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Tertem�z onlarca koyun tam ortasında
bulunan Teos Mar�na, dünyanın dört b�r
yanından tur�stler�n akın ett�ğ� tar�hî yerlere
yakınlığıyla da oldukça avantajlı b�r
konumda yer alıyor.
Teos Mar�na Çarşı'nın sunduğu kal�tel� yeme-
�çme, alışver�ş ve eğlence mekanlarını
doyasıya yaşadıktan sonra çevredek� tar�hî
güzell�kler� keşfe çıkab�l�rs�n�z. Teknen�z
Teos Mar�na'daysa, her zaman yapacak b�r
şey bulursunuz. 

#1
İçinde hâlâ yaşamın sürdüğü az sayıdaki kalelerden

biri olan Sığacık Kalesi’nin kendine has mimarisi

bulunmaktadır.

Günümüzde de kullanılan Sığacık Limanı’nın

kuzeydoğusunda yer alan Sığacık Kalesi 1521–1522

yıllarında Rodos seferine hazırlık olması amacıyla

Kanuni Sultan Süleyman’ın emri üzerine donanma

komutanı Parlak Mustafa Paşa tarafından inşa

ettirilmiştir. Sığacık Kalesi belli bir yerleşme yerini

savunmaktan çok bir deniz üssü olarak hizmet

vermiş, daha sonraları gümrük kontrol merkezi

olarak kullanılmıştır.

Kalenin surları ve iki kulesinden başka içinde

Süleyman Han Cami, hamam ve mescit vardır.

İki katlı olduğu düşünülen kalenin Kuşadası,

Ayasuluk ve Sivrihisar olarak adlandırılan üç kapısı

vardır. Surların yapımında Teos Antik Kentinin

taşlarından yararlanılmış olup, duvarlarda Teos’tan

gelme kitabelere rastlamak mümkündür.

Pazar günleri meşhur Sığacık Pazarı kurulur. El

sanatlarının en güzel örneklerini göreceğiniz kaleiçi

bölgesinde alışveriş yaparken, bir yandan da taze

meyve ve sebzelerin, Ege otlarının ve Ege'ye has

yöresel yemeklerin tadına varacaksınız.

S I Ğ A C I K
K A L E S İ

B U R A D A  
H E R  Z A M A N
Y A P A C A K  B İ R
Ş E Y  V A R .



İzmir’in Seferihisar ilçesi’ne 3 kilometre
uzaklıktaki Sığacık Köyü’nün bir kilometre
güneyinde, deniz kenarında bulunan Teos Antik
Kenti M.Ö. 1000 yıllarında bir İon kolonisi olarak
kurulmuştur. Kurucusu Dionysos’un oğlu
Athames olarak bilinir. Teos, önce Pers
yönetiminde kalmış, sonra Lidya, ardından yine
Pers yönetimine geçmiştir. İonlarla birlikte Teos
bağımsızlığını kazanmış; mimari ve ticarette
önemli bir yer haline gelmiştir.
12 İon kentinin en önemlilerinden biri olan
Teos’ta Hellenistik ve Roma dönemi kalıntıları
bulunmaktadır. Ziyarete sürekli açık olan Teos
Antik Kenti’ndeki en önemli antik eser Dionysos
Tapınağıdır. Diğer önemli kalıntılar ise Agora,
tiyatro, odeon, surlar ve liman kalıntılarıdır.
Tarihi ve doğal çevre zenginliği Teos’un değerini
daha da artırmaktadır. Teos’a giderken içinden
geçeceğiniz Sığacık’ta bulunan 16.yy’dan kalma
Osmanlı Kalesi de görülmeye değer eserlerden
bir tanesidir. Doğal bir liman görünümündeki
Sığacık Körfezi’nde eşşiz güzellikteki gün
batımını izlemek de unutulmaz bir anı olacaktır.
Akademisyenlerin gözünden Teos’un tarihini
daha detaylı incelemek için TEOS ANTİK KENTİ
KAZI BAŞKANLIĞI www.teosarkeoloji.com web
sayfasını ziyaret etmenizi öneriyoruz.

#2T E O S
A N T İ K  K E N T İ

http://www.teosarkeoloji.com/index.php


Mithatpaşa Caddesi ve Nihat Bey
Caddesi Caddesi’nin arasında iki
asansörü barındıran asansör
kulesidir. Caddeler arası 50 metre
yükselti farkından dolayı semt
arasında 155 basamakla çıkılan ve
ulaşımı kolaylaştırmak için tarihi
asansör Musevi işadamı “Nesim
Levi” tarafından 1907 yılında
yaptırılmıştır.
Asansör kulesi 3 katlıdır. 1. Dünya
Savaşı’nda asansörün alt katı;
Kumarhane, orta katı;
Fotoğrafhane, üst katı ise Sinema
olarak kullanılmıştır. Asansör zaman
içinde çeşitli insanlara kiraya
verilmiştir.

#3 T A R İ H Î
A S A N S Ö R

1942 yılında Şerif Remzi Reyent’e satılmıştır. İnciri dünyaya tanıtan iş adamıdır.
1960 yılında İzmir Belediyesi ve Şerif Remzi Reyent arasında anlaşmazlık
çıktığı için asansör kapatılıp, depo olarak kullanılmaya devam etmiştir. Şerif
Remzi Reyent 1973 yılında vefat etmiş ve asansör kaderine terk edilmiş halde
bırakılmıştır. Şerif Remzi Reyent’in yeğeni Ayla Ökmen tarafından İzmir
Belediyesi’ne bağışlanmıştır.
105 yıldan bu yana ayakta dimdik duran asansör günümüzde işlevini
sürdürmekte kafe, bar ve restoran olarak eşsiz manzarasıyla turistleri
çekmekte ve İzmir’in eşsiz manzarasını sunmaktadır.



#4 S A A T
K U L E S İ

Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir’in
sembolü olan Saat Kulesi Osmanlı Padişahı
Sultan II.Abdülhamid’in tahta çıkışının
25.yılını kutlamak amacıyla 1901 yılında;
İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa, Bahriye
Mirlivası Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref
Paşa’dan oluşan komisyon tarafından
yaptırılmıştır. Bu yapı 25 metre
yüksekliğinde, dört katlı ve sekizgen
planlıdır. Platformu beyaz mermerden ve
diğer yapıları ise; kesme taştan yapılmıştır.
Kolonlar Kuzey Afrika temasını taşır.
Kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm
tarafından hediye edilmiştir. Saat Kulesi’nin
dışı baklava dilimi kabartmaları yapılmış ve
4 tane 75 cm. çapında saat eklenmiştir.
İzmirli mimar, Raymond Charles Pere saat
kulesi ile aynı tarihte inşa ettiği ve Sultan’ın
25. Yılını simgelemesi sebebi ile 25
musluklu olarak tasarladığı sekizgen havuz
ve İzmir Sarı Kışla da günümüze
ulaşamamıştır.
Kule 1974 yılında 5,2 şiddetinde olan
depremde hasar almış ve kulenin saati
depremin olduğu saat 02.04’te durmuştur.
İki yıl içinde kule tekrar onarılmış ve saati
günümüze kadar çalışır hale gelmiştir.



#5 E F E S  
A N T İ K  K E N T İ
Dünya Miras Listesi'ne alınan “Efes” Dünya
Miras alanı; Çukuriçi Höyük, Ayasuluk
Tepesi (Selçuk Kalesi, St. John Bazilikası, İsa
Bey Hamamı, İsa Bey Camii, Artemision),
Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi olmak
üzere dört bileşenden oluşmaktadır. 
Antik Dönem'in en önemli merkezlerinden
biri olan Efes, tarih öncesi dönemden
başlayarak Helenistik, Roma, Doğu Roma,
Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca
yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim görmüş
ve tarihinin tüm aşamalarında çok önemli
bir liman kenti ve kültürel ve ticari merkez
olmuştur.



Efes Müzesi, Efes ve yakın çevresinde bulunan Miken,
Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
devirlerine ait önemli eserlerin yanı sıra kültürel faaliyetleri
ve ziyaretçi kapasitesi ile de Türkiye'nin en önemli
müzelerinden biridir. Efes Müzesi'nin ağırlıklı olarak bir antik
kentin eserlerini sergileyen müze olması nedeniyle
kronolojik ve tipolojik bir sergileme yerine, eserlerin buluntu
yerlerine göre sergilenmeleri tercih edilmiştir. Buna göre
salonlar, “Yamaç Evler ve Ev Buluntuları Salonu”, “Sikke ve
Hazine Bölümü”, “Mezar Buluntuları Salonu”, “Efes Artemisi
Salonu”, “İmparator Kültleri Salonu” olarak düzenlenmiştir. Bu
salonların yanı sıra müzenin iç ve orta bahçelerinde, çeşitli
mimari eserler ve heykeltıraşlık eserleri, bahçe dekoru içinde
ve uyumlu olarak sergilenmektedir. İki büyük Artemis
heykeli, Eros başı, Yunuslu Eros heykelciği, Sokrates başı,
Efes Müzesi'nin dünyaca tanınmış ünlü eserlerinden
bazılarıdır. 

#6 E F E S  
A R K E O L O J İ  M Ü Z E S İ



#7
A G O R A  

A Ç I K H A V A  M Ü Z E S İ

İzmir ' in Konak İ lçesi Kemeralt ı  mevkinde bulunan

Agora Örenyeri ,  Kemeralt ı  i le Kadifekale arasında

kurulan Symrna antik kentinin Helenistik ve Roma

dönemlerinde idari ,  sosyal,  kültürel ve dini  işlevlere

sahip kent merkezidir .  Agora Örenyeri 'ndeki kal ıntı ların

önemli bir kısmı M.S 2.  yüzyıla tarihlenir .  “Agora”

sözcüğü, “kent meydanı,  çarşı ,  pazar yeri”  anlamına

gelir .  Hippodamos şehir planına uygun olarak, merkeze

yakın bir yerde üç kat halinde inşa edilmiştir .  İyon

agoralarının en büyük ve iyi  korunmuş olanı sayıl ır .

Agora’daki i lk kazılar yapının kuzeybatı  bölümünde,

1932-1941 arasında R. Naumann ve S.  Kantar tarafından

yapıldı .  1996-1998 arasında İzmir Müzesi adına kazılara

kısa aral ıklarla devam edildi ve 2002’den it ibaren de

müze tarafından kazılara yeniden başlandı .



#8T A R İ H Î
K E M E R A L T I  Ç A R Ş I S I

Ana caddesi Anafartalar Caddesi olan ve

büyük bir kavis çizen bu tarihî çarşı geçen

yüzyıllarda var olan iç l imanın etrafını dolaşır.

Liman, zamanla dolmaya başladığından, yeni

yerleşim ve ticaret sahaları  açılmış ve buraları

yeni binalarla değerlendirilmiştir .  İ lk yapıldığı

yıllarda çarşı ,  kısmen tonozlu, kiremit örtülü,

yan sokakları  ve arastalarıyla bir kapalı  çarşı

görünümündeydi.

Yakın yıllara kadar Şadırvan altı  Cami’nden

Havra Sokağı’na kadar devam eden sokakların

üstü örtülü idi .  Çarşı;  Kemeraltı  adını bu

bölümünün üstünün kapalı  olması özelliğinden

almıştır .  Çarşıya dik olarak açılan bugünkü

küçük sokakların bir bölümünün üstü de yine

beşik tonozlarla örtülü bulunuyordu. Bunlara

açılan diğer ara sokaklarla birlikte arastalar

oluşmaktaydı.  Çarşı içinde pek çok han yer

almaktadır.

Eskiden olduğu gibi günümüzde de Kemeraltı

Çarşısı ,  İzmir’ in en önemli alışveriş merkezidir.

Eskinin gizemli tonoz ve kubbeli  dükkânlarının

sayısı  oldukça azalsa bile,  modern iş

merkezleri ,  mağazaları ,  sinemaları  ve

kafeteryaları  i le sokakları  günün her saati

canlı ,  her türlü alışverişin yapılabileceği bir

site görünümündedir.  Bu kapalı  ve açık

mekânlardan oluşan çarşıda geleneksel Türk

el sanatlarından seramikler,  çini panolar,

ahşap ürünler,  tombaklar,  halı  ve kil imler,  deri

ürünlerinin her çeşidini bulmak mümkündür.



1891 yılında Lazarist papazlar Alman
rahibe A.Katherina EMmerich’in rüyası
üzerine Meryem Ana’nın son günlerini
geçirdiği evin araştırmalar sonunda bu
yer olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Bu
olay Hristyanlık dünyasında yepyeni bir
buluş olmuş ve din alemine ışık
tutmuştur. Haç planlı ve kubbeli olan
bu yapı daha sonra restore edilmiştir.
Müslümanlarca da kutsal sayılan evde
Papa VI.Paul’un 1967 deki ziyaretinden
sonra her yıl Ağustos ayının 15 .
gününden ayinler düzenlenmekte ve
bu ayinler büyük ilgi görmektedir.

Selçuk’a 9 kilometre uzaklıktaki
Meryem Ana Evi Bülbül Dağı üzerinde
bulunmaktadır. İsa’nın ölümünden 4 ya
da 6 yıl sonra St.John’un Meryem Ana’yı
Efes’e getirdiği bilinmektedir. 

#9
M E R Y E M  A N A  
E V İ



Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Roma
imparatorları yeni dine inananlar üzerinde
şiddetli bir baskı uyguluyorlardı. Efsaneye
göre başlangıçta sayıları altı olan "Yedi
Uyuyanlar" Efes'teki ilk Hristiyanlardandır.
İmparator Decius'un Hristiyanlar
üzerindeki zulmünden kaçarken yolda bir
çobanla karşılaşırlar. Ona dertlerini
anlattıklarında çoban da kendi saflarına
geçer. Çoban, onları gizlemek üzere
bildiği bir mağara olduğunu söylediğnde
yolculuğa hep birlikte devam ederler.
Panayır Dağı'nın güney yamacındaki
mağaraya doğru giderlerken çobanın
köpeği Kitmir de onları takip etmektedir.
Tanrı köpeğe konuşma yeteneği verir;
Kitmir dile gelerek: "Benden korkmayın,
ben Tanrı'nın ve sizin dostunuzum, siz
uykudayken bekçilik yaparım" der. Bunun
üzerine hep birlikte mağaraya girerler ve
Tanrı'nın emriyle, yıllar süren derin bir
uykuya dalarlar. Bir süre sonra olayın
farkına varan halk, mağaranın kapısını
örerek onları ölüme terk eder. "Yedi
Uyuyanlar" bir inanışa göre 200 yıl, başka
bir inanışa göre 309 yıl mağarada
uyuyakalırlar. Uyandıklarında acıktıklarını
hissederler. İçlerinden Yemliha ekmek
almak için köye gider. Giysiler, inançlar
değişmiştir. Bir günde herşeyin bu kadar
çabuk değiştiğine inanamaz. 

#10
Y E D İ
U Y U Y A N L A R
M A Ğ A R A S I

Üzerinde İmparator Decius'un resmi bulunan 200
yıllık gümüş parayı fırıncının, artık tedavülde
olmadığı gerekçesiyle reddetmesi üzerine,
arkadaşlarıyla sığındıkları mağarada birkaç asır
süren uzun bir uykuya daldıklarını fark eder. Olup
bitenin halk arasında yayılmasıyla da insanların
öldükten sonra tekrar dirileceklerine olan inanç
kanıtlanmış olur. Efes'teki "Yedi Uyuyanlar"
(Eshab-ı Kehf) Mağarası, Ortaçağ boyunca sürekli
olarak ziyaret edilmiştir.



İzmir'in Selçuk İlçesi'ne bağlı ve
Selçuk'a 8 kilometre mesafede tarihi
mimarisi korunmuş turistik bir
köydür. Özgün adı olan Kırkınca'nın
efsanevi bir çağda dağlara vuran kırk
kişiye atfen verildiği rivayet edilir.
Rum telaffuzunda Kirkice, Kirkince
ve nihayet Çirkince gibi biçimler alan
bu ad, Cumhuriyet'in ilk yıllarında
dönemin İzmir valisi Kazım Dirik'in
talimatıyla Şirince şeklinde
resmileştirilmiştir.

#11
Ş İ R İ N C E  K Ö Y Ü

19. yüzyılda, özellikle ihracata yönelik incir üretimiyle ünlü, 1800 haneli bir Rum kasabası olarak
bilinmekteydi. 1923'te Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonucu Rumların ayrılmasıyla (Çoğu
Katerini'nin Nea Efesos köyüne yerleşmiştir), Kavala'nın Müştiyan (Moustheni) ve Somokol
(Domatia) köylerinden gelen mübadillerle iskân edilmiştir. Köyün evvelce bağcılık, şarap üretimi
ve zeytinciliğiğe dayalı olan ekonomisi, bir tütün bölgesinden gelen yeni sakinlerinin elinde bir
süre sekteye uğramış, ancak son yıllarda artan turistik önemine paralel olarak, bu sektörler
yeniden gelişmeye başlamıştır. Bağcılık ve zeytinciliğin yanısıra, şeftali, incir, elma, ceviz
yetiştirilir.
1950'li yıllarda 2000-3000 civarında iken sonradan 700'e kadar düşen köy nüfusu, 1990'lı
yıllardan itibaren turizmin gelişmesiyle birlikte tekrar yükseliş eğilimi içine girmiştir. Köyde halen
bazı Rum evleri pansiyon olarak hizmet vermektedir.


