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Türkiye’nin üçüncü büyük flehri olan
‹zmir, ›l›man iklimi, do¤as› ve
çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle
her dönem önemini koruyan bir kent.

‹ZM‹R
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4 EGE > ‹ZM‹R

Saat Kulesi

‹zmir’in sembolü olarak kabul
edilen Saat Kulesi, 1901 y›l›n-

da Sultan Abdülhamit’in tahta
ç›k›fl›n›n 25. y›ldönümü nede-
niyle yapt›r›lm›flt›. Konak Mey-
dan›’nda yer alan bu ünlü kule,
günümüzde kent sakinlerinin
buluflma noktas› olarak da ifl-
lev görüyor.

‹zmir Fuar›
1936 y›l›nda 421 bin metrekarelik alanda kurulan ‹zmir Fuar›
Türkiye’nin Uluslararas› Fuarlar Birli¤i’ne (UFI) üye tek genel
ticari fuar›, 60 bin metrekarelik kapal› ve aç›k alanda mevcut alt
yap›s›, sosyal ve kültürel tesisleri ile hizmet verebilen ‹zmir
Enternasyonal Fuar›, Türkiye’nin en büyük fuar merkezi olmas›n›n
yan› s›ra kentin kültür ve sanat merkezi konumunda. 

IZMIR  9/18/08  8:36 AM  Page 4



6 EGE > ‹ZM‹R

Urla

Urla; Mentefl Koyu, Malgaca ve Bal›kl›ova Körfezleri gibi birbirinden güzel koyla-
ra sahip. S›n›rlar› içinde Karantina, Pita, Koyun, Güvercin, Eflek, Hekim, Kösten

(Uzunada), Y›lanl›, P›rnarl›, Kel Adac›k ve Tafl olmak üzere 12 tane ada bulunuyor.
‹lçenin isminin Latince ve Rumca batakl›k-sazl›k anlam›na gelen “vurla” kelimesin-
den geldi¤i rivayet ediliyor. Kimileri ise; Mehmet Çelebi’nin komutanlar›ndan ‹brahim
Bey’in sefere ç›karken kendisine “u¤urola”, “u¤urlu geldi” denilmesinden türedi¤i de
söylenmekte.

Alaçat›

Çeflme’nin güneyinde kalan Alaçat› köyü, dünyan›n dört bir
yan›ndan gelen windsurf ve yelken tutkunlar›n›n gözde mekan›.

Hiç eksik olmayan kuzey rüzgar›, buray› bir yel de¤irmeni cenneti ha-
line dönüfltürmüfl. Alaçat› Koyu’nda, sadece sörfçü ve yelkencilerin
kald›¤› otel ve barlar bulunuyor.  Alaçat›’n›n iki katl› evlerin yer ald›¤›
Arnavut kald›r›ml› sokaklar›nda keyifli bir gezinti yapabilirsiniz. 
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Uzun kumsal›yla genifl bir sahil fleridi olan Dikili’de,
ilçe merkezinden bile denize girmek mümkün.
Dikili’nin önemi tarihinin zenginli¤inden
kaynaklan›yor. Antik dönemde Pergamon’un bir
liman› olan Dikili, bugün de ayn› ifllevini sürdürmekte. 

Çandarl›

Dikili’ye ba¤l› olan Çandarl›
(Pitane), do¤al güzellikleri ve

termal kaynaklar›yla flehirden
kaç›p do¤ayla bütünleflmek iste-
yenlere kucak aç›yor. Bademli
Köyü’nün tarihi ve do¤al güzel-
likleri, Merdivenli ve Deniz-
köy’deki krater gölleri ve ma¤a-
ralar ile Madra Çay›’na dayanan
ormanlar, yörede görülmesi ge-
reken en önemli yerler.

Bir zamanlar ‹yon Federasyonu’nun bir parças›
olan Foça, bugün modern ve sevimli bir tatil
merkezi. Bir fok bal›¤› türü Monocos’lar›n
s›¤›na¤› konumundaki Foça, her mevsim tercih
edilebilecek tatil yörelerimizden. Özellikle
koruma alt›ndaki foklar›n yaflay›p yuvaland›¤›

yer olarak ünlenen Orak Adas›’ndaki “Siren
Kayalar›” yaln›zca ilginç görünümleri ile de¤il
efsaneleriyle de ünlü. Rüzgar hangi yönden
eserse essin gizemli sesler ç›karan kayalar
bitki örtüsü ve mart›lar› ile turistlerin her
mevsim ilgisini çekiyor.

ÖNEML‹
TELEFONLAR
FOÇA

Belediye
Tel: (0232) 812 11 27

Polis
Tel: (0232) 812 18 00

Hastane
Tel: (0232) 812 14 29

Turizm Dan›flma
Tel: (0232) 812 12 22

ÖNEML‹
TELEFONLAR
D‹K‹L‹

Belediye
Tel: (0232) 671 40 56

Polis
Tel: (0232) 671 24 95

Jandarma
Tel: (0232) 671 40 28

Sa¤l›k Oca¤›
Tel: (0232) 671 40 13

Liman
Tel: (0232) 671 44 00

Otogar
Tel: (0232) 671 42 40

Foça

Dikili
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Daha ilk ça¤larda yerleflime aç›lan Bergama akropolünün
üst k›sm›nda, kral saraylar› ve bunlara ba¤l› yap›lar yer al›-

yor. Bergama Tiyatrosu, Asklepion’un kuzeybat› ucundaki dik
yamaç üzerine infla edilmifl. 10 bin kifli kapasitesine sahip Bat›
Anadolu’nun en dik tiyatro yap›s›, kayal›¤›n yontulmas›yla olufl-
turulan yar›m daire biçimli oyu¤a oturtulmufl. 
Bergama Kütüphanesi, rulo biçiminde saklanan 200 bin kitab›-
n›n varl›¤›yla ün salm›flt›. Antonius, bu kütüphaneyi Sezar’›n
yakt›¤› ‹skenderiye Kütüphanesi yerine Kleopatra’ya hediye et-
miflti. Bugün Bergama Zeus Suna¤›’n›n yerinde yaln›zca te-
melleri görülebiliyor. II. Abdülhamit’in kültür-sanat yap›tlar›n›
umursamaz tavr›, bu ünlü suna¤›n Berlin’e kaç›r›lmas›na yol
açm›fl. Bergama Asklepion’u ilk ça¤larda Bergama’n›n en
önemli sa¤l›k merkeziydi. Çeflitli tedavi birimlerini de içeren ta-
p›nak, hastane ifllevi görüyordu. Serapis Tap›na¤›, Pergamon
kentinin en büyük yap›s›. K›rm›z› tu¤layla infla edildi¤i üzere
halk aras›nda “K›z›l Avlu” olarak adland›r›lan 60x26 m. boyut-
lar›ndaki yap›n›n 19 m.’lik bir k›sm› halen ayakta. Bizans döne-
minde K›z›l Avlu içine yap›lan kilise Hristiyanl›¤›n ilk yedi kilise-
sinden biri. Yap›n›n günümüze kalan duvarlar› insan boyunda. 

Helenistik Pergamon Krall›¤›’n›n
denize k›y›s› olmayan baflkenti
Bergama, bar›nd›rd›¤› tarih hazineleri
ile ülkemizin en önemli turizm
merkezlerinden biri.

Bergama

ÖNEML‹
TELEFONLAR
Belediye
Tel: (0232) 632 80 05

Polis
Tel: (0232) 631 29 08

Hastane
Tel: (0232) 631 28 94
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Meryem Ana Kilisesi

Meryem Ana, ‹sa’n›n ölümünden sonra St.
Jean ile Efes’e gelmifl ve 101 yafl›nda ölene

dek, ömrünün son y›llar›n› burada geçirmifl.
Meryem Ana Kilisesi Selçuk’u gören tepelerden
biri olan Bülbül Da¤›’n›n doru¤una yak›n. Bu se-
beple H›ristiyanlar›n önemli bir hac merkezi. fii-
fal› oldu¤una inan›lan bir de kaynak suyuna sa-
hip. Kutsal Bakire Meryem’in kald›¤› bu ev, 1967
y›l›nda Papa VI. Paul ve 1979 y›l›nda Papa II. Jean
Paul taraf›ndan ziyaret edilmifl. Vatikan taraf›n-
dan kutsal ilan edilen Meryem Ana Evi, dünyan›n
dört bir yan›ndan gelen H›ristiyanlar›n ziyaret et-
ti¤i gözde bir hac yeri durumunda.

10 EGE > ‹ZM‹R

fiirince

Efes’e 12 km uzakl›ktaki köy eski ev-
leri, flarap ba¤lar› ve fleftali bahçe-

leri ile ünlü. 
Köyün kuruluflu M.S. 5. yüzy›la kadar
iniyor. Köyün mimari yap›s› di¤er köy-

lerden farkl› olup tüm evler kagir, çok
pencereli ve pencere ebatlar› ayn› oran-
da yap›lm›fl iki katl›. Evlerin pencere ke-
narlar› ve saçaklar› resim ve kufl motif-
leriyle süslü. Köyde iki kilise, mimari
özelliklere sahip ilkokul ve çeflmesi ile
k›rka yak›n manast›r bulunuyor. 

IZMIR  9/18/08  8:37 AM  Page 10



ALIfiVER‹fi

YEME-‹ÇME

‹ZM‹R < EGE 11

Gelenekselden Moderne...

‹zmir’in en yo¤un al›flverifl trafi¤ine
sahne olan sokaklar›, Anafartalar

Caddesi’nin sa¤›nda ve solunda yer alan
ve hala yüzy›l öncesinin atmosferini ke-
penklerinin k›vr›mlar›nda, kap› eflikle-
rinde, bas›k tavanlar›nda, eski kiremitle-
rinde tafl›yan Kemeralt› Sokaklar›... 
Çarfl›da geleneksel Türk el sanatlar›n-
dan seramikler, çini panolar, ahflap
ürünleri, tombaklar, hal› ve kilimler ve
deri ürünlerinin her çeflidini bulmak
mümkün.  
1993 y›l›nda restore edilerek günümüz-
de turistik bir çarfl› olarak hizmete giren
K›zlara¤as› Han›’nda ilginç hediyelik efl-
yalar bulabilirsiniz. 

Otlar›n Hakimiyetinde...

‹zmir mutfa¤›, Ege Bölgesi’nin tipik
özelliklerine sahip. fiehre özgü lezzet-

ler denilince akla ilk gelenler Kumru
sandviç, buzlu badem ve ‹zmir lokmas›-
d›r. ‹zmir mutfa¤›, Ege’nin bölgesel zen-
ginliklerini mutfa¤›na tafl›rken di¤er
yandan da Boflnaklar›n, Arnavutlar›n,
Levantenlerin, Yahudilerin, Giritlilerin ve
Selaniklilerin de lezzetlerini yemek kül-
türüne katm›fl. Ege mutfa¤›n›n en
önemli aktörlerinden biri de 2500 y›ld›r
kullan›lan zeytinya¤›... Do¤al
olarak zeytinya¤› ve otla-
r›n hakimiyetindeki bu
çok kültürlü mutfak
doyumsuz tadlar ya-
ratm›fl.

Yabani ot yemekleri, ‹zmir mutfa¤›na
özelli¤ini veren lezzetlerin bafl›nda geli-
yor. Ot yemeklerinin yan› s›ra Ege’nin
meflhur bal›¤› çipura, sütlü bal›k, patates-

li, domates soslu ‹zmir Köfte, dü¤ün
ve bayramlarda s›kça sunulan
keflkek ve niflasta, pirinç, fle-
ker ile yap›l›p üzerine tarç›n
ekilen zerde yöreye özgü ye-
meklerin bafl›nda geliyor. 
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Kufladas›’n›n as›l ad› Güvercinada! Kente ad›n› veren ada
1834 y›l›nda Mora ayaklanmas› s›ras›nda, güvenlik ama-

c›yla bir mendirekle karaya ba¤lanm›fl. Böylece kent “ada”
özelli¤ini yitirmifl ama ad›ndan vazgeçmemifl…
Bugün de popülerli¤ini sürdüren Kufladas›, marinas› ile Türki-
ye’nin önemli deniz girifl kap›lar›ndan birini oluflturuyor. E¤len-
ce ve al›flverifl olanaklar›n›n canl› oldu¤u bölge, Yunanistan’a ait
Sisam adas›na yak›n olmas› nedeniyle kruvaziyer turizminin

KUfiADASIÖNEML‹
TELEFONLAR
KUfiADASI

Belediye
Tel: (0232) 614 10 03

Polis
Tel: (0232) 614 13 82

Hastane
Tel: (0232) 618 24 14

RENT A CAR
Europcar
Tel: (0256) 614 67 70
Fax: (0256) 614 59 73
info@europcar.com.tr
www.europcar.com.tr

Sun-Tur Turizm
Tel: (0256) 612 57 45

(0256) 614 87 14
Fax: (0256) 614 34 63
sungroup@sungroup.com.tr
www.sungroup.com
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Dilek Yar›madas›
Milli Park›

Dilek Yar›madas›’nda 11.000 hek-
tarl›k bir alan› kapsayan Milli Park,

Kufladas›’n›n güneyinde yer al›yor.
Park alan›nda, soyu yeryüzünde he-
men hemen tükenmek üzere olan tür-
lere de rastlan›yor. Milli Parkta, çok
say›da sürüngen, memeli hayvan ve
kufl türleri bulundu¤u gibi, Akdeniz’e
özgü hemen hemen bütün bal›k çeflit-
leri ile deniz kaplumba¤alar› yaflama
ve ço¤alma olana¤› bulmufllar. Akde-
niz ülkelerinde korunmaya al›nan Ak-
deniz foku da yörenin sakinlerinden.
Park, ayr›ca trekkingciler için de or-

man içi patikalarda yürüme ve t›rman-
ma olanaklar› sa¤l›yor. Do¤al ortam›n
bozulmamas› için park alan› içinde gü-
nübirlik tesisler d›fl›nda, gecelemeye
elveriflli tesis kurma izni yok. 

Su sporlar›n›n 
her türlüsü
Kufladas› k›y›lar› her tür su sporuna
olanak sa¤l›yor. Kufltur Plaj›’nda su
kaya¤›, rüzgar sörfü ve parasailing
yapmak mümkün. Sakin ve sessiz bir
koyda yüzmek istiyorsan›z, Pigeon
Adas›’n›n yani Kale’nin oldu¤u noktadaki
denizin ve do¤an›n tad›n› doyas›ya
ç›karabilirsiniz. fiehir Plaj›, Yalç›nburnu
Plaj›, Tusan Plaj›, Uzun Plaj, Alt›n Sahil,
Gümüfl Plaj›, Cennet Plaj›, Aflk Sahili,
Kad›nlar Denizi ve daha sayamad›¤›m›z
birçok plajda Ege’nin berrak denizinde
yüzebilir ve her türlü su sporlar›n›
yapabilirsiniz.
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Didim’de tatil sadece deniz, günefl,
kumdan ibaret de¤il. Çevrede bü-

yük bir tarihi zenginlik var. Bu nedenle
Didim’de kalmasan›z da yolunuz yak›n-
lar›ndan geçiyorsa mutlaka u¤ray›n. Di-
dim sözcü¤ü “ikiz kardefl” anlam›na ge-
liyor. Tanr› Apollon, Artemis’in ikiz kar-
defli. Didim’deki Apollon Tap›na¤›, antik
dünyan›n en büyük üçüncü tap›na¤›; ay-
n› zamanda da dünyan›n yedi harikas›n-
dan biri olan Artemis Tap›na¤›’n›n mi-
mari ikizi.
Kuruldu¤unda deniz kenar›nda olan
kent, Büyük Menderes Nehri’nin tafl›d›-
¤› alüvyonlar yüzünden bugün ovan›n
ortas›nda kalm›fl. Didim’den 15 km.
uzakl›kta ise mavi ile yeflilin kucaklaflt›¤›
flirin tatil beldesi Akbük bulunuyor. Bi-
zans döneminde piskoposluk merkezi
olan antik kent Priene, ilginç tafl evleriy-
le ünlü eski Rum köyü Do¤anbey, do¤a
cenneti Karina, bir baflka do¤a cenneti
Kaz›kl›koyu, Dilek Yar›madas› Milli Par-
k›... Özetle, Didim’in güzellikleri say-
makla bitecek gibi de¤il.

APOLLON TAPINA⁄I
Antik co¤rafyac› Strabon, Didim’deki Apollon
Tap›na¤›’n› dünyan›n en büyük ve en
görkemli tap›na¤› kabul eder. Ona göre
tap›na¤›n üst örtüsüz oluflu sonsuzluk ve
ihtiflam›yla ba¤daflt›¤› ölçüde anlaml›d›r. 6.
yüzy›lda Milet ile Didim aras›nda “kutsal yol”
yap›lm›fl; Apollon’un tunç heykeli  tap›na¤a
hediye edilmifl. Bu heykel Milet sikkelerinde
de yer al›r. ‹yonik düzendeki tap›nak, 38x85
m. boyutlar›nda.
Panormos Liman›’ndan denize aç›lacak
tüccar ve askerler Apollon Tap›na¤›’nda fal
bakt›r›r, tanr›lara kurban sunarlarm›fl.
Strabon, tap›na¤›n en pahal› adak
eflyalar›yla süslendi¤ini belirtir. Kutsal
avluya inilen kap›lar›n aras›nda yer alan 70
ton a¤›rl›¤›ndaki tek parça mermer blok,
dünyan›n en büyük mimari eleman› oldu¤u
tahmin ediliyor. Dört yan›ndan basamaklarla
ç›k›lan bir platform üzerinde çift s›ra
oturtulmufl 124 sütunla çevrelenen an›tsal
yap›t, birkaç bölümden oluflmakta.

D‹D‹M
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Platonun kenarlar›ndan akan kalker-
li tuz ile yüklü termal sular› bu mü-

kemmel sark›tlar›, flelaleri ve havuzlar›
oluflturmufl. fiifal› s›cak sular Roma dö-
neminden beri terapide kullan›l›yor. Hi-
erapolis antik flehrinin harabeleri, ter-
mal havuzlar ve moteller ayn› platoda
yer almakta.
Traverten, çeflitli nedenlere ba¤l› kimya-
sal reaksiyonlar sonucu çökelme ile olu-
flan kayalara verilen ad. Oluflumu binler-
ce y›ldan beri ayn› flekilde devam eden
travertenler, renk, doku, biçim ve ölçü

özelliklerinin bütün olarak bir araya gel-
di¤i bir peyzaj dizisi. Bu peyzaj, Pamuk-
kale’nin uluslararas› ününü yaratm›fl.
Beyazl›¤›n oluflumunda, hava flartlar›, ›s›
kayb›, ak›fl›n yay›l›m› ve süresi etkili. Çö-
kelme, termal sudaki karbondioksitle
havadaki karbondioksit dengeye gelin-
ceye kadar devam ediyor.
Günümüzde Pamukkale’deki traverten
alan› 22 bin metrekareye ulaflm›fl du-
rumda. Travertenlerin rengini karartt›-
¤›ndan ayakkab› ile girifller 1997’den be-
ri yasak. 

PAMUKKALE
Pamukkale (Hierapolis) dünyada efli ve benzeri
bulunmayan, göz kamaflt›ran beyazl›¤› ve tafllaflm›fl
kaleleri ile sihirli ve harikulade bir do¤a harikas›.

KIRMIZI
TRAVERTENLER
Pamukkale’nin yaklafl›k 5 km.
kuzeyindeki k›rm›z› su
travertenleri, 600ºC s›cakl›kta
ç›kan termal su çevresinde
oluflmufl. Termal suyun içindeki
maden oksitleri nedeniyle
k›rm›z›, yeflil ve beyaz renkli
traverten tabakalar› olufluyor. 
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APHROD‹S‹AS

Aphrodisias, ad›n› do¤a,
aflk ve verimlilik tan-

r›ças› Aphrodite’den al-
m›fl. Kent onun ad›na ya-
p›lan en ünlü mabetler-
den birinin çevresinde
kurulmufl. 
Babada¤ eteklerinde de-
nizden 600 m. yükseklikte-
ki bir platoda yer alan Ap-
hrodisias, ‹zmir’den 230
km. uzakl›ktaki Gevre köyü

yak›nlar›nda bulunuyor. Turistlerin bü-
yük ilgisini çeken ve oldukça iyi korun-

mufl olarak günümüze
gelebilen antik kent, hey-
kelt›rafl okulu ve heykel-
leri ile ünlü. Kentin do¤u-
sunda bulunan beyaz ve
mavi renklere sahip mer-
mer ocaklar›, heykelt›rafl
okulunun Aphrodisias’ta
kurulmas›n›n nedeni ola-
rak gösteriliyor. 

KARAHAYIT KAPLICASI
Pamukkale termal sisteminin bir kolu say›lan
kapl›ca, Pamukkale’nin 5 km. kuzeyinde,
Karahay›t kasabas›nda bulunuyor. Kalp, damar
sertli¤i, yüksek tansiyon, romatizma, siyatik,
lumbago, uyuz, sivilce, kafl›nt› gibi hastal›klara
iyi geldi¤i söyleniyor. 
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ALIfiVER‹fi

YEME-‹ÇME

Al›flverifl Cenneti

Kufladas› için al›flverifl cenneti demek
abart›l› olmaz! Dört bini aflk›n dük-

kan ve ma¤aza deriden, kuyuma, tak›-
dan, çiniye her tür turistik eflyay› sat›yor.
Kruvaziyer turizminin Türkiye’deki
önemli limanlar›ndan biri olan Kuflada-
s›’nda al›flverifl a¤› son derece zengin.
Hal›c›lardan bafllayan turlar kuyumcu ve
dericilerle devam ediyor. Çok özgün
ürün arayanlar biraz hayal k›r›kl›¤›na u¤-
rayacak. Al›flverifl olanaklar› büyük kent
ölçe¤indeki Kufladas›’nda do¤al olarak
çok özgün, yöresel ürünler, renkler yok. 

Karaoke Barlardan
Çin Mutfa¤›na...

Restoran kültürü Kufladas›’nda çok
geliflmifl. Hint Mutfa¤›ndan Çin

Mutfa¤›na, ‹ngiliz Fish & Chips kafeter-
yalar›ndan tabii ki Adana Kebapç›lar›na
kadar uzanan genifl bir yelpaze bu.  Türk
ev yemekleri ve kebap ar›yorsan›z pos-
tane civar› ya da Kemer arkas›na gitme-
lisiniz. Her geçen gün Kufladas›’nda res-
toran ve bar say›s›n›n art›yor. Kimi kay-

naklara göre say›s› 800’ü aflk›n bar var
bu kente. Biraz farkl›, hatta biraz da ç›l-
g›n bir gece geçirmek istiyorsan›z Barlar
Soka¤›n› deneyebilirsiniz. Buras› sanki
Türkiye de¤il de ‹ngiltere’de bir sokak.
‹ngiliz tipi publar ço¤unlukta. Karaoke
barlar› bile var. Siz de o gecenin y›ld›zla-
r›ndan biri olabilirsiniz.  Bir baflka bar
alan› hemen postanenin arkas›ndaki
bölge. ‹stanbul’daki kimi ünlü barlar›n
burada flubeleri var.

u B O Y U T
Y A Y I N G R U B U
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