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Anadolu Pars

 
Anadolu parsları olarak, anketi Süleyman ÇANKAYA ile 
yaptık. Süleyman Bey ilköğretim okulunda hizmetli olarak 
çalışmaktadır. İki çocuğu bulunmakta, bunlardan biri 
Çanakkale’de Türkçe öğretmenliği bölümünde, diğeri ise 
Eğirdir Anadolu Lisesi’nde okumaktadır. Elma bahçeleri ile 
ünlü bu yörede, Süleyman Bey’in yıllık 40-50 ton elma 
üretimi olmaktadır. Anket sonucu ulaştığımız diğer bilgiler 
aşağıdaki gibidir: 

 
Yukarı Gökdere köyü, Darıören, Güneyce, Serpil, Çukur ve 
Kırıntı köyleri ile çevrilmiştir. En yakın köy olan Kırıntı, 
Yukarı Gökdere köyüne 6 km uzaklıktadır. Köyün Eğirdir’e 
uzaklığı 20 km’dir. Köyde toplam 150 hane bulunmaktadır 
ve toplam nüfus 1000’dir. Köyde okur yazar oranı fazladır. 
Ayrıca, 8 yıllık ilköğretim okulu bulunmakta ve okula 
Serpil, Kırıntı ve Aymana köylerinden öğrenci 
taşınmaktadır. Köyde bir tane sağlık ocağı bulunmakta ve 
aile hekimliği uygulaması yürütülmektedir. Köyde 4 kahve 
ve 4 cami bulunmaktadır. Köyün pazarı çarşamba günü 
kurulmaktadır. 

Köyde % 70 oranında elma, % 25 şeftali, % 5 kiraz ve 
vişne yetiştirilmektedir. Köyün gelir kapısı elmadır. En 
fazla ekonomik gelir elmadan elde edilmektedir. 1 dönüm 
araziden 250 sandık elma alınmakta, 1 sandık da 20 kilo 
gelmektedir. Elma özellikle İstanbul’a satılmaktadır. 
Ayrıca, Eğirdir’deki elma suyu yapan fabrikalara da 
satılıyor.  

Elma budaması Şubat ayında başlıyor ve Nisan ayına 
kadar devam ediyor. Elmada verimi düşüren Kara leke, 
Kırmızı örümcek gibi zararlıları önlemek amacıyla göz taşı 
uygulanmakta ve ilaçlama yapılmaktadır. Köyde görülen 
kanserli hasta sayısındaki artış köylüler tarafından yoğun 
yapılan ilaçlama ve gübrelemeye bağlanmaktadır., Hava 
dolaşımının az olması ve kalitesiz kömür kullanımı sonucu, 
hava kirliliğinde artış ortaya çıkmıştır. 

 
Elma bahçeleri, Eğirdir’ Gölü’nden gelen kanal suyu ile 
sulanmaktadır. Kanal suyuna ilaç artıkları atılması sonucu 
kanallarda balıklar ölmektedir. Kanal suyunun zararlı 
maddeler içermesi sebebiyle Köy, Eğirdir Belediyesi’ne 
ceza ödemiştir. İçme suyu düzenli olarak analiz 
edilmektedir. İçme suyu; Karapınar, Yavurtu ve 
Kireçmene’den sağlanmaktadır. Elma toplama yevmiyeleri 
35 YTL’dir. Fakat, kadın işçilerde fiyat 20 YTL’ ye kadar 
düşmektedir. 

Yukarı Gökdere köyünde yaylacılık faaliyeti de 
yapılmaktadır. Yaz başlarında Boşkuyu, Çavuşalanı, Sineli, 
Kova alanı yaylalarına çıkılmaktadır. Yaylalarda peynir ve 
çökelek yapılmakta, yapılan peynir ya satılmakta ya da 
kendi ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Fakat, yaylacılığın 
canlı hayvan satışına katkısı olmamaktadır. Çünkü, yöre 
halkı canlı hayvan ihtiyacını Eğirdir’de yılda bir kez kurulan 
ve 1 ay süren bir pazar olan Pınarpazarı’ndan 
karşılanmaktadır. 

 


