden ve sonuçlarının irdelenerek sonuçların yerel halkla paylaşılması

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

AMAÇLAR
1.1. Köy alanlarındaki
ormanların işlevsel planının
oluşturulması
1.1. Köye yönelik
ekoturizm planının
oluşturulması

-

STRATEJİLER
1. Turizm amaçlı alandaki
ormanların bu işlevlerinin
saptanması
1. Köy ekoturizm yoluyla
ekonomik yapının iyileştirilmesi

-

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd.
KKK, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya
Şubesi, Bayındırlık İl
Müdürlüğü., Kültür
Müd., Turizm Müd.,
TURSAP, Yöre Koopl.

-
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1.1.1. Köyün orman alanları işlevleri açsından planlanabilmesi için MP yönetimi planlama yapma veya yaptırma iznin alınması
1.1.2. Köyün ekoturizm amaçlı kaynak değerlerinin planlamacıya tanıtımı
1.1.3. Ekoturizm amaçlı orman alanlarının işlevsel planlamasında yerel halkın katılımı ve kararları saptaması
1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak eko turizm amaçlı kullanılacak alanların sap tanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı ile kararlaştırılması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Çaltepe Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Ormancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Çaltepe Village (Forestry)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Çaltepe Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Hayvancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Çaltepe Vvillage (Husbandry)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

2.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi
2.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı

1.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi

2. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme

1. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme

1.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı

1.1. İşletmeler için ekoturizm
amaçlı kullanılacak uygun
standartlarda belirli sayıda
konutlar oluşturmak

1.2. Ekoturizmin
potansiyellerinin tanıtımı

1.1. Köydeki yerel kültür
değerlerinin belirlenmesi

AMAÇLAR

1. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak

1. Köylünün Ekoturizm yoluyla
ekonomik yapısının
geliştirilmesinin sağlanması

STRATEJİLER

KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık,
TURSAP

KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık,
TURSAP
KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık,
TURSAP

SORUMLU
KURUMKURULUŞ
KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık,
TURSAP

EYLEMLER/FAALİYETLER
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1.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
1.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
1.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi

1.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
1.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
1.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim planlarına işlenmesi

2.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
2.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
2.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim planlar ına işlenmesi
2.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
2.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
2.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi

1.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için bilinçlendirmek
1.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi oluşturmak

1.2.1. Honaz mağarasının turizm amaçlı kullanıma açılması
1.2.2. Mağaracılık uzmanlarınca honaz mağarasının genel yapısının tespitinin yapılması, bu amaçla yerel stk olan todosk’tan y ararlanılması
1.2.3. Bozburun dağı yaylasının ekoturizm amaçlı kullanımı için yerel mimariye uygun yapı tarzının oluşturulması
1.2.4. Köyün alanlarındaki kanyonun değişik turizm amaçlı kullanımlarının saptanması
1.2.5. Örnek pansiyonların tanıtımı
1.2.6. St. Poul yolunun kullanımı ve çeşitlendirilmesi

1.1.1. Köyün yerel halk oyunu ve canlandırmalarının tespiti
1.1.2. Köyün kültürel değerlerinden olan oyunların kurgulanması
1.1.3. Kurgulanan kültürel değerlerin köy halkına gösterimi ve eğitiminin verilmesi

Çaltepe Köyü Program III: Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi / Programme III: Tourism Development in Çaltepe Village

1.1. Gün ısı kullanımının
oluşturulması ve
yaygınlaştırılması

2.1. Sulu tarım yoluyla tarımsal
gelirin artırılması
-

1. Odunun yakacak olarak
kullanımının azaltılması

2. Sulu tarım olanakları için alt
yapı iyileştirmesi
-

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., DSİ,
Kaymakamlık, ORKÖY

KKK, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya Şubesi,
Bayındırlık İl Müdürlüğü
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DSİ, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya Şubesi

-

1.1.1. Gün ısı kullanımının uygun olduğu evlerin tespiti, eksikliklerin saptanması ve uygulamadan yararlanmak isteyeceklerin
belirlenmesi
1.1.2. Konu ile ilgili bireysel ve kredi kullanarak (ORKÖY) yararlanmak isteyenlerin saptanarak gerekli kredi başvurularının
yapılması
1.1.3. Gün ısı kredi kullanımı başvurularının ORKÖY yatırım programına alınmasının sağlanması
1.1.4. Gün ısı kullanımına uygun evlerde tesisatın tamamlanarak yaşama geçirilmesi
2.1.1. Üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti

2.1.1. Köy yerleşim planının MP yönetimince yapılmasının/yaptırılmasının sağlanması
2.1.2. Köy yerleşim planının Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylanması

1.1.1. Köyün Otmanlar mahallesinin içme suyu sağlamaya yönelik potansiyelinin ortaya konması

EYLEMLER/FAALİYETLER

2.1. Nadas alanlarının üretime
yönlendirilmesi
3.1. Nardan yararlanmaya
yönelik ürün değerlendirme
sistemlerinin oluşturulması

1.1. . İkinci ürün almaya yönelik
üretim sistemlerinin
oluşturulması
1.2. Sebze/meyveciliğin
geliştirilmesi
1.3. İkizpınar deresi için olta
balıkçılığı sisteminin
oluşturulması
1.4. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

1.1. Sulu tarımın
yaygınlaştırılması

2. Atıl alanların tarımsal amaçlı
kullanımı
3. Değişik tarımsal ürün
potansiyellerinin ekonomik
getirisinin sağlanması

1. Tarımsal gelirin artırılmasına
yönelik potansiyellerin yaşama
geçirilmesi

1. Tarımsal gelirin
artırılmasında modern
tekniklerin sağlanması

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

AMAÇLAR
1.1. Sebze/meyve üretiminde
ürün çeşitliliği

KISA DÖNEM
(3 YIL)

1. Üretimde ürün çeşitliliğinin
sağlanması

STRATEJİLER
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KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd., TURSAP

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.

1.1.1. İkinci ürün olarak kullanılacak alanların belirlenmesi
1.1.2. Son turfanda /ikinci ürün üretimin konu olacak ekonomik değeri yüksek ürünlerin tespiti
1.1.3. Tespiti yapılan ürünlerin örnek üreticilerinin belirlenmesi
1.1.4. Örnek üreticilerin teşviki ile ikinci ürün üretimi ve pazarlanması
1.2.1. Meyve üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.2.2. Meyve üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.2.3 meyve üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
1.3.1. İkizpınar Deresi’ndeki doğal alabalık varlığının tespiti
1.3.2. İkizpınar Deresi’ndeki doğal alabalıkların avlanma ilkelerinin oluşturulması
1.3.3. İkizpınar Deresi doğal alabalık avcılığının yerel, ulusal ve uluslararası tanıtımının sağlanması
1.4.1. Manavgat ilçesi MATAP birliği aracılığıyla yöredeki yerel işletmelerde alanda üretilen ürünlerin pazarlanmasının
yaygınlaştırılmasının sağlanması
1.1.1. Üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. Üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması

2.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
2.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
2.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
3.1.1. Köydeki yıllık nar potansiyelinin saptanması
3.1.2. Köyün nar üretimine yönelik iyileştirme olanaklarının ortaya konulması
3.1.3. Köydeki nar üretimini nar ekşisi, nar suyu vb. Nitelikte kullanımı sağlayacak girişimleri oluşturulması
3.1.4. Köyde “pastörize nar suyu tesisi” kurulmasının sağlanması

1.1.1. Sebze/meyve üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. Sebze/meyve üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.1.3. Sebze/meyve üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar

EYLEMLER/FAALİYETLER

Değirmenözü Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Tarımsal Üretim) / Programme II: Agricultural Improvement in Değirmenözü Village (Agricultural Production)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

1.1. İçme suyu olanağının
belirlenmesi

1. İçme suyu için köy
çeşmesi/şebeke sistemine
geçirilmesini sağalama
2. Kırsal alan yerleşim
sisteminin oluşturulması
2.1. Köy uygulama imar planının
yapılması

AMAÇLAR

STRATEJİLER
KISA DÖNEM
(3 YIL)

Değirmenözü Köyü Program I: Alt Yapının İyileştirilmesi / Programme I: İnfrastructure Improvement in Değirmenözü Village

STRATEJİLER

AMAÇLAR

3.1. Arıcılığın geliştirilmesi
3.2. Balın pazara sunulmasına
yönelik çeşitli etkinliklere katılım
(festival, fuar vb.)
3.3.Belobası yaylası ve civarındaki
potansiyel kekik alanlarında
arıcılığın planlanması
1.1. Arıcılığın geliştirilmesi

1. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

2.1. Ürün Pazarlama
Planlaması/sistemi oluşturma

1.1 Büyük baş hayvan ırk ıslahı

2.1. Tarım İlçe ve ORKÖY
kaynaklı kredi uygulamalarında
efektif talebin oluşturulması
3.1. arıcılığın geliştirilmesi

1.1. Yem girdi maliyetini
düşürmek

3. Arıcılığın gelir getirici bir
yapıya kavuşturulması

1. Büyük baş hayvancılığı
daha verimli bir yapıya
kavuşturmak
2. Hayvansal Ürünlerin
değerlendirilmesi

3. Arıcılığın geliştirilmesi

1. Nadas alanlarının yem
bitkisi üretimine
yönlendirilmesi
2. Büyükbaş hayvancılık
kredilerinin yaygınlaştırılması

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği.
TKV, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği.
TKV, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Ticaret ve Sanayi Odası,
İhracatçılar Birliği
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Antalya Arıcılar Birliği.
TKV, Ticaret ve Sanayi
Odası, İhracatçılar Birliği

EYLEMLER/FAALİYETLER

1.1.1. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
1.1.2. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak

3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Bozburun dağı yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması
3.2.1. Antalya ilindeki arıcılar birliği aracılığıyla ürün pazarlanma olanaklarının değerlendirilmesi
3.2.2. Kekik balı ile ilgili analizlerin yapılarak patentinin alınmasının sağlanması
3.2.3. Antalya ilinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve pazarlama yapmak
3.3.1. Köyün Belobası Yaylası Mevkii’nin arıcılık uygulamaları amaçlı kullanımı içim yerel halkla birlikte ilke kararlarının
oluşturulması

2.1.1. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için Manavgat
Kaymakamlığı ile ilgili girişimlerin oluşturulması

1.1.1. Yerli ve melez ırk hayvanlarda kaliteli tohumla yapılmasını kontrol altına almak

1.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
1.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
1.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
2.1.1. Tarım İlçe ve ORKÖY tarafından uygulanan başarılı kredi çalışmalarının bel irlenmesi
2.1.2. Başarılı uygulamaların yerinde görülmesinin sağlanması
2.1.3. Başarısız uygulamaların neden ve sonuçlarının irdelenerek sonuçların yerel halkla paylaşılması
3.1.1. Köydeki arıcılık yapan işletmelerde bulunan arı ırkı ve/veya ırklarının belirlenmesi
3.1.2. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.3. Arıcılık uygulama esasları hakkında köyde eğitim çalışması
3.1.4. Belobası Yaylası ve civarındaki potansiyel kekik alanlarında arıcılığın planlanması

1. Turizm amaçlı alandaki
ormanların bu işlevlerinin
saptanması

1. Köy ekoturizm eylem
planının oluşturulması

KISA DÖNEM
(3 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)
UZUN DÖNEM
(8 YIL)

STRATEJİLER

1.1. Köyün sınırları içerisindeki
orman alanlarının (yayla, arıcılık,
vb.) İşlevlerine göre koruma
kullanma ilkelerinin belirlenmesi
1.2. İkizpınar Deresi dere
vejetasyonunun olta balıkçılığı
sporuna yönelik işlevlerinin
planlanması
1.1. Köye yönelik ekoturizm
planının oluşturulması

AMAÇLAR

SORUMLU
KURUMKURULUŞ
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1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak ekoturizm amaçlı kullanılacak alanların saptanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı ile kararlaştırılması

1.1.1. Köyün orman alanları işlevleri açsından planlanabilmesi için MP yönetimi planlama yapma veya yaptırma iznin alınması
1.1.2. Köyün ekoturizm amaçlı kaynak değerlerinin planlamacıya tanıtımı
1.1.3. Ekoturizm amaçlı orman alanlarının işlevsel planlamasında yerel halkın katılımı ve kararları saptaması
1.2.1. GEF-II Projesi kapsamında yapılacak flora ve fauna çalışmaları ile Orman Amenajman çalışmaları kapsamında bu alanın
potansiyelinin dikkate alınarak planlamalarda yer verilmesinin sa ğlanması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Değirmenözü Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Ormancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Değirmenözü Village (Forestry)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Değirmenözü Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Hayvancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Değirmenözü Village (Husbandry)

1.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi
1.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı

2. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme

1. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

UZUN DÖNEM (8
YIL)

ORTA DÖNEM (5
YIL)

KISA DÖNEM (3
YIL)

1.1. Köy uygulama imar planının
yapılması
2.1. İçme suyu olanağının
belirlenmesi

1.Kırsal alan yerleşim sisteminin
oluşturulması
2. İçme suyu için köy
çeşmesi/şebeke sistemine
geçirilmesini sağalama
1. Ulaşımın standart bir yapıya
kavuşturulması

2.1. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması
-

2. Köy evlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması
-

1.1. Köy yolunu n ıslahı

AMAÇLAR

STRATEJİLER

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Kültür Müdürlüğü

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DSİ, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya Şubesi
KKK, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya Şubesi,
Bayındırlık İl Müdürlüğü.
Muhtarlık, KKK,
Karayolları Böl. Müd.,
Kaymakamlık

EYLEMLER/FAALİYETLER

1.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
1.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
1.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim planlarına işlenmesi
1.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
1.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
1.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi

2.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
2.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
2.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim planlarına işlenmesi
2.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
2.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
2.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi

1.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyoncul ukla ilgili yatırımı için bilinçlendirmek
1.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi ol uşturmak

1.3.1. Eko-tarım ürünleri olarak üretilen tarımsal ve hayvancılık ürünlerinin pazarlanması amaçlı tanıtım etkinlikleri

1.2.1. Ekoturizmde yer alacak köylü nüfusu bilinçlendirme

1.1.1 köydeki potansiyel işletmelerin belirlenmesi
1.2.1. İşletmeler için ekoturizm amaçlı kullanılacak uygun standartlarda konutlar oluşturmak
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-

2.1.1. Köy evlerinin köy uygulama imar planına uygun ve yerel mimari çerçevesinde planlanarak yapımının denetl enmesi

1.1.1. Köy yolunun düzenli bir yapıya kavuşması için il/ilçe yol yatırım programına alınmasının sağlanması
1.1.2. Yatırım programına alınan yolun yapımının sağlanması

1.1.1. Köy yerleşim planının MP yönetimince yapılmasının/yaptırılmasının sağlanması
1.1.2. Köy yerleşim planının Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylanması
2.1.1. Köy kaynaklarının debilerinin ve içme suyu kullanım olanaklarının belirlenmesi
2.1.2. Köyün içme suyu planının oluşturularak, ilgili kamu kuruluşlarının yatırımına alınmasını sağlama,

EYLEMLER/FAALİYETLER

Gaziler/Tazı Köyü Program I: Alt Yapının İyileştirilmesi / Programme I: Infrastructure Improvement in Gaziler/Tazı Village

UZUN DÖNEM (8
YIL)

2.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi
2.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı

1. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

AMAÇLAR
1.1. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak
1.2. Köyde ekoturizm hizmeti
verecek bilinçli işletmeler
oluşturmak
1.3. Nar ve olta balıkçılığı
festivali oluşturma
1.1. İşletmeler için ekoturizm
amaçlı kullanılacak uygun
standartlarda konutlar
oluşturmak

1. Köylünün Ekoturizm yoluyla
ekonomik yapısının
geliştirilmesinin sağlanması

KISA DÖNEM
(3 YIL)

STRATEJİLER

Değirmenözü Köyü Program III: Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi / Programme III: Tourism Development in Değirmenözü Village

2.1. Nadas alanlarının üretime
yönlendirilmesi

1.1. Sebze/meyveciliğin
geliştirilmesi

1.1. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

2. atıl alanların tarımsal amaçlı
kullanımı

1. Tarımsal gelirin artırılmasına
yönelik potansiyellerin yaşama
geçirilmesi
1. Tarımsal gelirin artırılmasına
yönelik potansiyellerin yaşama
geçirilmesi

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

AMAÇLAR
1.1. Üretiminde ürün çeşitliliği
(tahıl üretiminde farklı tohum
girdisinin kullanımı)
1.2. Sebze/meyveciliğin
geliştirilmesi
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., DHKGM
Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., DHKGM
Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., DHKGM
Antalya Şube Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.

EYLEMLER/FAALİYETLER

1.1.1. Manavgat ilçesi MATAP Birliği aracılığıyla yöredeki yerel işletmelerde alanda üretilen ürünlerin pazarlanmasının
yaygınlaştırılmasının sağlanması

1.2.1. Sebze/meyve üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.2.2. Sebze/ meyve üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin s aptanması
1.2.3. Sebze/meyve üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar

2.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
2.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
2.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması

1.1.1. Tahıl üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. Tahıl üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.1.3. Tahıl üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
1.2.1. Sebze/meyve üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.2.2. Sebze/ meyve üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.2.3. Sebze/meyve üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

2.1. Tarım İlçe v e ORKÖY
kaynaklı kredi uygulamalarında
efektif talebin oluşturulması
1.1 Büyük baş hayvan ırk ıslahı

2.1. Ürün Pazarlama
Planlaması/sistemi oluşturma
-

2. Büyükbaş hayvancılık
kredilerinin yaygınlaştırılması

1. Büyük baş hayvancılığı daha
verimli bir yapıya kavuşturmak

2. Hayvansal Ürünlerin
değerlendirilmesi
-

AMAÇLAR
1.1. Yem girdi maliyetini
düşürmek

1. Nadas alanlarının yem bitkisi
üretimine yönlendirilmesi

STRATEJİLER

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık,
ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık,
ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık,
ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe
Müd., Tarımsal Arş.
Müd., Kaymakamlık
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-

2.1.1. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için Manavgat
Kaymakamlığı ile ilgili girişimlerin oluşturulması

1.1.1. Yerli ve melez ırk hayvanlarda kaliteli tohumla yapılmasını kontrol altına almak

2.1.1. Tarım İlçe ve ORKÖY tarafından uygulanan başarılı kredi çalışmalarının belirlenmesi
2.1.2. Başarılı uygulamaların yerinde görülmesinin sağlanması
2.1.3. Başarısız uygulamaların neden ve sonuçlarının irdelenerek sonuçların yerel halkla paylaşılması

1.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
1.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
1.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Gaziler/Tazı Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Hayvancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Gzailer/Tazı Village (Husbandry)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

1. Üretimde ürün çeşitliliğinin
sağlanması

STRATEJİLER

Gaziler/Tazı Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Tarımsal Üretim) / Programme II: Agricultural Improvement in Gaziler/Tazı Village (Agricultural production

1.1. Köydeki konaklama yapı
tarzının belirlenmesi
1.2. Büyük kanyondaki yaban
hayatının tanıtımı

1. Köy ekoturizm eylem
planının oluşturulması

1. Büyük Kanyon ve yaban
hayatı izleme turizmini
geliştirme

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

KKK, TURSAP,
DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya
Orm. Bölg. Müd.,
Kültür Müd.
KKK, TURSAP,
DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya
Orm. Bölg. Müd.,
Kültür Müd.

SORUMLU
KURUMKURULUŞ
KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık,
TURSAP

1.1.1. Köydeki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
1.1.2. Büyük kanyon mevkiindeki konaklama alanlarını ve sayılarını saptama
1.1.3. Büyük kanyondaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim planlarına işlenmesi
1.2.1. Köyün büyük kanyon etrafındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
1.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
1.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi

1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak eko turizm amaçlı kullanılacak alanların saptanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı ile kararlaştırılması

1.1.1. Köyün orman alanları işlevleri açsından planlanabilmesi için MP yönetimi planlama yapma veya yaptırma iznin alınması
1.1.2. Köyün ekoturizm amaçlı kaynak değerlerinin planlamacıya tanıtımı
1.1.3. Ekoturizm amaçlı orman alanlarının işlevsel planlamasında yerel halkın katılımı ve kararları saptaması
1.2.1. GEF-II Projesi kapsamında yapılacak flora ve fauna çalışmaları ile Orman Amenajman çalışmaları kapsamında bu alanın
potansiyelinin dikkate alınarak planlamalarda yer verilmesinin sağlanması
1.3.1. Parkın amenajman planı yapım aşamalarında özellikle bu köy sınırlarındaki çok sık olan orman alanının sağlıklı bir
yapıya ulaşmasına yönelik gerekli önlemlerin yöre orman işletme müdürlüğü’nün de yardımlarıyla oluşturulması

EYLEMLER/FAALİYETLER

1.1. İşletmeler için ekoturizm
amaçlı kullanılacak uygun
standartlarda konutlar
oluşturmak,

2.1. Yaylalardaki konaklama
yapı tarzının belirlenmesi,
2.2. Yaylalardaki yaban
hayatının tanıtımı,

-

1. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak

2. Yayla ve yaban hayatı izleme
turizmini geliştirme

-

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

1.1. Köye yönelik ekoturizm
planının oluşturulması,
1.2. Büyük Kanyona yönelik
çeşitli seçenek turizm
aktivitelerinin planlanması,

1. Köy ekoturizm eylem
planının oluşturulması

AMAÇLAR

KISA DÖNEM
(3 YIL)

STRATEJİLER

SORUMLU
KURUMKURULUŞ
KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık,
TURSAP
KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık,
TURSAP
KKK, DHKGM
Antalya Şubesi,
Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık,
TURSAP
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2.1.1. Yaylalardaki geleneksel yapı mimarisinin tespiti
2.1.2. Yaylalarda kullanılabilecek yayla konaklama alanlarını ve sayılarını sapta ma
2.1.3. Yaylalardaki yaban hayatı turizmi amaçlı alanların kırsal alan gelişim planlarına işlenmesi
2.2.1. Köyün yaylalarındaki yaban hayatı envanterinin oluşturulması
2.2.2. Yaban hayatı izleme noktalarının tespiti
2.2.3. Yaban hayatı izleme turizmi için yerel halkın bilinçlendirilmesi
-

1.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için
bilinçlendirmek
1.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi
oluşturmak

1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak eko turizm amaçlı kullanılacak alanların saptanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı ile kararlaştırılması
1.2.1. Gef-II Projesi kapsamında yapılacak flora ve fauna çalışmaları ile orman amenajman çalışmaları kapsamında bu alanın
potansiyelinin dikkate alınarak planlamalarda yer verilmesinin sağlanması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Gaziler/Tazı Köyü Program III: Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi / Programme III: Tourism Development in Gaziler/Tazı Village

1.1. Köyün sınırları içerisindeki
orman alanlarının (yayla, arıcılık,
vb.) işlevlerine göre koruma
kullanma ilkelerinin belirlenmesi
1.2. Büyük Kanyona yönelik
çeşitli seçenek turizm
aktivitelerinin planlanması
1.3. Köy sınırlarındaki çok sık
olan ormanlarda gerekli orman
bakım çalışmalarının oluşturulması
1.1. Köye yönelik ekoturizm
planının oluşturulması

1. Turizm amaçlı alandaki
ormanların bu işlevlerinin
saptanması

AMAÇLAR

KISA DÖNEM
(3 YIL)

STRATEJİLER

Gaziler/Tazı Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Ormancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Gaziler/Tazı Village (Forestry)

1.1. Köy uygulama imar
planının yapılması
1.1. Rafting imar planının
yapılması
1.2. Yerel örgütler
yoluyla rafting
uygulamalarının
standartlaştırılması
2.1. İşletmeler için
ekoturizm amaçlı
kullanılacak uygun
standartlarda belirli sayıda
konutlar oluşturmak
-

1. Kırsal alan yerleşim
sisteminin oluşturulması
1. Rafting gelirlerinin halka
yayılmasının sağlanması

-

2. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak

AMAÇLAR

STRATEJİLER

KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm.
Bölg. Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DSİ, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya Şubesi
KKK, Kaymakamlık,
DHKGM Antalya Şubesi

2.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için
bilinçlendirmek
2.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi
oluşturmak
-

1.1.1. Köy yerleşim planının MP yönetimince yapılmasının/yaptırılmasının sağlanması
1.1.2. Köy yerleşim planının Bayındırlık İl Müdürlüğünce onaylanması
1.1.1. Rafting uygulamasının günün koşullarına göre düzenlenmesinin sağlanması için katılımcı karar sisteminin oluşturulması
1.1.2. Oluşturulacak rafting imar planının maket haliyle yerel halkın ve diğer ilgi gru plarının görüş ve tartışmasına sunmak
1.2.3. Yerel halk ile rafting potansiyelini saptamak
1.2.1. Yerel ve diğer rafting firmalarının uymakla yükümlü olacağı rafting standartlarını oluşturmak
1.2.2. Rafting standartlarının katılımcı bir sistemle yaşama geçmesini sağlayarak önlemleri oluşturmak (yasal ve uygulama)

EYLEMLER/FAALİYETLER

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

2.1. Son turfanda ürünler
üretiminin sağlanması
2.2. Sulu tarımın
yaygınlaşmasını sağlayacak ürün
değişiminin oluşturulması
2.3. Karabük/bozyaka köyü
restoranları ve manavgat
ilçesindeki turizmcilere ürün
pazarlanması

1. Tarımsal ürün pazarlama
planlaması

1.1. Bölgedeki İşletmelere
üretilen ürünlerin pazarlanması,

KKK, DHKGM Antalya
Şb. Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği, TURSAP

1.1. ODOÜ’nin
yaygınlaşmasının sağlanması
1.2. ODOÜ’nin pazarlanma

1 Odun dışı orman ürünlerinden
sağlanan gelirin artırılması

2. İkinci ürüne yönelik üretim
sistemlerinin oluşturulması

KKK, DHKGM Antalya
Şb. Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği

2.1. Nadas alanlarının üretime
yönlendirilmesi

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube
Müd., Tarımsal Arş. Müd.
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
DHKGM Antalya Şube
Müd., Tarımsal Arş. Müd.

2. Atıl tarımsal alanların
tarımsal amaçlı kullanımı

AMAÇLAR
1.1. Sebze/meyve üretiminde
ürün çeşitliliği

1. Tarımsal üretimde ürün
çeşitliliğinin sağlanması

STRATEJİLER
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1.1.1. Manavgat İlçesi MATAP Birliği aracılığıyla yöredeki yerel işletmelerde alanda üretilen ürünlerin
pazarlanmasının yaygınlaştırılmasının sağlanması

2.1.1. İkinci ürün olarak kullanılacak alanların belirlenmesi
2.1.2. Son turfanda /ikinci ürün üretimin konu olacak ekonomik değeri yüksek ürünlerin tespiti
2.1.3. Tespiti yapılan ürünlerin örnek üreticilerinin belirlenmesi
2.1.4. Örnek üreticilerin teşviki ile ikinci ürün üretimi ve pazarlanması
2.2.1. Üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
2.2.2. Üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
2.2.3. Üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
2.3.1. Karabük/Bozyaka köyü rafting restoranlarında tarımsal ürünlerin kullanılmasını sağlayacak işbirliğinin
oluşturulması
2.3.2. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için
Manavgat kaymakamlığı ile ilgili girişimlerin oluşturulması

1.1.1. ODOÜ’leri olarak üretimi yapılan ürünlerden keçi boynuzunun yerel halk tarafından aşılanarak
yaygınlaşmasının denetlenmesinin sağlanması
1.1.2. Keçi boynuzu üretiminde kalite ve verimi artırıcı önlemler konusunda yerel halkın bilinçlenm esini sağlamak
1.2.1. ODOÜ’lerinin direkt olarak tüketiciye ulaşmasının sağlayacak önlemleri almak
1.2.2. Keçi boynuzunun patentinin alınmasını sağlamak

1.1.1. Sebze/meyve üretiminin yapıldığı ve/veya yapılabileceği alanların tespiti
1.1.2. Sebze/meyve üretimine konu alanlarda yetiştirilebilecek ürünlerin saptanması
1.1.3. Sebze/meyve üretimine konu alanlar ve üretim çeşitliliği için örnek çiftçilerle uygulamalar
2.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
2.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
2.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması

EYLEMLER/FAALİYETLER

Karabük Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Tarımsal Üretim) / Programme II: Agricultural Improvement in Karabük Village (Agricultural Production)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)
ORTA DÖNEM
(5 YIL)

Karabük Köyü Program I: Alt Yapının İyileştirilmesi / Programme I: Infrastructure Improvement in Karabük Village

2.1. Tarım İlçe ve ORKÖY
kaynaklı kredi uygulamalarında
efektif talebin oluşturulması,
1.1. Büyük baş hayvan ırk ıslahı

2.1. Ürün Pazarlama Planlaması
sistemini oluşturma,
-

2. Büyükbaş hayvancılık
kredilerinin yaygınlaştırılması
1. Büyük baş hayvancılığı daha
verimli bir yapıya kavuşturmak
2. Hayvansal ürünlerin
değerlendirilmesi
-

AMAÇLAR
1.1. Yem girdi maliyetini
düşürmek

STRATEJİLER
1.Nadas alanlarının yem bitkisi
üretimine yönlendirilmesi

KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY
KKK, Tarım İl/İlçe Müd.,
Tarımsal Arş. Müd.,
Kaymakamlık, ORKÖY

EYLEMLER/FAALİYETLER

2.1.1. Manavgat ilçesindeki turizm işletmelerinde tarımsal ürün kullanımını sağlayacak girişimlerin yapılması için
Manavgat Kaymakamlığı ile ilgili girişimlerin oluşturulması ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve
pazarlama yapmak
-

1.1.1. Yerli ve melez ırk hayvanlarda kaliteli tohumla yapılmasını kontrol altına almak

1.1.1. Nadasa bırakılan alanların saptanması
1.1.2. Nadas alanlarında seçenek üretim konularının saptanması
1.1.3. Nadas alanlarında örnek üretim uygulamalarının başlatılması
2.1.1. Tarım İlçe ve ORKÖY tarafından uygulanan başarılı kredi çalışmalarının belirlenmesi
2.1.2. Başarılı uygulamaların yerinde görülmesinin sağlanması
2.1.3. Başarısız uygulamaların neden ve sonuçlarının irdelenerek sonuçların yerel halkla paylaşılması

UZUN DÖNEM (8
YIL)

ORTA DÖNEM (5
YIL)

KISA DÖNEM (3
YIL)

2.1. ODOÜ’nin
yaygınlaşmasının sağlanması
2.2. ODOÜ’nin pazarlanma
olanaklarının iyileştirilmesi
1.1. Köye yönelik ekoturizm
planının oluşturulması

2.1. ODOÜ’nin
yaygınlaşmasının sağlanması
2.2. ODOÜ’nin pazarlanma
olanaklarının iyileştirilmesi

2. odun dışı orman ürünlerinden
sağlanan gelirin artırılması,

1. köy ekoturizm yoluyla
ekonomik yapının
iyileştirilmesi,

2. odun dışı orman ürünlerinden
sağlanan gelirin artırılması,

AMAÇLAR
1.1. Köy alanlarındaki
ormanların işlevsel planının
oluşturulması

1. turizm amaçlı alandaki
ormanların bu işlevlerinin
saptanması,

STRATEJİLER
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KKK, Kaymakamlık.
DHKGM Antalya Şubesi,
Bayındırlık İl Müdürlüğü.,
Kültür Müd., Turizm Müd.,
TURSAP, Yöre Koopl.
KKK, DHKGM Antalya Şb.
Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği

KKK, DHKGM Antalya Şb.
Orm. Bölg. Müd.,
Kaymakamlık, Ticaret ve
Sanayi Odası, İhracatçılar
Birliği

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd.

2.1.1. ODOÜ’leri olarak üretimi yapılan ürünlerden keçi boynuzunun yerel halk tarafından aşılanarak
yaygınlaşmasının denetlenmesinin sağlanması
2.1.2. Keçi boynuzu üretiminde kalite ve verimi artırıcı önlemler konusunda yerel halkın bilinçlenmesini sağlamak
2.2.1. ODOÜ’lerinin direkt olarak tüketiciye ulaşmasının sağlayacak önlemleri almak
2.2.2. Keçi boynuzunun patentinin alınmasını sağlamak

1.1.1. Orman alanlarına yönelik olarak eko turizm amaçlı kullanılacak alanların saptanması
1.1.2. Orman alanlarının bu işlevlerinin uygunluğunun katılımcı bir yaklaşımla köy halkı ile kararlaştırılması

1.1.1. Köyün orman alanları işlevleri açsından planlanabilmesi için MP yönetimi planlama yapma veya yaptırma
iznin alınması
1.1.2. Köyün ekoturizm amaçlı kaynak değerlerinin planlamacıya tanıtımı
1.1.3. Ekoturizm amaçlı orman alanlarının işlevsel planlamasında yerel halkın katılımı ve kararları saptaması
2.1.1. ODOÜ’leri olarak üretimi yapılan ürünlerden keçi boynuzunun yerel halk tarafından aşılanarak
yaygınlaşmasının denetlenmesinin sağlanması
2.1.2. Keçi boynuzu üretiminde kalite ve verimi artırıcı önlemler konusunda yerel halkın bilinçlenmesini sağlamak
2.2.1. ODOÜ’lerinin direkt olarak tüketiciye ulaşmasının sağlayacak önlemleri almak
2.2.2. Keçi boynuzunun patentinin alınmasını sağlamak

EYLEMLER/FAALİYETLER

Karabük Köyü Program II/Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Ormancılık) / Programme II: Agricultural Improvements in Karabük Village (Forestry)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

Karabük Köyü Program II: Tarımsal Yapının İyileştirilmesi (Hayvancılık) / Programme II: Agricultural Improvement in Karabük Village (Husbandry)

UZUN DÖNEM
(8 YIL)

ORTA DÖNEM
(5 YIL)

KISA DÖNEM
(3 YIL)

2.1. Rafting firmalarında
çalışanlar içerisinde yerel halkın
belli bir oranda yer almasının
sağlayacak önlemleri oluşturmak

1.1. İşletmeler için ekoturizm
amaçlı kullanılacak uygun
standartlarda belirli sayıda
konutlar oluşturmak
-

2. Yerel rehber sistemini kurmak

1. Ekoturizm amaçlı gelen
turistler için potansiyel
konaklama olanaklarını
saptamak
-

AMAÇLAR
1.1. Rafting gelirlerinin halka
yayılmasını sağlama

1. Rafting uygulamalarının
standartlaşması
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KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

SORUMLU
KURUM-KURULUŞ
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP
KKK, DHKGM Antalya
Şubesi, Antalya Orm. Bölg.
Müd., Kültür Müd.,
Kaymakamlık, TURSAP

EYLEMLER/FAALİYETLER

1.1.1. Köyün ekoturizm potansiyeli ve köy gelişme planı kapsamında yerel halkın pansiyonculukla ilgili yatırımı için
bilinçlendirmek
1.1.2. Pansiyonculukla ilgili yatırımı için yerel turizm firmalarının desteğini sağlamak ve/veya kırsal kalkınma projesi
oluşturmak
-

2.1.1. Rafting firmalarında çalışabilecek yerel iş gücü için gerekli eğitimlerin verilmesi
2.1.2. Yerel halkın rafting firmalarında işlenmesini sağlayacak yasal tedbirleri oluşturmak

1.1.1. Yerel halkın örgütlülüğünün köylere hizmet götürme birliği içerisinde yer almasını sağlamak
1.1.2. Rafting firmalarının kullandığı mola ve çıkış noktaları ile restoranların günün koşullarına uygun alan ve niteliğe
kavuşturulması ilkelerini saptamak
1.2.3. Rafting firmalarında yerel halktan yararlanmasını sağlayacak önlemleri almak

Karabük Köyü Program III:Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi / Programme III: Tourism Development in Karabük Village

EK 6. KKMP Mülkiyet Haritası
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