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İzmir
Kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle 

sizi çağırıyor.

Ünlü tarihçi 
Herodot’un

“En yüce gök 
kubbenin altında ve 

düyanın en güzel 
ikliminde” diye söz 
ettiği İzmir, 8.500 
yıllık tarihe sahiptir.
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İzmir	adı	“Smyrna”	adlı	bir	
Amazon	kraliçesinden	gel-
mektedir.	Bugün	İzmir	olarak	
kullandığımız	isim,	Smyrna	
kelimesinin	dönüşmüş	biçi-
midir.	Antik	çağlardan	gü-
nümüze	bir	ticaret	ve	liman	
kenti	olan	İzmir,	bu	özel-
liğini	hala	korumaktadır.	
Kısa	bir	süre	öncesine	ka-
dar	İzmir’in	en	eski	yerleşim	
alanı	Bayraklı’daki	Tepeku-
le	Antik	Kenti	olarak	belitilir-
di.	Ancak	2006’da	Ege	Üni-
versitesi	Arkeoloji	Bölümü	
tarafından	Bornova’nın	Ye-
şilova	Mahallesi’nde	bulu-
nan	ve	“Yeşilova	Höyüğü”	
adı	verilen	kazılar	neticesin-

de	İzmir’in	tarihinin	8.500	
yıl		öncesine	dayandığı	or-
taya	çıkarılmıştır.	İzmir,	M.Ö	
3.	yüzyılda	ikinci	olarak	Bü-
yük	İskender	tarafından	gü-
nümüzde	Kadifekale	olarak	
bilinen	Pagos	Dağı’nda	ku-
rulmuştur.	Roma,	Bizans	ve	
Osmanlı	dönemlerini	“öz-
gür	kent”	ve	“Küçük	Paris”	
gibi	sloganlarla	geride	bıra-
kan	İzmir,	Cumhuriyet	yöne-
timinin	hakim	olduğu	günü-
müzde	de	“Türkiye’nin	batı-
ya	açılan	kapısı”	olarak	anıl-
maktadır.	8.500	yıllık	tarihi,	
kültürel	mirası	ve	doğal	gü-
zellikleriyle	cennet	İzmir,	sizi	
çağırıyor.
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İzmir	Türkiye’nin	3’üncü	bü-
yük	kentidir.	Ege	kıyı	böl-
gesinin	tipik	bir	örneği	gibi-
dir.	Kuzey’de	Madra,	güney-
de	Kuşadası	Körfezi,	Batı-
da	Çeşme	yarımadasını	Tek-
ne	Burnu,	doğuda	ise	Ay-
dın,	Manisa	il	sınırı	ile	İz-
mir,	batıda	kendi	adıyla	anı-
lan	körfezle	kucaklaşır.	İz-
mir	ili	içinde	Ege	Bölgesi’nin	
önemli	akarsularından	olan	
Gediz	Nehri’nin	aşağı	çığ-
rı	ile	Küçük	Menderes	Nehri	
girintili	ve	çıkıntılı	kıyı	bandı	
doğal	olarak	sayısız	güzel-
likte	koy	ve	plajların	olmu-
şumu	ile	sonuçlanır.Gümül-
dür,	Foça,	Karaburun,	Çeş-
me	sahil	ve	plajları	İzmir	için	
büyük	bir	turistik	önem	taşı-
maktadır.	Öte	yandan	İzmir	

doğal	bir	liman	kentidir.	Ak-
deniz	iklim	bölgesinde	yeti-
şen	geniş	sert	ve	iğne	yap-
raklı	sürekli	yeşil	kalan	ku-
raklığa	dayanıklı	doğal	bit-
ki	örtüsünü	oluşturur.	Akde-
niz	iklim	kuşağında	kalan	
İzmir’de	yazlar	sıcak	ve	ku-
rak,	kışlar	ılık	ve	yağışlı	geç-
mektedir.	İl	bazında	yıllık	sı-
caklık	kıyı	kesimlerde	14-18	
derece	arasında	değişmek-
tedir.	Yıllık	ortalama	de-
niz	suyu	sıcaklığı	18.5	de-
recedir.

Nüfus bilgileri
Nüfusu	2008	sayımına	göre	3	
milyon	745	bin	549’dur.	İstanbul	
ve	Ankara’dan	sonra	Türkiye’nin		
üçüncü	büyük	kentidir.	

Coğrafi konumu ve iklim 
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Havayolu 
İzmir’in	20	km	güneyinde	bu-
lunan	Uluslarası	Adnan	Men-
deres	 Havalimanı’ndan	 yurt	
içi	 ve	 yurtdışı	 uçak	 seferle-
ri	her	gün	düzenli	olarak	ya-
pılmaktadır.	 Adnan	 Mende-
res	 Havalimanı	 İç	 Hatlar	 Tel	
:	(+90-232)	274	26	26	Adnan	
Menderes	 Havalimanı	 Dış	
Hatlar	Tel:	
(+90-232)	455	00	00

Karayolu
İzmir	 ve	 çevreleri	 arasında-
ki	 ulaşım	 son	 derece	 rahat	
ve	 gelişmiş	 durumdadır.	 İz-
mir	 Işıkkent	 Otogarı’ndan	
Türkiye’nin	diğer	 tüm	 illerine	
gece	ve	gündüz	düzenli	oto-
büs	seferleri	yapılmaktadır.

Işıkkent Otogar
Tel	:	(+90-232)	472	10	10
Üçkuyular	 Otobüs	 Termina-
linden	Çeşme,	Urla,	 Karabu-
run,	Seferihisar	 ve	Gümüldür	
ilçelerine	yaz	kış	düzenli	ola-
rak	otobüs	ve	dolmuş	seferle-
ri	yapılmaktadır.	

Üçkuyular Otogar
Tel	:	(+90-232)	259	88	62

Ulaşım 
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Demiryolu
İzmir’den	Ankara,	İstanbul	ve	Ege	Bölgesi’ndeki	De-
nizli,	Aydın	gibi	şehirlere	düzenli	tren	seferleri	yapıl-
maktadır.	Diğer	şehirlere	ise	Ankara	ve	İstanbul	bağ-
lantılı	olarak	ulaşmak	mümkündür.

T.C.D.D. 
Basmane Garı
Tel:

+90.232.484	86	38

Kruvaziyer Turizmi

2004	yılında	dü-
zenli	olarak	

İzmir’e	gelmeye	
başlayan	kruva-
ziyer	gemileri	İli-

mizdeki	turizm	ha-
reketliliğini	arttır-
makta	ve	ekono-

mik	hayatı	canlan-
dırmaktadır.Ken-
timize	gelen	yol-

cu	gemisi	ve	turist	
sayısı	her	yıl	art-

maktadır.
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Türkiye’de	“Ege’nin	incisi”	
olarak	anılan	ve	ülkenin	en	
batısında	bulunan	İzmir’in	
her	ilçesi	tarihi	ve	kültürel	
zenginlikleri	barındırmakta-
dır.	Kent	merkezinde	bulu-
nan	Kemeraltı	Çarşısı,	Agora	
Ören	Yeri	ve	Kadifekale’nin	
yanısıra,	Bayraklı’daki	Antik	
Smyrna,	Selçuk’taki	Merye-
mana	Evi,	Artemis	Tapınağı,	
Efes	Antik	Kenti,	Torbalı’daki	
Metropolis	ve	Menderes’te	
yer	alan	dünyanın	3	kehanet	
merkezinden	biri	olan	Kla-
ros	Ören	Yeri,	İzmir’de	mut-
laka	görülmesi	gereken	de-
ğerlerden	bir	kaçıdır.		Kurul-
duğu	günden	bu	yana	çeşit-
li	dinlere	mensup	insanların	
yaşadığı	ve	turizmin	her	çeşi-
tini	barındıran	İzmir,	inanç	tu-
rizmine	de	ev	sahipliği	yap-
maktadır.	Çok	sayıda	tarihi	

cami,	sinagog	ve	kilisenin	
bulunduğu	İzmir,	her	yıl	çe-
şitli	dinlerden	insanları	ağırla-
maktadır.	Tatil	turizminde	de	
ivmesini	her	geçengün	yük-
selten	İzmir’in	batısında	yıl-
dızları	devamlı	parlayan	tatil	
cennetleri	Çeşme,	Urla,	Ka-
raburun,	Seferihisar,	Mende-
res,	Selçuk,Foça	ve	Dikili	bu-
lunmaktadır.	Bu	yörelerdeki	
her	zevke	ve	bütçeye	uygun	
otel	ve	pansiyonlar,	tatilcile-
rin	isteklerine	yanıt	vermekte-
dir.	Jeotermal	kaynakları	ve	
bu	kaynakları	kullanan	otelle-
ri	ile	sağlık	turizminde	de	söz	
sahibi	olan	İzmir,	özellikle	bu	
alanda	gelişme	göstermekte-
dir.	Ayrıca	Türkiye’de	nazar	
boncuğu	üretiminin	yapıldı-
ğı	tek	il	olan	İzmir,	turizmde-
ki	çeşitliliğini	de	açıkça	orta-
ya	koyuyor.

Tarihi, kültürü ve 
     turizmi zengin kent...
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İzmir’in mutlaka görülmesi 
gereken yerleri
Kordon 
Şiirlere,	şarkılara	konu	olan	İzmir’in	ünlü	Kordon’u,	
günün	her	saatinde	cıvıl	cıvıl,	capcanlı	bir	mekandır.	
İzmir’in	en	harika	gün	batımının	izlendiği	noktaların-
dan	biri	olan	Kordon	birbiri	ardına	sıralana	restoran-
ları,	kafeleri,	barları,	şık	mağazaları,	yürüyüş	yolları	
ve	bisiklet	yolları	ile	gözde	turistik	bölgelerindendir.
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Hisar Camii
Kemeraltı’nda,	Kızlarağası	
Hanı’nın	hemen	bitişiğinde	
bulunan	Hisar	Camii,	1597	
yılında	Yakup	Bey	tarafından	
yaptırılmıştır.	Kesme	taşlar-

dan	inşa	edilen	camiinin	içi,	
Osmanlı	süsleme	sanatının	
en	güzel	örneklerini	sergile-
mektedir.	Minaresi	tek	şere-
feli	olan	Hisar	Camii’nin	orta-
sındaki	büyük	hacimli	kubbe	
sekiz	adet	fil	ayağı	üzerinde	
durmaktadır.

Kadifekale 
İzmir	merkezde	körfeze	ha-
kim	bir	noktada	kurulmuş	
olan	Kadifekale	M.Ö.	3	yy.da	
Büyük	İskender'in	talimatı	
ile	generallerinden	Lysimac-
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hos	tarafından	inşa	edil-
miştir.	Kenti	taç	gibi	süs-
leyen	Kadifekale	ilk	yapıl-
dığı	dönemdeki	özellikle-
riyle	günümüze	dek	ulaşa-
mamıştır.	Kale	Roma,	Bi-
zans,	Beylikler	ve	Osman-
lı	dönemlerinde	de	kulla-
nıldığı	için	bu	dönemlerde	
geçirdiği	onarımların	izleri-
ni	taşımaktadır.	Kalenin	et-
rafı	bugün	modern	yerle-
şim	yeri	ile	çevrili	olmasına	
karşın	Helenistik	ve	Roma	
dönemine	ait	sur	duvarları	
görülebilmektedir.

Kemeraltı	
Kent	merkezinde	dünyanın	
en	eski	çarşılarından	biri	
olan	ve	11	bin	işyerine	ev	
sahipliği	yapan	Keme-
raltı	bulunuyor.	Konak	
Meydanı'ndan	Mezarlıkba-
şı	semtine	kadar	uzanan	
bölgeyi	içine	alan	ve	her	
köşesi	buram	buram	tarih	
kokan	Kemeraltı	Çarşısı,	
yüzyıllardır	İzmir'in	en	can-
lı	alışveriş	mekanıdır.
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Hisarönü
Konak	tarafından	veya	
Fevzipaşa	Bulvarı'ndan	
girilebilen	Hisarönü	Keme-
raltı	bölgesinin	en	egzotik	
yerlerinden	biridir.	Küçük	
lokantalar,	tatlıcılar,	kahve-
ler	ve	çeşitli	dükkanların	
yer	aldığı,	bir	mekandır.

Kızlarağası Hanı
Kızlarağası	Hanı	1744	yı-
lında	Hacı	Beşir	Ağa	tara-
fından	yaptırılarak	hizmete	
soku lmuş - tur.	
Os-

manlı	mimarisinin	günü-
müze	gelen,	İzmir'deki	
nadir	eserlerinden	olan	
han,	diğer	Osmanlı	hanları	
gibi	çarşılı	ve	avlulu	hanlar	
düzenindedir.	Kızlarağası	
Hanı,	4	bin	metrekarelik	
alanı	kaplayan,	kareye	
yakın	dikdörtgen	planlı,	
avluya	bakan	kısımları	iki	
katlı,	bedestenleri	tek	katlı,	
yaklaşık	500	metrekare-
lik	avlusu	olan	görkemli	
bir	yapıdır.	Hanın	çatısı	
tamamen	kurşun	kaplıdır.	

Kızlarağası	Hanı'nda	
çok	çeşitli	el	

sanatları,	her	
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türlü	hediyelik	eşya,	halı,	
kilim,	gümüş	takı,	giyim	eş-
yası,	nargile	ve	malzemeleri,	
deri	kıyafetler	ve	hediyelik	
eşyalar	satışı	yapan	dükkan-
lar	bulunmaktadır.

Tepekule
Bayraklı	semtinde	bulu-
nan	Tepekule’de	ilk	yerleşim	
M.Ö.	3	bininci	yıllarda	baş-
lamıştır.
Eskiçağ’da	küçük	bir	ya-
rımadacık	olan	bu	tepe,	
bir	kıstak	ile	anakaraya,	
Yamanlar’a	bağlıydı.	Meles	
Çayı	ve	Spil	Dağı’ndan	ge-
len	sellerin	taşıdığı	alüvyon-
lar	nedeniyle	zaman	için-
de	yarımada	niteliği	kaybol-
muş,	böylelikle	günümüz-
de	Tepekule	olarak	adlan-
dırılan	höyük	oluşmuştur.	
Tepekule’de	yapılan	kazılar-
da,	M.Ö.	6.	yüzyıla	ait	mega-
ron	tipi	evler	ortaya	çıkarıl-
mıştır.	Tepekule’nin	güneyin-
de	bulunan	ve	M.Ö.6.	yüz-
yıla	tarihlenen	çeşme	yapısı	

ise	dünyanın	en	eski	çeşme-
lerinden	birisi	olarak	kabul	
edilmektedir.	M.Ö.7.	yüzyılın	
sonuna	tarihlenen	ve	tanrıça	
Athena’ya	adanan	tapınak	
Batı	Anadolu’daki	en	eski	ta-
pınaktır.	

M.Ö.4.yüzyılda	nüfusu	hız-
la	artan	kent	M.Ö.300	ta-
rihlerinde	yer	darlığı	nede-
niyle	terk	edilerek,	Pagos	
dağı(Kadifekale)	eteklerinde	
ikinci	kez	kurulmuştur.
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Tarihi Asansör
Mithatpaşa	Caddesi	ile	Halilri-
fatpaşa	semti	arasındaki	yükselti	
farkından	dolayı,	iki	semt	arasındaki	
ulaşımı	kolaylaştırmak	amacı	ile	
1907	yılında	Musevi	işadamı	Nesim	
Levi	tarafından	bir	asansör	inşa	
edilmiştir.	Eski	yıllarda	50	m.’lik	
yükseklikte	yer	alan	Halilrifatpaşa	
semtine	155	basamaklı	merdivenle	
çıkılmaktaydı.

Agora
İzmir	Agorası	M.Ö.	4.yüzyılda
Kadifekale’nin	kuzey	eteğinde
kurulmuştur.	Agora	antik	dönem-
lerde	politik	toplantıların	ve	halkın
alışveriş	yaptığı	bir	yerdir.	Ticari
olmaktan	ziyade,	bir	devlet	agorası	
görünümündeki	İzmir	Agorası,
bugüne	değin	ortaya	çıkarılan
dünyanın	en	büyük	Devlet
Agoralarındandır.	Helenistik	
Dönem’de	kurulmuş	olan	agorada	
günümüze	gelebilmiş	kalıntıların	
çoğu,	M.S.	178	depreminden	son-
ra	İmparator	Marcus	Aurelius’un	
destekleriyle	yeniden	inşa	edilen	
Roma	Dönemi	agorasına	aittir.

Efes Antik Kenti
Selçuk	ilçesi	içinde	bulunan	Efes	
Antik	Kenti	Büyük	İskender’in	gene-
rallerinden	Lysimakhos	tarafından	
M.Ö.	300	yıllarında	kurulmuştur.	
Bünyesinde	Vedius	Gymnasium,	
stadyum,	Akropol,	Bizans	hamam-
ları,	Çifte	kiliseler,	Liman	hamamla-
rı,	Liman	caddesi,	tiyatro,	mermer	
cadde,	Celsus	Kitaplığı,	Aşk	Evi,	
Skolastika	Hamamı,	Hadrian	Tapı-
nağı,	Trajan	Çeşmesi,	Yamaç	Evler,	
Domitian	Tapınağı,	Belediye	Sarayı	(Prytaneion),	Odeon,	
Artemis	Tapınağı,	St.	Jean	Bazilikası	ve	Yedi	Uyuyanlar	gibi	
eşsiz	değere	sahip	eserleri	barındırmaktadır.	
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Meryem Ana Evi
Selçuk'ta	Bülbül	Dağı	üze-
rinde	Hıristiyanlığın	kutsal	
anası	Hz.	Meryem'in	Evi	bu-
lunmaktadır.	Hıristiyanlar-
ca	"Panaya	Kapulu"	olarak	
da	adlandırılan	kutsal	yerin	
M.S.4.	yüzyılda	inşa	edildi-
ği	sanılmaktadır.	Hz.	İsa'nın	
yakalanıp	çarmıha	gerilişin-
den	kısa	bir	süre	önce	anne-
sini	arkadaşı	ve	havarisi	olan	
St.	Jean'a	teslim	etmiştir.	St.	
Jean	Hz.	İsa'nın	çarmıha	ge-
rilişinden	sonra	

Hz.	Meryem'in	Kudüs'te	kal-
masını	sakıncalı	bulduğun-
dan	onu	yanına	alarak	kaçır-
mış	ve	buraya	getirmiştir.	Hı-
ristiyanlık	dinini	yaymak	gibi	
kutsal	bir	görevi	üstlenmiş	
olan	St.	Jean	çağın	en	bü-
yük	kenti	durumundaki	Efes'i	
kendine	hedef	seçmiş	Hz.	
Meryem'i	putperestlerin	di-
yarına	sokmak	istemediğin-
den	onu	Bülbül	Dağı	etek-
lerinde	sık	ağaçlarla	kaplı	
bir	köşede	yaptığı	kulübede	
gizlemiştir.
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Şirince
Doğu	Roma	İmparatorluğu	döneminde	
bir	 yerleşim	 alanı	 olduğu	 tahmin	 edi-
len	 Şirince	 köyünde,	 bazı	 yapı	 kalıntı-
ları	 ortaya	 çıkarılmıştır.	 Kule	 kalıntısı,	
su	 kemerleri	 ile	 11.	 yüzyıldan	 beri	 va-
rolduğu	sanılan	manastır,	kilise	yapıla-
rı,	Şirince’de	günümüze	kadar	kalan	ar-
keolojik	 ve	 tarihi	 kaynaklardır.	 Selçuk	
ilçe	merkezine	 8	 km.	 uzaklıktaki	 Şirin-
ce	köyü,	19.	yüzyılda	bir	Osmanlı	yerle-
şimi	olarak	vadi	yamaçlarında	gelişmiş-
tir.	 Arazi	 yapısı	 ile	 uyumlu	 kentsel	 do-
kuda,	doğal	çevre	ile	bütünleşmiş	yak-
laşık	 200	 ev	 günümüze	 kadar	 koruna-
bilmiştir.
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Bergama Akropol
Akropol,	son	derece	dik	bir	tepe	üzerinde	kurulmuştur.	Yak-
laşık	300	m.	yükseklikteki	bu	tepeye,	kıvrılarak	tırmanan	
bir	yolla	çıkılır.		İlk	çağlardan	bu	yana	iskan	yeri	olan	te-
penin	üstünde	Bergama	Kral	Sarayları,	Athena	Tapınağı,	
Kütüphane,Trajan	Tapınağı	gibi	yapılar		bulunmaktadır.	Bun-
larında	altındaki	terasta	Zeus	Sunağı	özenle	yerleştirilmiştir.	
Dünyadaki	en	dik	tiyatrolardan	birisi	de	burada	yer	almakta-
dır.
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Nazarköy
Kemalpaşa	 ilçesi	 sınırları	 içinde	 bulunan	 Nazarköy'de	
yarım	 asırı	 aşkın	 süredir	 cam	 fabrikalarından	 temin	 edi-
len	atık	camlarla,	nazar	boncuğu	üretimi	yapılmaktadır.	5	
ocakta	üretilen	boncukların,	kötü	gözlerin	yaydığı	enerji	
sonrasında	yaşanacağına	inanılan	olumsuz	olayların	önle-
yeceğine	inanılmaktadır.	Türkiye'de	sadece	Nazarköy'de	
ve	 İzmir'in	 Menderes	 ilçesine	 bağlı	 Görece	 bölgesinde	
üretilen	göz	boncukları,	yurtdışına	da	ihraç	edilmektedir.

 20
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İzmir’de 
Konaklama 
İzmir’in	genelinde	yaklaşık	80	
lüks	otel	ve	yüzlerce	pansiyon	
bulunmaktadır.	Bu	otellerden	58’i	
kent	merkezinde	yer	alırken	bazı	
tesislerin	işletmelerini,	Swissotel,	
Hilton	ve	Mövenpick	gibi	dünyaca	
ünlü	gruplar	yapmaktadır.	Ağırlık-
lı	olarak	Çeşme	ve	Pamucak’ta	5	
yıldızlı	tesisler	ve	tatil	köyleri,	mü-
kemmel	hizmetleri	ile	konuklarını	
memnun	etmektedir.	

Ülkemizin	kalitece	çok	iyi	zey-
tinlerinin	yetiştiği	Ege	Bölge-
si,	zeytinyağlı	yemekleri	ve	
mezeleri	ile	ünlüdür.	Ancak	
İzmir'in	mutfak	kültüründen	
bahsederken	rafine	bir	mut-
fak	kültüründen	söz	edeme-
yiz.	Çünkü	İzmir	mutfağında	
Osmanlı	yemek	gelenekleri-
nin	yanı	sıra,	Musevi,	Ermeni,	
ve	Rum	lezzetleri	de	görülür.	
Öte	yandan	İzmir	mutfağında	
İtalyan	ve	Fransız	etkileri	de	
hissedilir.	Ege'nin	lezzetli	ba-

lıklarının	yanı	sıra,	İzmir	mut-
fağının	en	önemli	özelliği	ot-
lar	ve	zeytinyağlı	yemeklerdir.	
Deniz	börülcesi,	ıspanak,	ci-
bez	otu,	arapsaçı,	ısırganotu	
gibi	çeşitli	otlarla	yapılan	ye-
mekleri	ve	salataları	meşhur-
dur.	Zeytinyağlı	enginar	dol-
ması	İzmir	mutfağında	öne	çı-
kar.	Ülke	çapında	ün	kazanan	
lokma	tatlısı	ve	boyoz	ise	bir	
diğer	kent	lezzetidir.	Bunla-
rın	dışında,	kumru	adı	verilen	
sandviçler	de	ünlüdür.

İzmir’in meşhur yemekleri
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İzmir Arkeoloji Müzesi
Üç	katlı	müzenin	üst	kat	sa-
lonunda	İzmir	çevresindeki	
ören	yerlerinde	yürütülen	ka-
zılardan	elde	edilen	arkeo-
lojik	buluntular	sergilenmek-
tedir.	Aynı	kattaki	Hazine	
Salonu'nda	Arkaik,	Helenis-
tik,	Roma	ve	Bizans	dönem-
lerine	ait	altın,	gümüş	ve	de-
ğerli	taşlardan	yapılmış	süs	
eşyaları,	cam	eşyalar,	sikke-
ler	ve	bronz	Demeter	heyke-
li	görülebilir.	Orta	kat	mer-
mer	eserlere	ayrılmış.	Arka-
ik	Dönem'den	Roma	Döne-
mi	sonuna	kadar	heykeller,	
büstler,	portre	ve	mask	gibi	
mermer	eserler	sergilenmek-
tedir.	Eserlerin	açık	havada	
kalabilenleri	müze	bahçesin-
dedir.	Konak	Meydanı	-	İzmir	
Tel:	(0.232)	489	07	96

İzmir Etnografya 
Müzesi
Arkeoloji	Müzesine	bitişik	
18.	yy’da	yapılmış	Neo	Kla-
sik	yapıdadır.	Yapı	1831	yı-
lında	vebaya	yakalanan	has-
talara,	1845	yılında	ise	yok-
sul	Hıristiyan	ailelerine	tah-
sis	edilmiştir.	Bina	resto-
re	edilerek	1987	yılında	mü-
zeye	dönüştürülmüştür.	Üç	
katlı	müzede	İzmir	ve	çevre-
sindeki	19.	yy.	sosyal	yaşa-
mından	eserler	sergilenmek-
tedir.	Birinci	kat	teşhir	sa-
lonunun	ilk	bölümünde	mi-
safir	odası,	hamam	takımla-
rı,	el	işlemeleri;	ikinci	bölüm-
de	ise	kentin	ilk	Türk	ecza-
nesi	ile	nalıncılık,	keçecilik,	
teneke	işleri	gibi	el	üretimle-
rinin	ürünleri	sergilenmekte-
dir.	Üçüncü	bölüm	çömlek-

Müzeler
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çi	çarkı	ve	çömlek	ürünleri,	
deve	koşumları,	efe	giysile-
ri	ve	aksesuarları	bulunmak-
tadır.	İkinci	kat	salonunun	ilk	
bölümü	gelin	odası,	oturma	
odası,	mutfak,	sünnet	oda-
sı;	ikinci	bölümü	gelin	başla-
rı,	Osmanlı	sikkeleri,	elyaz-
ması	kitaplar	ve	yazı	takım-
ları;	üçüncü	bölüm	Osmanlı	
savaş	araçları	ile	bölgeye	ait	
kilim,	halı,	heybe	ve	benzeri	
dokumalara	ayrılmıştır.	İç	kı-
sımdaki	koridordaki	vitrinler-
de	ise	elişleri,	çini	ve	porse-
len	eşyalar	sergilenmektedir.	
Konak	Meydanı	–	İzmir

İzmir Atatürk Müzesi

Kordon'daki	iki	katlı	yapı	
1862	yılında	tüccar	Takfor	
Efendi	tarafından	konut	ola-
rak	yaptırılmıştır.	Tarihi	bina	
1927	yılında	Belediye	tara-
fından	Atatürk'e	armağan	
edilmiş,	Atatürk	İzmir'e	gel-
diği	zaman	bu	evde	kalmış	
ve	çalışmalarını	burada	sür-
dürmüştür.	Bina	1941	yılın-
da	müzeye	dönüştürülmüş-
tür.	Atatürk	Müzesi'nin	bu-
lunduğu	üst	katta,	tablolar,	

büyük	boy	aynalar,	mobilya	
ve	bronz	döküm	saat	salonu	
yer	almaktadır.	Salona	açı-
lan	soldaki	odalar	Atatürk'ün	
banyosu,	yatak	odası,	çalış-
ma	odası,	kütüphane	ve	ye-
mek	odası	olarak	düzenlen-
miştir.	

Atatürk	Caddesi	No.	24,
Alsancak	-	İzmir
Tel	:	(0232)	464	80	85
Pazartesi	dışında	her	gün;
kışın	08.00-17:00
yazın	08.30-17.30
arasında	açık.

İzmir Tarih ve Sanat 
Müzesi
Müze,	üç	ayrı	binada	ve	üç	
ayrı	bölümden	oluşmakta-
dır.	Girişte	sağdaki	bina,	taş	
eserlere,	ortadaki	bina	se-
ramik	eserlere	ve	solda-
ki	bina	da	değerli	eşyala-
ra	ev	sahipliği	yapmakta-
dır.	Taş	eserler	bölümünde	
İzmir	ve	yakın	çevresinde-
ki	ören	yerlerinden	heykeller,	
kabartmalar	sergilenmekte-
dir.	Agora'da	gün	ışığına	çı-
kartılan	Demeter,	Poseidon	
ve	Artemis	heykel	grubu	gö-
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rülmeye	değerdir.	Seramik	
eserler	bölümünde	ise,	baş-
ta	Smyrna	Tepekule	höyüğü	
olmak	üzere,	İzmir	çevresin-
deki	tarih	öncesi	yerleşimler	
Baklatepe,Kocamıştepe,	Pı-
nartepe	ve	Limantepe'den	
buluntular	ve	seramik	parça-
ları	sergilenmektedir.	Değer-
li	Eserler	Bölümü'nde	Arkaik,	
Helenistik,	Roma	ve	Bizans	
dönemlerine	ait	altın,	gümüş	
ve	değerli	taşlardan	yapıl-
mış	süs	eşyaları,	cam	eşya-
lar,	sikkeler	bulunmaktadır.	
Kültürpark
İzmir	Tel.	0.232.445	78	76
Pazartesi	dışında	her	gün;
kışın	08.00-17:00
yazın	08.30-17.30	arasın-
da	açık.

İzmir Ticaret Tarihi 
Müzesi
İzmir	Ticaret	Odası	tarafın-
dan	kurulan	müze,	Oda'nın	
birinci	katında	ve	yaklaşık	
300	metrekarelik	bir	alan-
da	yer	almaktadır.	Müze-
ye	girildiğinde	tam	karşıda	
M.S1.	yy'a	ait	bir	ticaret	ge-
misi	maketi	göze	çarpmak-
tadır.	Vitrinlerde	tarih	öncesi,	
Arkaik,	Helenistik,	Roma	ve	
Bizans	dönemlerine	ait	sera-
mikler,	toprak	heykelcikler,	
mühürler,	cam	eserler,	al-
tın,	gümüş	ve	bronzdan	sik-
keler	kronolojik	sırayla	ser-
gilenmektedir.	Müzede,	Os-
manlı	dönemi	ticaret	haya-
tına	ait	kantarlardan	hesap	
makinelerine,	son	dönem	İz-
mir	ticaretine	ait	fotoğrafla-
ra	da	yer	verilmektedir.	1923	

yılında	yapılan	İzmir	İktisat	
Kongresi'ne	ait	fotoğraflar	
özel	bir	bölümde	sergilen-
mektedir.
İzmir	Ticaret	Odası,	
Atatürk	Cd.	No.	126,	1.	Kat	
Pasaport	-	İzmir
Tel:	(0.232)	441	77	77
Hafta	sonları	hariç
08.30-17.30	arasında	açık.	
Müzeye	giriş	ücretsiz.

Ahmet Piriştina Kent 
Arşivi ve Müzesi
İzmir	Büyükşehir	Belediyesi
tarafından	Çankaya’daki	ta-
rihi	itfaiye	binasının	restore	
edilmesiyle	oluşturulan	İzmir	
Kent	Arşivi	ve	Müzesi’	nde	
8.500	yıllık	geçmişiyle	farklı	
uygarlıklara	ev	sahipliği	ya-
pan	İzmir’in	geçmişine	ışık	
tutan	binlerce	belge	sergi-
lenmektedir.
Şair	Eşref	Bulvarı,	No.	1/A	
Çankaya	-	İzmir	
Tel.	0.232.	441	61	78-	441	
69	39
Faks:	0	232	441	30	39
Her	gün	10:00-18:00	saatleri	
arasında	açık.
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Tarihi Havagazı
Fabrikası
Fransızlar	tarafından	1862	
yılında	inşaatına	başla-
nan	ve	1902	yılından	itiba-
ren	İzmir’in	aydınlatılmasını	

sağlayan	Havagazı	Fabrika-
sı,	Büyükşehir	Belediyesi	ta-
rafından	aslına	uygun	olarak	
restore	edilmiş	ve	Kültür	ve	
sanat	merkezi	olarak	hizmet	
vermeye	başlamıştır.		
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İzmir	Devlet	Resim	ve	Hey-
kel	Müzesi,	1952	yılında	Kül-
türpark	içinde	galeri	olarak	
açıldı.	Müzenin	galeri	bö-
lümü	Kültürpark	eski	İtal-
yan	pavyonunda,	idari	bö-
lüm,	atölye,	sergi	salonu	ve	
kütüphane	ise	Konak’taki	
ana	binada	bulunmaktadır.	
Müzede	400’den	fazla	eser	
(yaklaşık	350	resim,	25	hey-
kel,	12	seramik	ve	24	baskı	
resim)	yer	almaktadır.	Kolek-
siyonda	Şeker	Ahmet	Paşa,	
Hoca	Ali	Rıza,	Hikmet	Onat,	
İbrahim	Çallı,	Elif	Naci,	Bala-
ban,	Nedim	Günsur,	B.	Rah-
mi	Eyüboğlu	gibi	büyük	us-
taların	eserlerinin	yanısı-
ra,	çeşitli	dönemlerden	seç-

kin	sanatçıların	yapıtları	da	
bulunmaktadır.		Atölyelerde	
ise	desen,	yağlıboya,	sera-
mik,	suluboya,	heykel	ve	ge-
leneksel	el	sanatları	kursları	
düzenlenmektedir.	

Kültürpark Eski İtalyan 
Pavyonu - İzmir
Tel:	0.232.	441	41	92
Pazartesi	dışında	her	gün;
08.30-17:30	arasında	açık.	

Merkez Galeri, Atölye, 
Kütüphane
Mithatpaşa	Cd.	94	
Konak	-	İzmir
Tel:	(0.232)	482	03	93
Pazartesi	dışında	her	gün;
08.30-17.30	arasında	açık.

İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi
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İzmir’in	alışveriş	hayatının	en	
önemli	merkezi,	tarihi	Keme-
raltı	Çarşısı’dır.	Çeşitli	kol-
larda	yaklaşık	11	bin	es-
nafın	bulunduğu	Kemeral-
tı	Çarşısı,	Konak	ilçesi	sınır-
larında	bulunmaktadır.		Es-
kinin	gizemli	tonoz	ve	kub-
beli	dükkânlarının	sayısı	ol-
dukça	azalsa	bile,	modern	
iş	merkezleri,	mağazala-
rı,	sinemaları	ve	kafeterya-
ları	ile	sokakları	günün	her	
saati	canlı,	her	türlü	alışve-
rişin	yapılabileceği	bir	site	
görünümündedir.	Bu	kapa-
lı	ve	açık	mekanlardan	olu-
şan	çarşıda	geleneksel	Türk	
el	sanatlarından	seramikler,	
çini	panolar,	ahşap	ürünler,	
tombaklar,	halı	ve	kilimler,	
deri	ürünlerinin	her	çeşidi-
ni	bulmak	mümkündür.	
Kemeraltı’nın	yanı	
sıra	Alsancak	ve	I.	
Kordon’da	da	
alışveriş	im-
kanı	var-
dır.	Tarihi	
Gümrük	Bina-
sının	bulunduğu	

yerde	inşa	edilen	Konak	Pier	
alışveriş	merkezinde	seçkin	
mağazalar	yer	almaktadır.	

Ayrıca	Karşıyaka	Çarşısı	da	
kent	merkezindeki	alışverişin	
önemli	mekanlarındandır.

Seçkin Alışveriş 
Merkezleri
İzmir’de	çok	sayıda	mağa-
zaya	ve	bilişim	sektörüne	ev	
sahipliği	yapan	dev	alışve-
riş	merkezleri	de	bulunmak-
tadır.	Balçova’da	Kipa,	Mig-
ros,	Agora,	Palmiye	Alışve-
riş	Merkezi,	Medya	Markt,	
Teknosa,	Bornova’da	Forum	
Bornova	ve	İKEA,	Koçtaş,	
Çiğli’de	ise	Carrefour-Sa,	
Ege	Park,	Darty	ve	Kipa	

alışveriş	merkezleri
bulunmaktadır.	

Çiğli’de	ise	geçti-
ğimiz	günlerde	

hayata	ge-
çen	Sillion	
Alışveriş	

Merkezi	hiz-
met	vermektedir.

İzmir’in alışveriş hayatı
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	İzmir’in	en	az	8000	yıllık	bir	
tarihe	sahip	olduğunu,
	Dünya’nın	3.büyük	Heyke-

li	olan	Mevlana	Heykeli’nin	
Buca-	İzmir’de	olduğunu,
	Iliada	ve	Odysseus”un	ya-

zarı	Homeros’un	İzmir’li		
olduğunu,
	İncil’de	sözü	edilen	“Yedi	

Kilise”den	üçünün	İzmir	ili		
sınırları	içinde	olduğunu,
	Dünyanın	Yedi	Harikasından	

biri	olan	Artemis	Tapınağı’nın	
Selçuk’ta	olduğunu,
	Parşömen	kağıdının	

Bergama’da	keşfedildiğini,
	Eski	dönemlerde	Foçalıla-

rın	50	kürekli	ve	500	yolcu	ta-
şıyan	tekneler	inşaa	ettiklerini,
	Eski	Foçalıların	Batı	

Akdeniz’de	bir	çok	koloni	kur-
duklarını,	bunlardan	bazılarının	
İtalya’da”Velia”,		
İspanya’da	“Ampurias”	ve	
Fransa’da	“Marsilya”	olduğunu,
	Tanrıça	Athena	adına	inşa	

edilen	ilk	tapınağın	İzmir’de	in-
şaa	edildiğini,
	Filozof	ve	şair	olan	

Xenophanes’in	İ.Ö.	6.	yy’da	
Kolofon’da	yaşadığını,
	“Bir	nehirde	iki	kez	yıkanıl-

maz”	diyerek	her	şeyin	de-
ğiştiğini	söyleyen	ünlü	filo-
zof	Heraklit’in	(İ.Ö	540-480)	
Efes’te	yaşadığını	
	Filozof	Anaxagoras’ın	

(İ.Ö.500-428)		
Clazomenae’de,	(bugünkü	
Urla)	yaşadığını,
	Eski	çağın	ünlü	heki-

mi	Galen’in	(İ.Ö.131-210)	
Bergama’da	yaşadığını,
	Meryem	Ana	için	yapılan	ilk	

kilisenin	Efes’te	olduğunu,	
	İncil’in	dört	yazarından	biri	

olan	St.	John’un	Selçuk’ta	öl-
düğü	ve	burada	gömüldüğünü,	
	Mısır	Kraliçesi	Kleopatra’nın	

188	yılının	kışını	Antonius	ile	
birlikte	Efes’te	geçirdiğini,
	Fransız	yazar	ve	şairlerden	

Lamartine,	Chateubriand,	The-
ophile	Gautier,	and	Gustave	
Flaubert’in	İzmir’i	ziyaret	ettik-
lerini,
	Papa	VI.	Paul’un	1967,	Papa	

II.	John’un	1979	ve	Papa	XVI.	
Benedict’in	2006	yılında	Mer-
yem	Ana	Evini	ziyaret	ettikleri-
ni,
	Uluslararası	“İzmir	Festiva-

li”	kapsamında	Ray	Charles,	
Paco	De	Lucia,	Joan	Baez,	
Martha	Graham	Dance	Com-
pany,	Tanita	Tikaram,	Jeth-
ro	Tull,	Leningrad	Philarmony	
Orchestra,	Chris	De	Burg,	
Sting,	Moscow	State	Philar-
mony	Orchestra,	Julio	Iglesi-
as,	Jan	Garbarek,	Red	Army	
Chorus,	Academy	of	St.	Martin	
in	the	Field,	Kodo,	Chick	Co-
rea,	Elton	John,	Bryan	Adams		
ve	James	Brown’un		
İzmir’e	geldiklerini,
	Ünlü	şarkıcı	Dario	

Moreno’nun	Izmir’de	yaşadığını,
	Bademler	köyünün	

Türkiye’de	tiyatroya	sahip	ilk	
ve	tek	köy	olduğunu	biliyor-
muydunuz?	

Bunları biliyor muydunuz
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Aliağa
Balçova
Bayındır
Bergama
Beydağı
Bornova
Buca
Karabağlar
Ceşme
Çiğli
Dikili
Foça
Gaziemir
Güzelbahçe
Karaburun

Karşıyaka
Bayraklı
Kemalpaşa
Kınık
Kiraz
Konak
Menderes
Menemen
Narlıdere
Ödemiş
Seferihisar
Selcuk
Tire
Torbalı
Urla

İzmir’in İlçeleri
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Balçova
Balçova İzmir kent merkezinde bulunan 
jeotermal kaynaklarıyla zengin bir ilçedir. 
Doğusunda Konak, batısında ve 
güneyinde Narlıdere ilçeleri, kuzeyinde ise 
İzmir Körfezi yer almaktadır. İlçenin 6 km 
doğal sahil şeridi bulunmaktadır.  

B
a

lç
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va
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Balçova

Balçova 
Kaplıcaları
Adnan	Menderes	
Havalimanı'na	25	km.	uzak-
lıkta,	şehrin	gürültüsünden	
uzak	Balçova	kaplıcaları	ya	
da	tarihteki	adıyla	Agamem-
non	kaplıcaları,	geçmişten	
günümüze	şifalı	sularıyla	bir	
tedavi	merkezi	niteliği	taşı-
maktadır.	Burası	antik
dönemden	kalma	bir	kap-
lıcadır.	Adını	Miken	Kra-
lı	Agamemnon'dan	almış-
tır.	Bir	söylenceye	göre	

Agamemnon'un	güzel	kızı	
bir	gün	çok	hastalanır,	bütün	
vücudunu	yaralar	sarar.	Za-
manın	hekimleri	kızı	iyileşti-
remez.	Agamemnon	bu	du-
rumda,	hastalığın	kendi	or-
dusuna	bulaşmaması	için	kı-
zını	Balçova	kaplıcalarının	
bulunduğu	yere	zincirlerle	
bağlatarak	ölüme	terk	eder.	
Hasta	kız	buradaki	kaplıca	
suyundan	içer.	Çamurlara	
sürünür	ve	21	gün	sonra	iyi-
leşir.	Eskisinden	daha	güzel,	
daha	sağlıklı	ve	daha	dinç	
olur.	Bir	başka	söylenceye	
göre	ise;	Agamemnon	uzun	
süren	savaşlardan	sonra	ya-
ralı	ve	hasta	askerlerini	bir	
kahinin	önerisi	üzerine	bura-
ya	getirmiş	ve	şifa	bulmala-
rını	sağlamıştır.	Kaplıcalar-
da	Balçova	Termal	Tesisleri	
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günübirlik	ya	da	konaklama-
lı	olarak	yerli	ve	yabancı	tu-
ristlere	hizmet	vermektedir.	
Balçova	Termal	Tesisleri	ve	
buradaki	Fizik	Tedavi	ve	Re-
habilitasyon	Merkezi;	yetiş-
miş	profesyonel	elemanları,	
hijyen	ortamı,	mimari	yerle-
şimi	ve	tedavi	kapasitesi	ba-
kımından	uluslararası	stan-
dartları	sağlayan	Türkiye'nin	
en	büyük	Termal	Otel	ve	Te-
davi	Merkezidir.	Balçova	

Termal	Tedavi,	Teşhis	Mer-
kezi	bünyesindeki	Fizik	Te-
davi	Merkezi	Türkiye'nin	ve	
özellikle	Avrupa'nın	bu	konu-
daki	en	büyük	ve	en	saygın	
sağlık	merkezlerinden	birisi	
olup	romatizmal,	ortopedik,	
nörolojik	hastalıklar	ve	has-
talıklara	bağlı	gelişen	komp-
likasyonlara	yönelik	bilimsel	
olarak	çalışan	bir	Tedavi	Re-
habilitasyon	ve	Kaplıca	Mer-
kezidir.
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Fizik Tedavi Merkezinde 
Tedavi Edilen Hastalıklar
•Kireçlenmeler
•İltihabi	eklem	hastalıkları	(Romatoit,	artrit,	
Ankilozan,Spondilit	vb.)
•Çocukluk	yaşı	romatizmaları,
•Kas	romatizmaları
•Bel-	boyun	fıtık	ve	ağrıları,
•Ayrıca	ortopedik	ve	nörolojik	rehabilitasyon	ile	sağlıklı	
zayıflama	programları	uygulanmaktadır.	İlçenin	büyük	
bölümü	jeotermalle	ısınmaktadır.	Dünyanın	yükselen	
alternatif	enerji	kaynaklarından	jeotermal,	Balçova’nın	
büyük	bölümünün	ısınmasını	da	sağlamaktadır.
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ÇeşmeYeryüzü cenneti
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Ege	Bölgesi’nde,	İzmir	iline	
bağlı	Çeşme	ilçesi,	80	kilo-
metre	uzaklıkta	Anadolu’nun	
batıdaki	en	uç	noktasıdır.	
Yüzölçümü	2601	km2.	De-
niz	seviyesinden	yüksekli-
ği	5	m,	Doğu’dan	Urla	ilçe-
si,	güneyden	ve	batıdan	Ege	
Denizi,	kuzeyden	ise	Kara-
burun	ilçesi	ile	komşu	olan	
Çeşme’nin	Yunanistan’a	
bağlı	Sakız	Adası’na	uzaklı-
ğı	8	mildir.	Çeşme’de	dağ-

ların	denize	dik	inmesi,	gör-
kemli	doğal	güzellikler	ya-
ratmaktadır.	Arazi	genellik-
le	taşlık	ve	kayalık	tepelerle	
kaplı	olup,	tepelerin	arasın-
da	küçük	ovacıklar	yer	alır.	
Sayısız	koyları,	berrak	deni-
zi,	güneşi,	ince	kumları,	de-
niz	içinde	kaynayan	kükürtlü	
suları,	yarımadanın	29	km	yi	
bulan	kıyıları	boyunca	dağıl-
mıştır.	Çeşme’nin	20’ye	ya-
kın	kumsalı	bulunmaktadır.
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Ulaşım
Çeşme,	kara,	deniz	ve	ha-
vayolu	aracılığıyla	çok	kolay	
ulaşılabilen	bir	tatil	merkezi-
dir.	Karayolu	ile	gelen	turist-
ler	isteğe	göre,	İzmir’den	77	
km’lik	asfalt	sahil	yolundan	
Urla’ya	kadar	denizle	içiçe	
bir	yolculukla	Çeşme’ye	ula-
şabilir.	Bunun	yanında	80	
km’lik	modern	otoyoldan	da	
rahatça	Çeşme’ye	varılabilir.	
Çeşme’ye	çalışan	otobüsler	
turizm	mevsiminin	en	kala-
balık	günlerinde	dahi	ihtiyacı	
rahatlıkla	karşılar.	İzmir’den	
Işıkkent	Terminali’nden	ya	
da	Üçkuyular	Terminali’nden	
otobüs	ve	dolmuşlar	kal-
kar	Denizyolu	ile	Çeşme’ye	
gelen	turistler	için	Çeşme-
Sakız	Adası	arasında	feribot	
seferleri	düzenlenmektedir.	
Yunanistan’dan	Çeşme’ye	
deniz	yolu	ile	giriş	yapan	tu-
ristler,	Sakız	Adası	(Chi-
os)	Çeşme	arasında	çalışan	

Türk	ve	Yunan	feribotlarıyla	
taşınır.	Ada	ile	Çeşme
arası	bir	saattir.	Ayrıca	
Türkiye’den	çıkış	yapacak	
olan	turistler	için	Çeşme’-
den	İtalya’nın	Bari,	Birindisi	
Limanlarına	yolcu	taşımacılı-
ğı	mevcuttur.
Havayolu	ile	Çeşme’ye	ge-
len	turistler	önce	İzmir’e	ge-
lir.	Uçakla	gelindiği	takdir-
de,	İzmir	Adnan	Menderes	
Hava	Limanı’na	inilir.	Havaş	
ve	Belediye	servisleri	ile	Üç-
kuyular	Otobüs	Garı’na	geli-
nir,	buradan	da	Çeşme	oto-
büslerine	binilerek,	rahat-
ça	Çeşme’ye	ulaşılabilir.	Ay-
rıca	Çeşme’ye	91	km’lik	me-
safedeki	Adnan	Menderes	
Hava	Limanı’ndan	Gaziemir’i	
geçtikten	sonra	İzmir-Çeşme	
otobanına	bağlanan	otoyol	
ile	şehir	trafiğine	girmeden,	
45	dakikada	rahatça	ulaşım	
sağlanabilir.

 38

Ç
e

ş
m

e



Tarihi yerler
Erythrai
Kent	merkezinin	20	kilomet-
re	kuzeydoğusunda	kalan	Il-
dırı	köyünün	antik	dönem-
deki	adı	Erythrai’dir.	Kent-
te	ele	geçen	bulgular	bu	yö-
rede	ilk	Tunç	Çağı’ndan	bu	
yana	yerleşimin	olduğunu	
gösterir.	MÖ.	3.	yüzyıl	sonla-
rında	yapıldığı	sanılan	akro-
polün	kuzey	yamaçlarında-
ki	antik	tiyatro	kısmen	toprak	
altından	çıkarılmıştır.	Arkeo-
lojik	açıdan	büyük	değer	ta-
şıyan	Erythrai,	Çeşme’nin	en	
önemli	simgelerinden	biri	ol-
muştur.

Çeşme Kalesi
1508	yılında	Osmanlı	Padi-
şahı	2.	Beyazıt’ın	yaptırdı-
ğı	kale	Çeşme’nin	en	önem-
li	tarihsel	mirası	olarak	bi-
linir.	Osmanlı	Mimarisi’nin	
tüm	özelliklerini	taşıyan	
Kale’nin	önünde	Rusya’ya	
karşı	Çeşme	Savaşı’nı	yöne-
ten	1770’te	Kaptan-ı		Derya-
lığa	getirilen	Cezayirli	Hasan	
Paşa	Heykeli	yer	almaktadır.	
Çeşme	Termal	Çeşme’nin	
termal	sularının		sağlık	üze-
rinde	olumlu	etkileri	kanıtlan-
mıştır.	Çeşme	termal	suları	
tuzlu	termal	özelliğine	sahip	
olup	bu	suyun	romatizmal	ve	
ağrılı	kas	eklem	hastalıkla-
rında	ağrı	kesici	özelliği	çok	
yüksektir.	İstanbul	Üniversi-
tesi	Hidroklimatoloji	ve	ABD	
Tıbbi	Ekoloji	birimlerinin	or-
tak	bilimsel	çalışmalarında	
bu	özellikler	kanıtlanmıştır.	
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Çeşme’nin	sürekli	rüzgar	al-
ması	havanın	uyarıcı,	oksi-
jen	basıncı	yüksekliği	ve	te-
miz	olması	bölgeyi	dağ	turiz-
minin	iklimsel	avantajlarına	
sahip	kılar.	Güneş	ışınların-
dan	kontrollü	olarak	faydala-
nıldığı	zaman,	çocuk	gelişi-
mini	arttırıcı,	kemik	erimeleri-
ni	ve	ostreapozları	tedavi	et-
kileri	vardır.	Çeşme’nin	deniz	
kumu	ince	silisyum	parçacık-
larından	oluştuğu	için	güneş	
ışığını	yansıtma	özelliği	faz-
ladır.	Çeşme,	Talassoterapi	
(Deniz	suyu	ve	güneşten	ya-
rarlanılarak	yapılan	kür	uy-
gulamaları)’	ye	uygundur.

Kaplıcaları
İzmir-Çeşme	yolu	üzerinde	
ve	Çeşme’ye	5	km	uzaklık-
taki	deniz	kıyısında	bulunan	
Çeşme	Ilıcaları	plajı	ve	ılıcası	
aynı	yerde	olan	dünyanın	en	
ilginç	ve	zor	bulunur	ılıcala-
rından	biridir.	Suların	sıcak-
lığı	58	derece	dolayındadır.	
Çeşitli	hastalıklarda	yarar-
lı	olmaktadır.	Kaplıca	civarla-
rında	modern	konaklama	te-
sisleri	mevcuttur.

Yatçılık
Adını	bölgedeki	çok	sayıda	
su	kaynağından	alan	Çeşme	
yarımadası	yatçılar	için	de	
bulunmaz	bir	fırsattır.	Mayıs	
ve	Eylül	arasındaki	dönemde	
iklim	koşulları	yatçılara	elve-
rişlidir.	Çeşme	Limanı’nın	ya-
nındaki	balıkçı	barınağının	
genişletilmesi	ile	400	yat	ka-
pasiteli	bir	marinaya	dönüş-
türülmesi	Çeşme’yi	tüm	yıl	
boyunca	yat	hizmetlerinden	
yararlanabilecek	konuma	
ulaştırmıştır.
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Yemeden dönmeyin

Balık
Çeşme’ye	gelip	de	deniz	mahsüllerinden	
tatmamak	olmaz.	Özellikle	barbun,	ahta-
pot,	çipura,	mercan,	karides,	istakoz	lezzeti	
Çeşme’de	bir	başkadır.

Sakız
6000	yıl	önce	ilk	kez	Çeşme’de	bulunan	
sakız	ağaçları	görülmeye	değerdir.	Bu	

ağaçlardan	lezzetli	aromasıyla	sakız	reçeli	
ve	eşsiz	sakız	rakısı	yapılır.	Çeşme	sahille-
rinde	sakızlı	dondurma	yiyerek	serinleme-

nin	keyfine	ise	doyum	olmaz.

Kumru
Çeşme’nin	ünlü	ekmek	arası	yiyeceği	kum-
runun	özelliği,	farklı	bir	hamurdan	yapılan	
ekmeğinin	şeklinin	kumru	kuşuna	benze-
mesidir.	Açlığını	bir	simitle	geçiştirmek	is-
temeyen	herkesin	müdavimi	olduğu	kum-
runun	lezzetli	şöhreti	neredeyse	tüm	ülke-
ye	yayılmıştır.
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Dalış
Çeşme’de	deniz	suyunun	or-
talama	sıcaklığı	18.5	dere-
ce	olması	ve	yılın	en	az	7	ayı	
boyunca	denize	girebilme	
olanağı,	dalış	yapılacak	gü-
zel	manzaralı	doğal	ortamla-
rın	da	çokluğu	tüm	dalgıçları	
Çeşme’ye	çeker.	Dalış	spor-
ları	için	çok	uygun	olan	Çeş-
me	oldukça	zengin	bir	kara	
ve	deniz	habitatına	sahiptir.	
Sualtı	avcılığına	ve	sualtı	fo-
toğrafçılığına	meraklı	olanlar	
için	inanılmaz	fırsatlar	sunan	
Çeşme	denizinin	en	önem-
li	özelliği	yüzey	ve	dip	sular-
daki	akıntıların	sudaki	bula-
nıklığı	önlemesidir.

Plajlar, 
Beach Clublar
29	km’lik	Çeşme	kıyı	şeridi	
boyunca	görülen	birbirinden	
güzel	plajların	her	biri	ayrı	
bir	keyif	vermektedir.	Terte-
miz	denizi,	eşine	az	rastla-
nır	yumuşacık	kumsalları	ve	
bunalmadan	istenilen	bronz-
luğa	ulaşılabilecek	güneşiy-
le	turistleri	adeta	kucakla-
maktadır.	Ege	yaşantısının	
ve	doğal	güzelliklerinin	top-
landığı	bir	yöre	olan	Çeş-
me	plajalarında	ayrıca	kam-
ping	için	de	uygun	alanlar	
vardır.	Çeşme’nin	yaklaşık	
5	km	uzunluğundaki	Boyalık	
Koyu’nun	kuzey	rüzgarlarına	
kapalı	en	sakin	plajı	Sakin	
Deniz	(Aya	Yorgi)’dir.	Gün-
düz	saatlerinde	güneşin	ve	
rüzgarın	bütün	nimetlerinden	
faydalanılmasını	sağlayan	
Çeşme	plajları	gece	saatleri-
ne	doğru	büyük	birer	beach	
club’a	dönüşmektedir.	Müzik	
eşliğinde	akşam	serinliğinde	
de	denizin	ve	kumsalın	ta-
dını	çıkarmak	isteyen	turist-
lerin	her	türlü	ihtiyacına	kar-
şılık	vermektedir.	Eşek	Ada-
sı	etrafında	birçok	dalış	nok-
tası	olmasına	rağmen,	ya-
rık	kaya	noktası,	adanın	en	
güzel	yeridir.	Derinlik	50-60	
metreye	kadar	inebilmekte-
dir.	Özellikle,	üstü	20	metre-
lerden	başlayıp	dibi	40	met-
relere	kadar	inen	doğu	du-
varı,	her	dalgıcın	görmek	is-
teyeceği	bir	yerdir.
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Rüzgar Sörfü - 
Uçurtma Sörfü
Avrupa’nın	sörf	bölgeleri	
arasında	en	ilginci	ve	çeşit-
lilik	sunan	bölgesi	kuşkusuz	
Alaçatı’dır.	Akıntının	rüzgarla	
aynı	yönde	olması	sörfçüle-
re	büyük	kolaylık	sağlamak-
tadır.	Alaçatı-Çark	plajında	
toplam	6	tane	sörf	okulu	

bulunmaktadır.	Alaçatı	her	
yıl	Dünya	ve	Avrupa	Wind-
surf	Şampiyonalarına	da	ev	
sahipliği	yaparak	ve	bir	çok	
ülkeden	yüzlerce	sporcuyu	
ağırlamıştır.	Çiftlikköy	Pırlan-
ta	Plajı’nda	ise	Windsurf’un	
yanısıra	Kitesurf	Merkezi		de	
bulunmaktadır.

Alaçatı,	güzel	kumsalı,	sör-
fe	uygun	rüzgarlı	koyu	ve	taş	
binalardan,	parke	taşlı	so-
kaklardan	oluşan	köy	mer-
keziyle	şirin,	sakin	ve	bir	
çok	farklı	ilgi	alanına	yanıt	
verebilen	bir	Ege	koyudur.	
Çeşme’nin	tek	beldesi	konu-
mundaki	Alaçatı,	tarihsel	iz-
lerinin	yanısıra	tahıl	öğütül-

mesinde	yeni	teknolojilerin	
kullanılması	ile	işlevlerini	yi-
tiren	yeldeğirmenlerinin	bir	
kısmı	restore	edilmiş	ve	kafe	
ve	restoran	olarak	kullanıl-
maktadır.	Yörenin	en	önem-
li	özelliği	olan	taş	evler,	pon-
za	taşıyla	yapılmış,	yazın	sı-
cağı,	kışın,	ise	soğuğu	ge-
çirmez.

Alaçatı
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Urla
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Urla,	İzmir	il	merkezine	35	
km	uzaklıktadır.	Doğusunda	
Güzelbahçe	ve	Seferihisar,	
batısında	Çeşme,	kuzeyba-
tısında	Karaburun,	kuzeyin-
de	ve	güneyinde	Ege	Deni-
zi	ile	sınırlanmıştır.	Bu	şirin	
ilçe	çok	uzun	bir	sahil	şeri-
dine	sahiptir.	Yüksek	öğre-
tim	kurumları	açısından	zen-
gin	olan	ilçede,	İzmir	Yüksek	
Teknoloji	Enstitüsü,	Ege	Üni-
versitesi	Su	Ürünleri	Fakülte-
si	ve	Dokuz	Eylül	Üniversite-
si	Deniz	İşletmeciliği	ve	Yö-
netimi	Yüksekokulu	bulun-
maktadır.	6.000	yaşında	hö-
yük	doğa	ve	tarihin	kucak-
laştığı	Urla’da	yapılan	arke-
olojik	araştırmalarda	İske-
le	Mahallesi’ndeki	Limante-
pe	Höyüğü’nün	M.Ö	6.	bin	
yıla	tarihlenen	bir	merkez	ol-
duğu	ortaya	çıkarılmıştır.	Bu-
luntuların	en	önemlilerinden	
birisi	de	Liman	olup,	tarihte	
bilinen	en	eski	limandır.	An-
tik	Klazomenai	Kenti	liman	

bölgesinde	yer	almaktadır.	
Kent,	Antikçağ’da	özellikle	
zeytinyağı	üretimiyle	önemli	
bir	ticaret	merkezi	olmuştur.	
Urla,	Aydınoğulları	Beyliği	ile	
1330’lu	yıllarda	ilk	kez	Türk	
egemenliği	ile	tanışmış,	XIV.	
yy.	sonlarında	Osmanlı	top-
raklarına	katılmıştır.	Denizli	
Mahallesi	Camii,	Kamalı	Ca-
mii,	Sungurlular	Camii,	Hacı		
Turan	Kapan	Camii	ve	Fatih	
İbrahim	Bey	Camii	ve	Hacı	
Turan	Şadırvanı	XV.	Ve	XVI.	
yüzyılda	yapılmış	Türk	eser-
leridir.	Urla	kıyıları	ve	önün-
deki	12	ada	ile	İzmir	Körfe-
zi,	en	güzel	şekilde	Urla’nın	
Güvendik	sırtlarından	seyre-
dilmektedir.	Urla	köyleri	de-
nildiğinde;	tiyatrosu	ve	sera-
ları	ile	ünlü	Bademler	Köyü,	
iç	kısımda	kalmasına	karşın	
önemli	ölçüde	turist	çekmeyi	
başaran	Barbaros	Köyü,	kı-
yıdaki	Özbek	ve	Balıklıova,	
Gülbahçe	köyleri	ilk	akla	ge-
lenlerdir.
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12	İyon	kentinden	biri	olan	
Klazomenai	antik	kentin	bir	
kısmı	Urla	kemik	hastane-
sinin	bulunduğu	Karantina	
adası	üzerindedir.	Kent	ka-
rantina	adasının	karşısındaki	
Limantepe'den	batıdaki	Ay-
yıldız	ve	Cankurtaran	tepele-
ri	eteklerine	kadar	yayılm	ak-
tadır.	Yerleşimin	klasik	dev-
re	ait	Nekropolü	(mezarlık)	
Ayyıldız	tepe	ile	Cankurtaran	
tepenin	oluşturduğu	zinci-
rin	batısında	ve	Klazomenai-
Hypkremnos-Erythrai	an-
tik	yolunun	geçtiği	bölge-
de	yer	alır.	Klazomenai	antik	
kentinin	tarih	öncesi	dönemi	

ile	birlikte	klasik	dönemleri-
ni	de	yansıtan	Limantepe,	İs-
kele	mahallesinde,	İzmir-
Çeşmealtı	yolu	tarafından	iki-
ye	bölünmüştür.	Kazılar	so-
nunda,	Erken	Tunç	çağına	
tarihlenen	Ege	dünyasında	
koridorlu	ev	olarak	tanımla-
nan,	siyasi	ve	ekonomik	oto-
riteyi	temsil	eden	saray	ya-
pısının	bir	bölümü	açığa	çı-
karılmıştır.	Yine	aynı	döneme	
ait,	koruma	yüksekliği	6	m’ye	
ulaşan	şehir	suru,	Orta	Tunç	
Çağı'na	tarihlenen	yuvarlak	
tek	mekanlı	evler	(oval	ev)	ile	
bilinen	en	eski	zeytinyağı	işli-
ği	ortaya	çıkarılmıştır.

Klazomenai– Limantepe
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Klazomenai	işliği	kendi	dö-
nemine	ait	küçük	buluntular-
la	birlikte	açığa	çıkarılmıştır.	
Bu	buluntuların	bize	verdiği	
tarihlere	göre	Urla’da	kazısı	
yapılmakta	olan	işlik,	M.Ö.6.	
yüzyılın	ilk	yarısında	kurul-
muştur.
Bu	işlik,	yüzyılın	ortasında	
Persler’in	Lidia	ile	birlikte	
İyon	kentlerini	ele	geçirdik-
leri	dönemde	terk	edilmiş;	
yüzyılın	son	çeyreği	içinde	
yeni	düzenlemelerle	tekrar
kullanılmıştır.	Tüm	yerleşme-

de	de	izlenebildiği	gibi	bu	
tesis,	M.Ö.500
dolaylarında	İyonya	ayaklan-
ması	sırasında	bir	daha	ter-
kedilmiş	ve	daha	sonra	kul-
lanılmamıştır.	M.Ö.	4.	yüz-
yılda	işliğin	bulunduğu	alan	
üzerinde	inşa	edilen	büyük	
bir	yapı	için	gerekli	tesviye	
çalışmaları	sırasında,	kaya	
içine	oyularak	yapılan	tesisin	
içi	doldurulmuş,	üzeri	örtül-
müş	ve	kayaya	oyulmuş	alt	
yapısı	bu	şekilde	günümüze	
kadar	korunup	gelmiştir.

Klazomenai 
zeytinyağı işliği
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Karaburun
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İzmir-Çeşme	karayolunun	
55.	km’sinden	ayrılan	bir	
yolla,	Gülbahçe,	Balıklıo-
va	ve	Mordoğan	yerleşmele-
rinden	sonra	ulaşılan	Kara-
burun	ilçe	merkezi,	aynı	adlı	
yarımadanın	kuzeyinde	yer	
alır.	İzmir'e	100	km	uzak-
lıktadır.	Mordoğan	isimli	bir	
beldesi	ve	13	köyü	bulun-
maktadır.	
Karaburun	yarımadası,	
200'ün	üzerinde	kuş	türü,	
Ada	Martısı	ve	Akdeniz	
foklarının	yaşama	ve	üre-
me	alanlarından	birisidir.	
Nesli	tükenmekte	olan	Ak-

deniz	foklarının	ülkemiz-
de	Foça'dan	sonra	barın-
dığı	ender	yerlerden	bi-
risi	Karaburun	kıyılarıdır.	
Karaburun'un	kıyıları	güzel	
manzaralı	koylarla	bezen-
miştir.	Sıcağıbükü,	Kumbur-
nu,	Çatalkaya,	Mordoğan,	
Ardıç,	Kaynarpınar,	Boyaba-
ğı,	Akbük,	Eşendere,	Saipal-
tı,	Yeniliman	Denizgiren,	Eğ-
riliman,	Dikencik	ve	Geren-
ce	bu	koyların	başlıcalarıdır.	
Nergis	çiçeği	ile	meşhur	Ka-
raburun	halkının	bir	bölümü,	
geçimini	balıkçılık	ve	çiftçi-
likle	sağlamaktadır.

 49



Bergama

 50



Tarihi	zenginlikleri	ile	ken-
timizin	kültürel	turizminin	
önemli	ilçelerinden	birisi	
olan	Bergama,	İzmir’in	kuze-
yinde	Bakırçay	Havzası’nda	
yer	alır.	Doğuda	Kınık,	ba-
tıda	Dikili,	güneyde	Aliağa,	
kuzeyde	ise	Balıkesir	ve	Ma-
nisa	illeri	ile	çevrilidir.	İl	mer-
kezine	uzaklığı	107	km’dir.	
Bergama	ekonomisi	ağırlık-
lı	olarak	tarıma	dayalıdır.	Ve-
rimli	ovalarında	tütün,	pa-
muk,	zeytin	ve	üzüm	yetişti-
rilmektedir.	Kozak	yaylasın-
da	çam	fıstığı	önemli	bir	ge-
lir	kaynağıdır.	Bergama	an-
tik	çağın	önemli	yerleşim	bi-
rimlerinden	birisi	olmuştur.	
Türkiye’nin	ilk	arkeoloji	mü-
zesi	olan	Bergama	Müze-
si,	günümüzde	en	çok	bili-
nen	ve	ziyaret	edilen	müze-
ler	arasında	ler	alır.	Berga-
ma	denildiği	zaman,	öncelik-
le	Akropolis,	Asklepion,	Kı-
zıl	Avlu,	Kleopatra	Güzellik	
Ilıcası	ve	Kozak	Yaylası	akla	

gelir.	İlçe	merkezinde	Arap	
Camii,	Müftü	Camii,	Ulu	Ca-
mii,	Kurşunlu	Camii,	Laleli	
Camii,	Kulaksız	Camii,	Yeni	
Camii,	Küplü	Hamam,	Ta-
baklar	Hamamı,	Koca	Sinan	
Mescidi,	İncirli	Mescit	ve	
Karaosman	Sebili	Türk-İslam	
eserleridir.

Zeus Sunağı
Sunak	M.Ö.	180-160	yılla-
rı	arasında	Galatlara	karşı	
zafer	kazandırdığı	için	Zeus	
adına	yapılmıştır.	Akropoliste	
yer	alan	bu	yapı	II.	Eumenes	
tarafından	inşa	edilmişti.

Dionysos Tapınağı
İyon	düzeninde	yapılmış	ta-
pınaktır.	M.Ö.244’de	yapıl-
mıştır.	Caracalla	dönemin-
de	(M.S.211-217)	büyük	öl-
çüde	mermer	olarak	yeni-
lenmiştir.	Daha	sonra	bura-
da	Caracalla’ya	“Yeni	Diony-
sos”	olarak	tapınılmıştır.
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Tiyatro
10.000	kişilik	tiyatro,	II.	Eu-
menes	döneminde	yapılmış-
tır.	Tiyatro	terasına,	güney-
de	yer	alan	üç	kemerli	kapı-
dan	girilir.	Antik	çağın	en	dik	
tiyatrolarından	biridir.	Sah-
ne	kısmı	Helenistik	dönemde	
ahşaptı	ve	yalnız	oyun	gün-
leri	kuruluyor,	sonra	yeniden	
kaldırılıyordu.	

Allianoi
Paşa	Ilıcası	olarak	anılan	
merkezde	Asklepios’a	adan-
mış	yeni	bir	Asklepion	ortaya	
çıkartılmıştır.	Allianoi,	büyük	
olasılıkla	M.Ö.	2.	yüzyılda	
kurulmuş,	ancak	M.S.	2.	yüz-
yılda	Hadrian	Dönemi’nde	
büyük	bir	bayındırlık	hareke-
ti	yaşamış	ve	hidroterapinin	
uygulandığı	büyük	bir
kült	merkezi	görünümü	ka-
zanmıştır.

Serapis Tapınağı
Hadrianus	(M.S.	117-138)	
zamanında	yapılmıştır.	Kır-
mızı	tuğlalarla	inşa	edilme-
sinden	dolayı	Kızıl	Avlu	ola-
rak	adlandırılmıştır.	Mısır	
Tanrısı	Serapis’e	adanmış	
olan	bir	tapınaktır.
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Akropol
Yukarı	kent	anlamına	ge-
len	Akropolde	üç	ayrı	yer-
leşme	görülür.	Akropolün	en	
yüksek	ve	korunaklı	yerin-
de	kral	sarayları,	tapınaklar	
ve	su	sarnıçları	bulunmakta	
olup	burada	kral	ailesi,	ken-
tin	ileri	gelenleri,	aydınları,	
din	adamları	ve	komutanları	
oturmaktaydı.	Orta	kentte	ise	
tapınaklar,	gymnasiumlar,	
temenoslar	bulunmaktaydı.	
Aşağı	kent	ise	halkın
pazar	alışverişi	yaptığı	bir	
yerleşme	yeri	idi

Kral Sarayları
Helenistik	Çağ	Bergama	kral-
larının	oturdukları	saraylar	ve	
bunlara	bağlı	yapılardırBer-
gama	Antik	Kenti’nde	yapılan	
kazılarda	ele	geçen	seramik	
parçalarından	burada	Arkaik	
dönemde	bir	yerleşim	olduğu	
anlaşılmaktadır.	

Bergama	kelime	olarak	
“sarp	kayalık”	anlamına	gel-
mektedir.	Bergama,eski	
dünyanın	başta	gelen	kültür	
merkezleri	arasında	yer	al-
mıştır.	Kentin	zengin	kütüp-
hanesi	çok	ünlüdür.	Akropol-
deki	en	önemli	ve	en	güzel	
yapılar	II.	Eumenes	tarafın-
dan	inşa	ettirilmiştir.	Bu	dö-
nemde	Bergama	mimarlık	ve	
heykeltıraşlık	konusunda	çok	
ileri	gitmiştir.	III.	Attalos	ölü-
münden	önce	bir	vasiyet	ile	
Bergama	Krallığını	Roma	İm-
paratorluğuna	bağışlamış-
tır.	Bergama	Roma	Çağı’nda	
da	önemli	bir	merkez,	Hıris-
tiyanlık	döneminde	bir	pis-
koposluk	merkezi	olmuştur.	
İncil’de	sözü	edilen	Yedi	Ki-
liseden	biri	burada	bulunu-
yordu.	Bizans	Çağı’nda	kent	
yeni	bir	surla	çevrilmiş	ve	bu	
surların	yapılmasında	Hele-
nistik	ve	Roma	kalıntıların-
daki	taş	bloklar,	heykeller	
ve	kabartmalar	kullanılmıştır.	
M.S	716’da	bir	süre	Araplar	
tarafından	işgal	edilen	kent	
1330	yılında	Türklerin	eline	
geçmiştir.

Athena Tapınağı
Dor	düzeninde	bir	yapı	olup	
Bergama’nın	en	eski	tapına-
ğıdır.

Agora
Akropolün	güney	ucunda,	
Zeus	Sunağının	hemen	altın-
da	Bergama’nın	yukarı	Ago-
rası	bulunmaktaydı.
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Bergama 
Kütüphanesi
II.	Eumenes	zamanında	ya-
pılmıştır.İçinde	200.000	cilt	
kitap	bulunan	Bergama	Kü-
tüphanesi,	Antik	Çağın	İs-
kenderiye	Kütüphanesinden	
sonra	ikinci	büyük	kütüpha-
nesidir.	Bu	kitaplığı,	Markus	
Antonius,	Kleopatra’ya	dü-
ğün	armağanı	olarak	ver-
miştir

Parşömen Kağıdı
Bergama’nın	en	önemli	bu-
luşlarından	biri	de	Pergamon	
Kağıdı	anlamına	gelen	“Per-
gaminai	karte”	parşömendir.

Trajan Tapınağı
Bir	teras	üzerinde	yüksel-
mekte	olan	Trajan	Tapınağı	
Hadrian	tarafından,	selefi	
Trajan	için	yaptırmıştır.	

Asklepion
Yapılan	kazılarda	da	kutsal	
yerin	M.Ö.4.	yüzyıldan	beri	
var	olduğu	ve	Helenistik	Dö-
nemde	geliştiği	saptanmıştır.
Askepios	Sağlık	ve	hekimlik	
tanrısıdır.Asklepios’un	yeri	
anlamına	gelen	Asklepion’a	
820	m	uzunluğunda	sütun-
lu	bir	yol	ile	ulaşılıyordu.	
Asklepion	üç	tarafı	stoalar-
la	ve	doğu	yanı	çeşitli	yapı-
larla	çevrili	110x130	m	öl-
çüsünde	açık	bir	alandır.	
Asklepion’da	yıkanmaya	ve	
içmeye	ilişkin	üç	havuz	ya	
da	çeşme	bulunmaktadır.Gi-
rişte	solda	bulunan	yapı	

Asklepios	Tapınağıdır.	Üç	
tarafı	galerilerle	çevrili	Askle-
pios	alanın	ortasında	kutsal	
kaynak	yanından	tedavi	
binasına	doğru	tonozlu	ve	
80	m	uzunluğunda	bir	geçit	
bulunur.	Bu	geçitten	tıbbi	ve	
psikiyatrik	tedaviler	için	ay-
rılmış	daire	şeklindeki	yapıya	
geçilirdi.	Geçitte	su	sesi	ve	
telkinlerden	faydalanarak	
hastaların	iyileşmesi	sağlanır-
dı.	Tedavi	binası	iki	katlı	olup	
alt	kat	çok	iyi	korunmuştur.	
Ana	yapı	silindir	şeklinde	
olup	iç	kısmının	çapı	26.5	
metredir.	Bu	yuvarlak	yapının	
çevresini	6	büyük	apsis	
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çevirmektedir.

Kleopatra 
Güzellik Ilıcası
Kleopatra	güzellik	ılıcası	ve	
iki	mermer	havuzlu	tarihi	
önemi	olan	bir	şifalı	su	kay-
nağıdır.	'Eskülap'	banyola-
rı	adı	ile	yüzyıllarca	ününü	
sürdüren	ılıcanın	suların-
da	aşk	iksiri	olduğu	söylen-
mektedir.

Yöresel el sanatları
Bergama-Yunt	Dağı	köyle-
rinin	halı	ve	kilimleri,	tipik	
Ege	dokumaları	olarak	öz-
günlüğünü	korumaktadır.
Dokumalarda	geometrik	
desenlerin	yansıra	bitki	ve	
hayvan	motifleri	işlenmek-
tedir.	Kök	boya	kullanıla-
rak	yapılan	dokumaların	
renkleri	solmaz	ve	desen-
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leri	bozulmaz.	Halı,	kilim,	
heybe,	çorap,	seccadeler-
den	oluşan	Kozak	ve	Yunt	
dokumaları	renkleri,	desen-
leri	ile	diğerlerinden	kolayca	
ayrılmaktadır.	Bergama	
halıları	tüm	dünyada	Holbein	
halısı	olarak	tanınmıştır.

Bergama Kermesi
Türk	sporlarını	ve	eğlence-
lerini,	geleneklerini	yaşa-
tan	bir	etkinlik	olarak	sürdü-
rülen	Bergama	Kermesi,	her	
yıl	Mayıs	ayının	son	haftasın-
da	düzenlenmektedir.	Ker-
mes	süresince,	sergiler	açıl-
makta,	halk	oyunları	göste-
rileri	yapılmakta,	konferans-
lar,	sempozyumlar	düzen-
lenmektedir.

Kozak Yaylası
Bergama	ilçe	merkezine	20	
km	uzaklıktaki	Kozak	Yayla-
sı,	doğal	bitki	örtüsü	zengin-
liği	ve	korunmuş	geleneksel	
yapısıyla	dikkat	çekmektedir.	
Ege	Bölgesi’nin	en	geniş	fıs-
tık	çamı	ormanlarıyla	

kaplı	bu	yaylada	500	aile	
yaylacılık	geleneğini	sür-
dürmektedir.	Çam	fıstığı	
en	önemli	geçim	kaynağı	
olurken	büyük	baş	hayvan-
cılık	da	yapılmaktadır.	Elde	
edilen	süt	yerinde	değer-
lendirilerek	ünlü	Bergama	
peyniri	imal	edilmektedir.	
Yayla	tarihin	ilk	çağlarından	
beri	yerleşime	sahne	olarak	
kültürel	değerleri	ile	de	dik-
kat	çekmektedir.
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Selçuk
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Antik	çağın	en	önemli	yerle-
şim	birimlerinden	birisi	olan	
Selçuk,	İzmir’in	güneyinde,	
İzmir-Aydın	karayolu	üze-
rinde	yer	alır.	Kuzeyde	Tor-
balı,	Doğuda	Tire,	güney-
de	Germencik	ve	batıda	Ku-
şadası	ile	çevrilidir.	İl	mer-
kezine	uzaklığı	74	km’dir.		İl-
çenin	ekonomisi	ağırlıklı	ola-
rak	turizme	dayalıdır.	Bunun	
yanında	tarım	ve	hayvancı-
lıkta	önemli	bir	gelir	kayna-
ğıdır.	Selçuk’ta	bulunan	ta-
rihi	yapıların	büyük	bir	bölü-
mü	ayaktadır.	Efes	ören	yeri	
ve	Meryem	Ana	Evi,	Türk	ve	
dünya	turizmi	açısından	çok	
önemli	merkezlerden	birisi-
dir.	Efes	Arkeoloji	Müzesi	ül-
kemizin	en	çok	ziyaret	edi-
len	müzelerinin	başında	ge-
lir.	Aydın’ın	turistik	ilçesi	
Kuşadası’na	da	yakın	olan	
Efes	Ören	Yeri	ve	Meryem	
Ana	Evi,	bu	ilçeye	gelen	çok	
sayıdaki	turisti	ağırlamak-
tadır.	Selçuklu	sanatının	en	
önemli	eserlerinden	biri	olan	
İsa	Bey	Camii	Selçuk’tadır.	
Cami,	hem	avlulu	Türk	camii	
tipinin,	hem	de	Anadolu	sü-
tunlu	camilerinin	bilinen	en	
eski	örneğidir.

Efes ören 
yeri ve Müzesi
Efes	kenti’nin	ilk	kuruluşu	
M.Ö.	6000	yıllarına,	Neolitik	
Dönem	olarak	adlandırılan	
Cilalı	Taş	Devri’ne	kadar	
inmektedir.	Son	yıllarda	
yapılan	araştırmalar	ve	
kazılarda	Efes	çev-

resindeki	höyükler	(tarih	
öncesi	tepe	yerleşimleri)	
ve	kalenin	bulunduğu	
Ayasuluk	Tepesi’nde	Tunç	
çağları	ve	Hititler’e	ait	
yerleşimler	saptanmıştır.	
Hititler	Dönemi’nde	kentin	
adı	Apasas’tır.	M.Ö.	1050	
yıllarında	Yunanistan’dan	
gelen	göçmenlerin	de	
yaşamaya	başladığı	liman	
kenti	Efes,	M.Ö.	560	yılında	
Artemis	Tapınağı	çevresine	
taşınmıştır.	Bugün	gezilen	
Efes	ise,	Büyük	İskender’in	
generallerinden	Lysimakhos	
tarafından
M.Ö.	 300	 yıllarında	
k u r u l - muş-
tur.
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Efes
Doğu	ile	Batı	(Asya	ve	Avru-
pa)	arasında	başlıca	kapı	du-
rumunda	olan	Efes	önemli	bir	
liman	kenti	idi.	Bu	konumu	
Efes’in	çağının	en	önemli	po-
litik	ve	ticaret	merkezi	olarak	
gelişmesini	ve	Roma	Devrin-
de	Asia	eyaletinin	başken-
ti	olmasını	sağlamıştır.	An-
cak,	Efes	antik	çağdaki	öne-
mini	yalnızca	büyük	bir	tica-
ret	merkezi	olarak	gelişmesi-
ni	ve	başkent	oluşuna	borç-
lu	değildir.	Anadolu’nun	eski	
anatanrıça	(Kybele)	gelene-
ğine	dayalı	Artemis	kültünün	
en	büyük	tapınağı	da	Efes’de	
yer	alır.	Bu	tapınak	dünya-
nın	yedi	harikasından	biri	ola-

rak	kabul	edilir.	Efes	tarihi	
boyunca	birçok	kez	yer	de-
ğiştirdiğinden	kalıntıları	ge-
niş	bir	alana	yayılır.	Yakla-
şık	8	kilometrekarelik	bir	ala-
na	yayılan	bu	kalıntılar	için-
de	kazı-restorasyon	ve	dü-
zenleme	çalışmaları	yapılmış,	
ziyarete	açık	olan	bölümler-
dir.	Efes	bugün	de	yılda	or-
talama	1,5	milyon	kişinin	zi-
yaret	ettiği	önemli	bir	turizm	
merkezidir
•	Ayasuluk	Tepesi	(İ.Ö.	3.	
bine	tarihlenen	en	erken	yer-
leşim	ile	Bizans	Devrine	ait,	
Hıristiyanlık	dünyası	için	bü-
yük	önem	taşıyan	St.	Jean	
Kilisesi),	
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•	Artemision	(İ.Ö.	9-4.	yüzyıl-
lara	ait	önemli	bir	dini	mer-
kez;	dünyanın	yedi	harikasın-
dan	biri	olan	Artemis	Tapına-
ğı)	Efes’teki	ilk	arkeolojik	ka-
zılar	British	Museum	adına	
J.T.	Wood	tarafından	1869	yı-
lında	başlamıştır.	Wood’un	
ünlü	Artemis	Tapınağını	bul-
maya	yönelik	bu	çalışmaları-
na	1904	yılından	sonra	D.G.	
Hogarthdevam	etmiştir.	Bu-
gün	de	çalışmalarını	sürdü-
ren	Avusturyalıların	Efes’teki	
kazıları	ilk	olarak	1895	yılın-
da	Otto	Benndorf	tarafından	
başlatılmıştır.	Avusturya	Ar-
keoloji	Enstitüsü’nün	1.	ve	2.	
Dünya	Savaşları	sırasında	
kesintiye	uğrayan	çalışmaları	
1954	yılından	sonra	aralıksız	
devam	etmiştir.	Efes’te	Avus-
turya	Arkeoloji	Enstitüsü’nün	

çalışmalarının	yanı	sıra	1954	
yılından	itibaren	Efes	Müze-
si	de	Kültür	Bakanlığı	adına	
kazı,	restorasyon	ve	düzenle-
me	çalışmalarını	sürdürmek-
tedir.	100	yıldan	fazla	bir	sü-
redir	devam	eden	bu	çalış-
malar	ile	bir	yandan	Efes	tari-
hine	ve	Anadolu	arkeolojisine	
yeni	boyutlar	kazandıran	bi-
limsel	sonuçlar	elde	edilmek-
te,	diğer	yandan	kazılar	so-
nucu	açığa	çıkarılan	önem-
li	yapı	ve	anıtlar	restore	edi-
lerek	ayağa	kaldırmakta	ve	
çevreleri	ile	birlikte	düzenlen-
mektedir.	

Efes Müzesi tarafından son 
yıllarda yapılan kazılar
1- Çukuriçi Höyüğü:	Mag-
nesia	kapısının	güneybatısın-
da	bulunmaktadır.	Elde	edi-
len	buluntulara	göre	İ.Ö.	4.	
bine	dek	giden	tarih	öncesi	
yerleşim	ortaya	çıkarılmıştır.
2- Ayasuluk Tepesi Kazıları:	
Kalenin	güneydoğu	yamaçla-
rında	sürdürülmektedir.	Elde	
edilen	buluntular	ışında	İ.Ö.	
3500	yıllarına	inmektedir.
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St. Jean Kilisesi
Bizans	İmparatoru	Büyük	
Justinianus	tarafından	inşa	
ettirilmiştir.	Dönemin	en	bü-
yük	yapılarından	bir	olan,	altı	
kubbeli	kilisenin	merkezi	kıs-
mında,	altta,	Hz.	İsa’nın	en	
sevdiği	havarisi	St.	Jean’ın	
mezarı	bulunmuştur.	Kuze-
yinde	hazine	binası	ve	vaftiz-
hane	vardır.

Artemis Tapınağı
Dünyanın	yedi	harikasından	
biridir.	Antik	dünyanın	mer-
merden	inşa	edilmiş	ilk	tapı-
nağıdır.	Büyüklüğü,	105	x	50	
m.	ve	ön	cephesi	diğer	Arte-
mis	(Ana	Tanrıça)	tapınakları	
gibi	batıya	dönüktür.

Efes Müzesi
Efes	Müzesi,	Efes	ve	yakın	
çevresinde	bulunan	Miken,	
Arkaik,	Klasik,	Helenistik,	
Roma,	Bizans,	Selçuklu	ve	
Osmanlı	devirlerine	ait	önem-
li	eserlerin	yanı	sıra	kültürel-
faaliyetleri	ve	ziyaretçi	ka-
pasitesi	ile	de	Türkiye'nin	en	

önemli	müzelerinden	biridir.	
Efes'teki	ilk	arkeolojik	kazılar-
dan	sonra	1929	yılında	depo	
işlevinde	kurulmuş,1964	yı-
lında	yeni	bölümün	inşası	ile	
genişleyen	Efes	Müzesi	son-
raki	yıllarda	sergi	değişiklik-
leri	ve	yeni	ekler	ile	sürekli	
gelişmiştir.

Yedi Uyuyanlar
Bizans	Döneminde	mezar	ki-
lisesi	haline	getirilmiş	olan	
bu	yer,	Geç	Roma	impara-
torlarından	Decius	zamanın-
da	putperestlerin	zulmünden	
kaçan	yedi	Hıristiyan	gencin	
Panayır	Dağı	eteklerinde	sı-
ğındıkları	mağaradır.

Selçuk Kalesi
Ziyarete	kapalı	olan	kale	için-
de	cami	ve	su	sarnıçları	vardır.	

Magnesia Kapısı 
ve Doğu  
Gymnasionu
Efesin	çevresindeki	sur	du-
varlarının	doğu	kapısıdır.	Ya-
nında	bulunan	gymnasion,	
Roma	Çağının	okuludur.
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Yukarı Agora 
ve Bazilika
İmparator	Augustus	tarafın-
dan	inşa	ettirilmiş,	resmi	top-
lantıların	ve	borsa	işlemleri-
nin	yapıldığı	yerdir.

Odeion
Zamanında	üzeri	kapalı	olan	
yapıda	Kent	Meclisi	toplantı-
ları	yapılmış	ve	konserler	ve-
rilmiştir.	1.400	kişilik	kapasi-
teye	sahiptir.

Prytaneion
Kentin	ölümsüzlüğünü	simge-
leyen	kent	ateşinin	hiç	durma-
dan	yandığı	yerdir.	Salonun	
çevresinde	tanrı	ve	impara-
tor	heykelleri	sıralanmıştı.	Mü-
zedeki	Artemis	heykelleri	bu-
rada	bulunmuş	ve	daha	sonra	
müzeye	getirilmiştir.	Yanında-
ki	yapılar	kentin	resmi	misafir-
lerine	ayrılmıştı.

Domitianus Meydanı
Meydanın	güneyinde,	teras	
üzerinde	İmparator	Domiti-
anus	adına	Efesliler	tarafın-
dan	yaptırılmış	büyük	bir	ta-
pınak	ve	altında	Efes	yazıtlar	
galerisi	vardır.	Doğuda	Pollio	
Çeşmesi	ve	olasılıkla	hastane	
yapısı,	kuzeyinde	cadde	üze-
rinde	Memnius	Anıtı	yer	alır.
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Herakles Kapısı
Roma	Çağı	sonlarında	yap-
tırılmış	olan	bu	kapı	Kuret-
ler	Caddesi’ni	yaya	yolu	hali-
ne	getirmiştir.	Ön	cephesin-
de	Kuvvet	Tanrısı	Herakles	ka-
bartmaları	dolayısıyla	bu	ismi	
almıştır.

Traianus Çeşmesi 
Küretler	caddesi	üzerindeki	
iki	katlı	anıtlardan	biridir.	Orta-
da	duran	İmparator	Trainus’un	
heykelinin	ayağı	altında	görü-
len	küre	dünyayı	simgeler.

Yamaç Evleri
Teraslar	üzerine	inşa	edilmiş	
olan	çok	katlı	evlerde	kentin	
zenginleri	oturuyordu.	Evlerin	
tabanlarında	mozaikler,	
duvarlarında	mermer	kaplama	
ve	freskler	vardır.	

Hadrianus Tapınağı
İmparator	Hadrianus	adına,	
anıt	tapınak	olarak	inşa	et-
tirilmiştir.	Korinth	düzenlidir	
ve	frizlerinde	Efes’in	kuru-
luş	efsanesi	işlenmiştir

Hamam ve umumi 
tuvalet
Romalıların	en	önemli	sos-
yal	yapılarındandır.	Soğuk,	
ılık	ve	sıcak	kısımlar	var-
dır.	Bizans	Çağında	tamir	
görmüştür.	Ortasında	ha-
vuz	olan	umumi	tuvalet	ya-
pısı,	aynı	zamanda	toplan-
ma	yeri	olarak	da	kullanıl-
mıştır.	

Oktogon
Kleopatra’nın	kız	kardeşi-
ne	ait	anıtsal	bir	mezardır.	
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Heroon
Efes’in	efsanevi	kurucusu	
Androklos	adına	yaptırılmış	
bir	çeşme	yapısıdır.	Ön	kıs-
mı	Bizans	Döneminde	değiş-
tirilmiştir.	

Celcus Kütüphanesi
Hem	kütüphane,	hem	de	me-
zar	anıtı	görevini	üstlenmiştir.	
Kitap	ruloları,	yapı	içerisinde,	
duvarlardaki	nişlerde	sakla-
nıyordu.	Cephesi	1970-1980	
yılları	arasında	restore	edil-
miştir.	

Mermer Cadde
Kütüphane	meydanından	ti-
yatroya	kadar	uzanan	cad-
dedir.	

Agora
110	x	110	m.	boyutlarında	or-
tasıaçık,	çevresi	portikler	ve	
dükkanlarla	çevrilidir.	Kentin	
ticari	ve	kültürel	merkeziydi.

Büyük Tiyatro 
24.000	kişilik	kapasiteyle	an-
tik	dünyanın	en	büyük	tiyat-
rosudur.	Çok	süslü	ve	üç	kat-
lı	sahne	binası	tamamen	yı-
kılmıştır.	Oturma	basamakları	
üç	bölümlüdür.

Tiyatro Gymnasiumu
Hem	okul	ve	hem	de	hamam	iş-
levine	sahip	büyük	yapının	avlu	
kısmı	açıktadır.	Burada	tiyatroya	
ait	mermer	parçalar	restorasyon	
amacıyla	sıralanmıştır.
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Liman Caddesi
Efes	kentinin	limana	
bağlantısını	sağlıyordu.	
500	m.	uzunluktaki	cadde	
üzerine	kentin	Hıristiyanlık	
Döneminde	anıtlar	
yapılmıştır.	

Liman Hamamı
Liman	Caddesinin	sonundaki	
büyük	yapılar	grubudur.	Bir	
bölümü	kazılmıştır.

Pamucak Sahili
Efes	sahilinin	eski	ismi	Pa-
mucak	plajıdır.	11	km.	uzun-
luğunda	olup,	Türkiye'nin	en	
uzun	plajları	arasında	yer	alır.	
Selçuk'a	8	km.,	Antik	Efes	
kentine	ise	6	km.	mesafede-
dir.	Plaj	kumlu,	güneşli	ve	
suyu	temizdir.	Üç	adet	mavi	

bayraklı	plajı	bulunmaktadır.	
Her	türlü	su	sporu	ve	kamp	
yapmak	için	uygun	bir	sa-
hildir.	Pamucak	bölgesinde	
otellerin	yanı	sıra	Kamping	
Alanı,	Aquapark	ve	Kuşada-
sı	yolu	üzerinde	Selçuk'a	10	
km.	mesafede	kırmızı	çamlar-
la	kaplı	orman	dinlenme	alanı	
yer	almaktadır.

Selçuk Su 
Kemerleri
Selçuk'ta	Aydın	yoluna	girdi-
ğinizde,	8	km	sonra	Çamlık	
köyünde	ilginç	bir	açık	hava	
müzesiyle	karşılaşırsınız.	Eski	
buharlı	lokomotiflerin	ve	va-
gonların	sergilendiği	bu	müze	
70-80	sene	önce	çalışmış	
ama	şimdi	emekliye	ayrılmış	
trenleri	bize	tanıtmaktadır.
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Çamlık Lokomotif 
Müzesi
Selçuk	ilçesi	içindeki	Bizans	
dönemi	kalıntılarından	biri	de	
su	kemerleridir.	Doğu	yönün-
den	gelip	Ayasuluk	Tepesi'ne	
doğru	giden	Bizans	su	yolu-
nun	kalıntılarını	tren	istasyonu	
çevresinde	ve	asfaltın	iki	ta-
rafında	görmek	mümkündür	
Restore	edilmiş	haliyle	su	ke-
merleri	bugün	Selçuk'un	sim-
gesi	olan
leyleklerin	barınma	ve	üreme	
yerleri	olmuştur.

Meryem Ana Evi
Selçuk'a	9	kilometre	uzak-
lıktaki	Meryemana	Evi,	Bül-
bül	Dağı'nın	üzerinde	bu-
lunmaktadır.	İsa'nın	ölü-
münden	4	ya	da	6	yıl	son-
ra,	St.	John'ın	Meryem	Ana'yı	
Efes'e	getirdiği	bilinmektedir.	
1891	yılında	Lazarist	papaz-
lar,	Alman	rahibe	A.	Katheri-
na	Emerich'in	rüyası	üzerine,	
Meryem	Ana'nın	son	günle-
rini	geçirdiği	evin,	araştırma-
lar	sonunda	bu	yer	olduğunu	
ortaya	çıkarmışlardır.	Bu	olay	
Hıristiyanlık	dünyasında	yep-
yeni	bir	buluş	olmuş	ve	din	
alemine	ışık	tutmuştur.	Haç	
planlı	ve	kıbbeli	olan	bu	yapı	
daha	sonra	restore	edilmiştir.	
Müslümanlarca	da	kutsal	sa-
yılan	evde,	Papa	VI.	Paul'un	
1967'deki	ziyaretinden	sonra,	
her	yıl	Ağustos	ayının	15.	gü-
nünde	ayinler	düzenlenmekte	
ve	bu	ayinler	büyük	ilgi	gör-
mektedir.

Şirince
Doğu	Roma	İmparatorluğu	
döneminde	yerleşimin	oldu-
ğu	tahmin	edilen	Şirince	kö-
yünde	bazı	yapı	kalıntıları	or-
taya	çıkarılmıştır.	Kule	kalın-
tısı,	su	kemerleri	ile	11.	yüz-
yıldan	beri	varolduğu	sanı-
lan	manastır	yapıları	günü-
müze	kadar	kalan	arkeolojik	
ve	tarihi	kalıntılardır.	Selçuk	
ilçe	merkezine	8	km.	uzaklık-
taki	Şirince	köyü,	19.	yüzyıl-
da	bir	Osmanlı	yerleşimi	ola-
rak	vadi	yamaçlarında	geliş-
miştir.	Arazi	yapısı	ile	uyumlu	
kentsel	dokuda,	doğal	çevre	
ile	bütünleşmiş	yaklaşık	200	
ev	günümüze	kadar	koruna-
bilmiştir.
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Seferihisar

 70



Seferihisar,	İzmir’in	batısın-
da	yer	alır	ve	kent	merkezi-
ne	uzaklığı	47	kilometredir.	
Kuzeyde	Urla,	Doğuda	Men-
deres,	batı	ve	güneyde	Ege	
Denizi	ile	çevrilidir.	Seferi-
hisar	ekonomisinde	turizm	
ağırlığını	korurken	ilçe	zey-
tinlikler	ve	narenciye	bah-
çeleriyle	kaplıdır.	Son	yıl-
larda	seracılık	gelişme	gös-
termiştir.	Seferihisar	yöresi,	
Antikçağ’da	önemli	bir	yerle-
şim	yeri	olmuştur.	Yöredeki	
en	önemli	ören	yeri	Teos’tur.
Sığacık	Seferihisar'ın	6	Km	
batısında	küçük	bir	balıkçı	
yerleşimi	olan	Sığacık,	Sel-
çuklular	döneminde	yapılmış	
surlarla	çevrilidir.	Kaptan	Piri	
Reis'in	önerisiyle	yapılmış	
olan	Osmanlı	Kalesi,	XVI.	
yüzyıldan	kalmadır.	İlçede,	
rüzgar	açısından	Avrupa'nın	
en	önemli	sörf	merkezlerin-
den	biri	olan	Büyük	Akkum	
Plajı	ve	Ekmeksiz	plajları	bu-
lunmaktadır.

Cami ve Mescitleri
Seferihisar,	XIII.	yüzyılda	
Selçukluların,	XIV.	yüzyılda
Aydınoğulları	ve	Osmanlı-
ların	egemenliğinde	kalmış,	
XV.	yüzyılda	bir	süre	Timur	
İmparatorluğu'nun	yöneti-
minde	kaldıktan	sonra	kesin	
olarak	Osmanlı	egemenliği-
ne	geçmiştir.	İlçe	ve	çevre-
sinde	Selçuklular	ve	Osman-
lılar	tarafından	yaptırılmış	
eserlerin	başlıcaları	Koçibey	
Mescidi,	Gözsüzler	Mescidi,	
Turabiye	Camii,	Sığacık	Ca-

mii,	Ağa	Camii,	Yeni	Camii	
ve	Hıdırlık	Camii'dir.	

Teos
M.Ö.	1050-1000	yılların-
da	kurulmuş	Teos,	12	İyon	
kentinden	biridir.	Yolun	he-
men	kenarındaki	Dionysos	
Tapınağı	M.Ö.	2.yy.	başla-
rında	Priene'li	Hermogenes	
tarafından	inşa	edilmiştir.	
Anadolu'da	Dionysos	adına	
yapılan	tapınakların	en	bü-
yüğüdür.	Roma	imparator-
luğu	döneminde	sıkça	ona-
rılmış	ama	yine	de	deprem-
lerden	çok	zarar	görmüştür.	
Kuzeybatıda,	500	m.	ilerde	
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Hellenistik	surlar,	tiyatro,	ak-
ropolis	ve	gymnasion	yer	al-
maktadır.

Lebedos
Kısık	adı	ile	bilinen	yarıma-
da	üzerinde	kurulan	kent,	
12	İyon	kentinden	biri	olup	
M.Ö.7.	yüzyılda	kurulmuştur.	
Efes'ten	zorla	getirilen	kişi-
lerin	yerleştirildiği	bu	antik	
kent,	hiç	bir	zaman	etkin	bir	
yaşama	ulaşamamıştır.	An-
cak	tarihte	kenti	adına	para	
basan	"Polis"lerdendir.	Antik	
kentten	pek	bir	şey
kalmamıştır.	Limandaki	He-
lenistik	duvarlar	Gymnasium	
ve	arkasındaki	tepenin	ya-
maç	ve	üzerinde	günümüze	
kadar	varlığını	koruyabilmiş	
tapınak	terası	ve	konut	ka-
lıntılarına	ait	izler	görülebilir.
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Menderes

 74



Menderes,	İzmir'in	güneyin-
de	yer	alır	ve	kent	merkezine	
uzaklığı	20	kilometredir.	Ku-
zeyinde	Gaziemir,	Narlıdere	
ve	Güzelbahçe,	doğusunda	
Torbalı,	batısında	Seferihisar,	
güneyinde	Selçuk	ve	Ege	
Denizi	ile	çevrelidir.	İlçe	eko-
nomisinde	tarım	ve	hayvan-
cılık	önemli	yer	tutar.	İzmir'in	
içme	suyu	ihtiyacını	karşıla-
yan	Tahtalı	Barajı	ilçe	sınırla-
rındadır.

Klaros
Menderes'te	dünyanın	3	ke-
hanet	merkezinden	biri	ola-
rak	kabul	edilen	ve	kazıları	
1907'den	bu	yana	sürdürülen	
Klaros	Antik	Kenti	ile	Noti-
on	ve	Kolophon	antik	kentleri	
bulunmaktadır.	Ayrıca	ilçenin	
40	kilometrelik	sahil	şeridin-
de	birbirinden	güzel	kıyı,	koy	
ve	turistik	tesisleri,	turizmin	
gelişmesini	sağlamaktadır.

Gümüldür
İzmir'in	Güneybatı	sahilin-
de	yer	alan	Gümüldür,	Men-
deres	ilçesine	bağlı,	şirin	
ve	tipik	bir	Ege	Kasabası	
olup,	İzmir'e	80	km.	mesafe-
dir.	Gümüldür	dünyaca	ünlü	
mandalin	türü	olan	Satsu-
ma’nın	yetiştirici	bölgesi	ola-
rak	bilinmektedir.	Belde	adı-
nı	Avrupa	ihracat	piyasala-
rında	satsuma	cinsi	Manda-
lina	ürünü	ile	tanıttığı	kadar,	
8	km.'lik	sahil	şeridine	sahip	
denizi,	kumsalı,	güneşi	ve	ti-
pik	Akdeniz	iklimi	ile	de	du-
yurmuştur.

Özdere
Özdere	İyon	uygarlığının	
Efes'ten	başlayan	ve	Teos'a	
kadar	uzanan	Ege	sahil	çiz-
gisi	üzerinde	yer	almakta-
dır.	Şimdiki	adı	Özdere	olan	
beldenin	tarihe	uzantısı	Kes-
re	ismi	ile	başlar.	Kesre	Köyü	
1700'lü	yıllarda	Özdere'nin	
kökeni	olan	şimdiki	Cumhuri-
yet	mahallesinin	1	km	kuze-
yinde	dağların	yamacına	ku-
rulmuştur,	1960	yılında	Öz-
dere	ismini	almıştır.	Belde	22	
km.lik	sahil	şeridi	ile	Ege'yi	
kucaklamaktadır.	Belde	Ak-
deniz	iklimine	sahip	olup,	
çevresi	ormanlarla	kaplı	ol-
duğu	için	temiz	havası	ile	de	
ünlüdür.
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Foça
Adını	foklardan	alan	Foça,	
İzmir’in	kuzeybatısında	yer	
alan	bir	sahil	ilçesidir.	Ba-
tıda	İzmir	Körfezi,	doğuda	
Menemen,	kuzeyde	Çandarlı	
Körfezi	ile	çevrilidir.	Önemli	
bir	arkeolojik	tarihe	sahip	il-
çede,	1953	yılında	başlayan	
ve	aralıklarla	günümüze	ka-
dar	devam	eden	kazılarda,	
Helenistik	döneme	ait	tiyat-
ro,	Athena	Tapınağı	ve	kut-
sal	alanı	Kybele’ye	ait	oldu-
ğu	düşünülen	Liman	Kutsal	
Alanı	ile	Foça’nın	7	km	do-
ğusunda	Taş	Ev	olarak	ad-
landırılan	Pers	Anıt	Mezarı	
ortaya	çıkarılmıştır.

Phokaia	Antik	Kenti	Aiolia	
bölgesi	içinde	bir	İyon	yer-
leşimidir.	İ.Ö.	546	da	bütün	
karşı	direnmesine	rağmen	
Pers	egemenliğine	giren	
Phokaialıların	bir	kısmı	gemi-
lere	binerek	kenti	terk	etmiş-
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lerdir.	Helenistik	devirden	
önce	Seleukoslar'ın,	daha	
sonra	Bergama'daki	Atta-
los	krallığının	idaresine	ge-
çen	Phokaia	İ.Ö.133/132'de	
Roma	yönetimine	girer.	Bi-
zans	yönetimi	sırasında	
piskoposluk	merkezi	olan	
kent,	11.	yüzyılda	kısa	bir	
süre	Çakabey	tarafından	
Türk	egemenliğine	alınmış,	
1275'te	kenti	alan	Ceneviz-
liler,	kentin	dışında	bir	kale	
inşa	ederek	burayı	müstah-
kem	bir	yer	haline	getirmiş-
tir.	Gemicilikte	büyük	bir	
üne	sahip	olan	Phokaia	bir-
çok	koloni	kentinin	kurucusu	
veya	kuruluşunda	ortaktır

Taş Ev
Foça'dan	7	kilometre	uzak-
lıktaki	Taş	Ev	Lidya-Likya	
geleneğinde	olup	Pers	etki-
sinde	kalınarak	yapılmış	ve	
M.Ö.4.	yüzyıla	tarihlenen	bir	
mezar	anıtıdır.

Şehir Surları
 ve Beş Kapılar
Antik	Çağ'da	kentin	do-
ğusundaki	tepeler	üzerin-
den	geçen	sular,	Athena	
Tapınağı'nın	bulunduğu	yarı-
madayı	da	kuşatıyordu.	Sur-
ların	en	iyi	korunmuş	bölüm-
leri,	yarımada	üzerindeki	Bi-
zans,	Ceneviz	ve	Osman-
lı	Dönemlerine	ait	onarımlar-
dır.	Beş	Kapılar,	Osmanlı	Dö-
nemi	kalesinin	kayıkhane	bö-
lümü	olup,	Kanuni	Sultan	Sü-
leyman	zamanında	onarım	
görmüştür.

Fatih Cami
Fatih	Sultan	Mehmet	adı-
na	yapılmıştır.	Kanuni	Sultan	
Süleyman	zamanında	resto-
re	edilmiştir.

Şeytan Hamamı
M.Ö.	5.	yüzyılda	kaya	içine	
oyulan	bu	mezarın	dört	oda-
sı	vardır.	

İlçede,	150	yat	ve	tekne	kapa-
sitesine	sahip	bir	rıhtım	bulun-
maktadır.	İlçenin	balıkçı	barı-
nağı,	75	balıkçı	teknesi	kapa-
sitelidir.	İlçede,	gemi	ve	tekne-
lerin	çekilip	bakımının	yapıla-
bildiği	3	adet	çekek	ve	bakım	
yeri	bulunmaktadır.	Foça	İlçe-
si,	1990	yılında	Bakanlar	Kuru-
lu	Kararı	ile	"Özel	Çevre	Koru-
ma	Bölgesi"	ilan	edilmiştir.	İl-
çenin	geniş	bir	alanı	sit	kap-
samı	içerisindedir.	İlçeye	adı-
nı	veren	Fok	Balıklarının	korun-
ması	amacıyla	Foça	1991	yı-
lında	Ulusal	Fok	Komitesi'nce	
"pilot	bölge"	seçilmiştir.	Siren	
Kayalıkları	fok	balıklarının	ba-
rınma	ve	üreme	alanlarıdır.
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Dikili
Dikili,	İzmir'in	kuzeyinde	yer	alır	ve	kent	merkezine	
uzaklığı	120	km’dir.	Kuzeyinde	Balıkesir;	doğusunda	
Bergama;	batısında	ve	güneyinde	Ege	Denizi	ile	
çevrelenir.	Dikili	limanı,	turizm	açısından	ilçenin	önemli	
bir	gelir	kaynağıdır.	Temiz	plajları,	termal	kaynaklarının	
zenginliği,	iç	ve	dış	turizm	açısından	önemlidir.
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Zengin Tarih
İlçede	yapılan	arkeolojik	ça-
lışmalar	sonucunda	Dikili'nin	
M.Ö.5000-	4000	yıllarına	ka-
dar	uzanan	bir	geçmişi	ol-
duğu	anlaşılmıştır.	Ağıl	Kale	
ve	Kale	Tepe	ilk	yerleşim	
merkezlerindendir.	Arkeolo-
jik	bulgular	sonucunda	bu	
bölgede	Akaların	yaşadığı	
ve	kente	Aternagus	denildi-
ği	ortaya	çıkmıştır.	İlkçağda	
Lidyalılar,	İranlılar,	Frigyalı-
lar,	Mysialılar	ile	Romalılar	
ve	Bergamalılar	Ortaçağda	
ise	Bizanslılar,	Cenovalılar,	
Selçuklular	ve	Osmanlılar	
Dikili'ye	hakim	olmuşlardır.	
Bu	kadar	çok	uygarlığın	ya-
şadığı	Dikili;	Aristo,	Hermos,	
August,	İskender	gibi	ünlü
kişileri	tarihi	süreçte	ağır-
lamış;	Aterneus,	Astria,	Te-
utronia	gibi	kent	ve	siteleri	
topraklarında	barındırmıştır.	
Karaosmanoğullarının	bölge-
de	çiftlik	kurup	burada	dik-
melik	yetiştirmesi	ile	"Dikme-

lik"	adını	alan	ilçe,	daha	son-
ra	"Dikili"	diye	isimlendiril-
miştir.	Doğal	güzellikleri	açı-
sından	Merdivenli	köyünde	
bir	doğal	göl,	Demirtaş	ve	
Deliktaş	köylerinde	de	çam-
lık	ve	tarihi	mağaralar	bulun-
maktadır.

Çandarlı
İlçeye	bağlı	Çandarlı	Belde-
si	önemli	bir	turizm	potansi-
yeline	sahiptir.	Dikili'nin	ta-
rihsel	geçmişi	oldukça	es-
kilere	gider.	Antik	yerle-
şim	yeri	Pitane'de	elde	edi-
len	eserler	Bergama	Arke-
oloji	Müzesi'nde	sergilen-
mektedir.	Osmanlı	döne-
minde	II.	Murat'ın	ünlü	Sad-
razamı	Çandarlı	Halil	Paşa,	
Çandarlı	Kalesi'ni	yeniden	
yaptırmıştır.	Merdivenli	ve	
Denizköy'de	bulunan	kra-
ter	gölleri	ile	mağaraları	ve	
Madra	Çayı'na	dayanan	or-
manları	ilçenin	doğal	zen-
ginlikleri	arasındadır.	
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İzmir’in	kuzeyinde	yer	alır	ve	
kent	merkezine	uzaklığı	53	
kilometredir.	Kuzeyinde	Ber-
gama;	doğusunda	Manisa;	
batısında	Ege	Denizi;	güne-
yinde	Menemen	ile
çevrelenir.	

Kyme
Önemli	antik	yerleşim	yer-
leri	Kyme	ve	Gyrneion’dur.	
Kyme,	Batı	Anadolu’da	kuru-
lan	kent	devletlerinin	en	eski-
lerinden	olup,	on	iki	Aiol	ken-
tinden	birisidir.	Yaklaşık	ola-
rak	M.Ö.	1046	tarihinde	ku-
rulan	kentte	Antik	Çağın	en	
ünlü	dört	kadın	bilicisinden	
biri	olan	Sibylla	ile	Homeros	
sonrası	kuşağın	büyük	ozanı	
Hesiodos’un	babası	ve	ünlü	

tarihçi	Epheros	yaşamıştır.
Kyme’de	yapılan	kazılar	so-
nucunda	Nekropol	ile	Arka-
ik	Döneme	ait	heykeller,	antik	
tiyatro,	tapınak	ve	liman	orta-
ya	çıkarılmıştır.	Yapılan	kazı-
larda	ortaya	çıkarılan	eserler,	
İzmir	Arkeoloji	Müzesi’nde	
sergilenmektedir.

Kuş Cenneti
Yunt	Dağları’ndan	doğan	Gü-
zelhisar	Çayı,	ilçe	sınırla-
rı	içerisinde	akar	ve	Güzel-
hisar	Barajı’nın	suyunu	sağ-
lar.	İlçede	bulunan	Kuş	Cen-
neti;	flamingo,	leylek,	erguva-
ni	balıkçıl,	yeşilbaş,	angıt,	su	
çulluğu,	Akdeniz	martısı,	yalı	
çapkını	gibi	kuşları	barındır-
maktadır.

Aliağa



Kuşadası
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İzmir,	Selçuk,	Pamucak,	
Meryem	Ana,	Pamukkale,	
Didim,	Bodrum,	Marmaris	
gibi	turistik	ve	tarihi	yerlerin	
merkezi	durumunda	oluşu,	
ayrıca	Sisam	Adasıyla	kar-
şı	karşıya	bulunuşu	nedeniy-
le	en	önemli	turistik	merkez-
lerden	birisidir.	İstanbul’dan	
sonra	ikinci	büyük	deniz	ka-
pısıdır.

Kuşadası	İyonya	tarihi	ile	
birdir.	Yılancı	Burnu	denilen	
yerde	Efes’e	bağlı	Neopolis	
ismi	ile	kurulduğu	sanılmak-
tadır.	Burada	Etiler,	Kayralı-
lar	hüküm	sürdüler.	M.Ö.5.	
yy	başlarından	itibaren	sıra-
sıyla	Persler,	Atinalılar,	Ma-
kedonyalılar	ve	Selevkosla-
rın	egemenliğine	giren	Ku-
şadası,	M.Ö.	64’de	Roma’ya	
bağlandı.	M.S.	395	yılın-
da	Bizans	egemenliğine	gi-
ren	Kuşadası,	Efes	limanı-
nın	Menderes	nehrinin	getir-
diği	alüvyonlar	yüzünden	ka-
panması	ile	Efesli	tüccarların	
yeni	limanı	olmuştur.	Vene-
dik	ve	Cenovalılarla	ticaretin	
yapıldığı	dönemlerde,	yeni	
iskele	anlamına	gelen	“Sca-
lanova”	ismi	ile	anıldı.13.	yy.	
ikinci	yarısında	Selçuklu	türk	
Beylerinin	idaresi	altınday-
ken,	1413'de	Osmanlı	ege-
menliğine	girmiş,	Sadrazam	
(Öküz)	Mehmet	Paşa	tara-
fından	imar	edilmiştir.Müs-
lüman	Türkler	önceleri	Ku-
şadası	yakınlarında	Pilavte-
pe	eteklerinde	Andızkule'de	
otururlardı.	İlçenin	simgesi	

olan	Güvercin	Ada'daki	kale	
1834'de	yapıldı.	Kuşadası	
adı	buradan	gelmektedir.
İlçe	ekonomisindeki	temel	
sektör	hiç	şüphe	yok	ki	tu-
rizm	ve	buna	bağlı	olarak	
gelişen	ticaret	ve	hizmetle-
ridir.	Söke	ve	Selçuk	kara-
yolları	ile	her	iki	yönde	bağ-
lı	oluşu,	Adnan	Mende-
res	Hava	limanına	yakınlı-
ğı,	kruvaziyer	turizmine	uy-
gun	limanı	ve	uluslar	ara-
sı	yat	limanının	bulunma-
sı	Kuşadası'nı	turizm	yönün-
den	daha	önemli	hale	getir-
miştir.	Kuşadası	kenti,	bu-
günkü	yapısına	aşağı	yuka-
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rı	17.yy	başında	kavuşma-
ya	başladı.	Sultan	Ahmet	1.	
ve	Sultan	Osman	2.	zama-
nında	iki	kez	sadrazam	olan	
Öküz	Mehmet	Paşa	isimli	
bir	Osmanlı	veziri,	Kuşadası	
kentini	surlarla	çevirtti.	Ayrı-
ca	bir	han,	hamam	ve	cami-
yi	de	içeren	bir	külliye	inşa	
ettirdi.	Kente	bir	su	şebeke-
si	kurdurdu	ve	yeni	su	getirt-
ti.	O	zaman	surlar	içinde	ka-
lan	Kuşadası,	Dağ	ve	Cami-
ikebir	Mahalleri	olmak	üzere	
iki	büyük	mahalleden	oluşu-
yordu.	Camiikebir	Mahallesi,	
düzlükte	kurulduğu	için	dar	
ama	birbirini	dik	olarak	ke-
sen	sokaklardan	oluşuyordu.	
Sokaklar	arasındaki	ev	grup-
ları,	sırt	sırta	iki	evi	alacak	
genişlikteydi.	Kuşadası'nda	
evler,	genellikle	sokak	üze-
rindedir	ve	arka	taraflarında	
da	birer	avluları	bulunmak-
tadır.	Dağ	Mahallesinde	ev-
ler	ve	bahçeler	basamak-
lar	halinde	olduklarından	bir-
birinin	manzarasını	engelle-

mezler.	Antik	Efes	kentinde-
ki	ünlü	teras	evler	gibi	kade-
meli	sıralanmışlardır.Bu	ev-
ler	tipik	Osmanlı	evi	görünü-
mündedirler.	Çoğunun	geniş	
saçakları	ve	bağdadi	çıkıntı-
ları	bulunmaktadır.	Genellik-
le	klasik	kiremit	çatıyla	kap-
lanmışlardır.
Bugün,	eski	Osmanlı	kentini	
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çevreleyen	surlardan	da	çok	
az	iz	kalmıştır.	Bu	kalıntıla-
rın	başında	kale	kapısı	gel-
mektedir.	Kemerli	bir	geçi-
de	sahip	kapı,	üzerinde	yük-
selen	bir	kule	ile	tamamlan-
maktadır.	Kapının	iç	köşe-
sinde	eski	bir	çeşme	bulun-
maktadır.	Çeşmenin	tabanı-
nı	antik	bir	lahit,	yalağını	ise	
yine	antik	bir	kül	lahdi	teşkil	
etmektedir.	

Çeşme	aynasında	iki	hayrat	
yazıtı	bulunmaktadır.	Bun-
lardan	biri	19.yy	dan	kalma	
Arap	harfli,	diğeri	ise	yakın	
tarihlerde	kazınmıştır	ve	La-
tin	harflidir.Bu	haliyle	çeş-
me,	Kuşadası'nın	geçmişi-
ni	anlatır	gibidir.	Kent	ge-
nişledikçe	yukarıda	anı-
lan	iki	mahalleye,	Hacı	Fey-
zullah,	Alaca	Mescit,	Ca-
mii	Atik,Türkmen	Mahalleleri	
de	eklenmiştir.	1960'lı	yıllar-
da	büyük	bir	turizm	potansi-
yeline	sahip	olduğu	keşfedil-
miş;	şehir	bundan	sonra	hız-
lı	bir	gelişme	göstermiştir.	
Özellikle	son	yıllarda,	gerek	
kent	içinde,	gerekse	civar-

da	otel,	motel,	kamping,	tatil	
köyü	gibi	pek	çok	dinlenme	
tesisi	ve	yazlık	villalar	yapıl-
dı.	Bu	arada	birde	yat	limanı	
inşa	edildi	ve	liman	tesisle-
ri	de	genişletildi.	Kuşadası,	
bugün	Türkiye'nin	en	önem-
li	turizm	merkezlerinden	bi-
ridir.	Bunun	nedenlerini	de-
ğerlendirirken,	zengin	tari-
hi	çevrenin	ve	eşsiz	planla-
rın	varlığının	yanısıra,	bölge-
nin	iklim	koşullarını	da	be-
lirmemiz	gere	mektedir.	Ku-
şadası,	hemen	önünde	baş-
layan	kumsal	kıyıları	ile	her	
şeyden	önce	bir	plaj	mer-
kezidir.	Tusan,	Akyar,	Otuz-
bir,	Kadınlar	Denizi,	Aslan	
burnu,	Karaova,	Güzelçam-
lı,	Büyük	ve	Küçük	Kalama-
ki,	İlyas	Ağa,	Dipburun,	Tav-
şanburnu	plajları	gibi	te-
miz	kumsallar	kuzey	ve	gü-
neye	doğru	kilometrelerce	
uzar	gider.	Kumsal	şeritleri-
nin	toplam	uzunluğu	20	kilo-
metrenin	üzerindedir.	Geniş	
kumsalların	yanısıra	derinlik-
ten	hoşlananlar	için,	dalma-
ya	elverişli	kayalık	koylar	da	
Kuşadası'ndadır.
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Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK)

5253	sayılı	Dernekler	Kanunu’na	uygun	olarak	faaliyetini	sürdüren	bir-
liğimiz,	Türkiye’deki	ilk	otelciler	derneği	olarak	1958	yılında	Ege	Turis-
tik	Otelciler	(ETO)	adıyla	kurulmuştur.

1984	yılında	çıkarılan	Dernekler	Yasası’na	göre	tüzükte	isim	değişik-
liği	yaparak	Ege	Turistik	 İşletmeler	ve	Konaklamalar	Derneği	(ETİK)	
unvanını	almıştır.	2005	yılındaki	tüzük	değişikliği	ile	de	Ege	Turistik	İş-
letmeler	ve	Konaklamalar	Birliği	(ETİK)	olmuştur.

TÜROB	üyesi	 olarak	 çalışmalarını	 devam	ettirmekte	 olan	 birliğimiz,	
2004	 yılından	 bu	 yana	 Türkiye	 Otelciler	 Federasyonu	 (TÜROFED)	
üyeliğini	de	sürdürmektedir.	Birliğimiz,	Otelciler	Birlik	Yasası’nın	çıka-
rılması	için	çalışmaktadır.

Birliğin amacı

Birliğin	faaliyet	gösterdiği	illerdeki	tüm	turistik	işletme	ve	konaklama-
ların	koordineli	olarak	bilgi	ve	tecrübelerinin	karşılıklı	aktarımı,	çalış-
maların	düzenli	bir	 şekilde	sürdürülmesine	yardımcı	olmak	amaçla-
rımız	arasındadır.	

Sektörün	sorunlarına	çözüm	aramak,	Turizm	Bakanlığı	ile	sektör	ara-
sında	köprü	kurmak,	sınıflandırma	çalışmalarına	iştirak	etmek,	yurtiçi	
ve	yurt	dışı	tanıtım	faaliyetlerinde	bulunmak	ve	böylelikle	ülke	turizmi-
nin	gelişimine	katkı	sağlamak	da	hedeflerimiz	arasındadır.

Birliğin Kapsadığı Bölgeler:

Birliğin	faaliyet	alanı	Ege	Bölgesi’ni	kapsamaktadır.	Bölge	kapsamın-
da	çeşitli	faaliyetler	sürdürülmektedir.	

Haluk M. Nişlioğlu
ETİK.	Yön.	Krl.	Başkanı
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Turizm Büroları
‹l	Kültür	ve	Turizm	Müdürlüğü	 483	62	16
Turizm	Dan›şma		 445	73	90
Adnan	Menderes	Havaliman›	Turizm	Danışma		274	22	14
Bergama	Turizm	Danışma		 633	18	62
Ceşme	Turizm	Danışma	 	712	66	53
Foca	Turizm	Danışma		 812	12	22
Selcuk	Turizm	Danışma		 892	63	28
Tire	Turizm	İrtibat	Bürosu	 512	66	14

Turizm Sektör Temsilcilikleri
İzmir	Tanıtma	Vakfı		 465	28	90
TURSAB	İzmir	Bölgesel	Yürütme	Kurulu		 421	45	24
ESAD	(Ege	Seyahat	Acentaları	Derneği)		 484	87	02
ETİK	(Ege	Turistik	İşletmeler	ve	Konaklamalar	Birliği)		 489	47	77
Ege	Turizm	Derneği		 441	46	12
TUREVS	(Turistik	Ev	Pansiyoncular	Birliği)		 425	72	73
TURING		 421	71	49
Rehberler	Odası		 463	21	53
Otelciler	Derneği		 425	45	85

Başkonsolosluklar
Almanya		 488	88	88
Romanya		 465	04	63
Yunanistan		 421	69	92

Fahri Başkonsolosluklar
Bangladeş		 421	23	32
Endonezya		 421	81	77
Güney	Afrika		 376	84	45
Hindistan		 461	46	60
Makedonya		 421	41	92
Malezya		 445	05	46

Konsolosluklar
Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti	 489	77	89
İngiltere	(Birleşik	Krallık)	 463	51	51
İtalya	 	463	66	76
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Fahri Konsoloslar
ABD		 464	87	55
Arnavutluk	 	483	33	76
Avusturya		 347	66	76
Belarus	(Beyaz	Rusya)	 482	31	82
Belçika		 463	47	69
Bosna	Hersek		 328	18	90
Brezilya		 463	86	07
Çek	Cumhuriyeti		 422	10	80
Danimarka		 489	54	01
Estonya		 469	79	69
Etiyopya		 388	25	57
Fas		 421	23	32
Fildifli	Sahili		 479	07	09
Filipinler		 472	13	75
Finlandiya		 877	02	35
Fransa	 	421	42	34
Gürcistan	 	425	93	53
Hırvatistan		 446	28	70
Hollanda		 464	02	01
İspanya	 	441	66	99
İsveç		 422	01	38
İsviçre		 421	42	39
İzlanda		 446	57	00
Kazakistan		 482	22	11
Kore	(Günay	Kore)	 479	04	04
Litvanya		 371	51	50
Lüksemburg		 421	48	82
Macaristan		 421	28	61
Malta		 422	31	38
Meksika		 327	32	63
Moğolistan		 478	50	15
Moldova		 472	18	13
Norveç		 421	92	80
Pakistan		 459	16	16
Portekiz	 	483	80	31
Rusya	Federasyonu		 461	51	86
Sırbistan		 441	91	81
Slovakya		 486	11	75
Slovenya		 425	99	83
Şili		 446	93	01
Türkmenistan	 	484	77	75
Ukrayna		 421	21	41
Ürdün		 482	24	45
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Acil Telefonlar
İtfaiye	 110
AKS	 110
Hızır	Acil		 112
Polis	İmdat		 155
Cenaze	Hizmetleri		 188
Sahil	Güvenlik		 158
Orman	Yangınlar›	 	177
Hava	Ambulans		 463	33	22

Hastaneler Üniversite Hastaneleri
Ege	Üniversitesi	Tıp
Fakültesi	Hastanesi		 343	43	43
9	Eylül	Üniversitesi	Tıp
Fakültesi	Hastanesi		 412	22	22
9	Eylül	Üniversitesi	İlaç
ve	Zehir	Danışma		 412	39	39
9	Eylül	Üniversitesi
Karşıyaka	Polikliniği	 	369	30	40

Doğumevleri
Ege	Doğumevi		 449	49	49
Ege	Üniversitesi	Kadın	Doğum		 388	19	63

Kan Merkezleri
Ege	Doğumevi		 449	49	49
Cocuk	Has.	Kan	Bank.		 483	61	33
Ege	Üniversitesi	Has.	Kan.	Bank.		 388	28	61
Tepecik		 433	38	74

Ulaşım
Denizyolları		 464	88	64
Adnan	Menderes	Havalimanı	 455	00	00
THY	Rezervasyon		 444	08	49
Basmane	Rezervasyon	 	484	86	38
TCDD	Santral		 464	31	31
Otogar		 472	10	10

İskeleler
Konak		 484	98	56
Karşıyaka		 368	00	42
Alsancak		 464	78	31
Bostanlı		 330	50	71
Bayrakl›ı		 345	77	53
Pasaport		 464	22	56
Göztepe		 224	20	22
Üçkuyular	 	259	40	13
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Türk Telekom
Arıza		 121
Bilinmeyen	Numara		 11811
Danışma	 	161
Uyandırma		 135
Fono	Tel		 141

Tiyatrolar Devlet Tiyatroları
Konak	Sahnesi		 483	50	35
Karşıyaka	Sahnesi		 369	64	87
Bornova	Sahnesi		 343	04	33

Özel Tiyatrolar
Konak	Belediye	Tiyatrosu		 246	63	93
Ege	Sanat	Merkezi		 381	64	06
Hamle	Tiyatrosu	 	446	70	18
Tansaş	Cocuk	Tiyatrosu		 483	48	28
P›nar	Cocuk	Tiyatrosu		 463	15	15

Sanat Galerileri
İzmir	Sanat	Merkezi	 	483	63	34
İZFAŞ	Sanat	Galerisi		 482	12	70
Çetin	Emeç	Sanat	Galerisi		 445	20	34
Akbank	Sanat	Galerisi		 484	16	66
Aphrodite	Sanat	Galerisi	 	482	33	02
Adnan	Franko	Sanat	Galerisi		 464	41	86
TCDD	Sanat	Galerisi	 	433	58	97
Yapı	Kredi	Sanat	Galerisi		 463	56	28
Selçuk	Yaşar	Sanat	Galerisi		 422	65	32
Rotary	Sanat	Galerisi		 421	56	61
Leonardo	Sanat	Galerisi		 422	13	95
İzmir	Resim	Heykel	Müzesi	 441	41	92
GF	Sanat	Galerisi		 421	29	95

Kültür Merkezleri
Atatürk	Kültür	Merkezi		 483	85	20
Sabancı	Kültür	Merkezi		 441	90	09
Alman	Kültür	Merkezi	 	489	56	87
‹ZFAŞ	Sanat	Galerisi	Kültürpark	 482	12	70
Amerikan	Kültür	Merkezi		 464	20	95
‹ngiliz	Kültür	Merkezi		 446	01	31
‹talyan	Kültür	Merkezi		 421	52	42
Frans›z	Kültür	Merkezi	 	463	61	42
K›br›s	Türk	Kültür	Derneği		 421	13	40
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HİLTON İZMİR (*****)
Gazi	Osmanpaşa	Blv.	No:7	
Çankaya-İZMİR
Tel	 (0232)	497	60	60
Faks	 (0232)	497	60	00
izmir@hilton.com
http://www.izmir.hilton.com	

MÖVENPICK HOTEL (*****)
Akdeniz	Mah.	Cumhuriyet	Blv.	
135	35210	Pasaport-İZMİR
Tel	 (0232)	488	14	14	
Faks	 (0232)	484	80	70
hotel.izmir@moevenpick.com
melik.kizilcan@moevenpick.com
http://www.moevenpick-izmir.com

BABAYLON HOTEL (****)
Çiftlikköy-Çeşme-İZMİR
Tel	 (0232)	722	14	85
Faks	 (0232)	722	13	90
info@babaylon.com.tr
www.babaylon.com

CLUB YALI HOTELS & RESORT  (*****)
Atatürk	Mah.	Sahil	Cad.	No:51-53
Gümüldür-İZMİR
Tel	 (0232)	793	38	38
Faks	 (0232)	793	38	43
clubyalihotelsandresort@cactushotels.com

CLUB CACTUS PARADISE (****)
Sahil	Cad.	No:13	Gümüldür-İZMİR
Tel	 (0232)	793	46	01
Faks	 (0232)	793	46	09
cactusparadise@cactushotels.com

DENİZATI HOLIDAY VILLAGE (****)
Meryemana	Cad.	No:19	Gümüldür-
İzmir	35480
Tel	 0(232)	798	91	91
Fax	 0(232)	798	91	90
info@denizati-hv.com
www.denizati-hv.com
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KÂYA HOTEL (***)
Gaziosmanpaşa	Blv.	45	35230	Çankaya-
İZMİR
Tel	 (0232)	483	97	71/72
Faks	 (0232)	483	97	73
info@otelkaya.com
www.otelkaya.com

EGE PALAS HOTEL (****)
Cumhuriyet	Blv.	No:210	35220
Alsancak-İZMİR
Tel	 (0232)	463	90	90
Faks	 (0232)	463	81	00
info@egepalas.com.tr
http://www.egepalas.com.tr

PHOKAIA HOTEL (****)
2.Mersinaki	Koyu	İsmetpaşa	Mah.
Eski	Foça-İZMİR
Tel	 (0232)	812	80	80
Faks	 (0232)	812	80	90
m.isler@superonline.com	
www.phokaia.com

RICHMOND HOTEL PAMUKKALE (****)
Karahayıt	Kasabası	163	Sk.
Pamukkale-DENİZLİ
Tel	 (0258)	271	43	00
Faks	 (0258)	271	43	05
ismaila@richmondhotels.com.tr
www.richmondhotels.com.tr

YALI CASTLE AQUAPARK (****)
Atatürk	Mah.	Sahil	Caddesi
Gümüldür-İZMİR
Tel	 (0232)	793	11	00
Faks	 (0232)	793	13	33
yalicastleaquapark@cactushotels.com

YENİ HİTİT HOTEL (****)
Atatürk	Cad.	İzmir	yolu	35920
Selçuk-İZMİR
Tel	 (0232)	892	60	75
Faks	 (0232)	892	24	90
info@hititotel.com
http://www.hititotel.com
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SİSUS HOTEL Özel Belgeli
4137	Sk.	No:1	Dalyan	Mah.
Çeşme-İZMİR
Tel	 (0232)	724	03	30
Faks	 (0232)	724	96	56
info@sissushotel.com
www.sissushotel.com

TEOS CLUB TATİL KÖYÜ
Neilson	Beachplus	Club
Sığacık	Mah.	Seferihisar-İZMİR	35462
Tel	 (0232)	745	70	50

KABAÇAM HOTEL (**)
1364	Sk.	No:2/1	35230	İZMİR
Tel	 (0232)	482	33	53
Faks	 (0232)	484	05	49
otelkabacam@ttnet.net.tr

BEYOND OTEL Özel Belgeli
Kızılay	Cad.	No:5	Alsancak-İZMİR
Tel	 (0232)	463	05	85
Faks	 (0232)	463	05	86
info@hotelbeyond.com
http://www.hotelbeyond.com

BLUE BOUTIQUE HOTEL Özel Belgeli
Mürselpaşa	Blv.	1265	Sk.	No:13
Basmane-İZMİR
Tel	 (0232)	484	25	25
Faks	 (0232)	484	25	50
info@bluehotelizmir.com
http://www.bluehotelizmir.com
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