
Saklıkent kanyonu jeolojik yapının karstik orjinli olması ve 
Fethiye ile Kaş ilçesi arasındaki sınırı oluşturan Karaçay’ın 
ve binlerce yıl boyunca Beydağlarından gelen akarsuların 

kayaları aşındırması sonucu oluşmuş, tüm güzelliği ve 
görkemi ile bugünkü şeklini almıştır.

Saklıkent
Kanyonu

BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ?
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Saklıkent Kanyonu, Antalya-Muğla sınırını 
çizen Eşen Çayı’nın kolu olan Karaçay’ın oluş-
turduğu kanyondur. Suyun kolayca aşındırabi-
leceği Kalkerli arazide, fay çatlaklarının da yar-
dımıyla sarp ve derin bir kanyon oluşmuştur. 
En dar yeri 2 metreye kadar düşer. Eşen Ça-
yı’nın bir kolu olan Karaçay’ın debisi Kanyon 
çıkışında 14–17 m³/sn’dir.1

Saklıkent kanyonu jeolojik yapının karstik 
orjinli olması ve Fethiye ile Kaş ilçesi arasın-
daki sınırı oluşturan Karaçay’ın ve binlerce yıl 
boyunca Beydağlarından gelen akarsuların 
kayaları aşındırması sonucu oluşmuş tüm gü-
zelliği ve görkemi ile bugünkü şeklini almıştır.

Saklıkent’e Fethiye-Antalya karayolundan 
Kemer ilçesi yönünde ayrılarak ulaşılıyor. Sa-
paktan 13 km sonra Tlos’a, 21 km sonra da 
Saklıkent’e ulaşılıyor. Saklıkent yolu üzerinde 
sağlı sollu çok sayıda kır gazinosu göreceksi-
niz. Kayadibi köyünü geçiyor ve kanyon girişi-
ne çıkıyorsunuz. 

Saklıkent Kanyonu, kelimenin tam anlamı 
ile doğa harikası bir turizm merkezidir. Kanyo-
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nun binlerce yıl evvel jeolojik çatlama ile oluş-
tuğu tahmin edilmektedir. Kanyonun oluştuğu 
arazi kireçtaşı kütlelerinden oluşur. Suyun ko-
layca aşındırabileceği kalkerli arazide fay çat-
laklarının da yardımıyla sarp ve derin bir kan-
yon oluşmuştur. Kanyonun uzunluğu yaklaşık 
18 km, yüksekliği ortalama 200 ile 600 metre 
arasında değişmektedir. Bazı noktalarda kaya 
aralığı 2 metreye kadar daraldığından buralar-
dan gökyüzünü görmek neredeyse imkansızdır. 
Kanyonun bulunduğu arazinin yüksekliği 1000 
metrenin üzerindedir. Kanyonun tabanı şiddetli 
akan suyla dolu olduğundan, su içinden geçmek 
imkânsızdır. Giriş, kanyonun dik yamaçlarına de-
mir çubuklarla tutturulan 200 metrelik tahta bir 
köprüyle yapılabilmektedir. Köprüden sonrasın-
da soğuk ve güçlü karstik kaynaklar bulunur. 

Millî park alanında bitkilerin sıcaklık istekle-
rine göre şu şekilde sıralanmaktadır: alçaklarda 
makiler, yükseklere doğru, kızılçamlar, karaçam-
lar ve sedir ağaçları. Kanyonun giriş kısımlarında 
kızılçamlar yaygındır. 1000 metrenin üzerinde 
karaçamlar görülür. Dumanlıdağ üzerinde yük-

sek alanlarda anıt ağaç özelliğindeki sedirler ilgi 
çekici görseller oluşturur. Aktar yaylasının gü-
neydoğusu Siklamen gibi bazı soğanlı bitkilerin 
endemik olarak yetiştiği alandır.

Yazın Fethiyeliler için piknik alanıdır. Yerli ve 
yabancı turistler tarafından ziyaret edilmekte-
dir. Torosların zirvelerinde bulunan Bakırlıdağ 
üzerindeki Saklıkent kayak merkezi 2-3 ay kul-
lanılabilmektedir. Kanyon içinde suların engelle-
mediği alanlarda yürüyüş yapılabilir. Yürüyüşün 
zor olduğu alanlarda kanyon duvarına sabitlen-
miş asma köprüler kullanılmaktadır.

Ulaşım

Antalya, Burdur, Muğla üzerinden Fethi-
ye’ye ulaşılabilir. Mili park Antalya’ya uzaklığı 50 
km’dir. Fethiye’den 45 km uzaklıktaki Kayadibi 
mahallesi yanında yer alan Saklıkent’e ulaşılabi-
lir. Fethiye’den Saklıkent’e dolmuşlar kalkmakta-
dır. Güney yönden Yeşilova-Kalkan yol ayrımın-
dan Palamut mahallesi üzerinden ulaşılabilir. 
Kuzeyden Kemer üzerinden ulaşılabilmektedir.


