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KG: Merhabalar, 

AK: Merhaba 

KG: Ziyaretinize geldik. 

AK: Hoş geldiniz. 

KG: Köyde pek genç göremedik? 

AK: Köydeki gençlerin % 70’i il dışında okuyor. Eğitim 
düzeyi çok yüksek. Her evde bir üniversite okumuş veya 
halen okuyan bulunmaktadır.  

KG: Köydeki geçim kaynağı nedir?  

AK: Tarıma dayalıdır. Özellikle elma, şeftalidir. 
Boğazova’da kiraz, burada da Türkiye’nin en kaliteli elması 
yetişir.  

KG: Galiba, balıkçılık da var. Kovada Gölü’nde balıkçılık 
yapıyor musunuz?  

AK: Yapılıyordu, ama artık ne yazık ki yapılamıyor. 
Eğirdir’i Kovada’ya bağlayan nehir çok kirli ve lağım 
akıntısı var. Balık ölümleri görülüyor.  

KG: Milli parklar idaresi balık avlamayın diyor mu?  

AK: Evet, yasaklıyor.  

KG: Kovada Gölünde hangi türler var?  

AK: Sazan, alabalık gibi türler var ama kirlilik nedeniyle 
yenilmiyor.  

 
KG: Köyün nüfusu ne kadar?  

AK: 350 hane.  

KG: Köyde okul var mı?  

AK: İlköğretim okulu var.  

KG: Köyünüzde hangi tür yaban hayvanlarına 
rastlıyorsunuz ? 

AK: Çevremizde geyik, yaban domuzu, kartal, şahin, 
akbaba var. Günümüzde kaya kartalı pek görünmüyor. 

KG: Milli parkla ilgili sorununuz var mı?  

AK: Çok sorunumuz var. Örneğin, iki göl arasındaki 
vadideki elmalar çok değerli ve kaliteli. Milli park 
idaresinin köyde sınırlamalar getirmesi bizi rahatsız ediyor. 

KG: Milli park yasakları tarımı etkiledi mi?  

AK: Göl kenarını zaten kullanmıyoruz. Bahçelerimizin bu 
park alanından çıkartılması ve rahatlatılmamız gerekir.  

KG: Köyün bir kısmı milli park sınırları içinde yani? 

AK: Evet, yarısı sınırlar dahilinde ve çıkarılmasını istiyoruz.  

KG: Avcılık yapılıyor mu köyde? 

AK: Zevk için tek tük yapılır; yaygın değildir. Kovada Gölü 
esas, Kırıntı köyü sınırı içindedir. Eskiden arada balıkçılık 
yapılıyordu, şimdi ise yapılmıyor.  

KG: Ormancılık yapılıyor mu?  

AK: Köyümüz orman köyü ama faydalanılmıyor. Zaten 
ormanda çalışacak kimse de yok.  

KG: Peki, başka sıkıntılarınız nelerdir?  

AK: Kendi suyumuzu kendimiz kullanmak istiyoruz. 
Elektrik hattı yaygın olursa damla sulamaya da geçmiş 
oluruz.  

KG: Köy halkı vaktini nasıl geçirir? Şenlik, festival gibi 
etkinlikler yapılır mı?  

AK: 3-4 sene öncesine kadar şeftali festivali vardı. İlgi 
azlığından dolayı bıraktık. Köyün Kocapınar denen 
mevkiinde 4-5 yıl öncesine kadar yağlı güreşler 
düzenleniyordu.  

KG: Bu içtiğimiz çiçek çayının özelliği nedir?  

AK: Bizim Mantufar dediğimiz bu bitkiyi çevreden toplar, 
kaynatır, içeriz. Bir bardağa iki çiçek dalı konur.  

KG: Hiç şehirde yaşadınız mı? 

AK: Bir ay kadar oğlumun yanında Ankara’da kaldım. 
Sıkıldım, hastalandım ve geri döndüm.  

KG: Peki, çocuklarınız buraya gelince sıkılır mı? 

AK: Hayır, sıkılmazlar. Burayı hem severler, hem de 
köyümüz oldukça güzeldir.  

KG: Yakın çevrede hayvancılıkla uğraşan pek ev 
görmedik. Neden?  

AK: Bizim hiç boş zamanımız yok. Çevre köylerin de. Hava 
açık olduğu sürece açık alanda çalışırız. Dağ köylerinde de 
hayvan ve ürünlerinde pazarlama sorunu olduğu için 
hayvancılık yapılmıyor.  

KG: Köyün dışındaki soğuk hava deposu kime ait? 

AK: 208 üyeli kooperatife ait.  

KG: Bu sene elmayı kaç liradan verdiniz tüccara? 

AK: 70-80 kuruştan verdik.  

KG: Bizler onu İstanbul’da 2 YTL’ den aşağı almadık. Ürün 
tüketiciye gelene kadar çok el değiştiriyor, demek. Çok iyi 
fiyat.  

AK: Evet ama, son yıllarda pek fazla değer artışı olmadığı 
için bizi kötü etkiliyor.  

KG: Köyünüzde herhangi bir sportif faaliyet oluyor mu? 

AK: Köyümüzün liseli gençlerinden oluşan bir futbol 
takımı var. Pek vakitleri olmadığı için yetişkinler 
oynamıyor.  
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KG: Göletten ne şekilde yararlanıyorsunuz?  

 
KG: Köyde bilgisayar ve internet var mı? 

AK: Evet , var.  

KG: Köyde aileye kaç çocuk düşer? 

AK: 3’ü geçmez. 

KG: Köyle ilgili sorunlarınızı vali, kaymakam gibi yetkililere 
iletiyor musunuz?  

AK: Evet, bildiriyoruz, ama sorunların çözülmesinde ve 
durumumuzda bir değişiklik olmadı. Alt yapı ile ilgili bir 
sorunumuz yok. Hatta Türkiye’de bir köye yapılan ilk 
arıtma tesisi bizim köye aittir. Köye yakın bir gölet 
alanımız da var.  

 

AK: Sadece sulama alanında yararlanıyoruz.  

KG: İçme sularınız temiz mi? 

AK: Temiz ve devamlı klorlanıyor.  

KG: Gelenek ve görenekleriniz nasıldır?  

AK: Eskiden Yörük kültürü vardı. 50-60 yıl öncesinde 
yerleşik hayata geçilmiş.  

KG: Köylünün hepsi yerleşik mi?  

AK: % 80’i buralı. Özellikle kurtuluş savaşına katkıları 
olanları biliyoruz.  

KG: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. 

AK: Ben teşekkür ederim. Yine bekleriz. Temmuz ayı gibi 
gelirseniz çeşitli bitkilerin hasat dönemine denk gelir; iyi 
olur.  

KG: Sağolun, hoşcakalın 

AK: Güle güle.  


