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ÖNSÖZ 

Son yıllarda artan dünya nüfusu ve yoğun kentleşme turizm kavramında önemli 

değişikliklere sebep olmuştur. Turizm denince ilk akla gelen deniz-kum-güneş 

destinasyonları insanın doğaya olan ihtiyacını gidermekte yetersiz kalmıştır. Bazı turizm 

faaliyetleri doğal alanlara ve yerel kültüre yönelmiştir. İşte bu noktada Ekoturizm kavramı 

gelişmiş ve bir sektör haline dönüşmeye başlamıştır.  

Bu kapsamda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

2012 yılında tüm bölge müdürlüklerine Doğa Turizmi Master Planlarını hazırlamalarını 

emirlemiştir. 

Çalışmanın gerçekleştirilmesi için DKMP IV. Bölge İzmir Şube Müdürlüğü’nden Şube 

Müdürü Hayati BİNBOĞA’nın koordinatörlüğünde, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’nden Orman Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa BATUR (Danışman-Editör), İzmir 

Orman Bölge Müdürlüğü’nden Peyzaj Yüksek Mimarı Dr. Özlem KÜÇÜKAHMETLER, DKMP 

IV. Bölge İzmir Şube Müdürlüğü’nden Dr. Gülüzar BİNBOĞA, Jeoloji Mühendisi Elvin KAYA 

YARDIMCI, Peyzaj Mimarı Adnan ÇOLAK ve Endüstri Mühendisi Alp KOCABAŞ’ın 

katılımlarıyla bir proje ekibi oluşturulmuştur. 

Ön etüd çalışmalarında master planda kullanılacak kaynak ve materyalin yetersiz olduğu 

göze çarpmıştır. Bu sebeple proje ekibi tarafından İzmir Doğa Turizmi Master Planına veri 

üretmek amacıyla temel bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır.  

Proje ekibi Dr. Mustafa Batur’un yönetiminde bir dispozisyon hazırlayarak, çalışmalar için 

işbölümü yapmıştır. Beş aylık bir süreç sonunda çalışmalar bitirilmiş ve “İZMİR EKOTURİZM 

REHBERİ” adlı bu kitap hazırlanmıştır. 

Çalışmada öncelikle; İzmir’in sahip olduğu ekoturizm potansiyeli ve ekoturizm alanlarının 

fiili durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Bugünün ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne 

alınarak, doğal kaynak değerlerin; sürdürülebilirlik, katılımcılık, çevreye duyarlılık ve koruma 

kullanma dengesi ilkeleri çerçevesinde yönetilebilmesi için bazı öneriler getirilmiştir.  

Çalışmanın hem ekoturistler hem de ekoturizm ile ilgilenen kurum ve kuruluşlar için bir 

başvuru kaynağı olması dileğiyle... 
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KISALTMALAR 

DKMP : Doğa Koruma ve Milli Parklar 

EGEMAK: Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği 

EMAK: Ege Üniversitesi, Mağara Araştırma Kulübü 

ETS: Ekolojik Turizm Topluluğu 

ESHOT: Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs, Tramvay 

ESTC: Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Konferansı 

FAO: Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü 

GM: Genel Müdürlüğü 

GZTF: Güçlü, Zayıf, Tehdit, Fırsat 

IUCN: Uluslararası Doğa Koruma Birliği 

İZ-KA: İzmir Kalkınma Ajansı 

İZULAŞ: İzmir Ulaşım Hizmetleri 

KO: Kent Ormanı 
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MP: Milli Park 
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ÖZET 

Bu çalışma son yıllarda dünyada ve ülkemizde yükselen ekoturizm eğiliminin bir sonucu 

olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmada İzmir ili için ekoturizm sektörünün durumu, tüm 

bileşenleriyle ele alınmıştır. İzmir ilinde ekoturizmin aktüel ve potansiyel durumu 

değerlendirilerek amaç, hedef ve stratejiler bu konuda yapılabilecek projeler ortaya 

konmuştur. 

Çalışmada öncelikle İzmir ilinin genel özellikleri literatür bilgilerinden özetlenerek 

tanıtılmıştır. Bu tanıtımda İlin genel özelliklerinin ekoturizm ile olan ilişkileri detaylı olarak 

açıklanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde doğa turizmi ile ekoturizm konusu tanım ve kavram olarak 

detaylıca incelenmiş, dünyada ve Türkiye’deki yorumlar kıyaslanmıştır. Bu kıyaslamada 

doğa turizmi ile ekoturizm kavramının birbirine yakın anlamda kullanıldığı kanaatine 

varılmıştır. Dünyada ekoturizm kavramı olarak gelişen tanımlama ülkemizde zaman zaman 

doğa turizmi olarak adlandırılmaktadır. Tüm dünyada ekoturizm olarak bilinen bu turizm 

çeşidi çalışma içindeki ana başlıklarda “Ekoturizm” olarak kullanılmıştır. Metin içinde ve 

alınan atıflarda literatürdeki orijinal kullanımına göre “doğa turizmi” veya “ekoturizm” 

olarak yer almıştır. Bu bölümde dünyadan ve Türkiye’den ekoturizm ile ilgili uygulama 

örnekleri verilmiştir. Dünyadaki ekoturizm ile ilgili politikalar, yapılan anlaşmalar ve 

Türkiye’deki mevzuat özetlenmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde, ilk olarak İzmir ilinde ekoturizmin önemine değinilmiştir. 

İzmir ilinde ekoturizm faaliyetleri ile ilgilenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile anketler 

yapılarak, yapıları ve üye profilleri ile ilgili ortalama istatistik sonuçlar çıkarılmıştır. Yine 

STK’ların doğada yapılan turizme olan talepleri, tercihleri, katıldıkları projeler ve doğa ile 

ilgili turizmin geliştirilmesi için önerileri alınmış, tablo ve grafiklerle yorumlanmıştır. 

Arz değerlendirmesinde, ekoturizm amaçlı kullanılabilecek alanlar detaylı olarak 

incelenmiştir. Hem arz hem de talep konusunda belediyelerin, kaymakamlıkların görüşleri 

anket ve bilgi formları ile alınmıştır. İlçelerde ekoturizmi destekleyebilecek diğer sektörler 

incelenmiş ve her ilçe için özet halinde sunulmuştur. Tüm anket ve formlar 

değerlendirildikten sonra İzmir ili için öncelikli bölgeler tablo olarak ortaya konmuştur. 

Çalışmada literatür taraması, anket ve bilgi formlarıyla ulaşılamayan, ancak ekoturizm 

konusunda potansiyel olarak mevcut olan değerler, aktif alan taraması ile ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Alan taraması sonuçları, anket formlarından gelen bilgiler ile kayıtlı 

mevcut ekoturizm alanları coğrafi bilgi sistemleri yazılımları kullanılarak haritalandırılmıştır. 

Çeşitli sorgulamalarla elde edilen haritalar web sunumuna temel oluşturmak için 

hazırlanmıştır.  

Çalışmanın özünü oluşturan 4. Bölümde, İzmir ilinde ekoturizmin geliştirilmesi için amaç, 

hedef, stratejiler geliştirilmiş ve yapılabilecek alt projeler değerlendirilmiştir. 
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Çalışmanın son bölümlerinde ise hem genel olarak hem de İzmir iline özel olarak 

ekoturizmin geliştirilmesi için gereken mevzuat, öncelikli bölgelerde yapılabilecek Ar-Ge ve 

uygulama projeleri konusunda öneriler getirilmiştir. İzmir’de ekoturizmin geliştirilebilmesi 

konusunda yapılan GZTF (Güçlü, Zayıf, Tehdit, Fırsat) analizinden sonra sonuç ve önerilerle 

çalışma sonlandırılmıştır. 



 

ix 
 

 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ ............................................................................................................................. i 

TEŞEKKÜR ...................................................................................................................... iv 

KISALTMALAR ............................................................................................................... iiv 

ÖZET ............................................................................................................................... V 

İÇİNDEKİLER ................................................................................................................... İX 

ŞEKİL LİSTESİ ................................................................................................................. Xİİ 

TABLO LİSTESİ .............................................................................................................. Xİİİ 

1. GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 

1.1. Genel Çerçeve .......................................................................................................... 1 

1.2. Amaç ....................................................................................................................... 1 

1.3. Yöntem .................................................................................................................... 2 

1.4. İçerik ........................................................................................................................ 3 

2. GENEL BİLGİLER ........................................................................................................... 4 

2.1. İzmir İli Genel Özellikleri ........................................................................................... 4 

2.1.1. Tarihçe .............................................................................................................. 4 

2.1.2. İlin Coğrafi Konumu ........................................................................................... 7 

2.1.3. İlin Jeolojik Durumu ......................................................................................... 15 

2.1.4. İlin İklim Durumu ............................................................................................. 15 

2.1.5. İlin İdari Durumu .............................................................................................. 19 

2.1.6. Nüfus ............................................................................................................... 19 

2.1.7. Ulaştırma ......................................................................................................... 22 



 

x 
 

2.1.8. Turizm ............................................................................................................. 24 

2.1.9. Kültürel Özellikler ............................................................................................ 28 

İzmir’de Koruma Altındaki Sit Alanları .................................................................... 29 

Kültürel Aktiviteler ve Tesisler ................................................................................ 30 

Müzeler ................................................................................................................. 30 

Mevcut Kütüphaneler ............................................................................................ 31 

Sanat Galerileri ...................................................................................................... 31 

2.2. Ekoturizm .............................................................................................................. 31 

2.2.1. Ekoturizm Kavramı ........................................................................................... 31 

2.2.2. Sürdürülebilirlik ve Ekoturizm .......................................................................... 35 

2.2.3. Ekoturizm Çeşitleri ........................................................................................... 37 

2.3. Dünyada Ekoturizm ................................................................................................ 47 

2.4. Türkiye’de Ekoturizm ............................................................................................. 51 

2.4.1. Türkiye’de İlk Ekoturizm Hareketleri................................................................. 51 

2.4.2. Türkiye’de Ekoturizm ve Uygulama Örnekleri ................................................... 52 

2.4.3. Türkiye’de Korunan Alanlar ve Ekoturizm ......................................................... 56 

2.4.4. Türkiye’de Ekoturizm ile İlgili Yasal Mevzuat .................................................... 57 

2.4.5. Ekoturizmin Kurumlar Bazında İncelenmesi ...................................................... 58 

3. İZMİR İLİNDE EKOTURİZM ......................................................................................... 60 

3.1. İzmir İlinde Ekoturizm ve Önemi ............................................................................. 60 

3.2. İzmir İlinde Faaliyet Gösteren Ekoturizm ile İlgili Sivil Toplum Kuruluşları ................ 61 

3.3. İzmir İlinde Yapılan Ekoturizm ile İlgili Projeli Çalışmalar ......................................... 64 

3.4. İzmir’in İlçelerinde Ekoturizmi Destekleyen Olgular ................................................ 69 

3.5. Arz Değerlendirmesi ............................................................................................. 116 

3.5.1. İzmir İlinde Bulunan Korunan Alanlar ............................................................. 116 



 

xi 
 

3.5.1.1. İzmir İlindeki Tabiat Parkları .................................................................... 117 

3.5.1.2. İzmir İlindeki Yaban Hayatı Koruma Sahaları ............................................ 120 

3.5.1.3. İzmir İlindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ......................................... 121 

3.5.1.4. İzmir İlindeki Sulak Alanlar ....................................................................... 122 

3.5.1.5. İzmir İlindeki Tabiat Anıtları ..................................................................... 125 

3.5.1.6. İzmir İlindeki Mesire Yerleri ..................................................................... 126 

3.5.1.7. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi .............................................................. 127 

3.5.1.8. Avlaklar ................................................................................................... 128 

3.5.1.9. Korunan Alanların Ekoturizm Bakımından Değerlendirilmesi .................... 128 

3.5.2. Diğer Alanlar .................................................................................................. 131 

3.5.3. Yöresel Arz ve Yerel Halkın Ekoturizm Faaliyetlerindeki Rolü .......................... 131 

3.6. Talep Değerlendirmesi ......................................................................................... 132 

3.7. Aktüel Durum Değerlendirmesi ............................................................................ 133 

3.8. İzmir İlinde Ekoturizm Potansiyeli ......................................................................... 136 

3.8.1. Genel Potansiyel Değerlendirmesi .................................................................. 136 

3.8.2. Potansiyel Alan Taraması ............................................................................... 137 

3.9. İlçelere Göre Ekoturizmin Gelişme Durumu .......................................................... 150 

3.10. Öncelikli Yatırım ve Planlama Alanları................................................................. 151 

3.11. Mevzuat Geliştirme ............................................................................................ 152 

4. İZMİR’DE EKOTURİZMİN GELECEĞİ .......................................................................... 154 

4.1 Amaç, Hedef, Strateji ve Projeler ........................................................................... 154 

4.2. Başarı Ölçütleri ..................................................................................................... 163 

4.3. GZTF Analizi ......................................................................................................... 163 

4.4. Sonuç ve Öneriler ................................................................................................. 165 

 

KAYNAKLAR………………………………………………………………………………………..………………………167 

İNTERNET KAYNAKLAR……………………………………………………………………………………..…………169 

EKLER…………………………………………………………………………………………….……………………………171 



 

xii 
 

 ŞEKİL LİSTESİ 

Şekil 1. İzmir İl Haritası ........................................................................................................... 8 

Şekil 2. İzmir’in Uzaydan Genel Görünüşü ............................................................................. 8 

Şekil 3. İzmir İli jeoloji Haritası ............................................................................................. 15 

Şekil 4. İzmir İlinin Güneşlenme ve Bulutluluk Süresi .......................................................... 16 

Şekil 5. İzmir İli Yıllık Toplam Yağış Miktarı .......................................................................... 17 

Şekil 6. İzmir İli Aylık Yağış Dağılımı ..................................................................................... 18 

Şekil 7. İzmir İli Ortalama Rüzgâr Hızı .................................................................................. 18 

Şekil 8. İzmir'e Gelen Yabancı Turistlerin Yıllara ve Aylara Göre Dağılımı ........................... 28 

Şekil 9. İllere Göre Sit Alanlarının Dağılımı ........................................................................... 30 

Şekil 10. Dünyada Koruma Altına Alınmış Doğal Alanlar ..................................................... 48 

Şekil 11. Dünyada Ekoturizm Yapılan Alanlar ...................................................................... 49 

Şekil 12. İzmir’deki Ekoturizm Faaliyetleri İle İlgilenen Derneklerin Üye İstatistikleri ........ 63 

Şekil 13. Dernek İstatistikleri................................................................................................ 63 

Şekil 14. İzmir İli Turizm Haritası .......................................................................................... 70 

Şekil 15. Doğa Yürüyüşü Etkinliğinin İlçelere Göre Dağılımı. ............................................. 132 

Şekil 16. İzmir’deki Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Yapılan Ekoturizm Faaliyetlerinin     

……………Oransal Dağılımı ................................................................................................... 134 

Şekil 17. Ekoturizm Alanlarındaki Sorunlar ........................................................................ 135 

Şekil 18. İlçe Belediye ve Kaymakamlıkları Tarafından Bildirilen Ekoturizm Faaliyetleri ... 136 



 

xiii 
 

     TABLO LİSTESİ  

Tablo 1.  İzmir İli Orman Varlığı…………………………………………………………………………………. 13 

Tablo 2. İzmir İli Nüfusuna İlişkin Temel Veriler (2011 Yılı)………………………………………… 20 

Tablo 3. İzmir İli Nüfus Durumu (2012 Yılı)………………………………………………………………… 21 

Tablo 4. İzmir İli Karayolu Uzunlukları……………………………………………………………………….. 22 

Tablo 5. İlçelerin İl Merkezine Olan Uzaklıkları………………………………………………………….. 22 

Tablo 6. İzmir’e Gelen Kruvaziyer İstatistikleri (2011 Verileri)……………………………………. 25 

Tablo 7. İzmir'e Gelen Yabancıların Giriş Yoluna ve Aylara Göre Dağılımı…………………… 25 

Tablo 8. Türkiye’ye Gelen Turist Sayıları……………………………………………………………………. 26 

Tablo 9. 2012 Yılı Kasaım Ayı İtibariyle Turizm  Konaklama Tesisleri………………….……… 27 

Tablo 10. İzmir İli Antik Kent ve Ören Yerleri……………………………………………………………… 29 

Tablo 11. Dünyadaki Bazı Ekoturizm Destinasyonlarının Ziyaretçi Oranları………………… 50 

Tablo 12. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ekoturizm ile İlgili Projeleri…………………………. 53 

Tablo 13. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Ekoturizm ile İlgili Önemli 

……………..Projeleri…………………….……………………………………………………………………………....54 

Tablo 14. Türkiye’deki Korunan Alanlar…………………………………………………………………….. 57 

Tablo 15. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Turizm Çeşitleri ve Tanıtımı………………………… 59 

Tablo 16. İzmir’de Ekoturizm İle İlgili Faaliyet Gösteren STK’lar…………………………………. 62 

Tablo 17 İzmir’de Bulunan Bazı Tabiat Anıtı Bilgileri………………………………………………… 126 

Tablo 18. İzmir İlindeki Mesire Yerleri……………………………………………………………………… 127 

Tablo 19. Korunan Alanların Ekoturizm Faaliyetlerine Uygunlukları………………………….130 

Tablo 20. Ekoturizm Faaliyetleri İçin Tercih Edilen Bölgeler…………………………………….. 135 

Tablo 21. İlçe Yerel Yönetimleri ve Mülki İdarelerinin Ekoturizm Projeleri Özet 

…………….Tablosu…………………………………………………………………………………………………… 150 

Tablo 22. İzmir İlindeki Ekoturizm Çeşitleri ve Önemli Bölgeler (Tablo Özeti)……………151 

Tablo 23. GZTF Analiz Tablosu…………………………………………………………………………………. 164 

 

 



 

xiv 
 

 

EKLER  

Ek 1. İzmir İli Sınırları içinde Bulunan Endemik Bitkiler……………………………………………171 

Ek 2. Gediz Deltası Kuş Türleri…………………………………………………………………………………178 

Ek 3. Narlıdere – Gaziemir Ormanlık Alanlarında Bulunan Bazı Fauna Türleri ve 

………Özellikleri……………………………………………………………………………………………………….187 

Ek 4. İzmir İlinde Bulunan Mağaralar………………………………………………………………………191 

Ek 5. İlçelere Göre Başlıca Yöresel Ürünler Listesi……………………………………………………197 

Ek 6. İzmir İlinde Bulunan Mesire Yerleri…………………………………………………………………201 

Ek 7. İzmir İlindeki Doğa Yürüyüş Güzergahları …………………………………….…………………212 

Ek 8. İzmir İlinde Sportif Olta Balıkçılığı Yapılan (Faaliyette olan) Alanlar…………………251 

Ek 9. İzmir İlinde Sportif Olta Balıkçılığı Yapılan (Faaliyette olmayan) Alanlar………….254 

Ek 10. İzmir İlinde Öncelikli Ekoturizm Faaliyetleri ve Öncelikli Bölgeler………………….255 

Ek 11. İzmir İlindeki Korunan Alanlarda Yapılabilecek Ekoturizm Faaliyetleri……………260 

Ek 12. İzmir İlindeki Potansiyel Alanlarda Yapılabilecek Ekoturizm Faaliyetleri…………263 

Ek 13. İzmir İlindeki Korunan Alanlar………………………………………………………………………..267 

Ek 14. İzmir İlinde Korunan Alan Olarak İlan Edilebilecek Potansiyel Alanlar…………….268 

Ek 15. İzmir İlinde Öncelikli Ekoturizm Bölgeleri……………………………………………………….269 

 



 
 

1 
 

1. GİRİŞ 

1.1. Genel Çerçeve 

Son yıllarda ekoturizm adıyla sıkça duyduğumuz turizm çeşidi orman kaynaklarına olan 

talebi artırmıştır. Doğada yapılan turizm çeşitleri toplum içinde doğa bilincini ve saygısını 

geliştirirken aynı zamanda da iyi bir gelir kaynağı durumuna gelmiştir. Birçok ülke için 

önemli bir gelir kaynağı olan ekoturizm yerel halkın ekonomik refahını artırmak için fırsat 

niteliğindedir. Bu turizm çeşidinde müşteri durumunda olan ekoturistler deyim yerindeyse 

yerel halkın ayağına kadar gider. 

Bunun yanında dünyadaki doğal dengeleri ve insan yaşamını bekleyen en büyük 

tehlikelerden birisi kuşkusuz bilinçsizce tüketilen doğal kaynakların yok olmasıdır. İnsan 

nüfusunun hızla artması ve doğal kaynakların aynı şekilde tükenmesi nedeniyle doğal 

kaynaklardan faydalanmanın bir plan dahilinde yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Planlamada bugünün net bir şekilde ortaya konularak geleceğin öngörülmesi çok önemlidir. 

Planlanacak objelere genel bakış büyük plan olarak karşımıza çıkar. Büyük planda kabaca 

şablon oturtulur, amaçlar, hedefler ve stratejiler ortaya konur. Bu genel plana master plan 

adı verilir. Master planda hedefler ve stratejiler doğrultusunda belirlenen alt projeler 

uygulama aşamasında detaylandırılarak hayata geçirilir. Planlamadaki genel çerçevenin iyi 

irdelenmesi geçerliliği uzun sürecek alt projelerin oluşturulması bakımından önemlidir. 

Böylece belirli bir aşamaya gelmiş veya bitmiş proje veya uygulamaların iptal edilmesine, 

yeniden yapılmasına gerek kalmaz, zaman ve kaynak israfı azalır. Kaynaklarının kullanımını 

planlayabilen ülkeler geleceğe daha umutla bakabilirler. Ancak, bu durum dünya için 

bölgesel bir çözümdür. Çünkü dünyanın bir ucundaki dengesizliğin ve plansızlığın diğer 

ucunu etkilemesi kaçınılmazdır.  

Bu çalışma, başta Orman ve Su İşleri Bakanlığının birimleri olmak üzere belediyeler, 

kaymakamlıklar, doğa dernekleri ve konu ile ilgili kurum ve kuruluşların ekoturizm ile ilgili 

yapacakları faaliyetler ve yatırımlar için yol gösterici bir çalışma niteliği taşımaktadır.  

1.2. Amaç 

Bu çalışmanın amacı; doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir ekoturizm 

potansiyeline sahip olan İzmir’de, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak 

doğal kaynak değerlerin, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık temel ilkeleriyle 

planlanarak ekoturizmin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu çalışma ile İzmir ilinde ekoturizmin 

geliştirilmesi için amaç, hedef ve stratejiler saptanarak yapılması gereken projeler 

belirlenmiştir. 

Bu çalışmada, İzmir ilinde ekoturizmin gelişmesi için bazı amaç, hedef ve stratejiler de 

açıklanmaktadır. Bu model çalışmada 2012-2022 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönem için 
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toplu bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu genel kapsam altında her kurum kendine özgü 

master plan, stratejik plan, taktik plan veya eylem planı gibi birçok plan hazırlayabilir.  

1.3. Yöntem 

Bu model çalışmanın hazırlanmasında 3 temel ilke benimsenmiştir: 

 Sürdürülebilirlik 

 Katılımcılık 

 Çevreye Duyarlılık 

Çalışmanın hazırlanmasında ise aşağıdaki aşamalar sırasıyla gerçekleştirilmiştir: 

 Proje ekibinin oluşturulması, 

 Stratejinin belirlenmesi, 

 Toplantı ve ön değerlendirmeler, 

 Literatür incelenmesi, 

 Taslak dispozisyonun hazırlanması, 

 Taslak dispozisyonda yapılacak çalışma ve faaliyetlerin belirlenmesi, 

 Faaliyetler için görev dağılımının yapılması, 

 Veri toplama, 

 Veri değerlendirme, 

 Tüm verilerin bütünleştirilmesi, 

 Yorumlama,  

 Grafik, tasarım ve yayına hazırlama. 

Özetle; 

Çalışmanın hazırlanmasında ilk olarak mevcut literatürden ekoturizm ile ilgili genel bilgiler 

derlenip özetlenirken, ulusal ve uluslararası düzeyde ekoturizm çalışmalarından örnekler 

verilmiştir. 

Çalışmanın hazırlanmasında katılımcı yaklaşım ilkesi ile uluslararası politikalara uyum 

benimsenmiştir. Bu yaklaşım ile ulusal ve uluslararası politikalar paralelinde ekoturizmin 

geliştirilmesi konusunda sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili tüm kamu kuruluşlarının 

görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada toplam 120 kurum ve kuruluşa gönderilen anketlerden, 31 belediye, 30 

kaymakamlık, ekoturizm ile ilgili 10 sivil toplum kuruluşu, 3 üniversite, 12 kamu kuruluşu ve 
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8 orman işletme şefliği olmak üzere geriye dönüşü olan toplam 94 anket ve bilgi formu 

değerlendirilmiştir. Sayılan kurumların dışında bazı kurumlarla birebir görüşmeler 

yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerden sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge 

Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü personeliyle alan incelemeleri yapılarak sonuçlar 

yorumlanmıştır. 

Anket ve bilgi formlarında STK’ların üye profili, talepleri, tercihleri ve önerileri istatistik 

olarak değerlendirilmiştir. Yine kamu kuruluşları ve üniversitelerin ilgili birimlerinin bu 

konudaki deneyimleri, projeli çalışmaları, önerileri istatistik olarak değerlendirilmiştir. 

Bu değerlendirmeler kimi zaman her bir grup için ayrı ayrı, kimi zaman da toplu halde 

yapılmıştır. Anket sonuçlarının yorumlanması ile İzmir ilinde yapılan ekoturizm 

faaliyetlerinin yoğunluğu, aktüel durum, arz, talep ve potansiyel durum tespit edilmiştir. 

Anket sonuçlarının yorumlanmasından sonra yapılan alan taraması ile ekoturizm 

bakımından öne çıkan bölge ve alanların detaylı özellikleri ortaya konmuştur. Talebe konu 

olmayan veya bilinmeyen, ekoturizm faaliyetlerine konu edilebilecek değerler bunlara 

eklenmiştir. Alan taraması aynı zamanda aktüel ve potansiyel durumun ortaya 

konmasındaki son aşamadır. Anket ve bilgi formlarının değerlendirilmesi ile alan taraması 

çalışma içinde yer alan özgün bir araştırma niteliğindedir. 

Tüm veriler ve yorumlar ortaya konduktan sonra ekoturizmin İzmir ilindeki geleceğine yön 

vermek için hangi çalışmaların yapılması gerektiği “arz, talep, aktüel ve potansiyel durum 

incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, amaç-hedef-stratejiler ile sonuç ve öneriler” 

kurgusuyla açıklanmıştır. 

İzmir ilinde ekoturizm sektörünün geliştirilmesindeki tehditler, fırsatlar, güçlü ve zayıf 

yönler ile bir GZTF analizi ile değerlendirilmiştir. 

1.4. İçerik  

Bu çalışma ekoturizm ile ilgili genel bilgileri, İzmir ili düzeyinde yapılan veya yapılabilecek 

ekoturizm faaliyetlerini, arz-talep, aktüel ve potansiyel durumu, önerilen projelerle 

desteklenmiş amaç hedef ve stratejileri içermektedir. Çalışma, daha çok İzmir’de 

ekoturizmin geliştirilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yönetiminde bulunan doğal 

alanlar üzerine kurulmuştur. Doğal alanları ekoturizmin diğer bileşenleriyle birlikte kritik 

etmektedir. 

İzmir ili düzeyinde ekoturizm ile ilişkili olabilecek çok geniş bir materyal ve bilgiyi içeren bu 

çalışma ekoturizm ile ilgili yapılacak yatırım ve planlama çalışmalarına temel verileri 

sağlayacak şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. İzmir İli Genel Özellikleri  

2.1.1. Tarihçe  

Günümüzde İzmir olarak kullanılan isim, Smyrna 

kelimesinin dönüşmüş biçimidir. Smyrna 

kelimesinin daha erken biçimlerinin Smira, 

Lesmira, Zmirra, İsmira, Samorna veya Smurna 

olduğu da iddia edilmektedir. Smyrna kelimesinin 

kullanılmasında, kentin kurulduğu yerin yakınında 

bir kutsal alanın bulunmasının etkili olduğu 

sanılmaktadır. Bu kutsal alanın, Halkapınar kaynağı 

ve bu kaynağın oluşturduğu gölcük olduğu iddia edilmektedir. Smyrna/İzmir adının, Ana 

Tanrıça Kaynağı, Gölcüğü veya Kutsal Ana anlamlarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. 

Sözcük büyük olasılıkla Hitit kökenlidir. 

İzmir'in kuruluş tarihi ve yeri konusunda bilgiler tartışmalı olmakla birlikte, bugün Bayraklı 

semtinde yer alan ve Tepekule olarak tanınan ören yerinin, eski İzmir'in kuruluş yeri olduğu 

kabul görmektedir. Eski İzmir'in kuruluş tarihi ve kurucularının kim olduğu hakkındaki 

bilgilerimiz bir kaç kategoride toplanabilir.  

Bu söylencelerden birisi, İzmir'in ilk kurucularının Amazonlar olduğuna ilişkindir. Bir diğeri 

ise, efsanevi Frigya kralı Tantalos'un ismi etrafında gelişir. Söylencelerdeki bir başka 

anlatıda ise, kentin kurucularının Lelegler olduğu dile getirilmektedir (Web 1). 

Bayraklı'da yapılan kazılarda elde edilen buluntular, İzmir'in kuruluşunun MÖ 3000 yıllarına 

kadar indiğini açıklamakta; yapılan araştırmalar, İzmir'in bir Aiol kenti olduğunu 

göstermektedir. Bir dönem Hitit İmparatorluğu'nun nüfuz alanı içine girse de (MÖ 2000-

1200), Aiol kenti olma özelliğinin İonialıların kenti ele geçirmelerine kadar sürdürdüğü 

bilinmektedir. 

MÖ VIII. yüzyılda ticari faaliyetlerini İzmir Körfezi'nin son noktasına kadar yaymak isteyen 

İonlar sınırlarındaki bu Aiol kentini ele geçirdiler. Deniz ötesi kolonileri aracılığıyla iyi işleyen 

bir ticaret ağına sahip olan İonialıların İzmir'i ele geçirmeleri, kentin tarihinde hızlı bir 

dönüşüme neden oldu. Kent, ticaret aracılığıyla kısa sürede zenginleşir ve gelişir. 

Kentin zenginliği komşu Lidyalıları harekete geçirdi ve İzmirlilerle savaşa girdiler. MÖ. 610-

600 yıllarında Lidya orduları, kenti ele geçirmeyi başardı. Lidyalılar daha sonra kenti yıkıp 

tahrip ettiler. Ancak İzmirliler kentlerini yeniden kurmayı başardılar. 

Eski İzmir'in çöküşü, Anadolu'da Pers istilasının sonuçlarındandır. Pers ordularının saldırısı 

sonucu, MÖ 545 yılında İzmir tahrip edildi. Bu tahribattan sonra, Bayraklı'daki yerleşim 

alanında bir daha kent düzeninde bir yerleşim oluşamadı. İzmir'in bu ilk döneminden geriye 
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kalan en önemli miras, kentin kendisidir. Bayraklı'da bulunan ören yeri, yapılan kazılarla her 

geçen gün biraz daha açığa çıkartılmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kentin 

ızgara planlı (birbirini dik kesen sokaklarla örülü bir yapıda) olduğu anlaşılmıştır. 

İzmir'in yeniden kurulması, Büyük İskender olarak anılan Makedonyalı Aleksandros'a 

bağlanır. Büyük İskender İran seferinin başlarında, MÖ 334 yılında Pers İmparatorluğu'nun 

Anadolu'daki ordusunu yendikten sonra, ordularıyla Efes üzerine ilerlemişti. Bu harekat 

sırasında İzmir yöresine geldiğinde, söylenceye göre şimdiki Kadifekale (Pagos Dağı) 

civarında gördüğü bir rüya üzerine yeni İzmir'in Pagos Dağı'nda kurulmasını ister (Web 1).  

Yeni kent, Kadifekale yamaçlarından, denize doğru uzanıyordu. Kentin varlığı yine deniz 

ticaretiyle yakından ilgiliydi. Çünkü kentin konumlandığı alan, Kadifekale'nin bulunduğu yer 

ile küçük bir koydan oluşan doğal liman arasında bulunuyordu. Kent esas olarak bu doğal 

limanın var ettiği bir yerleşim olacak ve geleceği bu limanın canlılığına göre şekillenecektir. 

İzmir, MÖ III. yüzyıl başlarında Efeslilerin tavsiyesi üzerine on üçüncü üye olarak Ion kentleri 

arasındaki birliğe kabul edildi. Daha sonra Bergama Krallığına bağlanan İzmir, MÖ 133'de 

Bergama kralı III. Attalos'un vasiyeti gereğince, Roma İmparatorluğu'na katılınca, diğer Ion 

kentleriyle birlikte Roma topraklarının bir parçası oldu. İzmir'in Roma Dönemi’nde giderek 

önem kazandığı ve ticaret kenti olma özelliğini geliştirmeye başladığı görülmektedir. 

Roma İmparatorluğu MS 395 yılında ikiye ayrıldı. Bu bölünmede Anadolu, dolayısıyla İzmir, 

Doğu Roma toprakları içinde yer aldı. MS 476 yılında Batı Roma'nın yıkılmasıyla birlikte 

Doğu Roma, bölgenin hakimi oldu. İzmir, önemli bir ticaret kenti olarak varlığını sürdürdü.  

608 yılındaki Sasaniler'in saldırılarını, 637 yılından başlayarak bir süre devam edecek olan 

Arap akınları izledi. 665 yılındaki Emevi seferinde, İzmir Arapların eline geçti.  

İzmir, XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarihinde yaşadığı önemli dönüşüm evrelerinden 

birisine daha girdi. Kentteki Doğu Roma egemenliği tartışmalı hale geldi. Bu dönemde 

İzmir’in Doğu Roma İmparatorluğu ile bölgeye ulaşan Türkler arasında birkaç kez el 

değiştirdiği bilinmektedir.  

1071 yılında Büyük Selçuklu Ordusu'nun Doğu Roma Ordusu karşısında kazandığı zafer, 

Anadolu tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Nitekim 1071'den kısa bir süre sonra 

1076 yılında, İzmir önlerinde Türk kuvvetleri görülmeye başlamıştır. Aynı yıl, İzmir kısa bir 

zaman sürecek olan Türk egemenliğini de tanıyacaktır. Bu dönemi, büyük Türk denizcisi 

Çaka Bey'in 1095 yılına kadar devam edecek olan egemenlik yılları izler. İzmir'deki bu ilk 

dönem Türk egemenliği, yaklaşık yirmi yıl sürer. Bu olaydan sonra ilk haçlı seferini (1096) 

izleyen günlerde, Doğu Roma kuvvetleri kenti ele geçirirler. Türklerin kısa bir dönem 

yönettikleri İzmir, yeniden bir Doğu Roma kenti haline gelir ve 1317 yılına kadar kentin bu 

konumu değişmeden kalır. 
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XIV. yüzyılda İzmir, Doğu Roma yönetiminde olmakla birlikte, 1261 Nif Antlaşmasıyla 

İzmir'de yerleşim hakkını elde eden Cenevizliler ve Venedikliler, kentte ticari açıdan etkin 

bir konuma yükselmişlerdir.  

İzmir, 1317 yılında bir Türkmen Bey'i olan Aydınoğlu Umur Bey'in denetimi altına girer. 

1344 yılında Papa VI. Clement'in örgütlediği, Venedik, Kıbrıs ve Rodos şövalyelerinin 

katıldığı bir Haçlı seferinde Liman Kalesi Latinlerin eline geçer ve Pagos Dağı'nın zirvesindeki 

Kadifekale ise Türklerin egemenliğinde kalır. Böylece kent, uzun bir süre devam edecek olan 

bu yapısına kavuşmuş olur, yukarıda "Türk İzmir" ve aşağıda "Hristiyan İzmir" olmak üzere 

ikiye bölünür. 

XV. yüzyılın başında Timur İzmir'e bir sefer düzenleyerek, Rodos şövalyelerinin egemen 

olduğu Liman Kale'yi ele geçirir ve onu yıktırarak, Türkmen Aydınoğlu Beyliği'nin 

canlanmasını sağlar ve İzmir'i Umur Bey'in torunu Aydınoğlu Cüneyt Bey'e verir. 

1426'da Osmanlılar, Aydınoğlu Beyliği'ne son vererek, Batı Anadolu ve İzmir'i egemenlikleri 

altına aldılar. Böylece, Osmanlı egemenliğine dek süren İzmir'in yönetsel belirsizliği de sona 

ermiştir. 

Osmanlı egemenliğine girdiği dönemde küçük bir kasaba konumunda olan İzmir, Osmanlı 

Barışıyla birlikte nüfusu artmaya başlayınca, 1528-1529 yıllarında Türkler, tepedeki yerleşim 

yerlerinden limana doğru yönelerek, Yukarı Kale ile Liman Kalesi arasında kesintisiz bir Türk 

yerleşim kuşağı oluşturmuşlardır. 

İzmir'in ticaret merkezi olarak yükselişinin ardında, Doğu Akdeniz ticaretinde egemen olan 

Fransa ve Venedik ile rekabete girişen İngilizlerin Yakın Doğu'da yayılma çabalarının etkisi 

büyüktür. 1610 ile 1630 yılları arasında İngilizler ve Fransızlardan sonra Hollandalılar da 

İzmir'e gelerek, Batı Anadolu'daki ticareti yeniden biçimlendirmeye başladılar. Böylece 

İzmir Doğu Akdeniz'in en önemi liman kentlerinden biri haline geldi.  

XIX. yüzyıla girilmesiyle, İzmir ve Batı Anadolu'nun tarihsel serüveninde çok önemli 

dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. 1838 yılında Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 

imzalanan serbest ticaret antlaşmasıyla, İmparatorlukta yabancılara ticaret yapma hakkının 

tanınmasıyla, Sakız Adası'nda ticaretle uğraşanlar İzmir'e gelip, yerleşmeye başladılar. 

Böylece İzmir, Batılı devletlerle olan ticari hacmine paralel olarak büyük bir gelişim ve 

dönüşüm içine girdi. 1850'li yıllardan itibaren hız kazanan bu değişim, I. Dünya Savaşı'nın 

başladığı 1914 yılına kadar aralıksız devam etmiştir. 

I. Dünya Savaşı'nın yitirilmesi, İzmir ve Ege için bir sonun başlangıcı olur. 15 Mayıs 1919'da 

başta İzmir olmak üzere, tüm Ege Bölgesi Yunan işgali altına girer ve bölgede yeni bir 

yapılanma başlar. I. Dünya Savaşı'nın galip devletleri, işgalle, Osmanlı Devleti'ne Sevr 

Antlaşması'nı imzalatmayı hedeflemektedir. Sevr Antlaşması, başta İzmir olmak üzere, Ege 

Bölgesi'nin Yunanistan'a bağlanmasını öngörmektedir.  



 
 

7 
 

İzmir'in işgaliyle birlikte, Ege'de işgalci 

Yunanlılara karşı Türk ulusal direniş 

hareketi başlar. İzmir'de Gazeteci Hasan 

Tahsin tarafından atılan ilk kurşun 

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcını 

simgeler. 

İzmir'in işgali ve bu işgalden kurtuluşun 

Türkiye'nin siyasi tarihi açısından çok 

önemli sonuçları olmuştur. İzmir'in 

kurtuluşuyla birlikte; monarşik, 

teokratik ve çokuluslu bir imparatorluktan, ulusal, laik ve çağdaş bir Cumhuriyet'e geçişin 

kapıları ardına kadar açılmıştır.  

9 Eylül 1922'de Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi ile Yunan işgali sona erer. Ancak, İzmir 13 

Eylül sabahı tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşamaktan kurtulamaz. Basmane 

semtinde başlayan yangın, 2.600.000 metrekarelik bir alanda 20.000'den fazla ev ve işyerini 

yok eder. Çıkan yangınla kentin 3/4’ü yanmıştır (Web 1). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında İstanbul’dan sonra en büyük ve önemli kent olan 

İzmir, ekonomik ve sosyal alandaki gelişimini sürdürmektedir. İzmir’in geçmişinde farklı 

kültürlerden gelen insanların bir arada yaşaması, mekânsal, sosyal ve kültürel yapının da 

zenginleşmesine ve çeşitlenmesine neden olmuştur (Baykal vd., 2011). 

2.1.2. İlin Coğrafi Konumu  

Konumu: 

İzmir ili, Anadolu Yarımadası’nın batısında, Ege Denizi kıyılarının tam ortasında yer alır. 

Türkiye'nin Anadolu Yarımadası'nın batısında, tamamı Ege Bölgesi'nin ortasında yer alan 

ve İzmir Körfezi çevresinde bulunan ildir. Nüfus olarak ülkenin üçüncü, yüzölçümü olarak 

yirmi üçüncü büyük ilimizdir. Batısında Ege Denizi ve Ege Adaları, güneyinde Aydın, 

kuzeyinde Balıkesir, doğusunda ise Manisa ili bulunur. 

Kuzeyden Balıkesir, doğudan Manisa, güneyden Aydın illeri ile çevrilmiştir. İl toprakları, 37O 

45O ve 39’ 15’’ kuzey enlemleri ile 26O 15’ ve 28O 20’ doğu boylamları arasında kalır. İlin 

kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık olarak 200 km, doğu-batı doğrultusundaki 

genişliği ise 180 km’dir. Yüzölçümü 12.012 km2 dir (Şekil 1).  

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_B%C3%B6lgesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir_K%C3%B6rfezi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_Denizi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_Adalar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1n_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1kesir_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Manisa_(il)
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Şekil 1. İzmir İl Haritası 

 

Yeryüzü Şekilleri: 

İzmir ilinin yeryüzü şekilleri, yakın jeolojik geçmişin bir sonucudur. Doğu batı doğrultusunda 

uzanan sıradağlar arasında yer alan çöküntü ovaları ve akarsu ağızlarındaki birikinti ovaları, 

yeryüzü şekillerinin ana hatlarını meydana getirirler (Şekil 2).  

 

Şekil 2. İzmir’in Uzaydan Genel Görünüşü 
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İlin en kuzeyinde Madra Dağları bulunur. 

1.250 metreyi aşan yüksekliğe sahip olan bu 

dağlar, kuzeyindeki Burhaniye-Havran 

Ovaları ile güneyindeki Bergama Ovası 

arasında önemli bir yükselti meydana 

getirirler. Güneybatıya, Altınova ve Dikili’ye 

doğru uzanan kolları kıyı yakınlarına kadar 

ulaşır ve burada alçalarak kıyı düzlüklerine 

karışır. Madra Dağları’nın güneybatı ucu, 

Bergama batısında Geyiklidağ adı ile anılır. 

Burada yükseklik 1.061 m’ye ulaşır. Madra 

Dağları üzerinde bazı yerler 500-700 m yüksekliğinde hafif dalgalı düzlükler halindedir. 

Buralara yayla adı verilir. Fıstık çamı ormanları ile kaplı Kozak Yaylası bunların en bilinenidir. 

Madra Dağları’nın güneyinde Bakırçay Ovası yer alır. Ova, genel olarak, Soma yakınlarından 

Çandarlı Körfezi’ne kadar kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanır. Uzunluğu 60 km 

kadardır. Bakırçay ve kollarının getirdiği alüvyonlarla örtülü olan ovanın en fazla genişlediği 

yer Kınık’ın kuzeyinde bulunur.  

Bakırçay Ovası’nın güneyinde Yunt Dağları yer alır. Bunlar, doğudaki Sultan Dağları ile 

birleşirler. Akarsu vadileri ile çok parçalanmışlardır. Yunt Dağı, Dumanlı Dağı, bunlarla 

birleşmiş durumda olan Sultan Dağı ve Çamlıdağ, Bakırçay Ovası’nın güneyinde kesintisiz 

dağlık bir alan meydana getirir. Dumanlı Dağ’ın en yüksek noktası 1.098 m’dir.  

Dumanlı Dağ’ın güneyinde, içine Gediz Nehri’nin yerleşmiş olduğu çöküntü alanı bulunur ve 

Dumanlı Dağ ile Yamanlar Dağı arasında 10 km uzunluğunda dar bir boğaz meydana getirir. 

“Menemen Boğazı” adı verilen bu dik yamaçlı derin vadinin doğusunda Alaşehir’e, hatta 

Sarıgöl’e kadar Gediz Ovası uzanır. Bu ova, esas itibariyle Manisa ili sınırları içinde kalır. 

Menemen Boğazı, batıya doğru Emiralem’den itibaren genişler, alçalır, Gediz Deltası’na 

bitişir. Gediz Nehri, döküldüğü yerde geniş bir delta meydana getirmiştir. Delta düzlüğünün 

kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık olarak 20 km kadardır. Menemen Ovası ve 

Gediz Delta Ovası adı verilen bu düzlük, ülkemizin en verimli ovalarından birini teşkil eder. 

Yamanlar Dağı genç bir volkan konisidir. Yamanlar Dağı üzerinde, tektonik kökenli bir kayma 

sonucunda oluşan çukurluğa Karagöl yerleşmiştir. Yamanlar ve Manisa Dağları’nın meydana 

getirdiği yüksekliğin güneyinde bir çöküntü alanı vardır. Bu çöküntü çukurunun batı kısmı 

deniz tarafından kaplanmış ve İzmir Körfezi meydana gelmiştir. Körfezin doğusunda, 

etraftaki yamaçlardan inen akarsuların getirdiği alüvyonların denizi doldurması ile oluşmuş 

Bornova Ovası, onun doğusunda Kemalpaşa Ovası bulunur. Bornova Ovası ile Kemalpaşa 

Ovası arasında yüksekliği 250 m’ye kadar çıkan Belkahve Geçidi yer alır.  

Madra Dağları 
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İzmir Körfezi ve Kemalpaşa Ovası’nın kapladığı çöküntü çukurunun güneyinde, doğu-batı 

doğrultusunda uzanan yüksek ve dağlık bir alan ortaya çıkar. Bu dağlara genel olarak 

Bozdağlar adı verilir. Bozdağlar, doğuda Sarıgöl’ün güneyinden başlar ve Kemalpaşa 

güneydoğusundaki Karabel Geçidi’ne kadar uzanır. Bozdağlar en yüksek noktaya Birgi’nin 

kuzeyinde ulaşır. Burada yükseklik 2.159 m’ye kadar çıkmaktadır. Bozdağlar, kuzeyindeki 

Gediz Ovası’na ve güneyindeki Küçükmenderes Ovası’na dik yamaçlarla iner. İzmir 

Körfezi’nin doğusunda yüksekliği 1.500 m’ye kadar çıkan Kemalpaşa Dağları heybetli bir 

görünüm meydana getirir. İzmir kentinin batısında Çatalkaya (Kızıldağ) yükseltilerinde 

yamaçlar çok dik, vadiler derin ve dardır. Çatalkaya’dan batıya doğru yükseklikler gittikçe 

alçalır. Urla’dan Çeşme’ye kadar olan yerlerde 500 m’yi geçen tepelere az rastlanır. 

       

Karaburun Yarımadası’nda bu sıradağlara dikey durumda olan ve kuzeyden güneye doğru 

uzanan dağlar bulunur. Bu dağların en yüksek olanı, Karaburun ilçe merkezinin güneyinde 

1.218 m’ye kadar çıkan Akdağ’dır.  

Bozdağlar’ın güneyinde Küçükmenderes Ovası yer alır. Üzeri çok verimli alüvyon toprakları 

ile örtülmüştür. Küçük Menderes Ovası, doğuda hemen hemen Beydağ yerleşim alanından 

başlar, ortalama 10-15 km genişlikte, Torbalı ve Selçuk’a kadar uzanır. Küçük Menderes 

Ovası’nın bazı yerlerine, yerleşim merkezlerinin ismi verilmiştir (Ödemiş, Tire, Bayındır, 

Selçuk ovaları gibi).  

Nif dağı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine hakim ve Bozdağlar dağ silsilesinin en batıya uzanan 

ucunu oluşturan 1.510 m yüksekliğindeki dağdır. Nif Dağı, Antik Çağ'da Olimpos adını 

Bozdağlar 

 

Bozdağlar 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kemalpa%C5%9Fa,_%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bozda%C4%9Flar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antik_%C3%87a%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Olimpos
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taşımış 19 dağdan biridir. Nif Dağı'nın kuzeyinde, Nif Çayı'nın suladığı Kemalpaşa Ovası ile 

Spil Dağı; doğusunda, MÖ 2000 yılının ortalarında bu bölgede hüküm sürmüş Hitit-Luvi 

beyliği olan Mira'nın prensini tasvir eden kayaya oyulmuş kabartması ile ünlü Karabel 

Geçidi; güneyinde Torbalı Ovası yer alır. Bu doğu kesiminde ayrıca, Lidya ve Helenistik 

Dönemlere ait kale ve mezar kalıntıları ile Bizans Dönemi'ne tarihlenen yapı kompleksleri 

vardır (Web 1).  

        

Denize yakınlığı sebebiyle nemli bir iklime sahip olan ve bol yağış alan Nif Dağı, yemyeşil 

görüntüsü ve sonbahar-kış aylarında karla kaplı zirveleriyle İzmir'de farklı bir görüntü 

oluşturmaktadır. Nif Dağında geniş ormanlar ve çeşitli şirketlerce yürütülen alabalık 

yetiştirme tesisleri bulunur. Dağın etrafındaki köylerde üretilen kiraz ve çilek bölgede 

ünlüdür. Nif Dağı, büyük bir kültür ve ekoturizm potansiyeline sahiptir (Web 2). 

İzmir ilinin güney sınırlarında Aydın Dağları bulunur. Aydın dağlarının en yüksek dağı olan 

Cevizli Dağı’nın zirvesi 1.646 m’ye ulaşır. Aydın Dağları’nın Küçük Menderes Ovası’na bakan 

kuzey yamaçları oldukça diktir (Web 2). 

Akarsular: 

İzmir ili içinde Ege Bölgesi’nin önemli akarsularından olan Gediz’in aşağı çığırı ile Küçük 

Menderes ve Bakırçay akış gösterir. Diğerleri sel karakterli küçük akarsulardır.  

Gediz Nehri, İçbatı Anadolu’da Murat Dağı’ndan doğar. Toplam uzunluğu 400 km’dir. İzmir 

sınırı içindeki Yamanlar Dağı’ndan doğan Kemalpaşa Çayı Gediz’in en önemli kollarından 

biridir. Gediz, Manisa Ovası’nın batısında İzmir il sınırına ulaşır, Yamanlar Dağı ile Dumanlı 

Dağ arasındaki Menemen Boğazı’ndan geçerek, Foça’nın güneyinde denize dökülür.  

Küçük Menderes, Bozdağlar’dan doğar. Uzunluğu 124 km’dir. Kendi ismi ile anılan çok 

bereketli bir ovayı sulayarak, Selçuk ilçesinin batısında denize dökülür. Küçük Menderes’de 

bol alüvyon getirdiği için, kıyı çizgisini devamlı olarak ilerletmiş, bu yüzden ilk çağların en 

önemli liman kentlerinden olan Efes, bugün denizden 5-6 km içeride kalmıştır.  

Bakırçay, doğuda Ömerdağ, kuzeyde Madra, güneyde Yunt Dağı’ndan gelen kollardan 

oluşur, 128 km uzunluğundadır. Ege Havzası’nın bir parçası olan ve büyük bölümü İzmir il 

Nif Dağı 

 

Nif Dağı 

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nif_%C3%87ay%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Spil_Da%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karabel_Ge%C3%A7idi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karabel_Ge%C3%A7idi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lidya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hellenistik_D%C3%B6nem
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hellenistik_D%C3%B6nem
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bizans
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alabal%C4%B1k
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sınırları içerisinde yer alan Bakırçay Havzası’nın en önemli akarsuyudur. Çandarlı 

Körfezi’nde denize dökülür.  

Göller: 

İzmir’de yer alan önemli göller olarak Gölcük, Belevi, Gebekirse, Çakalboğaz, Menemen-

Karagöl  ve Dikili-Karagöl sayılabilir.  

Gölcük, Ödemiş’in kuzeyinde Bozdağlar’ın en yüksek noktasının batısında bulunur. Dağ 

sıralarının genel doğrultusunda güneyden kuzeye doğru uzanan küçük bir çöküntü çukuru 

içine yerleşmiştir. Gölcük’ün oluşumunda etraftan gelen sellerin bıraktıkları alüvyon 

birikintisinin de rolü olmuştur. Derinliği, küçüklüğüne göre fazladır. Gölcük etrafından gelen 

sular ve özellikle dip kaynakları ile beslenir. Suları küçük bir dere ile kuzeye doğru akarak 

Gediz’e ulaşır. Gölcük'’ün suları tatlıdır. Olağanüstü güzel görünümlüdür.  

         

Belevi Gölü, Torbalı ile Selçuk arasında Küçük Menderes’in sol tarafında bulunmaktadır. Sığ 

bir göldür. Çakalboğaz Gölleri, Küçük Menderes’in Selçuk’tan 5-6 km ilerilere kadar 

doldurduğu körfezde meydana gelmiş olan ovanın kuzey kenarında bulunurlar. Eski körfezin 

kalıntısıdırlar.  

Karagöl, Yamanlar Dağı üzerindedir. Tektonik kökenli bir kayma sonucu oluşan çukurlukta 

şekillenmiştir. Etrafı çam ormanları ile kaplıdır. Son derece güzel bir görünüm sunar 

(Anonim 1, 2009). 

        

Flora:  

İzmir bitki örtüsü yönünden Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Akdeniz bitkilerinin her türü 

bulunmaktadır. Yüzyıllar boyu aşırı otlatma, yangın ve tarla açma nedenleriyle ormanların 

Karagöl 

 

Karagöl 

 

Gölcük Gölü 

 

Belevi Gölü 
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ortadan kalktığı yerlerde, maki florası kendini göstermektedir. Maki florasına ardıç, pırnal, 

kermes meşesi, yabani zeytin, çitlembik, sakız, akçakesme, tesbih, katırtırnağı, gibi kuraklığa 

dayanıklı ağaççıklar girer. Makilik alanlar, denizden 600 m yüksekliğe kadar çıkmaktadır.  

Dağlık kesimlerin büyük kısmı ormanlıktır. İzmir’in %58’i ormansız, % 25’i bozuk orman, % 

17’si ise normal ormanlık alanlarla kaplıdır (Tablo 1). Ormanlar il içerisinde 492.965,5 

hektarlık bir alanı kaplar. Ormanların kapladığı alan, il arazisinin % 42’sidir. İzmir ili 

ormanlarının % 49’u iğne yapraklı, % 45’i yapraklı, % 6’sı makidir. İbreli ormanları kızılçam, 

karaçam ve az miktarda fıstık çamı oluşturur (Web 3).  Denizden 600 m yüksekliğe kadar 

kızılçam, daha yukarılarda karaçam ormanları vardır. Bergama’nın Kozak Yaylası, 

Menderes’in Küner, Torbalı’nın Helvacı köyü çevresinde doğal olarak yetişmiş fıstıkçamı 

ormanları bulunur. Toprağı elverişli, kuytu ve nemli dere yataklarında çınar, kestane, 

dişbudak, söğüt, kavak, akçaağaç, karaağaç ve kızılcık gibi yapraklı ağaçlar yayılış gösterir. 

Palamut meşesi de ilin ormanlarının karakteristik ağaçlarından biridir. İzmir ili dahilinde 

yetişen maki türü bitkiler şunlardır: Mersin, defne, sandal kocayemiş, pırnal meşesi, kermes 

meşesi, katran ardıcı, katırtırnağı, kurtbağrı, keçiboğan, tespih çalısı, karaçalı, herdemtaze, 

peruka çalısı, akçakesme, sakız, boyacı sumağı, yabani zeytin (delice), kokarçalı, zakkum, 

maden yapraklı ahlat, yabani kuşkonmaz ile funda olarak da ideal ağaç fundası, pembe 

çiçekli funda, erika cinsi bitkiler yetişmektedir. 

Tablo 1.  İzmir İli Orman Varlığı (Web 4) 

 

İzmir ili sınırlarında 28 familyaya ait 72 cinsten toplam 128 adet endemik bitki türü 

bulunmaktadır (Web 5). İzmir’in endemik bitkilerinin listesi Ek 1’de verilmiştir. 

Fauna:  

Fauna zenginliği ve yaban hayatı ekoturizmi destekleyen en önemli öğelerden birisidir. 

Fauna bakımından zengin alanlar özellikle fauna ve kuş gözlemcileri, doğa yürüyüşleri 

tarafından tercih edilme sebebidir. Ekoturizmin yoğun olduğu bölgeler incelendiğinde fauna 

bakımından daha zengin olduğu görülür. 
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İzmir ve civarındaki kırsal ve orman alanlarında en sık rastlanan yaban hayvanları domuz, 

atmaca, kerkenez, tilki, şahin, tahtalı güvercin, karatavuk, alakarga, sıvacı kuşu, ardıç kuşu, 

ibibik, ağaçkakan, bıldırcın saka, puhu, orman tırmaşık kuşu, sığırcık ve yaban tavşanıdır.  

İzmir’in faunistik yönden en zengin bölgesi Gediz Deltası’dır. İzmir Kuş Cenneti kuş 

türlerinin en iyi gözlemlenip kayıt altına alındığı alandır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. 

Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gediz Deltası ile ilgili kuş 

türlerini gösteren liste Ek 2’de verilmiştir. 

Gediz Deltası’ndaki kuş türlerinin dışında bugüne kadar detaylı bir araştırma çalışması 

yapılmamasına rağmen fauna gözlemcilerine ve bazı lokal çalışmalara dayanan bilgiler 

bulunmaktadır. Memeli hayvan türlerinden Çakal (Canis aureus), Tilki (Vulpes vulpes) Yaban 

Domuzu (Sus scrofa), Yaban Tavşanı (Lepus europaeus), Yaban Kedisi (Felis sylvestris), Saz 

Kedisi (Felis chaus) Gelincik (Mustela nivalis), Porsuk (Meles meles) gibi türler sıkça görülen 

türlerdir. 

Özellikle sazlık, bataklık alanlar ve buralara yakın tarım alanlarında Yaban Domuzu sıkça 

gözlenmektedir. Kemirgen türlerinden de deltanın pek çok kesiminde görülen Yaban 

Tavşanı özellikle Üçtepeler’de sıkça görülen türlerdendir. Bunlarla beraber civardaki 

köylülerin bıraktıkları yılkı atları da kuzey tuz tavaları arasında, Üçtepeler’de ve sazlıklar 

civarında yaşamlarını devam ettirmektedir. 

Sürüngen faunası açısından da delta oldukça zengindir. Deltada yapılan araştırmalarda 9 tür 

yılan, 10 tür kertenkele, 2 tür su kaplumbağası, 2 tür deniz kaplumbağası, 1 tür kara 

kaplumbağası ve 4 tür de kurbağaya rastlanmıştır. Yılan türleri arasında en çok karşılaşılan 

tür, 180 cm boya ulaşabilen ancak zehirsiz bir tür olan Hazer (Bozyörük) Yılanı (Coluber 

caspius)’dır. Yine zehirsiz bir tür olan Yarı Sucul Yılan (Natrix natrix)’da tatlısu habitatlarında 

sıkça rastlanan bir türdür. Deltada bulunan zehirli yılan türü Şeritli Engerek (Vipera 

xantina)’tir ve taşlık-kayalık alanlarda nadiren görülmektedir. Yarı zehirli bir tür olan 

Çukurbaş Yılan (Malpolon monspessulanus) da alanda tespit edilen yılan türlerindendir. 

Kurbağalardan ise sazlık ve bataklık alanlarda Ova Kurbağası (Rana ridibunda) en yüksek 

sayıda görülen kurbağa türüdür. Gece Kurbağası (Bufo viridis) ve Ağaç Kurbağası (Hyla 

arborea) ve Siğilli Kurbağa (Bufo bufo) da daha nadir de olsa deltada gözlenmektedir (Web 

3). 

Türkiye’de Akdeniz ve Ege bölgelerinde bazı kumsallara yumurtlayan Adi Deniz 

Kaplumbağası (Caretta caretta) ve Yeşil Kaplumbağa (Chelonia mydas) da deltaya yakın 

deniz kesimlerinde ve İzmir Körfezi içerisinde gözlenmektedir (Web 3).  

İzmir ve civarında yaşayan yaban hayvanları ile ilgili yapılan çalışmaların detaylı listesi Ek 

3’de verilmiştir. 
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2.1.3. İlin Jeolojik Durumu  

İzmir ilinin bulunduğu yer, dördüncü zaman başlarında “Egeid” ismi verilen bir kara parçası 

ile kaplı idi. Ege Bölgesi ve İzmir ilinin bulunduğu alan deniz seviyesinde hafif dalgalı 

(Penoplen) düzlükler halinde idi. Bu zamanda Doğu Anadolu’nun Yunanistan’a kadar olan 

bölgesi kuzey ve güneyden Alp kıvrımlarının etkisi ile sıklaştırılmaya başlandı. Şiddetli 

basınçlarla bazı yerler, örneğin; Anadolu Yarımadası yükselirken, Ege Denizi’nin bulunduğu 

Egeid Kıtası alçalmaya ve çökmeye başlamıştır.  

Bu kıta parçasının üzeri Akdeniz’in suları ile kaplanmıştır. Çökme sonucu Batı Anadolu 

Bölgesi’nde doğu-batı doğrultusunda kırılmalar olmuştur. Sürekli şekilde sıkıştırılan bu 

bölgede kırıklar arasında kalan bazı yerler yükselerek dağları (horst), bazı yerlerde alçalarak 

ovaları (graben) oluşturdu. Ovalar karaların içine doğru sokulmuş, körfezlerde son 

buluyordu. Bazı körfezlere dökülen akarsular zamanla körfezi doldururlar. Ege Bölgesi ve 

İzmir ilinin daha doğrusu Batı Anadolu’nun oluşumu henüz son bulmamıştır. Olaylar aynı 

şekilde süregelmekte, yer kabuğunun henüz yerleşmediği sık sık olan depremlerden ve 

onların yarattığı sonuçlardan anlaşılmaktadır. Volkanik faaliyetlere rastlanılmamaktadır 

(Web 1). İzmir’in jelojik yapısı Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. İzmir İli Jeoloji Haritası (Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Haritasından 

uyarlama) 
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2.1.4. İlin İklim Durumu  

İzmir’in coğrafi konumu nedeniyle il sınırları içinde hemen hemen her tarafta benzer iklim 

özellikleri görülür.  İzmir orta enlem kuşağında, denizsel etkilere açık, iç deniz özelliği 

gösteren körfez yapısı ile Kıyı Ege şeridinin tektonik özelliğine göre iklimsel karakter 

göstermektedir. Orta enlem kuşağında yer alması ve kıyı şehri olması nedeni ile Akdeniz 

iklimi karakteri hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve bol yağışlı, bahar ayları ise geçiş 

özelliği gösterir. Rüzgâr durumu, denize açık kıyı şeridi ve farklı topografik yapıları bir arada 

bulundurması nedeni ile önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Güneşlenme süresi ve 

yeterli düzeyde yağış miktarına bağlı olarak toprak yapısı tarımsal açıdan uygun iklim 

özelliğine sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları, (rüzgâr ve güneş) açısından da önemli 

sayılabilecek düzeyde potansiyele sahiptir. 

Güneşlenme Süresi: İzmir ilinin güneşlenme potansiyeli yüksektir. İzmir’de uzun yıllar 

ortalama güneşlenme süresi 8 saattir. Ortalama açık günler sayısı temmuz ve ağustos 

aylarında 27 güne kadar çıkarken, aralık-ocak-şubat aylarında 5 güne kadar düşmektedir 

(Şekil 4). Kapalı günler yaz aylarında hiç görülmezken, aralık ve ocak aylarında 6 gün 

civarındadır (Anonim 2, 2009). 

 

Şekil 4. İzmir İlinin Güneşlenme ve Bulutluluk Süresi (Anonim 2, 2009) 

 

Sıcaklıklar: Sıcaklık ortalaması yüksek olan ilde ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu 

temmuz ayının uzun yıllar değeri 27,6 ºC, en düşük ortalama değer ocak ayında 8,6 ºC’dir. 

Günün maksimum sıcaklık değerlerinin ifade edildiği ortalama maksimum sıcaklığın en 

yüksek olduğu ay 32,9 ºC ile yine temmuz ayı, en düşük olduğu ay 12,2 ºC ile ocak ayıdır. 
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Günün minimum sıcaklık değerleri için kullanılan ortalama minimum sıcaklık temmuz ayı 

için 22 ºC, ocak ayı için 5,7 ºC’dir. Kış ayları ortalama minimum sıcaklığı 6,2 ºC olmasına 

karşın zaman zaman sıfır derecenin altına düşmektedir. 61 yıllık kayıtlarda görülen uç 

değerlerde en yüksek sıcaklık 24.08.1958’de ölçülen 42,7 ºC iken, en düşük sıcaklık değeri 

09.01.1942 yılına ait –8,2 ºC’dir.  

Yağış Dağılımı: İzmir ili uzun yıllar yıllık toplam yağış ortalaması 687,5 mm dir.2 4 saatte 

ölçülen maksimum yağış miktarı 145,3 mm (29.09.2006) dir.  2010 su yılı yağış toplamı 

934,2 mm olup, uzun yıllar ortalamasına göre %35,9 daha fazladır.2011 su yılı yağış toplamı: 

742,9 mm olup, uzun yıllar ortalamasına göre %8,1 daha fazladır (Anonim 2, 2009). 

İzmir’de yağış miktarının yarısı kış aylarında gerçekleşmekte olup, yaz mevsimi kurak 

geçmektedir. Yağmurlu gün sayısının yıllık ortalama toplam değeri 79 gündür. Aralık ve ocak 

aylarının yarısı yağmurlu gündür. İzmir ilinde kar yağışı pek nadir görülen yağış türüdür. 

Ancak, ili çevreleyen dağlarda kış aylarında kar örtüsü gözlemlenir (Şekil 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. İzmir İli Yıllık Toplam Yağış Miktarı (Anonim 2, 2009) 

İzmir ilinde en fazla yağış alan aylar kışa aylarıyken, en kurak aylar haziran, temmuz ve 

Ağustos aylarıdır (Şekil 6). 
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Şekil 6. İzmir İli Aylık Yağış Dağılımı (Anonim 2, 2009) 

 

Nem Miktarı: İzmir’de her mevsimde görülen nem hava sıcaklığının yazın bunaltıcı, kışın 

dondurucu hissedilmesine neden olur. 59 yılın aylık ortalaması % 64’dür. En fazla nem % 74 

ile aralık ve ocak aylarında, en düşük nem % 52 ile temmuz ayında ölçülmüştür (Anonim 2, 

2009).   

Rüzgar ve Basınç: İzmir’in hakim rüzgâr yönü Güney-Güneydoğu, mevsimsel değişimlere 

bağlı olarak ikincil derece hakim rüzgâr yönü Batı-Kuzeybatı’dır. İzmir’de ortalama rüzgâr 

hızı 3 m/sn dir. Bu güne kadar ölçülen maksimum rüzgâr hızı ise 42,2 m/sn olarak 

01.10.1962 tarihinde ölçülmüştür (Anonim 2, 2009). 

İzmir’de uzun yılların ortalama aylık basınç değeri 1.011 milibardır. Basıncın en yüksek 

ortalaması kasım ayında 1.014,6 milibar, temmuz ayı ortalaması ise 1.006,1 milibardır (Şekil 

7). 

 

Şekil 7. İzmir İli Ortalama Rüzgâr Hızı (Anonim 2, 2009) 
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2.1.5. İlin İdari Durumu 

İzmir ili; 30 ilçe, 597 köy (166’sı orman köyü) ve 23 beldeden oluşmaktadır. İzmir'de 

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 54 belediye bulunmaktadır (Anonim 3, 2012). İzmir’in 

ilçeleri Konak, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Balçova, Buca, Narlıdere, Güzelbahçe, Gaziemir, 

Bayraklı, Bergama, Kınık, Dikili, Foça, Aliağa, Menemen, Karabağlar, Kemalpaşa, Ödemiş, 

Beydağ, Kiraz, Bayındır, Tire, Torbalı, Selçuk, Seferihisar, Menderes, Çeşme, Karaburun ve 

Urla’dır. 

2.1.6. Nüfus 

Nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir, iklim şartlarının 

uygun olması, iş, eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticari açıdan gelişmiş olması nedeniyle 

nüfusu her geçen gün hızla artmakta ve yoğun göç merkezi olma özelliğini korumaktadır. 

Türkiye’de uzun yıllardan beri devam eden doğudan batıya göçten İzmir’de etkilenmiştir. 

Özellikle son yıllarda çok yoğun göç alan İzmir’de, kent nüfusunda belirgin artışlar meydana 

gelmiştir. En yoğun göçün Manisa, Konya, Mardin ve Erzurum illerinden olduğu tahmin 

edilmektedir (Sevgi C., 1998). 

İzmir ilinin nüfusu, 2011 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile Genel Nüfus 

Sayımı Sonuçlarına göre 3.965.232’dir. İl nüfusunun % 91,38’ü kentte, % 8,62’si ise kırsal 

kesimde yaşamaktadır. 12.012 km2 yüzölçümü ile Türkiye'nin % 1,5'ini oluşturan ilde, 

kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 44 kişi iken, 2011 yılında 330 kişiye 

yükselmiştir (Web 6). 

2010 yılında İzmir’in yıllık nüfus artış hızı oranı binde 20,6’dır. Türkiye’nin 2010 yılı yıllık 

nüfus artış hızı binde 15,9 ile karşılaştırıldığında yüksek bir rakamdır. Nüfus artışının sebebi 

doğumlardan çok yaşanan göç problemidir (Web 6). 

2011 yılında İzmir’in yıllık nüfus artış hızı oranı binde 4,14’dür.  

İzmir’in kırsal kesiminde yaşayan nüfus otantik Ege kültürünü yaşatmaktadır. 

Kırsal nüfus artışı hızı kentsel nüfus artışı hızından geri kalmıştır. Türkiye genelinde 

kentleşme oranı iktisadi, sosyal, siyasal nedenlerle artmıştır. Bu genel artış trendi içinde ele 

alındığında bile, İzmir ilinin kentleşme düzeyi Türkiye ortalamasının çok üzerindedir (Tablo 

2).  
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Tablo 2. İzmir İli Nüfusuna İlişkin Temel Veriler, 2011Yılı (Web 6) 

Nüfus Özellikleri İzmir Türkiye 

Toplam Nüfus 3.965.232 74.724.269 

Şehir Nüfus Miktarı 3.623.540 57.385.706 

Şehir Nüfus Oranı (%) 91,38 76,80 

Köy Nüfus Miktarı 341.692 17.338.563 

Köy Nüfus Oranı (%) 8,62 23,20 

Yüzölçümü  (Km
2
) 12.012 783.562 

Nüfus Yoğunluğu 330 95,36 

Yıllık Nüfus Artış Hızı (%0) 4,14 13,49 

Erkek Nüfus Oranı (%) 49,91 50,23 

Kadın Nüfus Oranı (%) 50,09 49,77 

 

Şehir merkezindeki bazı bölgelerde çarpık kentleşme kendini göstermektedir. İlde nüfusun 

hızla artması nedeniyle başgösteren çarpık kentleşmenin başlangıcı eskilere dayanır. 1950 

sonrası çok partili hayata geçilmesi, devletçilik ekonomisinin uzantısı olarak sanayi 

yatırımlarının ülke geneline yaygınlaştırılması, gelişen ulaşım ağlarıyla birlikte kırsal kesimin 

dışa dönük üretime geçmesi gibi etkenler, bu dönemde diğer büyük kentlerde olduğu gibi 

İzmir’de de yoğun bir nüfus yığılmasına neden olarak kentin yatay ve dikey yönde sürekli 

büyümesine neden olmuştur. Hızlı göçle birlikte kontrol edilemeyen bir kentsel büyüme 

sürecine giren kent, gecekondulaşma, altyapı yetersizliği ile diğer çevresel ve toplumsal 

sorunların iç içe yaşandığı geleneksel metropollerden biri görünümüne kavuşmuştur. 

Nitekim 1980’e gelindiğinde Karşıyaka-Çiğli, Bornova, Gaziemir ve Narlıdere-Güzelbahçe 

aksları boyunca uzanan gecekondu alanları belirmiştir. Karşıyaka-Çiğli aksı boyunca Çay, 

Çiçek, M. Erener, Naldöken, Emek, Örnekköy, Cumhuriyet, Yamaç, İmbat, Maltepe, 

Gümüşpala, Balatçık ve Güzeltepe gecekondu mahalleleri ortaya çıkmıştır (Sevgi C, 1988). 

İzmir iline bağlı ilçelerden Beydağ, Foça, Kiraz, Konak, Ödemiş ve Narlıdere ilçelerinde 

nüfusun bariz (% 10’dan fazla) azaldığı gözlemlenmektedir. Diğer ilçelerde ise nüfusu artma 

eğilimindedir. Buna karşın Aliağa, Çiğli, Güzelbahçe, Dikili, Menemen, Torbalı ve Urla 

ilçelerinde belirgin bir nüfus artışı göze çarpar (Tablo 3). 

 

 

 



 
 

21 
 

Tablo 3. İzmir İli Nüfus Durumu, 2012 Yılı (Web 6) 

İl ve İlçe 
 

Nüfus Yıllık Nüfus Artış 
Hızı Toplam İl/İlçe Merkezleri Belde ve Köyler 

İzmir 4.005.659 3.6661.930 342.529 10,01 

Aliağa 76.598 59.124 17.474 112,7 

Balçova  77.843 77.843 - -1,3 

Bayındır 40.988 21.785 19.203 -2,9 

Bergama 101.004 61.406 39.598 -1,5 

Bayraklı 309.137 309.137 - 0,0 

Beydağ 12.566 5.612 6.954 -19,2 

Bornova 423.063 416.007 7.056 10,0 

Buca  446.491 443.091 3.400 21,5 

Çeşme 34.563 21.749 12.814 18,5 

Çiğli 168.599 168.599 - 29,0 

Dikili 35.230 18.669 16.561 25,1 

Foça 32.141 27.987 4.154 -10,7 

Gaziemir 127.730 127.730 - 7,8 

Güzelbahçe 28.469 26.900 1.569 116,6 

Karabağlar 466.023 465.120 903 5,9 

Karaburun 8.799 2.722 6.077 -5,6 

Karşıyaka 315.294 315.008 286 9,8 

Kemalpaşa 94.831 74.990 19.841 14,9 

Kınık 27.950 11.789 16.161 -5,5 

Kiraz 44.009 8.720 35.289 -13,0 

Konak 390.882 390.882 - -16,5 

Menderes 74.831 59.254 15.577 22,2 

Menemen 138.143 125.884 12.159 23,8 

Narlıdere 63.301 63.301 - -33,8 

Ödemiş 129.005 75.577 53.428 -7,4 

Seferihisar 31.467 27.849 3.618 14,5 

Selçuk 34.587 28.213 6.374 -1,6 

Tire 79.519 53692 25.827 6,9 

Torbalı 138.040 127.101 10.939 36,5 

Urla 54.556 46.289 8.267 23,4 

İle bağlı ilçelerin nüfus yoğunluğu incelendiğinde, Karabağlar ilçesinin kilometrekare başına 

düşen 12.521 kişi ile en yoğun, kilometrekare başına düşen 21 kişi ile Karaburun ilçesinin en 

az nüfus yoğunluğuna sahip olduğu görülmektedir. 

 



 
 

22 
 

2.1.7. Ulaştırma 

Karayolları: 

İzmir ili sınırları içinde karayolu ulaşımı; 545 km devlet yolu, 770 km il yolu, 301 km otoyol 

ve 4.174 km köy yolu ile sağlanmaktadır. Toplam 5.790 km yol ağının % 72'si köy yolu olup, 

% 28’i de TCK ve hizmet dışıdır. Köy yollarının % 75’i asfalt , % 9’u stabilize, % 8’i tesviye ve 

% 8’i ham yoldur. Bu yollardan 530 köy ve 437 mahalle faydalanmaktadır (Tablo 4). 

Tablo 4. İzmir İli Karayolu Uzunlukları (Web 7) 

Karayolunun Çeşidi Uzunluğu (km) 

Devlet Yolu 545 

İl Yolu 770 

Otoyol 301 

Köy Yolu 4.174 

TOPLAM 5.790 

 

Tablo 5. İlçelerin İl Merkezine Olan Uzaklıkları (Web 7) 

İlçe İl Merkezi’ne Uzaklığı 
(km)  

İlçe İl Merkezine 
Uzaklığı  (km)  

Balçova 14 Çeşme 86 

Bayraklı 2 Dikili 105 

Bornova 5 Foça  64 

Buca 10 Karaburun  105 

Çiğli 12 Kemalpaşa 24 

Gaziemir 14 Kınık  119 

Güzelbahçe 28 Kiraz 145 

Karabağlar 10 Menderes 23 

Karşıyaka 7 Menemen 29 

Konak - Ödemiş  116 

Narlıdere 17 Seferihisar 50 

Aliağa 53 Selçuk 76 

Bayındır 71 Tire 84 

Bergama  102 Torbalı 46 

Beydağ  144 Urla 40 

 

İzmir Kent içi Ulaşım:  

İzmir’de kent içi ulaşım kara, deniz, metro, banliyö sistem tren ulaşımıyla yapılmaktadır. 

ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZULAŞ araçları dahil günde ortalama 961.928 yolcu 
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taşınmaktadır. Kara, deniz, metro, banliyö tren ulaşımının eşgüdümü konusunda yapılan 

çalışmalar devam etmektedir. İzmir iline en uzak ilçe merkezleri Kiraz ve Beydağ’dır (Tablo 

5). 

Havayolları: 

İlimizde Adnan Menderes, Çiğli-Kaklıç, Selçuk ve Çeşme Havaalanı olmak üzere dört 

havaalanı bulunmaktadır. Bunlardan Çiğli-Kaklıç Havaalanı askeri amaçlı kullanılmaktadır. 

Çeşme Havaalanı ise yapım aşamasındadır. 

Adnan Menderes Havaalanı: 1987 yılında hizmete açılan hava limanı tam kapasiteyle 

Uluslararası hava trafiğine açık olup 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. Toplam 

8.230. 945 m2'lik bir alana sahiptir. Havalimanın dış hat terminali yıllık 5 milyon yolcu, iç hat 

terminali ise yıllık 1,5 milyon yolcu kapasiteli olup, saatte 1.200 yolcuya hizmet verebilecek 

durumdadır. 

Selçuk Havaalanı: Selçuk ve çevresindeki turistik istasyonlara hava ulaşımını sağlamak 

amacıyla 1990 yılında yapılan küçük bir havaalanıdır. Türk Hava Kurumu’nun eğitim 

uçuşlarında da kullanılmaktadır.  

Denizyolları ve Limanlar: 

İzmir, Anadolu yarımadasının batısında olmasından dolayı deniz yoluyla dışa açılan kapı 

konumundadır. İl merkezindeki Konak, Karşıyaka, Alsancak, Pasaport, Bostanlı ve Üçkuyular 

iskeleleri ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Göztepe ve Bayraklı iskeleleri dahil 

olmak üzere bu iskelelerden deniz ulaşımı sürdürülmektedir. İnciraltı ve Urla vapur 

iskeleleri ile Alsancak, Dikili ve Çeşme Limanlarında da yolcu ve yük taşımacılığı 

yapılmaktadır. Alsancak Limanı, kapasite kullanım bakımından ülkemizin ikinci, Ege 

Bölgesi’nin ise en büyük limanıdır. Liman 8 milyon ton/yıl kapasite kullanımı, 3.000 m rıhtım 

uzunluğu ve 2.757 gemi/yıl kabul kapasitesi ile bölgemizin en büyük ihraç kapısıdır.  

Demiryolları:  

Demiryolu ulaşımında İzmir’den Denizli, Ankara, Bandırma, Afyon, Ödemiş, Söke, Isparta 

yönlerine anahat taşımacılığı yapılmakta, Menemen-Aliağa, Kemalpaşa-Manisa, Tire-Torbalı 

akslarında bulunan sanayi bölgelerine demiryolu ile taşıma imkanı bulunmaktadır.  

İzmir kent içinde geçmiş yıllarda banliyö hattı olarak kullanılan ve Basmane-Bornova 

arasında çalışan 1865 yılında işletmeye açılmış olan hat ise metro hattına dönüştürülmüş, 

Bornova’dan Basmane’ye kadar eski banliyö hattı değiştirilirken, Basmane-Hatay arasında 

yeraltından metro hattı tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. Hatay-Üçkuyular arasında 

metro çalışmaları sürmektedir. Bunu yanı sıra, İzmir kent merkezini kuzey-güney yönünde 

geçen Aliağa-Menderes arasındaki 80 km’lik mevcut demiryolu hattının metro 

standartlarına çıkarılmasına yönelik çalışmalar tamamlanarak 31.01.2011 tarihinden 

itibaren işletmeye alınmıştır (Web 1).  
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2.1.8. Turizm 

İzmir ili sahip olduğu uygun iklimi, deniz turizminin en iyi imkanlarına sahip sahilleri, ünlü 

termal kaynakları, antik kentleri, Meryem Ana Evi gibi dini merkezi ve çeşitli doğal 

güzellikleriyle turizm hareketliliğinde Türkiye’de öncülük yapan bir ilimizdir.  

İzmir iline her yıl kara, deniz yolu ve hava yolu ile çok sayıda turist gelmektedir (Anonim 1, 

2009).  2011 yılı sonu itibariyle denizyolu ile 533.713 kişi, hava yolu ile ise 854.558 kişi 

olmak üzere toplam turist sayısı 1.388.271 kişi olmuştur.  

İzmir’de 138 adet turizm işletme belgeli tesis, 37 adet turizm yatırım belgeli tesis 

mevcuttur. Bu tesislerdeki toplam yatak sayısı 28.338’dir. İlde 344 adet A grubu, 3 adet B 

grubu ve 21 adet C grubu olmak üzere toplam 368 adet seyahat acentesi bulunmaktadır 

(Web 8, 2012). 

Deniz-kum-güneş üçlüsü olarak değerlendirilen deniz ya da kıyı turizmi İzmir’de talebin 

fazla olduğu turizm türlerinden biridir. Yörenin uzun ve farklı nitelikte oluşturduğu yüksek 

kıyı ve deniz potansiyeli, çeşitli toplum kesimlerinin iç ve dış turizm kapsamında 

yararlanılmasına olanak tanır. 

İnanç Turizmi kapsamında İzmir sahip olduğu değerlerle çok özel bir konuma sahiptir. 

Hristiyanlar için dini açıdan çok önem taşıyan ve " Hac" yeri ilan edilen Meryem Ana Evi, 

Meryem Ana adına yapılmış ilk kilise olan "Çifte Kiliseler" ve Hz. İsa 'nın en sevdiği havarisi 

olan St. John'un mezarının da içinde bulunduğu St. John Bazilikası, Yedi Uyuyanlar Mağarası 

ile İncil’de yer alan ve Anadolu’da Hristiyanlığı yaymak için kurulan Yedi Kiliseler Ege 

Bölgesi’nde bulunmaktadır (Anonim 1, 2009). Sağlık turizmi kapsamında İl içerisinde çok 

sayıda kaplıca ve ılıca bulunmaktadır. Balçova, Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Menemen, 

Seferihisar, Tire, Urla ilçelerinde toplam 20 adet termal kaynak bulmaktadır (Web 8). 

İzmir ilçeleri ve İzmir kent merkezinde turizm bugünkü anlamına göre yakın tarihte başlamış 

olmasına rağmen, antik dünyanın ünlü kentlerinin birer ticaret ve turizm işlevine sahip 

olmalarından dolayı, yüzyıllar öncesinde İzmir görülmeye gelinen bir yerdir. İzmir’de 

günümüzde kıyı turizmi egemendir ve Dikili, Foça, Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar, 

Menderes ve Selçuk kıyılarında son 20-30 yılın en önemli turizm türüdür (Emekli G., 1998). 

Kültür ve inanç turizmi, ikinci önemli turizm türüdür ve Selçuk ve Bergama ilçeleri başta 

gelmektedir. Kruvaziyer turizm ise son birkaç yıldır İzmir’in parlayan turizm türüdür ve 

ağırlıklı olarak İzmir Alsancak Limanı’na gelen seyahat gemileri ile yapılmaktadır (Tablo 6), 

(Baykal vd., 2011). 
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Tablo 6. İzmir’e Gelen Kruvaziyer İstatistikleri, 2011 Verileri (Web 8) 

Yıllar Gemi Sayısı Turist Sayısı 
2009 129 306,531 

2010 158 352,387 

2011 279 483,389 

Türkiye turizminde yakın yıllara kadar iç ve dış turizmde önemli bir yere sahip olan İzmir, 

Türk turizmine uzun yıllar hizmet etmiştir. Fakat 1980 yılı sonrası uygulanan politikalarla 

turizmde meydana gelen yapısal değişmelerden etkilenerek geçmişteki önemini gerek giriş 

yapan yabancılar, gerekse gecelemeler ve otellerin doluluk oranı açısından kaybetmeye 

başlamış; Dalaman, Antalya ve Bodrum havaalanlarının açılmasının da etkisiyle güney-

güneybatıya kayan turizmle rekabet etmede başarısız kalmıştır (Tablo 7), (Baykal vd., 2011).  

Tablo 7. İzmir'e Gelen Yabancıların Giriş Yoluna ve Aylara Göre Dağılımı (Web 8) 

    

DEĞİŞİM ORANI (%) 

 

2010 2011 HAVA DENİZ TOPLAM 

 

HAVA DENİZ TOPLAM HAVA DENİZ TOPLAM 2010/09 2011/10 2010/09 2011/10 2010/09 2011/10 

OCAK 14.681 6.564 21.245 14.234 20.311 34.545 9 -3 -59 209 -28 63 

ŞUBAT 21.533 7.125 28.658 26.303 10.106 36.409 31 22 -48 42 -5 27 

MART 21.955 10.265 32.220 33.303 30.326 63.629 1 52 -10 195 -3 97 

NİSAN 33.117 26.268 59.385 63.707 39.390 103.097 -31 92 -11 50 -24 74 

MAYIS 85.772 44.683 130.455 86.103 56.285 142.388 15 0 25 26 18 9 

HAZİRAN 99.407 59.377 158.784 116.569 51.150 167.719 9 17 31 -14 16 6 

TEMMUZ 138.625 53.295 191.920 145.741 65.202 210.943 7 5 12 22 9 10 

AĞUSTOS 117.531 66.578 184.109 132.750 80.225 212.975 11 13 39 20 20 16 

EYLÜL 101.584 53.049 154.633 110.357 71.233 181.590 18 9 9 34 15 17 

EKİM 75.045 43.357 118.402 80.289 57.249 137.538 26 7 8 32 19 16 

KASIM 20.831 26.429 47.260 24.866 45.131 69.997 1 19 23 71 12 48 

ARALIK 18.122 10.627 28.749 20.336 7.105 27.441 -25 12 19 -33 -13 -5 

TOPLAM 748.203 407.617 1.155.820 854.558 533.713 1.388.271 8 14 11 31 9 20 

İzmir ticaret hacmi geniş bir liman kentidir. Bu özelliği ona alışveriş, eğlenme, dinlenme 

fonksiyonlarını bünyesinde toplamasına olanak tanımıştır. İzmir’de bugünkü talep 

karşısında turistik işletme belgeli tesis ve yatak sayısı yeterli bulunurken, giriş ve geceleme 

sayısı az, konaklama süresi oldukça kısadır. İzmir kent merkezi ile birlikte Bergama ve Selçuk 

ilçelerinde turizmin en temel sorunu konaklamaların kısa süreli (1-2 gün) olmasıdır (Baykal 

vd., 2011). 
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Son 10 yılda önemli turizm merkezi halinde olan iller karşılaştırıldığında turist sayısındaki 

artışın en fazla olduğu ilin Antalya olduğu görülmektedir (Tablo 8). Bunun başlıca 

sebeplerinden birisi turizmdeki hizmet sektörüdür. Antalya’daki turistik otellerin hızla 

artması, buna bağlı olarak hizmet kalitesinin artması bölgenin turizm açısından ciddi 

anlamda canlanmasına neden olmuştur. 

Tablo 8. Türkiye’ye Gelen Turist Sayıları, (Baykal vd., 2011) 

Yillar 

 TÜRKİYE İZMİR İSTANBUL ANTALYA  

Yabancı 

Ziyaretçi 

Yabancı 

Ziyaretçi 
% Yabancı 

Ziyaretçi 
% Yabancı 

Ziyaretçi 
% 

1989 4.516.363 504.747 11 1.146.373 25 608.196 13 

1990 5.397.748 523.216 10 1.121.931 21 826.491 15 

1991 5.582.963 284.754 5 658.000 12 625.880 11 

1992 7.076.096 409.058 6 1.079.321 15 1.189.354 17 

1993 9.500.938 391.481 4 1.547.925 16 1.215.800 13 

1994 6.670.618 405.028 6 1.931.664 29 1.198.238 18 

1995 7.726.886 538.188 7 2.007.691 26 1.939.477 25 

1996 8.614.085 467.981 5 2.437.680 28 2.540.965 30 

1997 9.689.004 630.831 7 2.502.728 24 2.901.788 30 

1998 9.752.697 564.893 6 2.350.876 23 2.609.150 27 

1999 7.464.000 376.476 5 1.737.186 23 1.824.406 24 

2000 10.428.153 481.617 5 2.420.541 22 3.300.959 32 

2001 11.569.000 581.906 5 2.516.763 20 4.166.797 36 

2002 13.256.028 650.554 5 2.705.848 22 4.747.581 36 

2003 14.029.558 534.880 4 3.148.266 20 4.682.104 33 

2004 17.517.610 764.658 4 3.473.185 20 6.047.049 35 

2005 21.122.798 789.492 4 4.848.680 23 6.884.636 33 

2006 19.819.833 777.148 4 5.346.658  27 6.011.183 30 

2007 23.341.074 970.772 4 6.453.553 28 7.291.356 31 

2008 26.336677 1.074.088 4 7.049.234 27 8.564.513 33 

2009 27.077.114 1.056.948 4 7.509.741 28 8. 350.869 31 

2010  28.632.204 1.155 820 4 6.960.759 24 9. 334.171 33 

2011 31.456.076 1.370.018 4 8.056.390 25 10.464.425 33 

Tablo 8 incelendiğinde Antalya ve İstanbul’a kıyasla İzmir’e gelen turist sayısının çok düşük 

kaldığı gözlenmektedir. Türkiye genelinde İzmir’in aldığı pay 1989’da % 11,7 iken, 2011 

yılında % 4’e kadar düşmüştür. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihi eserleriyle 

Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi olan İzmir’in turizm sektöründe gerilemesi son 

derece düşündürücüdür. 
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İzmir ve ilçelerinde 2012 yılı Kasım ayı itibariyle toplam 190 turistik tesis ve 39.602 yatak 

kapasitesi bulunmaktadır (Tablo 9). 

Turistik tesis sayısı bakımından Konak, Çeşme, Menderes ve Selçuk ve Foça öne çıkan 

ilçelerdir. Dikili ve Karaburun turizm potansiyeli olan ancak henüz turistik anlamda 

gelişmekte olan ilçeler arasında yer alır. 

Tire, tarihi ve kültürel değerler bakımından çok zengin olmasına rağmen bu zenginliğini 

turizm sektörüne yansıtamadığı gözlenmektedir. 

Tablo 9. 2012 Yılı Kasım Ayı İtibariyle Turizm Konaklama Tesisleri (Web 8) 

İLÇELER 
İŞLETME BELGELİ 

TESİSLER 
YATIRIM BELGELİ 

TESİSLER  TOPLAM 

 

 TESİS 
SAYISI 

ODA  
SAYISI 

YATA K 
SAYISI 

 TESİS 
SAYISI 

ODA 

SAYISI 
YATA K 
SAYISI 

TESİS 
SAYISI 

ODA 
SAYISI 

YATA K 
SAYISI 

ALİAĞA 3 113 232 -  -  -  3 113 232 

BALÇOVA 2 423 852 1 134 268 3 557 1120 

BAYRAKLI  - -  -  1 10 20 1 10 20 

BERGAMA 1 57 114 1 72 144 2 129 258 

BORNOVA 2 190 384 1 175 350 3 365 734 

ÇEŞME 29 2785 6088 21 1551 3483 50 4336 9571 

ÇİĞLİ 1 78 156 -  -  -  1 78 156 

DİKİLİ 6 286 583 3 728 1780 9 1014 2363 

FOÇA 7 329 677 2 44 92 9 373 769 

GAZEMİR 2 100 200 1 122 244 3 222 444 

KARABURUN 1 15 30  -  - -  1 15 30 

KARŞIYAKA 1 15 30 1 99 198 2 114 228 

KEMALPAŞA 1 24 50 1 116 232 2 140 282 

KONAK 53 3796 7629 8 838 1737 61 4634 9366 

MENDERES 11 2527 5304 -   - -  11 2527 5304 

NARLIDERE 1 316 636 -  -   - 1 316 636 

ÖDEMİŞ 2 81 162 1 20 40 3 101 202 

SEFERİHİSAR 5 440 978 2 716 1898 7 1156 2876 

SELÇUK 12 2094 4499  - -  -  12 2094 4499 

TİRE 1 35 70  - -  -  1 35 70 

TORBALI 2 109 218 1 35 70 3 144 288 

URLA 2 77 154 -  -  -  2 77 154 

TOPLAM 145 13890 29046 45 4660 10556 190 18550 39602 

İzmir’e gelen yabancı turistlerin yıl içindeki dağılımı incelendiğinde yaz aylarının diğer aylara 

göre daha yoğun olduğu görülür (Şekil 8). 
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Şekil 8. İzmir'e Gelen Yabancı Turistlerin Yıllara ve Aylara Göre Dağılımı (Web 8) 

2.1.9. Kültürel Özellikler 

Bilinen tarihi 8500 yıllık bir geçmişe dayalı olan İzmir, tarih boyunca önemli liman kenti ve 

yerleşim alanı olarak çok zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Antik çağlarda devam eden 

ticari, sosyal ve kültürel önemi antik dönem sonrası da sürdürmüştür. Günümüzde, son 

dönemde aldığı yoğun göç ve hızlı kentleşme baskısı altında yaşadığı büyük değişim ve 

dönüşüm sürecine rağmen İzmir, bölgenin tümüne yayılmış olan ve çok katmanlı bir yapı 

içerisinde varlığını sürdüren mimari ve arkeolojik mirasının yanı sıra, yaşama biçiminden 

yemek kültürüne, geleneksel el sanatlarından dil özelliklerine kadar büyük bir çeşitlilik 

sunan zengin kültürel yaşamı ile de, ev sahipliği ettiği tüm bu kültürlerin izlerini 

taşımaktadır.  

Medeniyetlere beşik olan Anadolu ovalarında, dağlarında ve köylerindeki tarihi ve 

arkeolojik değerlerinin yanında, yıllardan beri kullanıla gelen yaşamlarında gereksinme 

duydukları giyim, kuşam ile yaşamlarını sürdürmeleri için kullanmış oldukları her türlü el 

ürünü  üretim aletleri insanımızın etnogfaik değerleridir. Yok olmaya yüz tutmuş, kıl iplik ve 

örgü tezgahları, ip eğirme çıkrıkları, dövenler, Kurtuluş Savaşındaki kağnılar, su 

değirmenleri, hala güncelliğini koruyan el dokuma halı tezgahları, ahşap kapı kilitleri gibi 

çok örnek verebiliriz. Ayrıca hala köylüler tarafından üretimi yapılan el  yapma ürünü kaşık, 

kepçe, kargı, ılgın ve söğütten yapma sepetler ve çavdar sapından yapılma fötr şapkalar, el 

dokuması yün çoraplar, hırkalar, patikler ve iğne oyaları ve danteller köylünün  başlıca gelir 

kaynaklarını oluştururlar. 
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İzmir günümüzde de Uluslaarası İzmir Festivali, İzmir Caz Festivali gibi birçok festival ile 

dünya çapında bir kültür merkezi haline gelirken 2020 EXPO fuarı için en güçlü adaylardan 

birisidir. 

Ticari, sosyal ve kültürel önemini antik dönem sonrası da sürdürmüş olan İzmir, Selçuklu ve 

Osmanlı dönemleri boyunca da önemli mimari eserlerle donatılmıştır (Tablo 10).  

Tablo 10. İzmir İli Antik Kent ve Ören Yerleri 

İlçe Antik Kent - Ören Yeri 

Aliağa 
Gryneion Antik Kenti, Kyme Antik Kenti, Myrina Antik Kenti, Çaltıdere Höyüğü, Boz 

Höyük, Aigaia 

Bayraklı Bayraklı Höyüğü (Smyrna Antik Kenti) 

Bergama Bergama Antik Kenti, Asklepion  

Bornova 
Yeşilova Höyüğü, Tepebağ Höyüğü, Yassıtepe Höyüğü, Anadolu (Bornova) Lisesi 

Höyüğü, Kayadibi Höyüğü 

Buca Kızılçullu Su Kemerleri, Kaynaklar Kalatepe Höyüğü 

Çeşme Erythrai (Ildır) 

Dikili Pitane (Çandarlı) 

Foça Phokaia Antik Kenti, Foça Kent Merkezi 

Karşıyaka Smyrna Antik Kenti, Küçük Yamanlar Höyüğü 

Konak Agora, Pagos (Kadifekale), Altınyol (Antik Roma Yolu), Susuzdede Höyüğü 

Kemalpaşa 
Ulucak Höyüğü, Yenmiş Höyüğü, Hitit Kabartması (Karabel Anıtı), Nymphaion Antik 

Kenti, Laskarisler Antik Kenti 

Menderes Klaros Bilicilik Merkezi, Kolophon Antik Kenti, Notion Antik Kenti, Baklatepe Höyüğü 

Menemen 
Larissa Antik Kenti, Temnos Antik Kenti, Neonteikhos Antik Kenti, Killa Antik Kenti, 

Panaztepe, Nionithion 

Seferihisar 
Teos Antik Kenti, Airai Antik Kenti, Lebedos Antik Kenti, Karaköse Harabeler, Sığacık 

Kalesi 

Selçuk Şirince köyü, Efes, Meryem Ana 

Torbalı 
Metropolis Antik Kenti, Sinektepe Höyüğü, Arapkahve Höyüğü, Aslanlar Höyüğü, 

Yazıbaşı Höyüğü, Kuşçuburun köyü Höyüğü, Küçüktepe Höyüğü  

Urla Klazomenai Antik Kenti, Limantepe Höyüğü 

İzmir’de Koruma Altındaki Sit Alanları: 

Türkiye genelinde en yoğun sit alanı İzmir ve civarındadır. Bu da İzmir’deki doğal ve kültürel 

zenginliklerin bir göstergesidir (Şekil 9). 

Türkiye genelinde bulunan 8.963 sit alanının 710’u İzmir’de bulunmaktadır. Farklı türdeki sit 

alanlarına göre çeşitlilik göstermekle birlikte, toplam 82 kayıtlı sit alanı ile Çeşme ilçesi 

İzmir’in en fazla sit alanına sahip ilçesidir. Çeşme’yi Seferihisar, Konak ve Foça ilçeleri 

izlemektedir. Tescilli yapılar bakımından ise Konak İlçesi (2003 tescilli yapı ile) büyük farkla 

sıralamanın başında yer almaktadır. Bergama, Selçuk, Foça ilçeleri de sit alanı yoğun ilçeler 

arasında yer alır.  
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Şekil 9. İllere Göre Sit Alanlarının Dağılımı (Web 9) 

Kültürel Aktiviteler ve Tesisler:  

Antik çağlardan bu yana ticaretin yanında kültür ve sanat merkezi olma özelliğini sürdürmüş 

olan İzmir; günümüzde de Ege Bölgesi’nin en önemli kültür ve sanat merkezi 

konumundadır. Devlet Tiyatrosunun düzenli temsilleri, Devlet Opera ve Bale Topluluklarının 

gösterileri, Devlet Senfoni Orkestrasının ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun konserleri, 

birçok sanat galerisindeki sanat sergileriyle İzmir canlı bir sanat ve kültür ortamına sahiptir. 

İzmir Merkez, Selçuk, Çeşme, Dikili ve Tire’de düzenlenen kültür ve sanat festivalleri ile 

müzelerde sergilenen eserler ilin kültürel yaşamına renk katmaktadır. 

Sosyo-kültürel tesislerin İzmir kent içindeki dağılımı büyük merkez ilçelerde gerçekleşmiş, 

ancak nüfusları ile oranlandığında dengeli bir dağılım olmadığı görülmüştür. Tesislerin % 

10,9’u Konak’ta, % 18’i Narlıdere, % 35’i Buca’da, % 21’i Bornova’da yer almaktadır. Bu 

ilçeler merkezin metropoliten çekirdeğindedir. 

İzmir kentinde son yıllarda çok sayıda festival organizasyonu düzenlenmektedir. Bu 

organizasyonlar arasında Uluslararası İzmir Sanat Festivali, Uluslararası İzmir Avrupa Caz 

Festivali ve Uluslararası İzmir Film Festivali gibi etkinliklerin başarı ile organize ediliyor 

olması, kentin sanatsal anlamda giderek ivme kazanan bir gelişim içerisinde olduğunu 

göstermektedir (Anonim 1, 2009). 

Müzeler:  

2012 yılı itibariyle İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 16 

müze bulunmaktadır.  
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İzmir’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler içerisinde 23.542 arkeolojik eser, 3.000 

etnografik eser, 37.300 sikke olmak üzere toplam 63.842 eser koruma altındadır. 2007 yılı 

itibariyle İzmir içerisinde çeşitli kurumlara bağlı olarak faaliyet gösteren 16 müze, 3 açık 

hava müzesi ve yapım aşamasında olan özel müzeler (3 adet) bulunmaktadır (Web 8).  

İzmir’de bulunan açık hava müzeleri ise şöyledir: 1987 yılında açılan Bostanlı Güzel Sanatlar 

Parkı Arkeoloji Açıkhava Müzesi, 1932 yılından beri kazıları devam eden Agora Açıkhava 

Müzesi ve Teos Açıkhava Müzesi. Ayrıca uygulaması henüz tamamlanmamış müzeler de 

bulunmaktadır. Yapım aşamasındaki müzeler arasında otantik Türk sazlarının yanı sıra, 

çağdaş Türk bestecilerinin eserlerinin korunacağı İKSEV Müzik Müzesi, İnciraltı Deniz 

Müzesi, Oyuncak Müzesi, Kağıt Müzesi ve restorasyon çalışmalarının Karşıyaka Belediyesi 

ve Valilik yürütücülüğünde gerçekleştirildiği Karşıyaka Latife Hanım Köşkü bulunmaktadır. 

Mevcut Kütüphaneler: 

İzmir ilinde 37 Halk Kütüphanesi, 1 adet gezici kütüphanesi ve 2 Çocuk Kütüphanesi olmak 

üzere toplam 40 kütüphane bulunmaktadır. İzmir ilindeki 28 ilçenin 23 tanesinde, “İlçe Halk 

Kütüphanesi” bulunmaktadır. Güzelbahçe, Karaburun, Kınık, Menderes ve Seferihisar’da 

“İlçe Halk Kütüphanesi” bulunmamaktadır. İldeki 38 kütüphanede bulunan toplam bilgi 

kaynağı (kitap, süreli yayın, vb.) sayısı; 344.082 dir (Web 1). APİKAM Kent Arşivi Müzesi 

gezilip görülmeye değer yerlerden birisi olarak öne çıkar. 

Sanat Galerileri:  

İzmir içerisinde toplam 75 sanat galerisinin faaliyet gösterdiği saptanmıştır. Söz konusu 

sanat galerileri arasında büyük çoğunluğunu özel sanat galerileri oluşturmaktadır. Vakıf ve 

eğitim kurumlarına bağlı sanat merkezleri sayıca ikinci sırada gelmektedir (Web 10). 

2.2. Ekoturizm 

2.2.1. Ekoturizm Kavramı 

Ekoturizm kavramının kökeni Yunanca oikos (ev) ve logos (kelime)’a dayanan, organizmalar 

ve onların çevresi ile ilişkilerini inceleyen bilimsel olarak ekoloji ve turizm kelimelerinin 

birlikte kullanılmasından ortaya çıkmıştır (Demir ve Çevirgen, 2006). 

Ekoturizmin tanımı ve ilkeleri konusunda yapılan yayınların tarihçesi 1960’lı yıllara kadar 

iner. Bazı kaynaklarda 1965’te Hetzer tarafından ilk defa kullanıldığı bildirilirken (Erdoğan, 

2008), bazı kaynaklarda ise 1987’de Ceballas-Lascurian tarafından tanımlandığı bildirilir 

(Yürik, 2002). 

Ekoturizm konusu popülerlik kazandıkça ve önem kazandıkça tanımlamalar detaylanmış ve 

değişim göstermiştir. Bunların içerisinde en çok kabul görenlerden birini Uluslararası 
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Ekoturizm Topluluğu (TIES International Ecotourism Society) 1991 yılında; çevrenin 

korunması ve yerel halkın refahını arttırmaya yönelik olarak doğal alanlara yapılan çevreye 

duyarlı geziler seyahatler şeklinde yapmıştır (Yürik, 2002). 

Günümüze kadar geçen süreç içinde, "ekoturizm" kavramı ve tanımı giderek 

benimsenmeye başlanıp, 2002 yılının mayıs ayında, Kanada'nın Quebec kentinde, 133 

ülkeden gelen 1100 delegenin katılımıyla yapılan "Dünya Ekoturizm Zirvesi"nde, tüm 

ülkelerin benimsediği ortak bir tanım saptanmıştır. Buna göre; “Ekoturizm, doğal bölgelere 

yapılan, doğal ortamı ve kaynakları koruyan, yöre insanın ekonomik refahını artırıcı 

güvenilir bir turizm türü” olarak tarif edilmektedir (Web 11). 

1989’dan bugüne dünyada ekoturizm farklı şekillerde tanımlanmıştır (Yılmaz  vd., 2004). 

Tanımlayan  Tanım  

Kutay, 1989  

Ekoturizm toplumsal hayat içerisindeki ekonomik 

sektörlerle açıkça ilişkilendirilen biyolojik kaynaklar ile 

turizmin bir parçası olarak planlanan doğal alanların 

kalkınma ve geliştirilmesinde kullanılan bir modeldir.  

Ceballos ve Lascurain, 1989 

Nispeten bozulmamış, dokunulmamış doğal alanlara, bu 

alanların yabanıl bitki ve hayvanlarını, manzaralarını 

ayrıca kültürel çekiciliklerini dışlamadan öğrenmek, 

duygusal olarak tatmin olmak gibi özel amaçlarla 

seyahat etmektir.  

Boo, 1991 

Ekoturizm, doğa turizmi ile sinonimdir. Ekoturizm kuş, 

balina gözlemi, yabanıl bitki fotoğraflama gibi tüketici 

olmayan bir rekreasyondur.  

Boeger, 1991  

Ekoturizm dünyanın yenilenebilen kaynakları yanında, 

diğer kültürlerin çeşitliliği ve saygınlığına itibar 

gösteren, çevresel olarak güvenli turizmdir.  

Ecot.Association of Australia, 

1992  

Çevresel ve kültürel anlayış, koruma ve kıymet bilirliği 

güçlendiren, ekolojik olarak sürdürülebilir turizmdir.  

Norris, 1994  

Yerel ekonomik faydaların sağlanması ile kaynakların 

korunmasını bir arada yürütmedikçe, turizm ekoturizm 

değidir.  
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Tanımlayan  Tanım  

Scace and etc., 1992  
Yerel halkın katılımını dikkate alarak, ekosistem 

korumaya katkı yapan doğa seyahatidir.  

Ecotourism Society, 1993  

Çevrenin doğal tarihini ve kültürünü anlamak için, yerel 

halka doğal kaynakların korunması konusunda 

ekonomik fırsatlar yaratırken ekosistem bütünlüğünü 

değiştirmeyen doğal alanlara yönelik özel amaçlı 

seyahatlerdir.  

Commonwealth Department 

of Tourism, 1994  

Doğal çevrenin eğitimini ve yorumlanmasını içeren, 

sürdürülebilir yönetilen, doğaya dayalı turizmdir.  

Eagles, 1994 

 Sürdürülebilir turizmin tüketim karakterli olmayan dört 

şeklinden biri ve bir alt piyasasıdır. Yabanıl doğal 

çevreleri öğrenmeyi ve keşfetmeyi amaçlayan 

seyahatleri içerir.  

Tickell, 1994  

Herhangi birine zarar vermeksizin, insan kültürü ve 

doğal hayatın şaşırtıcı çeşitliliğinden zevk almak 

amacıyla yapılan seyahatlerdir.  

Blamey, 1997  

 

Ekoturizm, insanların nispeten bozulmamış, evlerinden 

40 km’den daha uzak doğal alanlara, yöredeki yabanıl 

bitkileri, hayvanları, manzaraları ve bunların yanında, 

alanda bulunan kültürel değerleri keşfetmek, öğrenmek 

ve onlara kıymet vermek ana amacıyla yaptıkları 

bireysel faaliyetlerden biridir.  

Ekoturizmin dikkat çekici tanımlarından birini yapan Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) 

ekoturizmi, “vahşi doğada doğal çevreye en az etkide bulunan ve bu arada yerel 

topluluklara ekonomik fayda sağlayan turizm türü” olarak tanımlamaktadır. Benzer bir 

tanımlama ise Dünya Turizm Örgütü (WTO) tarafından şu şekilde yapılmıştır; “sürdürülebilir 

turizm kalkınması, turizm sektöründe yer alan ev sahipleri ile turist kesimlerinin 

ihtiyaçlarının bugün var olan kaynakların gelecekte değerlerinin arttırılarak ve korunarak, 

karşılanmasıdır”. Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) tanımına göre ekoturizm, 

doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan 
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ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel 

açıdan sorumlu seyahat ve ziyarettir. 

Zaman içerisinde ekoturizm farklı şekillerde ifade edilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır 

(Akpınar ve Bulut, 2010). 

 Doğaya dayalı turizm 

 Yumuşak turizm 

 Özel ilgi turizmi 

 Yeşil turizm 

 Sorumlu turizm 

 Alternatif turizm 

Literatürde yapılan tanımlar yorumlandığında; doğa ile ilişkili yapılan tüm turizm 

faaliyetlerini “Doğa turizmi” olarak tanımlamak mümkündür. Bununla birlikte uluslararası 

kabul gören, WTO, TIES, IUCN ve WWF'nin “Ekoturizm” tanımlarında yerel halkın ekonomik 

çıkarlarının gözetilmesi ve yerel kültürün korunmasının vazgeçilmez olduğu görülür. Genel 

olarak düşünüldüğünde; doğada yapılan, yerel kültüre saygı gösteren, ekonomik katkı 

sağlayan ve doğayı bilinçli kullanan her türlü turizm çeşidini ekoturizm kapsamında 

değerlendirmek mümkündür. 

Dünya Turizm Örgütü’ne göre ekoturizmin bileşenleri:  

 Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması, 

 Yerel halkın refahının gözetilmesi, turistlerin ve yerel halkın bilinçlendirilmesinin 

sağlanması, 

 Küçük ölçekli işletmeler tarafından küçük turist gruplarına hizmet verilmesi, 

 Turistlerin ve yerel halkın turizm endüstrisi hakkında sorumlu hareket etmesinin 

sağlanması,  

 Geri dönüşü olmayan kaynakların en düşük düzeyde tüketilmesi,  

 Turizm yönetimine yerel düzeyde katılımın önemsenmesi,  

 İş fırsatlarının ve mülkiyetin yerel halk lehinde gelişmesinin gözetilmesi 

olarak tanımlanmaktadır (Web 12). 

Yine Dünya Turizm Örgütüne göre ekoturizmin amacı;  

 Turizmin doğal ve geleneksel çevreye verdiği tahribatın en alt düzeye indirilmesi, 

 Turistlere ve yerel halka doğanın ve geleneksel sosyo-kültürel çevrenin korunmasına 

yönelik eğitim verilmesi, 
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 Turizmin yerel halkın ihtiyaçlarının karşılayan, yerel yönetim ve halkla işbirliği içinde 

gelişen sorumlu bir ticaret olarak özendirilmesinin sağlanması, 

 Koruma kapsamındaki (doğal ve sosyo-kültürel) alanların yönetim için kaynak 

ayrılması, 

 Turizmin negatif etkisinin en alt düzeye indirilmesi amacıyla sosyo-kültürel ve doğal 

çevreye yönelik uzun vadeli takip ve değerlendirme programlarının desteklenmesi, 

 Turizmin yerel halkın geçimine katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde 

geliştirilmesinin temini, 

 Turizmin gelişiminin yörenin sosyal ve çevresel kapasitesini artıracak şekilde 

gelişmesinin temini, 

 Çevreyle uyumlu, doğal ve geleneksel sosyo-kültürel yaşamla iç içe geçen, yöresel 

bitki örtüsünü ve yaban hayatını koruyan turizmin alt yapı yatırımlarının 

gerçekleştirilmesidir (Web 13). 

Ekoturizm kavramı birçok insanda doğa ile barışık bir turizm şeklini çağrıştırırken bazı 

araştırmacılar ve bilim adamları da buna tereddütlü yaklaşmaktadırlar. Erdoğan 2005 

yılında yaptığı çalışmada ekoturizm kavramı ile ilgili dünyada birçok görüşü inceleyerek bazı 

olumsuz yargılara varmıştır. Doğada yapılan turizm ile ilgili ciddi anlamda bir kavram 

kargaşası yaşandığından bahsetmiştir. Vardığı yargıda ekoturizm adı altında yapılan 

faaliyetlerin seyahat acentaları ve tur operatörleri tarafından pazarlanarak, kırsal 

alanlardaki doğal yapının bozulmasına sebep olduklarını, doğa içinde otel zincirleri ve 

sermaye tesisleri oluşturduklarını belirtmiştir (Erdoğan, 2005). 

Doğaya ve doğal kaynaklara dayalı bir turizm ile doğanın korunması arasında, kuramsal üç 

farklı ilişkiden söz edilebilir. Bunlar uyuşmazlık ve zıtlık, bir arada var olma ve ortak yaşama 

olarak karşımıza çıkar. Ortak yaşama, tercih edilen, turizm ve doğa korumanın birbirinden 

karşılıklı olarak yararlandıkları bir organizasyon şeklidir. Doğa koruma açısından bunun 

anlamı, doğal değerler mümkün olduğunca özgür durumlarında korunabilecekler ve hatta 

daha uygun şartlara doğru geliştirilmeleri de sağlanabilecektir.  Böylece, daha fazla kişi 

daha geniş anlamda doğadan ve doğal değerlerden rekreasyonel, estetik, kültürel, bilimsel 

ve eğitsel yönden yararlanabilecektir (Gülez, 1993). 

Ekoturizm’i ekosistemi koruyan, yöre halkına ekonomik katkı sağlarken yöre insanının 

çevresindeki doğal varlıklarla ekolojik bir denge içinde ilişkilerini düzenleyen bir turizm 

çeşidi olarak da algılamak mümkündür. 

2.2.2. Sürdürülebilirlik ve Ekoturizm 

Sürdürülebilirlik; bugünün ihtiyaçlarını karşılarken doğal kaynakları korumak ve gelecek 

nesillere iyi bir çevre bırakmaktır. Sürdürülebilirlik kavramı ilk defa 1980 yılının mart ayında 
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yayımlanan Dünya Koruma Stratejisi ile kamuoyunun dikkatini çekmiştir (Kuter ve Ünal, 

2009).  

Ekoturizm kavramı sürdürülebilirlik tartışmaları ile gündeme gelip popüler olmuştur. 

Ekoturizm doğaseverler ve çevre duyarlılığı olan turistlerin hareketlerinden daha geniş 

kapsamlı bir konudur. Gerçekte bu olgu, çevresel, ekonomik ve sosyal ilişkiler bütünüdür 

(Akpınar ve Bulut, 2010).  

Ekoturizm, UNEP’in (Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi) araştırmasına göre, 

günümüzde en hızlı büyüyen turizm çeşitlerinden birisidir. Özellikle çevreci kuruluşların 

yarattığı kamuoyu genç ve aydın kesimin doğa ile bütünleşme, renkli kültürlerle bir araya 

gelme tutkusu bu turizm türünün geleceğinin parlak olduğunu göstermektedir. 

Ekoturizmin önemli ilkelerinden birisi olan  “doğal çevrenin korunarak sürdürülebilirliğin 

sağlanması” için uzman rehberlerin kullanılması gerekliliği vardır. Tur düzenleyen 

acentelerin ve tur katılımcılarının uyması gereken kurallar şöyle açıklanabilir; 

 Milli park, doğal koruma alanı gibi ilan edilmiş bölgelerde, ilgili bakanlık ve 

kurumlarca konulmuş kurallara kesinlikler uymak, girilmesi veya kamp yapılması 

yasak veya kısıtlamalı bölgelerdeki yasaklara uymak,  

 Gezilen veya kamp yapılan yerlerde belirlenmiş gezi rotalarına ve tecrübeli doğa 

rehberlerinin uyarı ve yol göstericiliğine uymak,  

 Gezilen yerlerde flora ve faunaya asgari zarar verecek şekilde hareket etmek,  

 Gezi faaliyeti sırasında çevreye hiçbir şekilde atık bırakmamak, 

 Özellikle nesli tehlikede bulunan hayvanların bulunduğu bölgelerde gürültü ve kirlilik 

yaratmamak, 

 Acenteler için; flora ve faunanın korunmasına özel önem verilen yerlerde gerek yıl 

içinde gerekse uzun vadede tur rotalarını, koruma ilkelerini gözeterek sık sık 

değiştirmek. 

Ekoturizm ilkelerinden birisi de yerel kültürlere saygı ve yerel halkların ekoturizmden fayda 

sağlamasıdır. Ekoturizm bölgelerinde yaşayan topluluklar genellikle otantik kültüre sahip 

oldukları için, bölgeye turizm kanalıyla katkı sağlanırken, ahlaki, dini ve ananevi değerlere 

saygı göstermek, yerel yeme-içme eğlenme gibi geleneklere uyumlu davranarak manevi 

kültür unsurlarının bozulmamasına dikkat edilir. 

Turizm sektörünün var olması ve sürdürülebilirliği turizme kaynak teşkil eden bölgesel ve 

yerel alanlara özgü doğal ve kültürel değerlerin korunarak kullanılmasıyla gerçekleşebilir. 

Sürdürülebilir gelişme ve aynı zamanda çevreye uyumlu bir yaşam için ekolojik ve ekonomik 

kararların bir arada ele alınması doğal alanların ve kırsal kesimlerin, geleceğin turizm 

alanları olarak, turizmin olumsuz çevresel etkisinden korunması, günümüz turizmi içinde 



 
 

37 
 

turistlerin çevresel sorunlar olmayan ortamlarda, doğa içinde turistik etkinliklere katılması 

şeklinde gerçekleşebilir (Akpınar ve Bulut, 2010). 

2.2.3. Ekoturizm Çeşitleri 

Doğa ile ilintili birçok turizm aktivitesinden bahsetmek mümkündür. Dünyadaki ekoturizm 

adı altında yapılan faaliyetleri ve model planlar incelendiğinde ekoturizmin dört ana 

eyleminin olduğu görülür. Bunlar gezmek, görmek, öğrenmek ve belgelemektir. Bunların 

yanında müsait olan alanlarda birçok doğa aktivitesi de yapılabilmektedir. Ekoturizm 

kapsamında, yapılan başlıca etkinlikler şu şekilde sıralanabilir: 

Dağcılık: 

Sarp kayalara tırmanmak ve zirveye ulaşma 

tutkusu dağcılık sporunu doğurmuştur. Dağcılığın 

birçok dildeki adı “Alpinizim”dir. Bu etkinliğin bir 

spor dalı şekline dönüşümü ve yaygınlaşması, 

büyük ölçüde Alp Dağlarında olduğu için bu isim 

uygun görülmüştür. Türkçe’de bu etkinliklerin 

tümüne birden “dağcılık” adı verilmiştir. 

Türkiye’nin hemen her bölgesinde bulunan irili ufaklı dağları bu turizm çeşidi için 

alternetifler oluşturmaktadır. 

Doğa Yürüyüşü (Trekking): 

Dağcılık etkinliğine göre daha hafif bir etkinlik olan doğa yürüyüşlerinden en çok bilineni 

trekkingdir. “Uzun ve zorlu yolculuk” anlamına gelen trekking daha çok dayanıklılık 

gerektirir. 

Doğa yürüyüşlerinin hafif olanları yaşlılar ve çocuklar için de uygundur. Doğa yürüyüşleri 

sırasında doğanın güzellikleri görülebilir ve fotoğraflanabilir. 

Trekking dışında yürüyüş uzunluğu, zorluk derecesi ve konaklama göre adlandırılan hiking 

ve expedition olarak çeşitlendirilen doğa yürüyüşleri bulunmaktadır.  

Alp Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz 

dağ ve sıradağları, flora ve faunasıyla doğa 

yürüyüşleri için önemli bir potansiyele sahiptir. 

Bu potansiyelin planlı bir yaklaşımla turizm 

olgusu içerisinde değerlendirilmesi, böylece 

turizmin tür ve aktivitelerinin zenginleştirilerek 

arz kapasitesinin geliştirilmesi, alternatif turizm 
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alanlarının koruma-kullanma dengesi içerisinde hizmete sunulması, tanıtılması, farklı 

yörelerin turizmin ekonomik ve sosyal katkılarından yararlandırılması açısından önemlidir 

(Akpınar ve Bulut, 2010).  

Mağara Turizmi: 

Turizmin çeşitliliği açısından ülkemizdeki mağaralar, önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. 

Ülkemizin %40’ı mağara oluşumları açısından önemli bir nitelik olan karstlaşmaya uygun 

kayalardan meydana gelmiştir. Erimeye uygun kayaların kapladığı alan ve bu alanlarda 

tespit edilen mağara sayısının oranına göre 

Türkiye’de 20.000’den fazla mağara 

bulunabileceği öngörülmektedir. Bunlardan 

800’ü MTA, 450 tanesi de değişik kulüp ve 

derneklerce olmak üzere ancak 1250’si 

incelenmiştir (Akpınar ve Bulut, 2010).  

Türkiye’nin en uzun mağarası, 16 km’den fazla 

olan Isparta’daki Pınargözü Mağarası; en derin 

mağarası ise 1453 m ile Mersin’deki 

Peynirlikönü Mağarası, sarkıt ve dikitleri en ünlü mağarası Burdur’daki İnsuyu Mağarası’dır. 

İnsanın içindeki macera ruhu mağaraları keşfetme ve ziyaret etme talebini de beraberinde 

getirmektedir. Diğer doğal güzellikler ve ormanlarla bütünleşen mağaralar ekoturizmin 

önemli elemanlarından birisini oluşturur.  

Yön Bulma (Oryantiring): 

Oryantiring, İskandinavca bir kelimedir ve yön 

bulma anlamına gelmektedir. Üzerinde kontrol 

noktaları işaretlenmiş büyük ölçekli (detaylı) bir 

harita ve pusula yardımıyla yönünü bularak belirli 

bir parkuru en kısa sürede tamamlama 

yarışmasına oryantiring denir. Parkur birbirinden 

uzak ve ters yönlere konan kontrol noktaları ile 

çizilir. Noktalar iyice gizlenir ki, yarışmacılar harita 

ve pusulayı kullanabilsin. Bu yüzden oryantiring, koşarken satranç 

oynamak olarak tanımlanmaktadır. Kontrol noktalarında her biri 

farklı olan şifreler ya da zımbalar bulunur. Yarışmacılar bu şifreleri 

toplamak ya da ellerindeki kartı her kontrol noktasında 

zımbalatmak zorundadırlar. Yarışmacılar iki dakika arayla start alır 

ki, birbirini izleme gibi bir kolaylığa yönelmesinler (Altan, 2006). 

Oryantiring in diğer doğa sporlarına göre ters olan yanı çok kişi ile 

yapılmasının keyif vermesidir. Yarışa ne kadar çok katılan varsa, 
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yani elli, yüz belki de bin kişi, o kadar zevkli olmaktadır. Dünyada 20.000 kişinin aynı günde 

koştuğu büyük organizasyonlar yapılmaktadır (Altan, 2006). 

Oryantiring yapı, bina, stat, saha gerektirmeyen çevreci bir spordur. Her şey sökülüp takılıp 

işleri bitince kaldırılıp götürülebilir. Örneğin binlerce kişinin katıldığı yarışlardan sonra ertesi 

gün aynı araziye gidince ayak izlerinden başka bir şey görülmez. Oryantiring maliyeti çok az, 

alt yapısı çok ucuz bir spordur (Altan, 2006). 

Atlı Doğa Yürüyüşü: 

Turizmin çeşitliliği içerisinde yer alan atlı doğa 

yürüyüşleri tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu 

yörelerimizde düzenlenen günübirlik veya birkaç 

günlük gezi programları ile yapılmaktadır. Orman içi 

ekoturizm alanlarına yakın olan at çiftliklerinde 

verilecek birkaç günlük binicilik eğitimi ile faaliyet 

gerçekleştirilebilir. Ekoturistler hem ata binmenin 

zevkini hem de doğanın güzelliklerini izleme olanağı elde ederler. 

Bisiklet Turizmi: 

Bisiklet bir spor dalıdır. Yaklaşık 100 yılı aşkın bir tarihi geçmişi vardır. Kısa yolculuklarda 

kolay ve ekonomik bir ulaşım sağlar. Birçok insan için çocukluktan kalma nostaljik bir ulaşım 

aracıdır. Bununla birlikte bisiklet sevgisi birçok insanda spor haline dönüşmüştür.  Bisikletin 

motorsuz ve doğa dostu olması insanların 

sevgisini kazanmasında başka bir etkendir. 

Yine bisiklete binerken önemli derecede enerji 

harcanması nedeniyle sağlıklı yaşam için de 

önemli bir araçtır. Bütün bu özellikler bisiklet 

sporunu geliştirmiş ve tüm dünyada ciddi 

organizasyonlar yapılır hale gelmiştir. Doğal 

güzellikler içinde spor yaparak dolaşma olanağı 

sunan bisiklet aktiviteleri bugün birçok kulüp ve dernek tarafından bir turizm aktivitesine 

dönüştürülmüştür. Ülkemizin birçok bölgesi bisiklet aktiviteleri için uygun mekanlar sunar. 

Botanik Turizmi: 

Türkiye iklim çeşitliliği ve farklı yükseltilerden oluşan topoğrafik yapısı nedeniyle çok çeşitli 

bir floristik yapıya sahiptir. Endemik ve nadir olan birçok bitki türü ile birlikte toplam tür 

sayısı 10.000’e ulaşmıştır. Avrupa’daki toplam bitki türü sayısının 12.000 civarında olduğu 

düşünülürse ülkemiz bitki örtüsünün zenginliği daha kolay anlaşılır. Bu flora zenginliği 

botanik turizmi ile ilgilenenler için büyük bir çekicilik oluşturmaktadır. 

Doğanın korunması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından birçok çalışmalar 

yürütülmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu amaçla milli park, 
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tabiat parkı, yaban hayatı koruma sahası, yaban hayatı geliştirme sahası, tabiatı koruma 

alanı, tabiat anıtı gibi koruma statüleri ilan ederek kaynak değeri açısından önemli olan 

alanları koruma altına almaktadır. 

Botanik turizminde, botanik konusunda yetişmiş, bilgili rehberlerin bulunmayışı ve bitki 

tohumu ve soğanlarının başka ülkelere kaçak yollarla götürülmesi ülkemizde, önemli bir 

sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 1983 ve 1988 yılları arasında yayınlanan iki kararname ile 

yabancıların doğada bitki, hayvan ve arkeolojik materyal toplamaları izne ve belli kurallara 

bağlanmış ve yasal boyut getirilmeye çalışılmıştır (Akpınar ve Bulut, 2010). 

         

Türkiye'nin bitki zenginliğinin en önemli nedenlerinden biri, buzul çağlarında Anadolu'nun 

bitkiler için bir sığınak olmasıdır. Günümüzde de Türkiye hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan 

bir şekilde 3 farklı bitki alanının kesişme noktasında yer almaktadır. Bu bitki alanları Akdeniz 

Bitki Alanı (Akdeniz ve Ege Bölgelerini kapsamaktadır), Avrupa- Sibirya Bitki Alanı (Karadeniz 

ve Marmara Bölgesi’ni kapsamaktadır.), İran-Turan Bitki Alanı (İç Anadolu ve Doğu Anadolu 

Bölgesi’ni kapsamaktadır), (Akpınar ve Bulut, 2010).  

Yayla Turizmi: 

Turizmin çeşitlendirilmesi, tüm yıla ve ülke 

sathına yaygınlaştırılması, değişik yörelerin 

mevcut turizm potansiyelinin geliştirilerek 

harekete geçirilmesi yönünde başlatılan 

çalışmaların önemli bir bölümünü de yayla turizmi 

oluşturmaktadır (Akpınar ve Bulut, 2010).  

Ülkemizde yer alan yaylaların, doğal güzellikleri, 

etnolojik ve diğer çekicilik yaratan özellikleri ile ekoturizme yönelik sundukları çok çeşitli ve 

eşsiz olanakların; koruma kullanma dengesi içerisinde turizm amaçlı değerlendirilmesi 

önemlidir (Akpınar ve Bulut, 2010).  

Türk kültüründe yaylaların önemi çok büyüktür. Özellikle Yörük Türkmen geleneğinin 

yaşatılmasında yaylada yapılan festival ve etkinlikler ülkemizin birçok yerinde yaygındır. 

Akdeniz ve Ege Bölgesi’ni sıcak yaz günlerini yaylada geçirmek isteyen halk yaylalardaki 

Bergama Kozak Yaylası 
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otantik kültürü yaşarken bölgenin turizm gelirlerine de katkı bulunurlar. Torosların üst 

kesimleri ve İç Ege’nin yüksek kesimlerinde bulunan yaylalar en çok tercih edilen ekoturizm 

bölgeleridir. 

Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji): 

Kuş gözlemleme ülkemizde az sayıda insan tarafından 

bilinmesine rağmen Avrupa ve Kuzey Amerika’da çok 

yaygındır. ICBP (Uluslararası Kuş koruma Konseyi), OSME 

(Orta Doğu Ornitoloji Topluluğu), IWRB (Uluslararası Su 

Kuşları ve Islak Alanlar Araştırma Bürosu), RSBP (Royal Kuş 

Koruma Topluluğu) gibi kuş gözlemciliğinde önde gelen pek 

çok profesyonel organizasyon, Avrupa, Asya ve Afrika’da 

doğal habitatları içinde kuşları gözleyip, bölgelerin kuş 

toplumlarını ve belli kuş türlerini araştırırlar. Bunların 

dışında pek çok amatör kuş gözlem toplulukları da doğal ortamda yaban hayatını 

izlemektedirler (Akpınar ve Bulut, 2010).  

Farklı 466 kuş türünün bulunduğu Türkiye, üreyen kuşlar açısından Avrupa’nın en zengin 

ülkesi konumundadır. Farklı habitatların egemen olması, konumu itibari ile kuş göç yolları 

üzerinde bulunması, sulak alanların zenginliği Türkiye’de kuş çeşitliliğinin yüksek olmasının 

sebeplerindendir. Bu zenginlik, Türkiye’de kuş gözlemciliğinin; dolayısıyla dünyada öne 

çıkan alternatif turizm dallarından kuş gözlem turizminin gelişmesine olanak sağlamaktadır 

(Akpınar ve Bulut, 2010).  

Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği: 

Doğada bulunan yabani hayvan türleri eskiden beri 

insanların ilgisini çekmiştir. Yaban hayvanlarının doğal 

yaşam ortamlarında fotoğraflamak, izlemek için foto 

safariler düzenlenir. Yaban hayatı zengin olan bazı ülkeler 

bu turizm türünü geliştirerek önemli kazanç 

sağlamaktadırlar. Afrika’daki Kenya gibi ülkeler yaban 

hayvanlarının yoğun olduğu bölgeleri ulusal park haline getirerek dünya turizmine açmıştır. 

Foto Safari: 

İnsanlar gezip gördükleri yerlerdeki birçok doğal 

güzelliği fotoğraflamak ister. Son yıllarda gelişen 

dijital fotoğraf teknolojisi hemen herkesin içinde 

olan fotoğraf çekme arzusu için büyük olanaklar 

sunmaktadır. Son zamanlarda tek başına doğal 

alanları gezerek fotoğraflamak yerine daha 

önceden bilinen doğal alanlara gruplar halinde yapılan foto safariler tercih edilir duruma 
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gelmiştir. Böylece planlı yapılan etkinliklerle amaca daha iyi ulaşılır. Ulaşım problemleri ve 

kaynak problemi de kolayca aşılmış olur.  Ülkemizdeki fauna ve flora zenginliği foto safariler 

için eşsiz imkanlar sunmaktadır. 

Av Turizmi: 

Avcılık ilk insanın doğada var olma mücadelesi ile 

başlar. İnsanın yerleşik hayata geçmesi ile birlikte tarım 

ve hayvancılığın gelişmesi avcılık faaliyetlerini de 

azaltmıştır. Bununla birlikte insanların av merakı ve 

doğayı keşfetme hevesi avcılığın vazgeçilmez yedek bir 

aktivite olacağının göstergesidir.  

Ülkemizin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı 

bakımından av turizminin gelişmesine elverişli konumdadır. Ancak av hayvanlarımız, bugün 

için belirli türler dışında av turizmine sunulabilecek belirli zenginliğe ulaşmış değildir. Av 

turizmine açılacak avlaklar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilmektedir. 

Ülkemizde av turizmi faaliyetleri; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Yerli ve Yabancı Avcıların 

Avlanmalarına ilişkin Esas ve Usulleri Yönetmeliği’ne göre yapılır. Yönetmelik, Kanunun 15 

ve 32. maddeleri kapsamında hazırlanıp 08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın 

korunması ilkelerini gözeterek oluşturulmuştur (Akpınar ve Bulut, 2010).  

Akarsu Turizmi: 

Ülkemizde akarsular, doğal ve kültürel özellikleri 

bakımından farklı özellikler arzederek, değişik 

rekreasyonel kullanım olanakları sunmaktadır. 

Akarsularımızın büyük bölümü “akarsu turizmi” olarak 

adlandırılan rafting, kano ve nehir kayağı için çok 

elverişlidir (Akpınar ve Bulut, 2010).   

Ekoturizmin önde gelen dallarından biri olarak akarsu 

turizmine yönelik ülkemizin sunduğu bu büyük potansiyelin geliştirilmesi ve geniş kitlelere 

hitap edecek şekilde tanıtımının yapılması önem taşımaktadır. Büyük yatırımlar 

gerektirmeyen akarsu turizmi, çevrenin tarihi, arkeolojik, kültürel, otantik değerleri ve diğer 

turizm çeşitleriyle bir bütün oluşturmaktadır. Bu nedenle, nehirlerimizin akarsu turizmi 

potansiyeli incelenirken, çevresinde yer alan ve entegre bir şekilde geliştirilebilecek diğer 

turizm değerleri de bu proje kapsamında belirlenmiştir (Akpınar, Bulut ve 2010).  

Özellikle kanyonlardan geçen kıvrımlı bir yatağa sahip akış hızı yüksek akarsular üzerinde 

yapılan rafting sporu turistlerin büyük ilgi odağı durumundadır.  
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Sportif Olta Balıkçılığı: 

Balıkçılık insanın içindeki avcılık güdülerinden gelen 

bir tutkudur. Doğa ile iç içe, ticari olmayan, hoşça 

vakit geçirmek amacıyla orman içi akarsu ve göllerde 

sportif olarak yapılan balık tutma aktivitesi sportif 

olta balıkçılığı olarak adlandırılır. 

Türkiye’nin akarsularla örülü olması, hala 

kirlenmemiş göl ve barajlarının bulunması sportif olta balıkçılığı için büyük olanaklar 

sunmaktadır. Bilinçli ve planlı bir faydalanma ile bu olanakların daha da artırılması 

mümkündür.  

Hava Sporları Turizmi: 

Türkiye, yamaç paraşütü, yelken kanat, planör, paraşüt, balon gibi hava sporları için çok 

uygun arazi koşullarına sahiptir. Bölge bazında çok farklı topoğrafik yapıların olması bu spor 

dallarının gelişmesi için büyük bir avantaj sağlar. 

Ülkemizde Yamaç Paraşütü Sporu 1990 yılı 

başlarında Fethiye Ölüdeniz Bölgesi’ndeki Baba 

Dağı'nın yabancı pilotlar tarafından keşfedilmesi ile 

tanınmış, ilk olarak üniversite kulüplerinde aktif 

olarak başlamıştır. Türk Hava Kurumu (THK), 

üniversite kulüpleri ve özel kulüpler tarafından 

yamaç paraşütü eğitimleri düzenlenmektedir 

(Akpınar ve Bulut, 2010).  

Yelken-kanat, motoru olmayan, rüzgar ve diğer hava etkileri ile uçuş yapabilen tek kişilik bir 

uçuş aracıdır. Yamaç Paraşütü yapılan yerlerde yelken-kanat sporu da yapılabilir. THK ve 

çeşitli hava kulüpleri tarafından eğitim kursları verilmektedir (Akpınar ve Bulut, 2010).  

Tek kişilik veya çift kişilik olanları mevcuttur.  Tek kişilikleri 300-330 kg, çift kişilikleri 450-

495 kg ağırlığında, bir ya da iki koltuklu, çok hafif hava araçlarına mikrolight denmektedir.  

Daha kısa bir anlatımla “ağırlıkları 300-495 kg arasında değişen hava araçları” demek 

mümkündür. Bu hava araçları kendi arasında ultralight, motorlu yamaç paraşütü ve 

motorlu yelken-kanat şeklinde sınıflandırılırlar. 

Kış Turizmi: 

Kış turizmi; kış sporları ve rekreasyon eylemleri 

yüksek dağlık kuşaklarda gerçekleşmektedir. Dağlık 

alanlarda; yerleşim merkezlerine uzaklığı, konumu, 

ulaşımı ve sundukları olanaklar ölçüsünde nitelik 

kazanırlar. Kayak sporu başta olmak üzere diğer 
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rekreatif özellikler kış mevsiminin yegane turizm eylemidir (Altan, 2006). 

Kış turizmi, turizmin çeşitlenmesi bakımından mevsim itibari ile sönük geçen kış aylarının 

değerlendirilmesi ve kış aylarındaki turizm eylemlerinden gelir elde etmeyi sağlamak 

açısından amaç olabilmektedir (Altan, 2006). 

Tarım ve Çiftlik (Agro) Turizmi: 

Kırsal alanlarda tarıma dayalı turistik etkinliklere tarım 

turizmi (agroturizm) denir. Şehrin yoğun iş hayatından 

bunalan insanlar sakin bir köy yaşamını arzularlar. Köy 

hayatının içinde hafta sonlarını veya yaz tatillerini 

değerlendirmek üzere küçük bahçeleri olan köy 

evlerinde zevk amacıyla tarım ürünleri yetiştirir, yerel 

halkın tarım etkinliklerine katılırlar. Böylece kırsal 

bölgelerin yerel halkıyla etkileşimde bulunarak 

gelirlerine turizm yoluyla katkıda bulunurlar. 

Aileleriyle birlikte doğal bir köy hayatını özleyen bu insanlar için büyük şehirlerimize yakın 

kırsal bölgeler önemli bir potansiyele sahiptir.  

İzcilik: 

İzcilik, gönüllü, uluslararası, üniformalı, çeşitli yaş gruplarındaki gençlerin zihinsel, fiziksel, 

ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkıda bulunan bir gençlik faaliyetidir. 

İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık, gönüllü, politik olmayan 

eğitimsel bir gençlik hareketidir. İzcilik, çocuk ve gençleri mevcut özellikleri ile bir bütün 

olarak ele alan, ruh ve beden sağlıklarını geliştiren, onların boş zamanlarını bir program 

çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, 

öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir 

faaliyetidir. Bu nedenle de izcilik tüm dünyada okul dışı bir faaliyet olarak değerlendirilmiş 

ve okul dışı izcilik organizasyonları kurulmuştur. 

         

İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, 

beceri, sağlık, mukavemet, cesaret vs. konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri 

fikrinden doğmuştur. 
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Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle 

de izcilik ahlak eğitiminde aktif bir metod olarak kabul edilir. İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi 

amaçladığından milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından evrensel bir faaliyettir (Web 14). 

Kamp Karavan Turizmi: 

Ülkemiz, günübirlik dinlenme, eğlenme ve piknik amaçlı kullanımların yanı sıra, çadır ve 

karavanlı kamp yapma olanağına haiz, pek çok doğal alanlara sahiptir. Gözlerden uzak doğa 

ile baş başa vakit geçirmek isteyen insanlar için oldukça büyük imkanlar sunmaktadır 

(Akpınar ve Bulut, 2010). 

        

Golf Turizmi: 

Golf, 1000 yıla yakın bir geçmişe sahip olduğu düşünülen ve kimler tarafından ne zaman 

keşfedildiği tam olarak bilinmeyen bir spor dalıdır. 1600’lü yılların ortasına kadar sadece 

Avrupa’da yapılmakta olan bu spor, 1659 yılında New York’a bağlı Albany kentinde 

oynanarak ABD’de boy göstermeye başlamıştır. Bu spora ait ilk yazılı kurallar ise 1754 

yılında bugünkü adı Royal & Ancient Golf Kulübü olan St. Andrews Golfers tarafından 

yayınlanmıştır (Erol, 2009). 

Türkiye’deki ilk golf kulübü 1895 yılında Constantinapole Golf Club adıyla Okmeydanı’nda 

kurulan ve şu an Maslak’ta faaliyetini 

sürdürmekte olan İstanbul Golf Kulübü’dür (Web 

15). İstanbul Golf Kulübü’nü sırasıyla 1905 yılında 

kurulan İzmir-Bornova Golf Kulübü, 1911 yılında 

kurulan Bebek Golf Kulübü ve 1949 yılında kurulan 

Ankara Golf Kulübü izlemiştir (İslamoğlu, 2006). 

Bu sahalardan Bebek Golf Kulübü 1923, İzmir-

Bornova Golf Kulübü 1970 ve Ankara Golf Kulübü 

1980 yılında çeşitli nedenlerle kapatılmıştır. 

1980’lerde Türkiye’de çöküşe uğrayan golf sporu, 1990’lı yılların ortasında bu alanda 

yapılan yatırımların faaliyete geçmesi ve federasyonun kurulmasıyla yeniden ivme 

kazanmıştır. Belek Bölgesi’ndeki yatırımların başlamasında 1980’li yılların sonlarında o 

bölgenin turizm alanı olarak belirlenmesinin etkisi büyüktür. 1994 yılında Türkiye’nin ilk 

http://www.izcim.org/
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profesyonel golf sahası olan Klassis Golf and Country Club ile Belek’teki ilk saha olan 

National Golf Kulübü hizmete girmiş, sonrasında 1995 yılında da Türkiye Golf Federasyonu 

kurulmuştur. Gerek turizme teşvik yasalarının çıkmış olması gerekse de Türkiye Golf 

Federasyonu’nun yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2000 yılı sonrasında golf sektörü önemli 

gelişmelere ve başarılara imza atmıştır (Web 16). 

Gem Safari (Süstaşları Toplama Gezisi): 

Gem, Gems, Gemstone kavramı süstaşı, Gemoloji 

kavramı Süstaşı bilimi, Gemolog kavramı süstaşı 

inceleme uzmanı vb. özgün kavramlar Hatipoğlu 

(2012) tarafından isimlendirilmiştir. Gem Safari; 

Süstaşları toplama gezisi olarak isimlendirilmektedir. 

Süstaşı minerallerin, kayaların ve organik 

malzemelerin bazıları;  

-Güzellikleri,  

-Ender bulunuşları,  

-Diğerlerine göre bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki ayrıcalıkları nedeniyle, mücevher 

taşı ya da dekorasyon malzemesi biçiminde kullanılarak özel bir değer kazanırlar. Belirli bir 

ekonomik değere sahip bu tür malzemelere, kıymetli taş, yarı kıymetli taş veya genel olarak 

süstaşı denilmesini sağlamaktadır.  

Süstaşlarının kıymetli ve yarı kıymetli olarak gruplanması tamamen izafidir. Bu ayrımda 

kesin bir sınır yoktur (Web 17). 

Çok fazla yaygın olarak tanınmasa da doğadan süs taşları toplayıcılığı olarak bilinen bu safari 

türü de son zamanlarda dikkat çeken bir ekoturizm etkinliğidir. Süstaşı toplama faaliyeti 

olarak bilinen bir tür ekoturizm faaliyeti olarak karşımıza çıkar.  

Kuşkusuz jeolojik yapıları nedeniyle dünyanın 

her tarafında farklı kayaç oluşumları vardır. Süs 

eşyası yapımında kullanılan az bulunan bazı 

taşlar konu ile ilgilenen insanları uzak doğal 

mekanlara yönlendirebilmektedir.  

Gem Safari (Süstaşları toplama gezisi) bir 

rehber eşliğinde, mart ayından kasım ayına 

kadar gerçekleştirilebilir. Büro ortamında 

çalışmaktan ve şehir hayatından sıkılan 

genellikle üniversite eğitimi almış kişilere hitap 

ettiği gibi, gezilere katılımcıların yaşı 15 yaş ile 80 yaş arasında değişmektedir. Yurt dışında 

daha yaygın olarak yapılmasına karşı ülkemiz için çok yeni bir kavramdır. 

Kuvars Kristali 

Rodonit 
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Festival Turizmi: 

Festivaller, sosyal ve kültürel kutlama 

etkinlikleridir. Festivaller, dikkate değer bir 

ekonomik etki yaratan, turist çeken bir unsur 

olarak görülmektedir. Eski Anadolu Roma, 

Çin, Hint, Uzakdoğu ve Ortadoğu 

uygarlıklarında, Müslümanlık, Hıristiyanlık, 

Musevilik ve Budizm gibi dinlerin yaygın 

olduğu tüm toplumlarda geleneksel hale 

getirilmiş ve günümüze kadar süregelen 

dinsel kökenli birçok festival bulunmaktadır. 

Günümüzdeki festivaller aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: 

 Dini festivaller  

 Tarımsal ürün festivalleri 

 Folklor festivalleri (geleneksel yaşam biçimlerine yönelik, yemek türleri, aşure, 

hıdrellez şenlikleri, yerel büyükleri ve kahramanları anma vb.)  

 Sanat festivalleri (resim, film, fotoğrafçılık, dans, tiyatro, şiir, müzik vb) (Koçkar, 

1998). 

Ülkemizde yılda 1000’in üzerinde yöresel festival yapılmaktadır. Bu festivallerin bazıları 

uluslararası düzeye ulaşmıştır. Yörenin kültürünü, ürünlerini veya doğal zenginliklerini 

tanıtarak turist çekmeyi amaçlayan birçok festival günümüzde uluslararası düzeyde 

organize edilir hale gelmiştir. 

2.3. Dünyada Ekoturizm 

Dünyadaki turizm faaliyetleri uluslararası Dünya Turizm 

Örgütü (WTO) tarafından yönlendirilir. WTO tarafından 

2002 yılının ekoturizm ve dağlar yılı ilan edilmesi 

ekoturizme verilen önemi bir kat daha artırmıştır.  

Birleşmiş Milletler’in 2002 yılını Dünya Ekoturizm Yılı 

olarak ilan etmesinde; her şeyden önce ekoturizmin 

ekonomik gelişme potansiyeline sahip alanlarda artan 

bir öneme sahip olması ile ekoturizmin iyi planlanıp, 

geliştirildiği ve idare edildiği takdirde doğal çevrenin korunması için güçlü bir araç olma 

özelliği taşıması önemli bir rol oynamıştır. 

Rio De Janeiro’da gerçekleştirilen Kalkınma Konferansından iki yıl öncesinde 1990 yılında 

Uluslararası Ekoturizm Derneği (The International Ecotourism Society) kurulmuştur. Sivil 

özellikli olan derneğin amacı, ekoturizm ile ilgili ana noktalara ve standartlara temas 
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ederek, araştırmalar yapmak, yayınları ilgililerin istifadesine sunmak ve teknik anlamda 

yardım sağlamak olarak belirlenmiştir. Yetmişin üzerinde üye ülkesi bulunan söz konusu 

derneğe akademik çevreler, uzman kişiler, çeşitli organizasyonlar, tur operatörleri de üye 

olabilmektedir. 

1992 yılında Rio De Janeiro’da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda 

da sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerinde durularak konferans sonunda Türkiye’nin de 

içinde bulunduğu 182 ülke tarafından “Agenda 21” imzalanarak bir eylem programı ortaya 

çıkarılmıştır. Burada sürdürülebilirlikle hedef olarak, tüm toplumsal oluşumlardaki kültür 

varlıklarının ve çevrenin korunması ile ekonomik etkinliklere önem verilmesi belirlenmiştir. 

Bu kavramı benimseyen ülkelerin, doğal sonuç olarak benimsemeleri gereken prensipler ve 

uygulayacakları yöntemler şöyledir: 

 Ekoturizm politikaları geliştirmek ve planlama yapmak 

 Ekoturizm için kurallar geliştirmek 

 Ekoturizm alanında ürün geliştirmek, pazarlama ve tanıtım yapmak 

 Ekoturizmin getiri ve götürülerini (maddi ve manevi) izleyip saptamak (Web 18) 

Dünyada ekoturizmin en yoğun olduğu alanlar korunan alanlardır. Buradaki korunan nesli 

azalmış hayvan türleri ve endemik bitki türleri insanların ilgisini çekmektedir (Şekil 10). 

 

Şekil 10. Dünyada Koruma Altına Alınmış Doğal Alanlar (Selimoğlu, 2004) 

Sürdürülebilir turizmde ekolojik sürdürülebilirlik önem taşır. Çünkü ekolojik sürdürülebilirlik 

temel ekolojik dengelerin, ekosistemlerin korunmasını hedef alır, yani çevrenin korunması, 

doğal kaynakların güçlendirilmesi ve ekonomik gelişme ile ekolojik gelişmenin uyum 
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halinde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu genel anlamıyla ekonomik açıdan kıt kaynakların 

etkin kullanılması anlamına da gelmektedir (Çubuk, 1996). 

Dünyadaki gelişmeler artık turistlerin geleneksel turizm kalıplarının dışına çıkmak 

istediklerini ortaya koymaktadır. 1997 yılında Dünya Turizm Örgütü (WTO)’nun yapmış 

olduğu bir araştırmaya göre doğaya yönelik turizmin tüm uluslararası turizm harcamalarının 

içinde % 7’lik bir oran ile yer aldığını göstermektedir. Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne göre ise 

1990’lı yıllarda turizmin yıllık büyüme oranı % 4 iken ekoturizmin büyümesi % 10-30 

oranları arasında gerçekleşmiştir (Selimoğlu, 2004). Özellikle gelişmiş ülke turistlerinin ilgi 

gösterdikleri bir turizm türü olan ekoturizme yönelik harcamalar Avrupa ülkelerinin pek 

çoğunda ülke turizmi için ayırdıkları paydan önemli bir kısmını kaplamaktadır. 

Dünyada birçok ülkede ekoturizm faaliyetleri yapılmaktadır. Şekil 11’de dünya haritasında 

ekoturizmin yoğun olarak yapılabileceği bölgeler kırmızı renk ile gösterilmektedir. Haritada 

Türkiye’nin de güney bölgeleri tamamen kırmızı olarak gösterilmiştir. ülkemizin birçok 

bölgesi ekoturizm için bir cennet niteliğindedir. Ancak, Türkiye bu zenginliğini tam olarak 

kullanamamaktadır.. 

 

Şekil 11. Dünyada Ekoturizm Yapılan Alanlar (Selimoğlu, 2004) 

Dünyadaki hızlı gelişmeler gösteriyor ki; geleneksel destinasyonlardan (deniz-kum-güneş) 

uzaklaşma görülmekte ve turist profili değişmektedir (Avcıkurt ve Alpar, 2003). Bu yeni 

profilde ekoturist olarak adlandırılan kitlenin 35-54 yas grubunda, yüksek eğitimli, ortanın 

üzerinde geliri olan, doğa, kültür ve gastronomiye ilgi duyan kişiler olduğu yapılan 

istatistiklerde ortaya konulmuştur. Ekoturizm pazarının giderek büyüdüğü 90’lı yıllarda, 43 

milyon Amerikalının ekoturizm faaliyetine katıldığı, Yunanistan’a gelen 3 milyon İngiliz 

turistin % 19’unun ekoturist olduğu, Fransa’da yılda 15 milyon kişinin trekking yaptığı 
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belirlenmiş, ayrıca Avrupa ülkelerinin pek çoğunun ülke turizmi için ayırdıkları payın önemli 

bir kısmının bu amaca yönelik harcandığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. 

Dünyada bilinen en ünlü ekoturizm 

destinasyonları Güney Afrika, Costa Rica,  

Endonezya, Alaska, Belize, Güney Amerika 

bölgelerinde bulunur. Bu bölgelere dünyanın 

bütün ülkelerinden ekoturizm amaçlı ziyaretçiler 

gelmekte ve her yıl ziyaretçi sayılarında büyük 

artışlar yaşanmaktadır (Tablo 11). 

Tablo 11. Dünyadaki Bazı Ekoturizm Destinasyonlarının Ziyaretçi Oranları (Wood, 2002) 

Ülke 1990 1999 Artış oranı (%) Yıllık Artış (%) 

Güney Afrika 1.029.000 6.026.000 486 19,3 

Kosta Rika 435.000 1.027.000 136 9 

Endonezya 2.178.000 4.700.000 116 8 

Belize 88.000 157.000 78 6 

Ekvador 362.000 509,000 41 3,5 

Botswana 543.000 740.000 36 3,1 

Dünyada birçok ülkede ekoturizmi daha planlı şekilde yapmak için çalışmalar 

bulunmaktadır. Kaynaklarda rastlanan çalışmalardan birisi Avustralya’nın Queensland 

Eyaleti için hazırlanan planlardır. Bu planlarda, doğal alanların ekoturizm amaçlı 

planlanması ilgi gruplarının fikirleri alınarak yapımıştır. Doğal ve kültürel mirasın korunarak 

teknolojik yenilikleri de kullanarak, sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı amaçlanmıştır 

(Anonim 4, 2002). 

Nepal’in başkenti Katmandu’da turizm acentalarının büyük bir kısmı trekking turlarından 

gelir elde etmektedir. Himalayalarda kar leoparı ve mavi koyun görmek amacıyla yolculuk 

eden doğa severler bunun için hatırı sayılır bir ücret ödemektedirler (Budhatoki and 

Jackson, 2002) . 

Ekoturizm yerel halk için direkt gelir getirici bir turizm türüdür. Ulusal parkları tanınmış ve 

insanların ilgisini çeken vahşi hayvan türlerine sahip Kenya gibi ülkelerde orman 

amenajman planlarının ekoturizm alt başlıkları bulunur. Bu planlarda ekoturizmi geliştirici 

stratejiler ve biyolojik çeşitliliğin sürekliliğini sağlayan modeller yer alır (Anonim 5, 2002). 

Henüz ülkemizde var olmayan bazı sertifikasyon yöntemlerini oturtmaya çalışan kurumlar 

ve örnek çalışmalar arasında Conservation International (Web 19), Meksika'da ülke 

çapındaki ekoturizm planlaması (Web 20), Belize'de bölgesel, yerel halka dayalı ekoturizm 

(Toledo Eco-tourism Association) ve Green Globe 21 (Web 21) bulunmaktadır (Web 22). 
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Dünyada ekoturizmin geldiği noktayla ilgili güncel durumdan bazı örnekler verilecek olursa,  

2009 yılında dünya ekoturizm güzergâhları basılı hale gelmiştir, “Your Travel Choice.org” 

isimli seyahat seçimi blogu oluşturulmuştur. 

2010 yılında 1. Avrupa Ekoturizm Konferansı (EuroEco) düzenlenmiştir. 

2011 yılında ABD’de Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Konferansı (ESTC) 

gerçekleştirilmiştir.  

17-19 Eylül 2012’de ABD Kaliforniya eyaletinde 30’dan fazla ülkenin katılımıyla Ekoturizm 

ve Sürdürülebilir Turizm Konferansı (ESTC) gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan oturum 

konularından bazı örnekler şunlardır (Web 23): 

 Ekoturizmin Temel Hatları: Koruma, Topluluklar, Canlandırma 

 Ekoturizm Yoluyla Yaban Hayatı Koruma ve Biyoçeşitliliğin Muhafazası 

 Kültür ve Tarihi Mirasın Korunması  

 

2.4. Türkiye’de Ekoturizm 

2.4.1. Türkiye’de İlk Ekoturizm Hareketleri 

Türkiye’de ekoturizmin temelleri 1956 yılında çıkan 6831 sayılı Orman Kanunu ile atılmaya 

başlanmıştır. Bu kanunun 25. maddesi ile nadir özellik ve güzellik arz eden sahaların Milli 

Park rejimine alınması sağlanmıştır. Yine bu madde ile mesire yerleri tesis etme imkanı elde 

edilmiştir. Bu yasaya dayanılarak ilk defa; 1956 yılında Belgrad Orman Mesire Yeri, 1958 

yılında Yozgat Çamlığı Milli Parkı, 1958 yılında 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre 

“Belgrad Geyik Üretme İstasyonu” tesis edilmiştir. Milli Park, Av-Yaban Hayatı ve Mesire 

Yerleri ile ilgili çalışmalar Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanmaya başlanmıştır. 

1960’larda yeni politikaların benimsenmesi ve 1960-1970 I. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Dönemi, 1970-1990 yılları arasında fiziksel planlanmaların yapıldığı dönemler süresince 

turizm dünyada bir numaralı sektör olma yolunda stratejilere sahipti. Ancak kaynakların 

aşırı kullanımı, bölgelere aşırı yüklenme, taşıma kapasitesini zorlama gibi sebeplerden ötürü 

1980’li yıllar çevreye duyarsız, bilinçsiz yaklaşımlara sahip uygulamalarla geçtiği 

görülmektedir. VIII. Beş Yıllık Planın öngördüğü kitle turizmine tepki olarak bu turizm 

(www.ecotourism) 
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türünün negatif etkilerini ortadan kaldırmayı hedefleyerek turizm dünyasının gündemine 

girmiştir. Bu politika doğrultusunda ekoturizm, kültür ve inanç turizmi, dağ ve kar turizmi, 

aktivite tatilleri, özel ilgi turizmi, yatçılık, kongre vb. pazarlardan daha fazla pay alınması 

yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Bu bağlamda özellikle ekoturizm, kültür turizmi ağırlıkla 

üzerinde durulan türler olmuştur (Altan, 2006).  

Türkiye’de ekoturizm kavramı ve faaliyetleri ise özellikle 2002 yılında İstanbul’da kurulan 

Ekoturizm Derneği ile hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu dernek 2006 yılında Türkiye 

Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Derneği adı altında faaliyetlerini yürütmeye devam 

etmiştir. Bugün birçok ilde ekoturizm alanında faaliyet gösteren dernekler bulunmaktadır.  

Ekoturizm ulusal ormancılık programında da yer almaktadır. Ulusal ormancılık programının 

3.2.1 numaralı stratejisi içinde ekoturizm kavramına yer verilmiştir. Eylem 109’a göre “Hızla 

kentleşen ve değişen toplumun ormanların sosyal ve kültürel hizmetleri (rekreasyon, kent 

ormanları, ekoturizm, peyzaj, avcılık, sportif balıkçılık, vb.) ile ilgili talep ve beklentiler ile bu 

hizmetlerin yerel ve ülke ekonomilerine potansiyel katkıları konusunda envanter, araştırma 

değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, ilgi gruplarının katılımıyla başarılması gereken birinci 

öncelikli bir görevdir (Ok, 2008). 

2.4.2. Türkiye’de Ekoturizm ve Uygulama Örnekleri 

İnsanların doğayı keşfetme arzusuna cevap veren ekoturizm faaliyetleri ülkemiz 

gündeminde de önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’nin coğrafi konumuna bağlı olarak 

bölgeler arasında da önemli doğal zenginlik farklılığı gözlenir. Bu farklılıklar çekiciliği 

artırmaktadır.   

Ülkemizin ekoturizmde başarılı olma şansı Akdeniz çanağındaki diğer ülkelerden çok daha 

fazla gözükmektedir. Çünkü her şeyden önce ülkemizde farklı inanç ve kültürlerin bir arada 

uzun yıllar yaşaması sonucu kendine has doğu ile batının arasında yarattığı kültürü ve 

otantik değerlere sahip olması ön plana çıkmaktadır. Genel anlamda bakıldığında Akdeniz 

çanağında turizm potansiyeli yüksek ülkelerin endüstriyelleşmiş ve kentli nüfusu 

yoğunlaşmış ülkeler olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, ülkemizin henüz 

gelişmekte olan bir ülke olması ve doğal ve kırsal kültürel değerlerinin büyük bölümünü 

hala canlı bir şekilde sürdürmesi Türkiye’nin birçok bölgesinde sürdürülebilir ekoturizm için 

büyük bir potansiyelin varlığına işaret etmektedir (Selimoğlu, 2004). 

Türkiye’de ekoturizm çeşitlerinden hemen hemen tamamı profesyonel veya amatör olarak 

yapılmaktadır. Özellikle doğa yürüyüşü, dağcılık, yayla turizmi, bisiklet turizmi, av turizmi, su 

sporları oldukça yaygındır. 

Önemli ekoturizm alanlarından başlıcaları; Kaz Dağları, Uludağ, Küre Dağları, Kozak Yaylası, 

Cehennemdere Vadisi, Toros Dağları sayılabilir.  
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Son yıllarda Türkiye’de ekoturizm-kırsal turizm-agroturizm karışımı diyebileceğimiz “Çiftlik 

Tatilleri” gündeme gelmiştir. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin 55 çiftlikte 

yürüttüğü “Türkiye’de Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri/Ta-Tu-Ta” projesine dahil olan tatil 

çiftlikleri Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Tatil 

çiftliklerinin felsefesinde temel olarak; iletişimi güçlendirme, ekolojik üretimle öncelikle 

kırsal nüfus için, doğal döngülerle dost, sürekli bir yaşamsal kaynak oluşturma, şehirde 

yasayan insanların ekolojik çiftliklerdeki yasamı deneyimlemesi, ekolojik yaşamla ilgili 

sorumlulukları içselleştirmesi, ekolojik yöntem, deneyim ve bilgi paylaşımı, doğa dostu 

üretim ve tüketim modellerinin desteklenmesi vb. yatmaktadır (Baykal vd., 2011). 

Turizm Bakanlığı turizmdeki çeşitliliği artırmak ve kıyılardaki baskıyı azaltmak için turizmi 

doğaya ve gelişmemiş bölgelere yaymayı amaçlayan birçok projeler geliştirmiştir. Bu 

hedefle geliştirilen projeler Tablo 12’de özetlenmiştir. 

Tablo 12. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ekoturizm ile İlgili Projeleri (Baykal vd., 2011) 

Projeler İçerikleri 

Atak Projesi 1989 yılında başlayan ve Ege ve Akdeniz kıyılarındaki 

ilçelerin ve köylerin altyapı eksikliklerini düzeltmek, daha 

sonra yeni kıyı yönetim yöntemlerini tanımlamak amacı ile 

tasarlanmıştır, 2020 yılına tamamlanması planlanmaktadır.  

Mavi Bayrak Projesi Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve 

marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Mavi 

Bayrak, bu niteliği ile de turizm açısından ayrı bir önem 

taşımaktadır. 

 

Belek Yönetim Planı: 1996 yılında uluslararası teşkilatların girişimi doğal ve 

kültürel çevrenin korunması ve geliştirilmesini 

hedeflemektedir. 

Yayla Turizmi Projesi Doğu Karadeniz ve Akdeniz yaylalarında bugüne kadar 26 

adet yayla “Yayla Turizm Merkezi” ilan edilmiştir. 

 

Dağ-Doğa Yürüyüşü Projesi 

(Trekking) 

Dağ-doğa potansiyelinin planlı bir yaklaşımla turizm olgusu 

içerisinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Akarsu Turizmi (Kano-

Rafting) Projesi 

Çoruh Nehri, Köprüçay, Manavgat Çayı, Dim Çayı, Alara 

Çayı, Adana Feke Göksu, Zamantı, Fırat Nehri vd. rafting, 

kano ve nehir kayağı gibi aktivitelerle kullanılması 

amaçlanmaktadır. 

Bisiklet Tur 

Güzergahlarının 

Geliştirilmesi Projesi 

Çeşitlendirme politikası kapsamında bir doğa sporu olarak 

bisiklet turizminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

öngörülmektedir. 
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Tablo 12 (devam) 

Projeler İçerikleri 

Atlı-Doğa Yürüyüşü Projesi  Kapadokya, Kastamonu, Antalya, Muğla gibi yörelerde 

düzenlenmektedir. 

Mağara Turizmi Projesi Toroslar, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Trakya ve 

Kuzeybatı Anadolu bölgelerinde büyüklü küçüklü yüzlerce 

mağaranın bilimsel ve sportif etkinliklerle turizmin 

hizmetine sunulması amaçlanmaktadır. 

Sportif Olta Balıkçılığı Sportif ve rekreasyonel bu tür etkinliklerin konaklama 

süresini uzatmaya katkı vermesi için yaygınlaştırılması 

hedeflenmektedir. 

Kuş Gözlemciliği 

(Ornitoloji) 

Türkiye RAMSAR sözleşmesine taraf olmuş ve uluslararası 

öneme sahip Ramsar sulak alanlarında pek çok kuş 

türünün kışlayıp, üredikleri yerler olması açısından bu 

etkinliğin geliştirilmesi öngörülmektedir. 

Botanik (Bitki İnceleme) 

Turizmi 

Türkiye’nin zengin bitki örtüsüne sahip olması (Avrupa’nın 

tamamında tür sayısı 12.000 civarında iken Türkiye’de bu 

sayı 9.000 civarındadır) bu turizm türünün geliştirilmesine 

olanak vermektedir. 

Av Turizmi Türkiye’nin bitki örtüsü ve av kaynaklarının av turizmi 

kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yine Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda yürütülen büyüklü küçüklü birçok proje ekoturizm ile 

ilişkilidir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın büyük çaplı projelerinden bazıları Tablo 13’de 

özetlenmiştir. 

Tablo 13. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Ekoturizm ile İlgili Önemli Projeleri  

Projeler İçerikleri 

 

 

Gef II 

Küresel Çevre Fonu (GEF) ile Dünya Bankası tarafından finansal 

olarak desteklenen ve mülga Çevre ve Orman Bakanlığı 

bünyesindeki DKMP Genel Müdürlüğü tarafından Ağustos 2000 

tarihinden itibaren yürütülen “Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Kaynak 

Yönetimi Projesi” 2008 yılının Ekim ayında sona ermiştir. 

 

Kazdağları Milli Parkı 

Master Planı 

 DKMP Genel Müdürlüğü projesidir. “Çevre Konusunda İşbirliği 

Anlaşması” çerçevesinde hazırlanmıştır. Kazdağları Milli Parkının 

ekoturizm bakımından geliştirilmesini amaçlanmıştır. Proje 1995 

yılında bitirilmiştir. 

 

Akdeniz Foku 

DKMP Genel Müdürlüğü projesidir. IUCN tarafından soyu kritik 

derecede tehlikede olan türlerin yer aldığı kırmızı listede olan  



 
 

55 
 

Tablo 13 (devam) 

Projeler İçerikleri 

 

Akdeniz Foku 

Akdeniz Foku’nun son 4 yıl içindeki durumunu tespit etmek ve  

yönetim planlarını yönlendirmek üzere yürütülen bir projedir. 

DKMP Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen proje ile 

 

Gen Kaynakları 

 Türkiye’de yaban hayatındaki türleri envanterleme, mevcut 

genetik çeşitliliği belirleme, tür ve alt tür belirlemelerinde 

genetik işaretlerden yararlanma, koruma ve yürütme stratejileri 

oluştururken genetik verileri değerlendirme ve türlerin 

korunmasına yönelik hücre ve DNA bankaları oluşturulması 

amaçlanmaktadır. 

 

 

 

Yıldız Dağları 

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile; Yıldız 

Dağlarının biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynaklarının korunması 

ve sürdürülebilir yönetimi için sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesi 

ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda Yıldız Dağlarında Biyosfer Rezerv 

yaklaşımıyla geniş çaplı envanterlerin yapılması ve özellikle 

çocukların eğitimi ve halkın bilinç düzeyinin artırılması 

amacıyla bir doğa eğitim merkezinin kurulması hedeflenmiştir. 

 

 

 

Küre Dağları  

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Projenin 

amacı 3 yıl içinde Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı ve 

çevresinde doğa koruma ve sürdürülebilir kaynak yönetimi 

amacıyla katılımcılık esasına dayalı, etkin ve bütüncül bir 

yönetim modelini oluşturarak ormanlarımızın ulusal korunan 

alanlar sistemindeki yerinin ve yönetsel etkinliğinin 

geliştirilmesidir. Bu model deneyimi Türkiye’deki diğer sekiz 

sıcak orman noktamıza uyarlanacaktır. 

Bugün Türkiye’de ekoturizm daha çok “Yayla Turizmi” ile birlikte anılmaktadır. Türkiye 

Turizm Stratejisi 2023’de ekoturizm ve yayla turizmine ilişkin stratejilere göre, bu turizm 

türlerinin geliştirilmesi için turizm altyapısı geliştirilecek ve niteliği arttırılacaktır. 

Ekoturizme ilişkin öncelikle yapılması gerekenler stratejik planda şu şekilde sıralanmaktadır: 

 Yerel halk, turistik ürün, hediyelik eşya yapımı, servis, kalite ve işletmelerin yönetimi 

konusunda eğitilecektir. 

 Etnografik ve ekolojik özelliklerinin sergilendiği müze evlerin açılması teşvik 

edilecektir. 

 Alana girişte kabul noktaları oluşturulacak ve buralarda ziyaretçilere farklı 
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güzergahları ve yöresel özellikleri gösteren mola noktaları ve tur güzergahlarını 

gösteren haritaları sunulacaktır. 

 Ekoturizm için kullanılacak alanlarda, çeşme, tuvalet, barınak, mesafe ve yön 

levhalarının tamamlanması, trekking rotalarının Küresel Yer Belirleme Sistemi (GPS) 

ile uydulara tanıtılması, yeni taşıt yolu açılmaması sağlanacaktır. 

 Kitle turizmi amaçlı kullanılacak alanlarda; fiziksel planlama çalışmalarına altlık 

oluşturacak kadastro tamamlanarak, orman ve mera alanlarının sınırlarının tespitini 

takiben 1/25 000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırlanacaktır. 

 Ekoturizm amaçlı olarak seçilen alanlarda güzergah üzerinde yer alan mağara, şelale, 

ilginç ağaç ve kaya oluşumu, sportif alanlar, kamping alanları vb. çekicilikler için 

çevre düzenlemeleri yapılacak, başta ulaşım olmak üzere gerekli altyapılar 

tamamlanacaktır. 

 Yörenin özelliklerinin araştırılmasına imkan verecek ve bunun bilimsel anlamda 

gösterimini sağlayacak araştırma istasyonları ve bilim müzeleri kurulacaktır. 

 Yöre halkına pansiyonculuk eğitimi verilecektir. 

 Turizm gelişim alanlarında yer alan eko-turizm alanlarının “alan yönetim planları” 

yapılacaktır (Baykal vd., 2011). 

Türkiye’de ekoturizm ve yayla turizmini geliştirmek amacıyla Batı Karadeniz Kıyı Koridoru 

(Şile-Sinop), Yayla Koridoru (Samun-Hopa), Göller Bölgesi Ekoturizm Gelişim Bölgesi (Konya-

Isparta-Afyon-Burdur) ekoturizm gelişim bölgelerine alınarak desteklenmektedir. 

Sonuç olarak, kıyı alanlarındaki baskıyı azaltmak, turistik talebin mevsimlik ve alansal 

dağılışını dengelemek, turizmin sosyo-ekonomik yararlarını artırmak ve yerel kalkınmayı 

sağlamak amacıyla Türkiye’de ekoturizmin geliştirilmesine büyük ihtiyaç vardır (Baykal vd., 

2011). 

2.4.3. Türkiye’de Korunan Alanlar ve Ekoturizm 

Korunan alanlar doğal içerik açısından özel bölgelerdir. Bu sebeple ekoturistlerin en çok 

merak ettikleri doğal güzellikler ve çekivilikler bu alanlarda yoğunlaşmıştır. Ancak bu 

alanların turizm amaçlı kullanımı bazı riskler taşımaktadır. Bu alanların kullanılmasındaki en 

büyük risk flora, fauna ve dünya mirası bazı doğal yapıların zarar görebilecek olmasıdır.  

Ülkemizde ekoturizm faaliyetleri dünyanın diğer ülkelerinde de olduğu gibi daha çok 

“korunan alanlar”da gelişme göstermektedir. Ülkemizde milli parklar, tabiat parkları, tabiatı 

koruma alanları ve tabiat anıtları olmak üzere toplam olarak 358 adet korunan alan mevcut 

olup toplam alanı 995.417,56 hektardır. Korunan alanlar ülkemiz yüzölçümünün % 1,22’sini 

kaplamaktadır (Tablo 14). 
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Tablo 14. Türkiye’deki Korunan Alanlar (Web 25) 

Statüler Sayı (Adet) Alan (ha) 

Milli Parklar  40 848.119 

Tabiat Parkları  181 83.604 

Tabiatı Koruma Alanları  31 63.694 

Tabiat Anıtları   106 0,560 

Toplam Korunan Alan 358 995.417,56 

Bunların yanı sıra uluslararası anlaşmalarla korunan (Ramsar Sitleri) alanlar, doğal sitler, 

özel çevre koruma bölgeleri de ekoturizme yönelik önemli alanlardır (Akpınar ve Bulut, 

2010). 

2.4.4. Türkiye’de Ekoturizm ile İlgili Yasal Mevzuat 

Ekoturizm ulusal mevzuatta doğrudan yer almamakla birlikte birçok kanun, yönetmelikte 

dolaylı olarak yer almaktadır. Bunlardan bazıları: 

1. 2634 Sayılı Turizm Teşvik Yasası ve Turizm Kanunu’nun 8. maddesi’nin a fıkrasının 1 

numaralı bendi ile c, d fıkralarında yapılan değişiklikle 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre 

orman sayılan yerlerle ilgili yapılan değişikliklerden d ve f fıkraları, ekoturizm ile ilişkilidir. 

2. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nda öngörülen Uzun Devreli Gelişim Planları (UDGP) ve 

bu planların kullanım ve koruma kararları ekoturizm uygulamalarına ilişkin hükümler 

içermektedir. 

3. Korunan Alanlar Alan Kılavuzu Yönetmeliği’nde, ekoturizm uygulamalarına ilişkin 

hükümler bulunmaktadır. 

4. 07.12.2004 tarih 5272 Sayılı Belediye Kanunu ile yapılan son değişikliklerle belediyelere 

verilen görev ve yetkiler içinde ekoturizm uygulamalarına ilişkin hükümler bulunmaktadır. 

5. 645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 30. maddesinin 14/A Maddesinde yer alan ‘Odun Dışı Ürün ve 

Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ görevleri içerisinde ‘uygun yerlerde ekoturizm faaliyetlerini 

desteklemek’  başlığı yer almaktadır. 

Ekoturizm ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilebilecek yasal mevzuat aşağıdaki gibi 

sıralanabilir. 

• Anayasanın seyahat özgürlüğünü düzenleyen 23. Maddesi, 

• 6831 sayılı Orman Kanunu, 

• 4721 sayılı Medeni Kanun, 

• 2872 sayılı Çevre Kanunu, 



 
 

58 
 

• 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde 

Kararname, 

• 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 

• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 

• 5286 sayılı Köy Kanunu, 

• 2924 sayılı Orman Köylerinin Kalkınmasının Desteklenmesi Hakkında Kanun, 

• 3194 sayılı İmar Kanunu, 

• 5634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 

• 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 

• 5394 sayılı Belediye Kanunu, 

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 

• 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Birliği Kanunu (Anonim 6, 2010) 

2.4.5. Ekoturizmin Kurumlar Bazında İncelenmesi 

Turizm, ülkelerin ekonomik kalınmasında ve tanıtımında önemli bir rol oynar. Doğayı 

kirletmeyen veya en az olumsuz etkiye sahip sektördür. Ayrıca farklı kültürlerin birbirlerini 

tanımasını sağlayarak kitleler arasında dostluk bağlarının oluşmasına hizmet eder. Bu 

nedenlerle tüm ülkeler tarafından geliştirilmeye çalışan bir sektördür. 

Ekoturizm Türkiye’de iki bakanlığı çok yakından ilgilendirmektedir. Bunlar, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır. Bu iki bakanlığın stratejileri ve projeleri 

ülkedeki ekoturizmin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vizyonu “Sürdürülebilir turizm yaklaşımı benimsenerek 

istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna 

ulaştırılması ve Türkiye’nin 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm 

geliri bakımından ilk beş ülke arasında önemli bir marka haline getirilmesinin sağlanması” 

olarak belirtilmektedir (Anonim 7, 2007). 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm çeşitlerini sınıflandırmasında doğa ile ilgili olan turizm 

çeşitlerinin büyük bir ağırlık oluşturduğu görülür. Bu tanıtım tablosundaki 15 turizm 

çeşidinden 10’u doğada yapılan turizm çeşididir (Tablo 15). 
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Tablo 15. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Turizm Çeşitleri ve Tanıtımı (Web 24) 

Sıra No Turizm Çeşidi Tanıtım İçeriği 

1 Sağlık ve Termal 
Turizmi 

Zengin ve şifalı termal sulara sahip olan Türkiye, bir kaplıca 
cennetidir ve nitelikli tesisleriyle şifa arayanları 
beklemektedir. 

2 Kongre Turizmi Avrupa ve Asya'nın birleştiği yerde bulunan Türkiye; toplantı, 
intensiv ve kongreler için stratejik bir öneme sahiptir. 

3 Gençlik Turizmi Türkiye, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gençlere 
ucuz tatil yapma olanağı veren tesis ve kamp merkezlerine 
sahiptir. 

4 İpek Yolu Anadolu, Çin' den başlayıp, Orta Asya'yı katederek Avrupa' ya 
uzanan tarihi İpek Yolu'nun en önemli kavşak noktalarından 
birini oluşturmuştur. 

5 İnanç Turizmi Tarih boyunca gerek çok tanrılı gerekse tek tanrılı dinlere ev 
sahipliği yapan Türkiye, her inançtan insanın görmesi gereken 
eserlere sahiptir. 

6 Kış Turizmi  Yaz-kış üzerinde kar eksik olmayan yüksek dağlarıyla ve kayak 
tesisleriyle önemli bir kış turizm merkezidir. 

7 Yayla Turizmi Kendine has coğrafya ve iklime sahip olan Türkiye'nin zengin 
yaşama kültürü içindeki yayla yaşantısı önemli bir yer tutar. 

8 Mağara Turizmi Dünyadaki diğer ülkelere göre "mağara cenneti" ülke 
konumunda olan Türkiye' de yaklaşık 40.000 adet mağara 
bulunmaktadır. 

9 Av Turizmi Türkiye'nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayati, 
avcılığa ve av turizmine ilgi duyanlara önemli bir potansiyel 
sunar. 

10 Golf Turizmi Türkiye son yıllarda hizmete giren uluslar arası nitelikteki golf 
tesisleri ile dünya golf severlerini bir araya getiren kalite ve 
prestijin buluştuğu bir merkezdir. 

11 Botanik Turizmi Çeşitli coğrafi özellikleri, coğrafi farklılığın getirdiği iklim 
çeşitliliği, Türkiye'yi dünyada benzerine az rastlanır bitki 
çeşitliliğine sahip kılmaktadır. 

12 Hava Sporları Türkiye, yamaç paraşütü, yelken kanat, planör. paraşüt, 
balon gibi hava sporları meraklıları için keşfedilmesi gereken 
bir ülkedir. 

13 Dağcılık Ülkenin bütün bölgelere dağılmış, farklı yüksekliklerde, 
zengin flora ve faunaya sahip dağları ile Türkiye, doğa 
tutkunu, maceracı insanları bekliyor. 

14 Akarsu Turizmi Ülkenin her yanını sarmış, uzun ve coşkun akan nehirlere 
sahip Türkiye, su sporları için ziyaretçilerine önemli bir akarsu 
turizmi potansiyeli sunmaktadır. 

15 Kuş Gözlemciliği Kuş gözlemciliği doğayı kuşların dünyasından tanımayı 
sağlayan bir gözlem sporudur. Sağlıklı bir çevrenin en iyi 
göstergesi olan kuşlar her türlü yaşam ortamında bulunurlar. 
Türkiye'de şimdiye kadar 450 çeşit kuş türü kaydedilmiştir. 

http://www.kultur.gov.tr/eski2yeni/3/43248
http://www.kultur.gov.tr/eski2yeni/3/43248


 
 

60 
 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanımlanan ve tüm turizm çeşitlerinin % 66’sını 

oluşturan ekoturizm için kullanılan alanların büyük bir kısmı (devlet mülkiyetindeki orman 

alanları) Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kontrol edilmekte ve yönetilmektedir. Bu 

sebeple Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekoturizmin gelişmesinde ve yönetilmesinde söz sahibi 

kurumların başında gelmektedir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görevleri 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanununla 

belirlenmiştir. Bu Kanuna göre aşağıdaki görevler bakanlığın ilgili birimleri tarafından yerine 

getirilir: 

 Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların tespiti, milli 

parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve 

biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, 

işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak. 

 Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair 

politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek. 

 Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve 

bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili 

kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın iki genel müdürlüğü ekoturizm ile çok sıkı ilişkilidir. Bunlar 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan korunan 

alanlar ekoturizm faaliyetleri için en çekici alanlardır. Doğa ile ilişkili turizm faaliyetlerinin 

büyük bir kısmı bu alanlarda yapılmaktadır. Diğer taraftan korunan alanların dışındaki 

orman alanları da ekoturizm bakımından önemli alanlardır. Korunan alanlar gibi özel bir 

statüsü olmayan bu alanlar Orman Genel Müdürlüğü tarafından işletilir ve yönetilir. 

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ekoturizmin geliştirilmesinde kurumlar arası 

koordinasyonun önemi büyüktür. 

3. İZMİR İLİNDE EKOTURİZM 

3.1. İzmir İlinde Ekoturizm ve Önemi 

İzmir ilçeleri ve İzmir kent merkezinde turizm bugünkü anlamına göre yakın tarihte başlamış 

olmasına rağmen yüzyıllar öncesinden İzmir, görülmeye değer bir şehirdir. İzmir’de 

günümüzde kıyı turizmi egemendir ve Dikili, Foça, Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar, 

Menderes ve Selçuk ilçeleri kıyılarında son 20-30 yılın en önemli turizm türüdür (Emekli, 

1998). İzmir’de kültür ve inanç turizmi, ikinci önemli turizm türüdür ve Selçuk ve Bergama 

ilçeleri başta gelmektedir. Kruvaziyer turizm ise son birkaç yıldır İzmir’in parlayan turizm 
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türüdür ve ağırlıklı olarak İzmir Alsancak Limanı’na gelen seyahat gemileri ile yapılmaktadır 

(Baykal ve Diğ., 2011). 

İzmir ilinin ekoturizm bakımından çekiciliği doğal yapısı ile de sıkı ilişkilidir. İzmir’in doğal 

yapısı ve iklimi ekoturizm etkinlikleri için son derece elverişlidir. Dağların denize dik olması, 

kıyıların girintili çıkıntılı olması iklimsel çeşitlilik sağlar. Güneşlenme süresinin uzun olması 

ve sıcaklıkların Akdeniz Bölgesi’ne göre çok yüksek olmaması İzmir için bir avantajdır. 

İzmir’in neredeyse tüm ilçeleri yer şekilleri, doğal güzellikleri ve özellikleri, yöresel özellikleri 

nedeniyle ekoturizm bakımından büyük bir potansiyele sahiptir.  

İzmir coğrafi konumu, tarihsel ve kültürel kaynaklarının çeşitliliği ve deniz-kum-güneş 

temelli kitle turizmine yönelik altyapısıyla geniş bir turizm yelpazesine sahip olmasına 

karşın, İzmir'in bugüne kadar turizm potansiyeli yeterince değerlendirilmemiştir. 

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleriyle karşılaştırıldığında İzmir hem arz, hem talep 

yanlı olarak turizmde geri planda kalmaktadır. İzmir'in ülke turizminden aldığı pay % 4 

civarındadır (Anonim 8, 2010). Bu açığı kapatmak için de alternatif turizm dallarından birisi 

olan ekoturizmin, planlı bir şekilde geliştirilerek İzmir’deki turizm ekonomisine 

kazandırılması gerekmektedir. Böylece öncelikle İzmir ekonomisine sonrasında da Türkiye 

ekonomisine katma değer kazandıracaktır. Bu kapsamda, İzmir’de diğer turizm dallarıyla 

birlikte ekoturizmi iyi bir planlamayla işlevsel hale getirilerek yerli ve yabancı turistlerin 

ilgisini bu yönlere çevrilmesi sektörün gelişmesi bakımından önemlidir.   

Ödemiş Bozdağlar, Gölcük Gölü, Nif Dağı, Kozak Yaylası, Gediz Deltası Sulak Alanı, Küçük 

Menderes Deltası, Belevi Gölü, Karaburun Yarımadası, Tire, Balçova-Narlıdere Sırtları, 

Güzelbahçe civarı ve köyleri, Kemalpaşa-Bayındır Ovacık, Karabel, Çiçekli, Şirince gibi birçok 

alan ekoturizm kapsamında projelendirilebilecek bölgelerdir. Bu alanların özellikleri 

çalışmanın ileri bölümlerinde detaylı olarak yer almıştır. 

3.2. İzmir İlinde Faaliyet Gösteren Ekoturizm ile İlgili Sivil Toplum Kuruluşları  

İzmir Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nden alınan verilere göre İzmir’de 2012 yılı itibariyle 

ekoturizm ile ilişkili 235 dernek bulunmaktadır (Tablo 16). Çalışma kapsamında gönderilen 

anketlere geri bildirim yapmayan 105 dernek sayısı ile toplam dernek sayısının % 45’ini 

oluşturan avcılık ve atıcılık derneklerinin ekoturizm faaliyetleriyle ilgili bilgilerinin oldukça 

eksik olduğu tahmin edilmektedir. 
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Tablo 16. İzmir’de Ekoturizm İle İlgili Faaliyet Gösteren STK’lar 

Türü Sayısı Genel Amaçları ve Faaliyet Alanları 

 

Turizm Dernekleri 

 

16 

Doğa ve doğal kaynaklarını korumak, turizm ve turizm 

kaynaklarını geliştirmek, yöre insanının yaşam seviyesini 

yükseltmek ve kaynakların gelecek nesillere kalmasını 

sağlamak. ekoturizme yönelik faaliyetler yapmak. 

 

Dağcılık Dernekleri 

 

18 

Dağcılık sporunu geliştirmek, doğa severleri bir araya 

toplayarak dağcılık ve doğa yürüyüşü aktiviteleri 

düzenlemek. 

Atlı Yürüyüş 

Dernekleri 

 

8 

Doğa bilincini geliştirmek ve atlı doğa yürüyüşleriyle 

yüksek yaylalar ve uzak köylere bilinçli ve sorumlu doğa 

gezileri düzenlemek.  

 

Bisiklet Dernekleri 

 

2 

Bisiklet sevenleri bir araya getirerek bisiklet sporunun 

gelişmesi için çalışmalar ve aktiviteler yapmak. Doğada 

bisikletle bilinçli ve sorumlu doğa gezileri düzenlemek. 

 

Avcılık ve Atıcılık 

Dernekleri 

 

105 

Ekolojik dengeyi korumak, sağlıklı çevre ve doğal yaşam 

bilincini pekiştirmek üyelerin fizik ve moral eğitimini 

sağlamak, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak.  

Avcılık ve atıcılık sporunu bilinçli faaliyetlerle geliştirmek. 

Sualtı Sporları 

Dernekleri 

 

4 

Sualtı dalış sporlarını geliştirmek, sevdirmek ve bilinçli 

faaliyetler düzenlemek. 

 

 

 

İzcilik Dernekleri 

9 İzcilik ruhunun çocuklar ve gençler arasında 

benimsenmesini sağlamak. İzcilik çalışmalarını ulusal ve 

uluslar arası çerçevede ve izcilik prensipleri doğrultusunda 

geliştirmek, yaymak bu çalışmaların izcilik ve yurt sevgisi 

içinde gerçekleştirilmesini sağlamak.  Doğa bilinçli izcilik 

faaliyetlerinde bulunmak. 

 

Çevre Koruma 

Dernekleri 

 

 

71 

Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak, bitki ve 

hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının 

değerinin farkına varılmasını sağlamak. Doğanın korunması 

konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için faaliyetlerde 

bulunmak. 

Mağara Araştırma 

ve Koruma 

Dernekleri 

 

2 

Doğa bilincini geliştirmek. Mağaraları bilinmeyen yönlerini 

keşfetmek ve güzelliklerini ortaya çıkarmak. 

TOPLAM 235  
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Bu çalışma kapsamında toplam 120 kurum ve kuruluşa gönderilen anketlerden, 31 

belediye, 30 kaymakamlık,  ekoturizm ile ilgili 10 sivil toplum kuruluşu, 3 üniversite, 12 

kamu kuruluşu ve 8 orman işletme şefliği olmak üzere geriye dönüşü olan toplam 94 anket 

ve bilgi formu değerlendirilmiştir. Söz konusu anket değerlendirmelerine göre ekoturizm 

faaliyetleri ile ilgilenen ve faal durumda bulunan derneklerin yapısı incelendiğinde bayan 

erkek dağılımının birbirine yakın olduğu görülür (Bayan: % 54, Erkek % 46).  Dernek 

üyelerinin % 70 gibi büyük bir oranla üniversite öğrencisi veya mezunu, eğitim düzeyi 

yüksek, daha çok 18- 40 yaş arasında genç bir profil oluşturduğu görülür (Şekil 12). Dernek 

üyelerinin genellikle öğrenci ve çalışan gruplardan oluştuğu, öğrencilerin dışındaki üyelerin 

gelir düzeylerinin iyi olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 12. İzmir’deki Ekoturizm Faaliyetleri İle İlgilenen Derneklerin Üye İstatistikleri 

Derneklerin büyüklüklerine göre etkinliklere katılım farklı sayılarda olmaktadır. İzmir’de 

genel olarak doğa yürüyüşleri 30-50 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir. Derneklerin 

yıllık ortalama faaliyet sayısı 20-30 civarında ve ekoturizm bilinçleri iyi durumdadır. 

Ege Bölgesi genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık geçtiğinden hemen her mevsim 

ekoturizm faaliyeti yoğundur. Faaliyetler sıcak yaz aylarında nispeten azalmaktadır. (Şekil 

13). 

 

Şekil 13. Dernek İstatistikleri 

Derneklere yaptıkları ekoturizm etkinliklerinde yöre halkıyla iletişimleri sorulduğunda 

tamamının cevabı evet olmuştur. Ekoturistler aktiviteleri sırasında yöredeki insanlarla 

iletişim kurarak halkın kültürel özelliklerini de tanımaya çalışmaktadırlar. Yapılan 

faaliyetlerde ihtiyaçlarının bir kısmını yöredeki alışveriş yerlerinden temin etmektedirler. 
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3.3. İzmir İlinde Yapılan Ekoturizm ile İlgili Projeli Çalışmalar 

Yapılan anket kapsamında İzmir’de ekoturizm ile ilişkili STK’ların projeli çalışmalarının 

oldukça az sayıda olduğu görülmektedir. STK’lardan alınan bilgilere göre son 10 yılda belli 

başlı 5-6 projenin geliştirildiği ortaya çıkmaktadır. STK’lar arasında da mağara 

araştırmacıları derneklerinin proje çalışmaları daha ağır basmaktadır. Kurumlar arasında ise 

belediye ve kaymakamlıklar İZ-KA’nın da destek vermesiyle projeli çalışmalar içine 

girmişlerdir. Bu projelerden bitmiş olanları hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiştir; 

İzmir Ekoturizm Güzergahları Projesi (Ege Turizm Derneği): 

Ege Turizm Derneği’nin ekoturizmin geliştirilmesine katkı 

sağlamak amacıyla hazırladığı “İzmir Ekoturizm 

Güzergahları” adlı çalışması, İzmir ilinde halen kullanılan 

ve potansiyel taşıyan doğa yürüyüş yollarının ortaya 

konularak, bu yolların birer ekoturizm güzergahı olarak 

değerlendirmesini sağlamayı amaçlamıştır. 

Çalışmanın kapsamı ve sınırları İzmir il sınırları olup, 180 

doğa yürüyüşü güzergahı belirlenmiştir. Belirlenen 

güzergahların büyük çoğunluğu günübirlik kullanıma 

uygun, az bir kısmı ise güzergahın başlangıç veya bitiş 

yerinde olmak üzere geceleme olanağını sunmaktadır. Bu 

çalışmada, İzmir’deki kıyı turizmi dışında, her ilçenin kırsal yollarını izleyen, ovalardan 

dağlara tırmanan, vadi boyunca uzanan, köyleri birbirine bağlayan, orman-tarım alanları 

kenarından geçen yürüyüş yollarından örnekler vermek, bu güzergâhların ekoturizmi 

geliştirmek için önemli birer fırsat oldukları gözler önüne serilmektedir. 

İlçelerin her biri, kitapta aynı düzen içinde; İzmir iline göre coğrafi konumu, ilçenin tanıtım 

ve iletişim bilgileri, ilçenin tanıtım ve iletişim bilgileri, ilçenin ekoturizm güzergâhları listesi, 

güzergâhların ilçe genelindeki konum haritası, güzergah bilgileri, güzergah haritası ve 

semboller şeklinde yer almaktadır. 

Menderes-Efemçukuru-Çatalca ve Bornova Karagöl-Kayadibi Köyleri Adım Adım 

Ekoturizm Projesi (Ege Orman Vakfı): 

İzmir Kalkınma Ajansı’nın Turizm ve Çevre Mali Destek 

Programı kapsamında desteklediği, Ege Orman Vakfı 

tarafından 09.07.2010 ve 09.05.2011 tarihleri arasında 

yürütülen “Menderes-Efemçukuru-Çatalca ve Bornova 

Karagöl-Kayadibi Köyleri Adım Adım Ekoturizm” projesi ile; 

Menderes ilçesi Efemçukuru-Çatalca ve Bornova ilçesi 

Karagöl-Kayadibi güzergâhlarındaki doğal, tarihi ve yerel 

kültürel mirasın korunması ve ekoturizm konusundaki bilgi 
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ve farkındalık seviyesinin artırılması ve aynı güzergahlarda kır turizmi, ekoturizm ve doğa 

sporları gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

 Bu doğrultuda; belirlenen iki güzergâhta birer doğa yürüyüş parkuru düzenlenmiş ve ilgili 

köylerde birer eko-pazar kurulmuştur. Projenin hem beklenen sonuçlara ulaşabilmesi hem 

de sürdürülebilirliğinin sağlanması için yöre halkından 60 kişiye ekoturizm konusunda 

uzman akademisyenler tarafından eğitimler verilmiş, bununla birlikte, proje kapsamında 

derlenen; bölgenin doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri hakkındaki envanter bilgilerini 

bölgeyi ziyaret eden turistlere daha iyi aktarılabilmesi için her iki bölgeden seçilen 6 

gönüllüye alan kılavuzluğu eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak konunun profesyonelleri 

tarafından verilmiştir (Anonim 12, 2011). 

İzmir’in Mağaraları Projesi (Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği-EGEMAK): 

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 

“İzmir’in Mağaraları” projesi Ege Mağara 

Araştırma ve Koruma Derneği (EGEMAK) 

tarafından 20.08.2010’da başlatılmış ve 10 ay 

boyunca yürütülerek sonuçlandırılmıştır. Ege 

Üniversitesi, Mağara Araştırma Kulübü (EMAK) 

projenin iştirakçisi ve en büyük destekçisi 

olmuştur. 

İzmir sınırları içerisinde Bornova, Selçuk, Aliağa, 

Foça, Buca, Karaburun, Kemalpaşa, Dikili, Ödemiş, Urla, Torbalı, Tire bölgelerinde saha 

araştırmaları yapılmıştır (Anonim 9, 2010). 

Bu çalışmada, mağaraların korunması amacıyla bilinç yaratarak, mağara içindeki ekolojinin 

gelecek nesillere aktarılması, İzmir’deki mağaraların envanterinin çıkarılarak yurtiçi ve yurt 

dışındaki profesyonel mağaracılar için bir kaynak oluşturulması, İzmir’in doğal güzellikleri 

arasında yer alan mağaraların, belgesel, envanter ve tanıtım/bilgilendirme levhaları ile 

tanıtılarak, sahip olunan güzelliklerle ilgili farkındalıkların geliştirilmesi, yerel yönetimlerle 

ve kamu kurumlarıyla işbirliği geliştirilmesi ve İzmir’deki mağaraların bilinirliliğinin 

artırılarak tanıtımının yapılması amaçlanmıştır. İzmir’deki mağaraların listesi Ek 4’de 

verilmiştir. 

Narlıdere’de Ekoturizm, Sağlık Turizmi ve Kültür Turizmi Sektör Analizi Projesi (Narlıdere 

Kaymakamlığı): 

İzmir Kalkınma Ajansı’nın, 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında 

Narlıdere Kaymakamlığı tarafından yürütülen “Narlıdere’de Ekoturizm, Sağlık Turizmi ve 

Kültür Turizmi Sektör Analizi” konulu proje 21.09.2011-20.12.2011 tarihleri arasında 3 aylık 

süre zarfında hazırlanarak tamamlanmıştır. 
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Bir sektörel analiz ve tematik bir araştırma niteliği 

taşıyan bu proje, İzmir’in ekoturizm, sağlık turizmi 

ve kültür turizmi alt sektörlerinde rekabet gücünü 

arttırmak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandırmak 

genel amacını taşıdığı gibi, Narlıdere’nin adı geçen 

turizm türlerinde potansiyelini belirlemek ve uygun 

yatırım alanlarını göstermek, ilçenin özgün bir 

örnek olabileceğini ortaya koymayı 

amaç edinmiştir. Bu yönde çerçevesi 

çizilen projede öncelikle her üç turizm 

türünü ana hatlarıyla tanımak üzere; 

özellikleri, dünyada ve Türkiye’deki 

bugünkü durumları ele alınmıştır. 

İkinci olarak Narlıdere ilçesinin bağlı 

olduğu İzmir ilinin genel turizm yapısı, 

ildeki ekoturizm, sağlık turizmi ve 

kültür turizminin özellikleri ile aynı 

doğrultuda Narlıdere incelenerek 

ilçenin ildeki yeri saptanmıştır. Bu 

giriş bölümlerinden sonra, her üç 

turizm türünün Narlıdere’deki 

potansiyelleri arz, talep ve rekabet 

analizleri yapılarak belirlenmiştir. 

Potansiyellerin bilinmesi çok 

önemlidir, çünkü ilçede turizmin gelişmesi gücünü bu potansiyeller ve onlara göre yapılacak 

yatırımlardan alacaktır. 

Projenin en merkezdeki bölümü bir ekoturizm model planıdır (Ali Onbaşı Deresi Örneği). Bu 

model planda öne çıkan ve projeyi orijinal kılan çalışmalar; ilgi grupları analizi, arazi 

çalışmaları, harita çizimleri, yürüyüş parkurlarının tespiti ve geliştirilen önerilerdir. Uzman 

ekibin hazırladığı bu model planın, Narlıdere için olduğu kadar başka yerlere de örnek teşkil 

edebilecek olmasından ötürü önemi büyüktür. Projenin bir diğer önemli bölümü (sentez 

bölüm), Narlıdere’de ekoturizm, sağlık turizmi ve kültür turizmini geliştirmek için yapılması 

gerekenlerin yer aldığı bölümdür. Yapılması gerekenler bölüm içinde en sona bırakılarak, 

önce geliştirmenin gerekçeleri (ihtiyaç duyulmasının nedenleri), arkasından da GZTF analizi 

yapılmıştır. Böylece projede çeşitli analizler ve ekoturizm model planından sonra senteze 

ulaşılmıştır. Projenin son bölümünde, günümüzde turizm sektöründe çok geçerli, çok güncel 

bir yaklaşım olan entegrasyon (bütünleşme), iki yönlü ele alınmıştır. Birincisi; Narlıdere’nin 

adı geçen turizm türlerinde İzmir ile bütünleşmesi, ikincisi; ilçede ekoturizm, sağlık turizmi 
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ve kültür turizminin kendi aralarında bütünleşmesidir. Bu konuya dikkatleri çekmek üzere 

öz biçimde ortaklık temaları ve yararlarına işaret edilmiştir (Baykal vd., 2011). 

Karşıyaka Turizm Master Planı, 2009-2014 (Karşıyaka Belediyesi): 

Karşıyaka Belediyesi’nin stratejik hedefleri arasında yer alan Karşıya Turizm Projeleri 

konusunda bir araştırma yapılması ve araştırma bulgularından yola çıkarak 2009-2014 

dönemi için Karşıyaka Turizm Master Planı hazırlanması amacıyla yapılan bu çalışma, 

Karşıyaka Belediyesi uzmanları ve İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından 

hazırlanmıştır. 

 Bu plandaki stratejik hedefler;  

 Mavişehirde yat limanı yapılması, 

 Turan ve Salhane bölgesinde eğlence ve konaklama tesisleri kurulması, 

 Karşıyaka’da yelkencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

 Doğançay’da Şirince benzeri bir köy oluşturulması, 

 Tur paketleri (Smyrna gibi çevre yörelere gezi paketleri), 

şeklinde belirlenmiştir. 

Master planda; Karşıyaka’da bir çocuk müzesi ve kütüphanesinin kurulması, Karşıyaka’daki 

parklardan birisine Kelebek Müzesi kurulması, Bostanlı İskelesi yakınlarına Antik Limanda 

Zaman Yolculuğu Müzesi’nin kurulması, tenis sporunun geliştirilmesi, Bostanlı pazarının 

geliştirilmesi, Yüksek Vadi Evleri çevresine bir üniversite kurulması gibi projelerin yapılması 

hedefleri konmuştur. 

Karşıyaka Belediyesi’nin hazırlamış olduğu planda ekoturizmi geliştirmeye yönelik stratejik 

hedefler bulunmasa da bölgedeki her tür turizm faaliyeti ve yatırımı ekoturizmi olumlu 

yönde etkileyecektir.  

Bergama’nın Ekoturizm Sektör Analizi Projesi (Bergama Meslek Yüksek Okulu): 

Bergama Kaymakamlığı, Bergama Belediyesi ve Bergama’daki bazı kamu kuruluşlarının 

iştirak ettiği proje İZ-KA tarafından finanse edilmiş ve yaklaşık 3 ay sürede bitirilmiştir. 

Proje ile; tarihi ve turistik yapısı, doğal çekicilikleri, yerel değerleri ile bünyesinde farklı ve 

güçlü potansiyelleri barındıran ilkler şehri Bergama’nın mevcut kültür turizmine alternatif 

olarak ekoturizm potansiyelinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  

Projenin ilçe tabanına yayılmasının önemi de göz önüne alınarak, ilçedeki kamu, yerel 

yönetim ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ilçe sınırları içindeki toplam 72 köy muhtarı ile 

doğrudan görüşmelerin yanı sıra toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.  
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Hazırlanan bu raporda, Bergama’nın ekoturizm potansiyelini ortaya koyabilecek haritalar 

çizilmiş, çizelgeler hazırlanmış ve potansiyel taşıyabilecek unsurlara ilişkin fotoğraflamalar 

yapılmıştır (Anonim 11, 2012). 

Buca İlçesinin Ekoturizm ve Kültür Turizmi Sektör Analizi Projesi (Buca Belediyesi): 

İzmir Kalkınma Ajansı’nın, 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Buca 

Belediyesi tarafından yürütülen  “Buca ilçesinde Ekoturizm ve Kültür Turizmi Sektör Analizi” 

adlı  proje  yaklaşık 3 ay süren bir çalışma ile hazırlanarak tamamlanmıştır. 

Projenin amacı; Buca ilçesi sınırları içerisinde turizm alanında çevresel ve ekonomik 

sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Çevrenin korunması anlamında, özellikle ekoturizm 

algısının farkındalığını yaratmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlanmış, ayrıca  kültür 

turizminin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ile tarihsel özellikler vurgulanarak Buca 

ilçesi sakinlerinin de yararlanmasına imkan verecek turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek 

amaçlanmıştır. 

Bu proje ile öncelikli olarak, Buca ilçesinin ekoturizm ve kültür turizmi faaliyetlerinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Buca ilçesinde turizm sektörünün payı 

artırılarak ekonomik çeşitliliğin sağlanması, yerli ve yabancı turist sayısının artışına yönelik 

stratejilerin belirlenmesi, doğal ve kültürel varlıkların korunması, etkin kullanılması ve 

çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, ekoturizm ve kültür turizmi alanında geliştirilebilir 

unsurların belirlenmesi ve Buca ilçesindeki turizm faaliyetlerinin tanıtılması hedeflenmiştir. 

Karaburun’da Kırsal Turizmin Sektörel Analizi (Karaburun Belediyesi): 

Karaburun Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu projenin iştirakçileri; Karaburun Kaymakamlığı, 

Mordoğan Belediyesi, Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği, Karaburun Yarımadası Yerel 

Gündem 21 (Karaburun Kent Konseyi)’dir. 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 

kapsamında İZ-KA tarafından finanse edilen proje, Mart 2012 yılında hazırlanmıştır. 

Projenin amacı; Karaburun turizmini çeşitlendirmek ve rekabet gücünü arttırmak, 

Karaburun’un sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı vermek, Karaburun’un kırsal turizm 

yoluyla İzmir turizmine destek vermesini sağlamaktır. 

Proje içeriğinde araştırma alanına ait analizlerden önce; kırsal turizmin çerçevesi, 

Avrupa’da, Türkiye’de ve İzmir’de kırsal turizm hakkında açıklayıcı ve ayrıntılı bilgilere yer 

verilmiştir. Bu giriş konularını tamamlaması açısından Karaburun’un İzmir ili turizmindeki 

yeri de eklenmiştir.  

Projenin özünü oluşturan analizler; Karaburun’un kırsal turizm potansiyelini saptamak 

üzere, arz, talep ve pazar analizleri olarak yapılmış, arkasından bu potansiyelin ne şekilde, 

ne kadar kullanıldığı sorgulanmıştır. Son olarak GZTF analizi ile ilçenin kırsal turizmdeki 

güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri tanımlanmıştır. 
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Projenin son iki bölümü çok önemlidir ve birbirlerini bütünlemektedir. Önce; yedi başlık 

altında Karaburun’un kırsal turizm sorunları incelenmiştir. Bu bölüme, Karaburun turizm 

aktörleri ile yapılan mülakatın (32 yerel aktör ile görüşülmüş, 26’sı değerlendirmeye 

alınmıştır) sonuçları da yerleştirilmiştir. Çünkü yerel aktörlerin sorunlar hakkında farkındalık 

düzeyini ve çözüm önerilerini bilmek çok önem taşımaktadır. 

Projenin son bölümü; Karaburun’da kırsal turizmi geliştirmek için yapılması gerekenlere 

ayrılmıştır. Bir önceki bölümde yer alan sorunlardan hareketle ve yerel aktörlerin 

görüşlerini de dikkate alarak, yapılması gerekenler dokuz başlık altında incelenmiştir. 

3.4. İzmir’in İlçelerinde Ekoturizmi Destekleyen Olgular 

Ekoturizmin içerdiği faaliyet çeşitlerine bakıldığında, turizm açısından doğanın; öncelikli 

çekim kaynağı olma işlevini her zaman sürdürmekte olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 

faaliyetin büyük oranda gerçekleştirildiği yerler olan kırsal alanlarda; doğal faktörler dışında 

kültürel, dinsel ve tarihi çekiciliklerin belli bir ölçüde bulunması ekoturizme katkısı açısından 

önem arz etmektedir. 

Özellikle tarihi yapılar olarak ifade edilen bina, köprü, kule vb. gibi kültürel değerlerin özgün 

karakterli olması, tüketimden çok keşfi gerektiren özelliğe sahip olması ekoturizmin 

değerine katkıda bulunmaktadır. Aynı şekilde tarihi ve arkeolojik değerlerin sergilendiği 

müzeler de ekoturizme çeşitlilik kazandırmaktadır. 

Çeşitli geleneksel özelliklerinin gösterimine ve tanıtımına yönelik olarak çeşitli yörelerin 

içinde veya birbirine yakın yörelerin etkileşim alanındaki noktalarda düzenlenen festival ve 

panayırlar ekoturizmin bir parçası durumundadır.  

Ana ekonomik uğraşısı tarım olan yörelerde, tarımsal faaliyetleri yanında yöre halkının 

sadece evlerinde günlük yaşam için üretip tükettiği yerel yemekler, içecekler ve el sanatları 

önemli ekoturizm değerleridir. Bilinçlenmenin artmasına paralel olarak, yörede yaşayan 

nüfusun ziyaretçilerin konaklamasına olanak sağlayacak şekilde yönlenerek küçük turizm 

işletmeciliği yapması alternatif turizm faaliyetlerinin gelişmesine de imkan verecektir. 

Ekoturizmi destekleyebilecek kavramlardan bir diğeri de İnanç Turizmi tanımıdır. “İnsanların 

dini inançlarını tatmin etmek amacıyla kutsal mekanları ziyaret etme eğilimi” olarak 

tanımlayabileceğimiz inanç turizmi, ekoturizmin önemli bir girdisidir. 

İnsanların sinirsel ve bedensel yorgunluklarını gidermek, çeşitli rahatsızlıklarını tedavi 

amacıyla yaptıkları turizm hareketi olarak ifade edebileceğimiz Sağlık Turizmi de ekoturizm 

için önemli bir fırsat yaratabilecek alternatif bir alan olarak düşünülebilir. 

Otantik pazarlar ve festivaller de ekoturistlerin ilgisini çekmektedir. Özellikle en sık yapılan 

ekoturizm aktivitelerinden doğa yürüyüşü ve bisiklet turlarına katılanlar gittikleri yerlerdeki 

otantik pazarları da ziyaret ederler. Şirince’de şarap, Ödemiş’te köfte, Çiçekli’de kiremitte 
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kaşarlı mantar gibi yöresel ürün ve yemekler ekoturistlerin ilgisini çeker. İzmir ilçelerinde 

ekoturistlerin ilgisini çekebilecek yöresel ürünler listesi Ek 5’de verilmiştir. 

İzmir bir kıyı kenti olması ve sahillerinin körfez ve koylarla donanmış olması bakımından yaz 

turizminin yoğun yaşandığı bir şehirdir (Şekil 14). İzmir ilindeki ilçelerde ekoturizme destek 

olabilecek bazı olguların ve diğer turizm aktivitelerinin tek tek irdelenmesi bu konuda 

yatırım yapılacak bölgelerin önceliklendirilmesi için ışık tutabilir. 

 

Şekil 14. İzmir İli Turizm Haritası (Web 26) 

Yukarıda verilen farklı turizm alanlarının ekoturizme verdiği katkıyı dikkate alarak 

değerlendirecek olursak; İzmir, yüzyıllardan beri gelen sosyal ve kültürel mirasıyla, çeşitli 

turizm sektörleri ve halihazırda geniş olanaklar sağlayabilen doğal yapısıyla ekoturizm 

açısından renkli çevresi olan bir kenttir. Bu bölümde metropol ve çevre ilçelerdeki değerler 

hakkında bilgi verilmektedir. 

Aliağa: 

Aliağa’nın bulunduğu yöre, eski bir yerleşim alanıdır. 

Antik çağda Aiolis denilen bu bölgede; Ege 

denizi kıyılarında sayıları 30'u aşan Aiolis kentleri 

arasında en büyük ve önemlilerini oluşturan 12 

kentten 4'ü Aigai (Nemrutkale), Kyme, Myrina ve 

Gryneion (Gyrna) ilçe sınırları içerisinde 

bulunmaktadır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_denizi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_denizi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kyme
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Myrna&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gryneion
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Güzelhisar Çayı Deltası ile Aliağa Limanı arasında yer alan Aliağa Kuş Cenneti görülmesi 

gereken bir yerdir. 

Aliağa ilçesine bağlı köy ve beldelerde her yıl çeşitli festivaller (Helvacı Yağlı Güreş ve Helva 

Günü, Güzelhisar Köyü Keşkek Günü, Çakmaklı Köyü Boşnak Gecesi, Yenişakran Zeytin-

Deniz Festivali) düzenlenmektedir. Ayrıca Aliağa ilçesinde her yaz düzenlenen Emek 

Şenlikleri, çevre ilçe ve illerden de katılımın olduğu etkinliklerdir (Web 8). 

Aliağa ilçesindeki Samurlu, Güzelhisar, Helvacı, Şakran, Uzunhasanlar, Çaltılıdere, Çıtak ve 

diğer köyler doğal, kültürel, yerel tatlar ve el sanatları özellikleri olan ekoturizme yönelik 

alanlardır. 

Balçova: 

Balçova’nın tarihteki yeri ilçede bulunan 

kaplıcaların tarihi ile aynı döneme 

rastlar. Bu tarih MÖ 1200 yıllarına denk 

gelir. Roma Dönemi’nde Agamemnon’un 

Troia Savaşı’nda konakladığı yerde 

bulunan kaplıcalardan yararlanmak 

üzere 4 km2lik bir alan üzerinde tesisler 

ve hamam yapılmıştır. Bunlara ait temel 

kalıntıları, su kuyusu ve bir mahzen de günümüze kadar gelmiştir. O dönemde Ayesefit 

olarak kullanılan köyün adı, köy arazisinin büyük bir kısmının balçık olması nedeniyle Balçık 

Havi olarak değişmiş ve daha sonra ağızdan ağıza söylene söylene Balçık Ova ve bugünkü 

ismi olan Balçova adını almıştır. 

Termal Tesisler, Adatepe’de ormanlık alan üzerine kurulu Teleferik Tesisi, ormanlık saha ve 

baraj, İnciraltı’ndaki Gençlik Parkı, Sahil ve Çakal Burnu Dalyanı ilçenin doğal güzellikleridir 

(Web 8). 

Bayraklı: 

İzmir'in kuruluş tarihi ve yeri konusunda bilgiler tartışmalı olmakla birlikte, ilk İzmir'i 

kuranların MÖ 3000'de Tunç Çağını yaşayan ve Bayraklı'da oturan bir halk olduğu, Bayraklı 

semtinde yer alan ve Tepekule olarak tanınan ören yerinin İzmir'in kuruluş yeri olduğu 

yapılan kazılar sonucu kesinlik kazanmıştır. Bayraklı'da 

yapılan kazılarda elde edilen buluntular ve yapılan 

araştırmalar, İzmir'in bir Aiol kenti olduğunu 

göstermektedir Eski İzmir'in kuruluş tarihi ve 

kurucularının kim olduğu hakkındaki bilgilerimiz bir kaç 

kategoride toplanabilir. Bu söylencelerden birisi, 

İzmir'in ilk kurucularının Amazonlar olduğuna ilişkindir. 

Bir diğeri ise, efsanevi Frigya kralı Tantalos'un ismi 

Balçova Teleferik 
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etrafında gelişir. Söylencelerdeki bir başka anlatıda ise, kentin kurucularının Lelegler olduğu 

dile getirilmektedir. 

Bayraklı sınırları içinde bulunan ve rekreasyon alanının zirvesinde kurulu olan Dünya Barış 

Anıtı ve çevresi, panoramik seyir imkanı ve piknik alanıyla doğal bir güzelliktir. 

İlk olarak 2011 yılında başlatılan ve ilçe merkezine yakın Smyrna Meydanı’nda 

gerçekleştirilen Deve Güreşi Festivali, Bayraklı ilçesinin geleneksel hale gelmesi hedeflenen 

kültürel faaliyetleri arasında yer almaktadır. 

Bayındır: 

Bayındır doğal, tarihi ve kültürel açıdan oldukça zengindir. Bu yerleşim yeri, Kral Yolu 

üzerinde bulunan Efes-Sard arasındaki önemli noktalardan birisidir. Şimdi ki Ergenli 

köyünün kuzeyinde Bayındır Kalesi diye bilinen yıkık kale kalıntılarının çevresinin ilk 

yerleşim yerleri olduğu saptanmıştır. Osmanlı ve Selçuklular zamanında eğitim ve kültür 

merkezi olarak kullanılan tarihi yapılar mevcuttur. Bunların en önemlileri Hacı Sinan Camii 

ve Külliyesi, Telcioğlu Camii, Recep Hanı, Eskici Dede Türbesi ile Bayındır Ilıcalarıdır (Web 

27). 

        

Bayındır olarak ilçe gelirinin önemli bir payını oluşturan ve istihdamda ilçe nüfusunun 

önemli bir çoğunluğunun gelir kapısı olan çiçekçilik sektörü İlçenin bacasız sanayisi 

olmuştur. İlçede yaklaşık olarak 172 süs bitkisi üreticisi tarafından süs bitkisi üretimi 

yapılmaktadır. İlçede her sene nisan ayında Çiçek Festivali, değişik yer ve zamanlarda da 

Deve Güreşleri düzenlenmektedir (Web 8). 

Bergama: 

Bergama Türkiye'nin sahip olduğu en önemli kültür hazinelerinden biridir.  Pergamon antik 

kentinin kalıntılarına ev sahipliği yapan Ege'nin şirin ilçesi Bergama, yüzyıllar boyu sağlık, 

kültür ve sanat merkezi olmuştur. Kentin merkez ve çevresinde Arkaik, Helenistik, Roma, 

Bizans, Selçuklu Beylikler ve Osmanlı devirlerine ait önemli ziyaret yerleri vardır. Bunların 

en önemlileri Akropolis Antik Kenti (iç yerleşiminde kütüphane), Trajan, Asklepion, Serapis 

Tapınakları, Zeus Sunağı (1887 yılında Almanya’ya kaçırılmıştır), Allionai Kült (tedavi) 

Merkezi, Bergama Kilisesi (Kızılavlu, İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri), Athena Tapınağı, 

Arsenal (askeri malzeme deposu), Dionysos Tapınağı'dır. Roma Tiyatrosu halk arasında amfi 

tiyatro olarak bilinir. Osmanlı Dönemi’nde yapılma Ulucami, Çukurhan, Taşhan, Küplü 

Hamam, Kurşunlu Camii gibi tümülüsler, hanlar, hamamlar, camiler, köprüler, türbeler ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kral_Yolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Efes
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sard
http://www.birdunyabilgi.net/osman
http://www.birdunyabilgi.net/lan
http://www.birdunyabilgi.net/dede
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çeşmeler de bu beldenin tarihi güzellikleridir. Arkeolojik kazılarda çıkarılan insanlığın kültür 

mirası olan birçok eser Bergama Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Bergama ilçesi, 

yurtiçi ve yurt dışında tarihi ve turistik özellikleri itibariyle gözde turizm beldesidir. 

        

Bergama ilçe merkezine 20 km uzaklıktaki Kozak Yaylası, doğal bitki örtüsü zenginliği ve 

korunmuş geleneksel yapısıyla dikkat çeker. Bu yayla, Ege Bölgesi'nin en geniş fıstık çamı 

ormanlarıyla kaplıdır (Web 29). Çam fıstığı en önemli geçim kaynağı olurken büyük baş 

hayvancılık da yapılmaktadır. Elde edilen süt yerinde değerlendirilerek ünlü Bergama 

peyniri imal edilmektedir. 

Bergama halısı, Bergama-Yunt Dağı köylerinin halı ve kilimleri, tipik Ege dokumaları olarak 

özgünlüğünü korumaktadır. Dokumalarda geometrik desenlerin yansıra bitki ve hayvan 

motifleri işlenmektedir. Kök boya kullanılarak yapılan dokumaların renkleri solmaz ve 

desenleri bozulmaz. Halı, kilim, heybe, çorap ve seccadelerden oluşan Kozak ve Yunt 

dokumaları renkleri, desenleri ile diğerlerinden kolayca ayrılmaktadır. Bergama halıları tüm 

dünyada Holbein halısı olarak tanınmıştır. Ayrıca el sanatlarına yönelik ürünlere de 

Bergama’da rastlamak mümkündür. 

          

Bergama’da 2006 yılından beri “22 Nisan Dünya Günü ve Ulusal Egemenlik Bergama Bisiklet 

Şenliği” düzenli olarak yapılmakta ve renkli görüntülere sahne olmaktadır. 

Bergama’nın diğer bir önemli festivali de her yıl haziran ayında gerçekleşen Bergama 

Kermesi’dir. 72 yıldır düzenli olarak sürdürülen ve 7 gün süren kermeste yöresel tarım ve 

sanayi ürünleri sergilenmekte, bölgeyi tanıtıcı paneller ve söyleşiler yapılmakta, ünlü yazar, 

bilim adamı ve sanatçılar hayranlarıyla buluşmaktadır (Web 28). 
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Beydağ: 

İzmir’in en uzak ilçesi olan Beydağ, İzmir’e 

140 km uzaklıkta Beydağ’larının eteğinde 

kurulu küçük şirin bir ilçedir. Beydağ 

ilçesinin ne zaman ve kimler tarafından 

kurulduğu bugüne kadar tam olarak 

bilinmemektedir. İlçenin birçok tarihi 

eserleri tahrip olmuş ve kaybolmuştur. 

Beydağ Kalesi ile ilçenin Cumhuriyet 

Mahallesi Seyrek Kavak Semti arasındaki “Kirse” mevkiinde kilise binasının olduğunu 

bilenler vardır. Bizanslılardan kalma Beydağ Kalesi bugün sadece kale burcu olarak 

yerindedir. Ancak bu konuda yapılan araştırmalardan Beydağ’ın Bizanslılar Dönemi’nde 

mevcut olduğu ve o zamanki isminin Palaiapolis olduğu anlaşılmaktadır. Palaipolis’i kuranlar 

ise Lidyalıların soyundan olan Kibyralardır. Lidyalıların soyundan olan Kibyraların önemli bir 

özelliği de demir işçiliği ve kakmacılıktır. Adagüre köylülerinin demircilik zanaatı, o 

zamanlardan beri gelen gelenektir. Yörenin iklim ve bereketli topraklarından dolayı birçok 

devletin yerleşim yeri olmuş, bu bakımdan Beydağ ilçesinin adı zaman zaman değişmiştir. 

1672’lerde Balyambolu olan adı 1926 yılında İzmir Vilayeti Meclis-i Umumisi’nin kararı ile 

Beydağ olmuştur. Tarihi açıdan geçmişi zengin yörelerimizdendir.  

İlçe sınırları içerisinde Küçük Menderes nehri ve bu nehrin en büyük kolu olan Tasavra Çayı 

geçer. Daha önceki yıllarda Etibank Maden İşletmesi ile adını duyururken, şimdi Beydağ 

Barajı ile adını duyurmaktadır. Beydağ Barajı ve çevresi görülmesi gereken doğal güzellikleri 

içermektedir. Aynı zamanda Sportif Olta Balıkçılığı için uygun bir potansiyel alan olarak da 

düşünülebilir.  

İlçenin büyük bir bölümü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Toprak çok 

verimlidir. Tarımsal ekonomide en önemli yeri kestane, incir ve zeytin almaktadır. Küçük 

Menderes Ovasında (patates, kavun, karpuz, slajlık mısır ve tüm sebze çeşitleri) ekilir. 

İlçenin ürünlerinden olan incir’in tanıtımı ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla her yıl 2 

Eylül tarihinde Kurtuluş Şenlikleri ve İncir Festivali yapılmaktadır. 

Bu verimli ovanın kuzeyini, adı tarihte türlü mitolojik öykülere karışmış Tmolos (Bozdağlar), 

güneyini ise Messogis (Aydın Dağları) çevirir. Halihazırda her iki dağın spora uygun olan 

kısımlarında yapılmakta olan yamaç paraşütü için özellikle İzmir’den dağcılar gelmektedir. 

İlçede küçük el sanatları da oldukça gelişmiş, marangozluk, terzilik, ayakkabı imalatı, demir 

doğramacılığı ve çilingirlik başta gelmektedir. İlçe ve köylerde kadınlar tarafından iğne oyası 

ile yapılan dantel işleri Ege Bölgesi’nde çok tanınmakta, aynı zamanda ev ekonomisine de 

katkıda bulunmaktadır. 
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İlçenin Beyköy Mahallesi ve özellikle Şelale mevkii yaz günlerinde ağaçlık ve serin olması 

nedeniyle vatandaşların akınına uğramakta, piknik ve eğlence mekanı olarak hizmet 

vermektedir. Halıköy Ovacık Yaylası’da yaz aylarında piknik yapmak amacıyla tercih 

edilmektedir. Köylerde yaşayan nüfusun tarım amaçlı olarak yaz aylarında yaylada 

konaklaması nedeniyle, yayla nüfusunda yaz aylarında artış olmaktadır. 

Bornova: 

İzmir’in kuzeydoğusunda, Yamanlar Dağı eteğinde, kurulu olan Bornova, İzmir’e 8 km 

uzaklıktadır. 

Prehistorik dönemde zengin bitki örtüsü ve hayvan kaynaklarıyla uygun çevre koşullarına 

sahip Bornova Ovasında en eski yerleşime ait kalıntılar bulunan Yeşilova Höyüğü’nün 

sadece İzmir’in değil aynı zamanda Ege Bölgesi’nin de bilinen en eski yerleşim merkezi 

olduğu anlaşılmıştır. 2005 ve 2006 yılı yapılan kazı çalışmalarında, ilk toplulukların Yeşilova 

Höyüğü’ne günümüzden 8500 yıl önce yerleşmeye başladıkları tespit edilmiştir.     (Web 1).  

Yeşili, bamyası, domatesi, nar bahçeleriyle ve piknik alanlarıyla bilinen Bornova, tarihin akışı 

içinde değişik kültürleri konuk etmiş ve bu misyonunu halen sürdürmektedir.  

İlçe merkezinde yakın geçmişten günümüze kadar 

özelliklerini yitirmeyen bazı tarihi köşk, ev ve yapıtların 

başlıcaları; Büyük Camii, Alişir-Nezir-Beşir Gazi 

Hazretleri Türbesi, Santa Maria Kilisesi ve Protestan 

Kiliseleri, Levanten Köşkleri (Murat Köşkü, Yeşil Köşk, 

Paterson Köşkü, Pagy Köşkü, Charlton Whittall Köşkü, 

Steinbüchel Köşkü vd), Belkahve Atatürk Anıtı, EÜ 

Kampus Kültür Merkezi, Kültür-Sanat Evi ve Doğa Tarihi Müzesi, Bornova Uğur Mumcu 

Kültür Merkezi’dir (Timur vd., 2009). 

Bornova ilçesi sınırları içinde kurulu bulunan Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve 

Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi 48.750 m2 

alan üzerine kuruludur. Amacı halka doğal ve kültür 

bitkilerini tanıtmak ve sevdirmek olan bahçede bulunan 

seralarda, tropik, kserofit, egzotik bitkiler halka ve 

öğrencilere tanıtılmaktadır. Botanik Bahçesinde 

yaklaşık 3.000 yerli ve yabancı kökenli bitki türü 

bulunmaktadır. Kızılçam ormanlarıyla kaplı Çiçekli 

Tabiat Parkı bu ilçe sınırlarında bulunmaktadır. 

Doğal güzelliklere sahip alanları içeren Bornova 

ilçesinde; Çamiçi, Kayadibi köyleri arasında bulunan İkizgöl’den başlıyarak yaklaşık 7 km’lik 

mesafede yer alan ve güzergahı boyunca mağara, Homeros Vadisi, İkizgöl ile ilçeye bağlı 



 
 

76 
 

çevrelerinde çam ormanları, üzüm bağları, dinlenme ve piknik alanları bulunan köyler 

ekoturizm faaliyeti açısından geniş olanaklar sunmaktadır.  

         

Buca: 

Buca ilçesinde antik çağdan bu yana bir yerleşimin olduğu bilinmektedir. Buca MÖ 130'lara 

uzanan tarihi, birçok uygarlığa tanıklığı ile bir kültür ve tarih ilçesidir. Buca’da yaşam, her 

şeyden önce zengin bir tarih, kültür ve doğa mirası ile iç içe bir yaşam olarak 

nitelendirilmektedir. Buca, tarihsel geçmişi ile bünyesinde önemli ve günümüzde de 

yaşayan eserler barındırmaktadır. Forbes Köşkü, Rees Köşkü, Russo Köşkü, Gavrili Köşkü, De 

Jongh Malikanesi, Dimostanis Baltacı Malikanesi, Davut Fargoh Köşkü, Protestan ve Katolik 

Kiliseleri, Amerikan Koleji, Su Kemerleri ve Kız Kulesi ilçenin ilgi çeken yapıtlarıdır (Web 30). 

   

Buca ilçesi, yayvan görünüşlü arazi ile çevrelenmiş olup, çevredeki tepeler, vadiler ve bitki 

örtüsü bakımından oldukça zengin, düz ve verimli topraklara sahiptir. Tıngırtepe, 

Zeytintepe, Koşutepesi ve Karacaağaç gibi tepeleri de vardır. Nif Dağı’ndan doğan 

Şirinyer’de su kemerleri altından geçen ve Halkapınar da denize dökülen Melez Çayı bugün 

kurumuş dere yatağıdır. Kırıklar, Karacaağaç, Kaynaklar ve Belenbaşı olmak üzere 4 köyü 

vardır. Bütün yerleşim birimleri ovada kurulmuş olup, dağlık arazide kurulu köy yoktur 

(Web 30). Köylerde yapılan organik tarım faaliyeti, konukları evlerde ağırlama, yerel 

yemekler ve el sanatına yönelik çeşitlilik çekiciliği artırmaktadır. 

Doğal ve rekrasyonel alanlar olarak Buca Gölet Rekreasyon Alanı, at binme, suni göl (30 bin 

m²) ve kayıkla gezinti, yürüyüş yolları, çocuk oyun üniteleri, 3500 kişilik anfi tiyatro, piknik 

alanları, seyir terasları, hobi bahçeleri, Buca Yedigöller; şelaleler, yel ve su değirmenleri, 

nostaljik su kuyusu, çocuk oyun alanları, çeşitli hayvan figürleri, açık hava diskosu, 

Homeros Vadisi Homeros Vadisi 
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ormanlar, mağaralar (İnilmez İni-I-II, Buharlı, Sütunlu, Dereçalı, Kara İn, Söğütoluk, Tozlu İni 

vd.),  piknik alanları açısından çok zengin olanaklara sahiptir. 

Buca ilçesinde mayıs ayında Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Şenliği, haziran 

ayında Buca Eğitim ve Bilim Şenliği, Uluslararası İzmir Müzik ve Dans Festivali ve 

Uluslararası Rumeli Şenliği düzenlenmektedir (Timur vd., 2009). 

Buca-Kaynaklar bölgesi kızılçam ormanlarıyla kaplıdır. Kaynaklar köyü meydanında bulunan 

980 yaşındaki tarihi Kunduracı Çınarı İzmir’in en önemli ve görkemli tabiat anııtı olup 

görülmeye değerdir.  

 

Çeşme: 

Çeşme, tarihteki on iki İyon kolonisinden biridir. 

Yarımadanın ilk antik yerleşim yeri ve ilçenin 

görülmeye değer tarihi zenginliklerinden biri olan 

Ildırı (Erythrai), Giritliler tarafından kurulmuştur 

Oldukça güzel taş işçiliğine sahip surlarla çevrilidir. 

Kentte yapılan arkeolojik çalışmalarda, MÖ VII. 

yüzyılın 2. yarısına tarihlenen Athena Tapınağı ve 

Tiyatrosu açığa çıkarılmıştır. Çeşme yöresi, 11. yüzyıl sonlarında büyük Türk denizcisi Çaka 

Bey ile Türk egemenliğiyle tanışmıştır. Osmanlı egemenliğine geçişi, 14. yüzyıl sonlarındadır 

(Web 31). 

 İlçenin tarihi zenginlikleri arasında, en çarpıcı Osmanlı eserlerinden biri II. Beyazıt 

tarafından 1508 yılında dikdörtgen biçiminde yaptırılan kale, 6 kulesi ve üç yanındaki 

hendeklerle muhteşem bir görüntü oluşturan Çeşme Kalesi’dir. Çeşme ve çevresinde 

http://tr.wikipedia.org/wiki/11._y%C3%BCzy%C4%B1l
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87aka_Bey
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87aka_Bey
http://tr.wikipedia.org/wiki/14._y%C3%BCzy%C4%B1l
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yapılan kazılarda elde edilen eserler Çeşme Kalesi içindeki Arkeoloji Müzesinde 

sergilenmektedir. Kaleye ek olarak 1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından 

kurdurulan 2 katlı bir de kervansaray bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde Kültür Merkezi 

olan Haralambos Kilisesi (19.yy), Alaçatı’da 1874’de inşa edilen ve sonradan camiye 

dönüştürülen (Pazar Yeri Camii) Ayios Konstantinos Kilisesi ve yel değirmenleri ilçenin 

kültürel değerleridir (Web 32). 

     

Çeşme'nin tarihi eserleri arasında Osmanlı Dönemi çeşmeleri Kaymakam Sadık Bey Çeşmesi 

1885), Çeşme ilçe merkezinin 2 km güneyinde bulunan Eski Camii (11. yy), Maraş Çeşmesi 

(1824) ve diğer çeşmeler ilçenin kültürel zenginliğine ayrı bir değer kazandırır (Web 32). 

İlçenin doğal çekicilikleri arasında jeotermal su 

alanında Çeşme Ilıcaları ve Şifne (Reisdere) 

Kaplıca ve Çamuru, 29 km’lik Çeşme kıyı şeridi 

boyunca yer alan plajları (Ilıca, Boyalık Koyu, 

Altınkum, Pırlanta, Çatazmak, Eşek Adası vd.), 

sportif aktiviteler olarak Alaçatı’da rüzgar 

sörfü, Pırlanta Plajı’nda kite-sörf, avcılık, sualtı 

meraklıları için eşsiz bölgeler (Eşek Adası, 

Fener Adası, Ildırı Körfezi, Yatak Adası) yoğun tercih edilen seçeneklerdir. 

Çeşme Yat Limanı, Altunyunus Yat Limanı ve Alaçatı Limanı alt yapısı itibariyle yat turizmi 

için uygun yapıdadır. 

Kamp ve karavan seçeneğine yönelik olarak; Büyük Liman ve Paşa Limanı koylarında 

bulunan kamp alanları ile Antik Erythrai kentinin bulunduğu Ildırı yöresindeki doğal plaj 

kamp alanları kullanıma son derece uygun yerlerdir. 

İlçe ve ilçeye bağlı yörelerde düzenlenen Alaçatı Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları 

Festivali (haziran ayı), Alaçatı Ot Festivali, Çeşme Deniz Şenlikleri ve Uluslararası Şarkı 

Yarışması (temmuz ayı), İzmir Kültür Sanat Festivali (temmuz ayı),15 Eylül Alaçatı Kurtuluş 

Şenlikleri, 16 Eylül Çeşme Kurtuluş Şenlikleri turistik ilgiyi artıran etkinliklerdir. 

Bölgesel iklim koşullarına bağlı olarak yaz-kış tarım faaliyetlerine uygun olması yörede çok 

çeşitli sebze, meyve (kavun, enginar, bamya, zeytin, incir, badem, üzüm vd.) üretim 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kervansaray
http://tr.wikipedia.org/wiki/1885
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çeşitliliği sağlamaktadır. Buna bağlı olarak yörenin ot ve sebze yerel yemek kültürü çok 

gelişmiştir.  

Yöresel pazarlar (Alaçatı cumartesi pazarı, antika pazarı, Çeşme merkez’de cumartesi günü 

köylü pazarı, Çiftlik köyünde cuma günü, Dalyan’da salı günü, Ilıca’da perşembe günü) ve 

Alaçatı, Çeşme ve Ilıca çarşısındaki turistik, hediyelik ve el sanatlarına yönelik eşya pazarları 

ilçeye renklilik kazandırmaktadır. 

Çiğli: 

Leukai, İzmir körfezinin en uç noktasında, Urla’daki Klazomenai'nin hemen karşısındadır. 

Bugün bu yere Çiğli çıkışındaki Sasalı beldesi geçildikten sonra ulaşılmaktadır. Yerleşim, 

Sasalı köyü ile Gediz Irmağı arasındaki alana yayılmıştır.  Leukai sikkeleri üzerinde 

Klazomenai'lerdeki gibi kuğu kabartması vardır (Web 33). 

İzmir’in önemli rekreasyon ve doğal yaşam alanlarından olan İzmir Kuş Cenneti’nin (Gediz 

Deltası Sulak Alanı) bir bölümü ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı Çiğli İlçe sınırları içinde yer 

almaktadır. 

Doğaseverler ve fotoğraf hobisi bulunanlar için İzmir Kuş Cenneti önemli bir yerdir. Çiğli'den 

10, Karşıyaka'dan 26 kilometre uzaklıktadır. Yapılan son sayıma göre; içinde 289 tür kuşun 

barındığı, yaklaşık 90.000 kuşun görüldüğü ‘İzmir Kuş Cenneti’, kuşların göç yolu üzerindedir 

ve aynı zamanda arkeolojik sit alanıdır. Kuş Cenneti'nde ziyaretçi tanıtım merkezi, kuş 

gözlem kuleleri, bisikletli gezi alanları bulunmaktadır. 

       

İzmir Kuş Cennetinde,  flamingo, tepeli pelikan, küçük akbalıkçıl, gri balıkçıl, leylek, saz 

delicesi, kerkenez, sakarmeke, ev kırlangıcı, kır kırlangıcı, serçe, saksağan, kır incirkuşu, yalı 

çapkını, poyraz kuşu, kocagöz, gümüş martı, küçük sumru, kukumav, boğmalı toygar, tepeli 

toyga, arıkuşu, uzunbacak, mahmuzlu kızkuşu, çamur çullu ve kızılbacak kuşları en çok 

görülen türlerdir. 
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Kuş Cennetinde 20.400 hektarlık alanda yer alan sazlıklar, adalar, yarımadalar ve tuzla 

havuzları buranın kuş cenneti olmasına uygun ortam hazırlamıştır. Dalyan ve tuzlanın tuzlu 

suyu, sazlıkların ise tatlı suyu buralarda yaşayan çeşitli balık ve diğer canlılar, kuşların  doğal 

besin kaynaklarını oluşturmaktadır. 

 Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük doğal 

yaşam alanlarından biri olan, hayvanların 

kendileri için özel olarak doğal 

ortamlarındakine benzer hazırlanan 

barınaklarda özgürce yaşadığı, binlerce ağaç 

ve bitki çeşitliliği ile kentin ve kentlinin nefes 

aldığı Doğal Yaşam Parkı, 425 bin m2 alan 

üzerinde 120'den fazla türde 1200'ü aşkın hayvanı bünyesinde barındırmaktadır. İzmir 

Doğal Yaşam Parkı, 03.04.2011 tarihinden itibaren  biyoçeşitliliğin tehlike altında olduğuna 

ve her geçen gün canlı türlerinin tükendiğine dikkat çeken hayvan türlerinin korunması 

konusunda kampanyalar yürütmekte olan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları 

Birliği’ne (EAZA) tam üye olmuştur (Web 34) 

Park’ta değişik hayvan cinslerine göre kurulu olan barınaklarda; yaban ve evcil hayvan 

çeşitleri olarak asya filleri, aslan, puma vd., zürafa, zebra, su aygırı, ceylan, geyik,   

   

deve, yırtıcı kuşlar, kurtlar, ayılar, maymunlar, küçük atlar, keçiler, tavuk ve hindiler, 

kanatlılar (su kuşları, ördekler, tavus kuşları, vd.), tropik alanda yılanlar, kertenkeleler,  

timsahlar, kaplumbağalar, balıklar, macaw papağanları, halka kuyruklu lemurlar olmak 

üzere 120 türde hayvan bulunmaktadır (Web 34).  
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Çiğli ilçesinde yıl içinde Kuş Cenneti Bahar ve Uçurtma Şenliği (mayıs ayı), Zafer ve Barış 

Festivali (30 Ağustos-3 Eylül), 29 Ekim Cumhuriyet Şenlikleri düzenlenmektedir. 

Doğal Yaşam Parkı ve Kuş Cenneti, ekoturizm faaliyeti kapsamında kuş gözlemciliği, bisiklet, 

doğa yürüyüşü, doğa fotoğrafçılığı açısından ideal ortamlardır. 

Dikili: 

Ege Denizi kıyısında ve Midilli Adası karşısında bir kıyı 

yerleşmesi olan Dikili, Karadağ yarımadası üzerinde yer 

alır.  Doğal ve antik güzelliklerin bulunduğu, ilçe 

merkezinden denize girme olanağı sunduğu gibi, 

Dikili’den Çandarlı’ya kadar 42 km’yi bulan uzun kumsal 

şeridi ile geniş bir sahil seçeneği sunmaktadır. Komşu 

ilçeler, Ayvalık, Bergama ve Aliağa’dır. Dikili Limanı, 

turizm açısından ilçenin önemli bir gelir kaynağıdır. 

Termal kaynak zenginliği, ilçenin turizm çeşitliliğini 

artırmaktadır. 

İlçede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda Dikili'nin MÖ 5000-4000 yıllarına kadar 

uzanan bir geçmişi olduğu anlaşılmıştır. Arkeolojik bulgulara göre Bergama - Dikili 

karayolunun Dikili yol ayırımına yakın bir yerde (Ağılkale) ve 177 m yükseklikteki Kaletepe 

üzerinde Akaların yaşadığı ve kente Atarneus denildiği ortaya çıkmıştır. İlkçağda Lidyalılar, 

İranlılar, Frigyalılar, Mysialılar ile Romalılar ve Bergamalılar, Ortaçağda ise Bizanslılar, 

Cenovalılar, Selçuklular ve Osmanlılar Dikili’ye hakim olmuşlardır. Bu kadar çok uygarlığın 

yaşadığı Dikili; Aristo, Hermos, August, İskender gibi ünlü kişileri tarihi süreçte ağırlamıştır. 

Pitane (Çandarlı) Antik Kenti, Çandarlı Körfezi’nin kuzey kıyısında yer alan bir Aioli kentine 

bağlı yerleşim yeridir. Yapılan kazılarda “Myken Keramiği” MÖ 625-500 yıllarına dayanan 

vazolar, küçük yapıtlar ve arkaik heykel bulunmuştur. Bu eserler günümüzde Bergama, 

İstanbul Arkeoloji müzelerinde sergilenmektedir. 

       

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Aristo
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermos&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=August&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0skender
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Çandarlı’nın en popüler yeri Çandarlı 

Kalesi’dir. Türkiye'nin en iyi korunmuş 

durumda olan kalelerinden biri olan 

Çandarlı Kalesi 13. ve 14. yy’larda 

Ceneviz şövalyeleri tarafından inşa 

edilmiştir. Kale, 15. yy’da, Çandarlı Halil 

Paşa tarafından onarılmış, en son 1955 

yılında restore edilmiştir (Web 35). 

Dikili ilçesi ve çevresi, iklimi, doğa oluşumları, doğal güzellikleri, adaları, adacıkları, 

dorukları, yamaçları, seyirlik alanları, koyları, termal kaynakları, Ege ve Akdeniz mutfağı, el 

sanatları ve halıları ve çevre yerleşim yerlerine yakınlığı ile hızlı bir gelişme içinde bulunan 

önemli bir turizm çekim merkezidir. 

     

İlçenin sınırları içinde bulunan termal kaynaklar Nebiler Ilıcası (Ayvalık yönünde), Çamur 

Ilıcası (Bergama yönünde), Bademli Deniz Ilıcası (Bademli-Denizköy arası), Kocaoba Ilıcası 

(Bergama yönünde) ve söylencelere konu olan Kaynarca Ilıcası (Bergama yönünde, su 

sıcaklığı 100 °C) sağlık turizmi içinde değerlendirilebilecek alanlardır. 

İlçenin en önemli rekreasyon alanı Atatürk Botanik Bahçesi, üç bine yaklaşan bitki çeşidi ve 

yarattığı renk cümbüşü ile ziyaretçilerine görsel bir şölen sunar. Tropik bölgelerden Alp 

dağlarına kadar çok geniş bir coğrafyaya ait pek çok bitki türünü barındıran Atatürk Botanik 

Bahçesi, otuz hektarlık alan üzerinde kurulmuştur.   

Dikili’nin Katrancı (Atatepe) Tepesi’nde kurulu olan Arbeterum'da yüzlerce ağaç ve çalı türü 

yetiştirilmekte, ayrıca kurutulmuş bitki örneklerinin korunduğu ve üzerinde bilimsel 

araştırmaların yapıldığı bir Herbaryum Merkezi de yer almaktadır. 
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İlçenin doğal güzellikleri açısından Merdivenli köyünde Karadağ’ın yeşil tepeleri arasındaki  

doğal krater gölü, Denizköy, Demirtaş ve Deliktaş köylerinde de çamlık ve tarihi mağaralar, 

Çukuralan köyünü aştıktan sonra antik Karina kentinin sütunları arasından geçerek ulaşılan 

Kemente Yaylası doğa yürüyüşü tutkunları, trekking aktiviteleri ve jeep safari için ideal 

alanlardır. 

Nebiler köyü ve Şelalesi, barındırdığı küçük şelaleleri ve düdeni ile birlikte sahip olduğu 

güzel trekking parkurları ile özellikle genç turistlerin doğa yürüyüşü ve trekking aktiviteleri 

için büyük ilgi odağı konumundadır. Doğa yürüyüşü tutkunları, trekking turları sonrasında 

açık havada termal su ile duş yapma imkanına da sahip olmaktadır. 

Kendine has özgün dokumalarıyla tanınan halı, kilim ve heybelerle tüm dünyada haklı 

olarak ün kazanan Yaycıbedir Halıları; Kocaoba, Mazılı, Samanlık ve Çağlan köylerinde el 

tezgâhlarında doğal kök boya kullanılarak üretilmektedir. 

İlçe’deki sosyal faaliyet kapsamında düzenlenen Barış, Demokrasi ve Emek Şenliği, Kısa Film 

Festivali, Motosiklet Festivali, Çandarlı Kültür Sanat Festivali, Çocuk Hakları Şenliği ilçenin 

önemli kültürel faaliyetleridir. 

Foça: 

Foça (Phocée, Eskifoça, Yeni Foça), İzmir'in kuzeyinde yer alan, eski Foça-Yeni Foça 

arasındaki girintili-çıkıntılı yapısıyla yaklaşık 55 km’yi bulan sahil uzunluğu, kıyı boyunca 

adaları ve koylarıyla bilinen bir sahil ilçesidir 

Foça (Phokaia) adalarında yaşayan foklardan 

adını alan Phokaia, Aiollar tarafindan MÖ XI. 

yy’da kuruldu. O zamanlarda en önemli 

yerleşim yerlerinden biri olan Phokaia'de İyon 

yerleşimi MÖ IX. yy’da başlamıştır. Phokaialılar 

İonya'da, doğal altın-gümüş karışımı kullanarak 

"elektron" sikkeyi tarihte ilk defa bastıranlardan 

biri olarak bilinmektedirler. 

Bugün Foça'nın bucağı konumunda olan Yenifoça'yı ise Cenevizliler kurmuş ve buradaki şap 

madenini işletmişlerdir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir_(il)
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Foça değişik dönemlerde çeşitli medeniyetlere ve topluluklara merkez oluşturduğu için 

önemli bir arkeolojik merkez haline gelmiştir. 

İlçede 1953 yılından bugüne kadar yapılan kazılarda bulunan en önemli tarihi eserler 

Helenistik Dönemi’nden kalan tiyatro, Athena Tapınağı ve Kutsal Alanı (İyon düzeyindeki 

tapınak türünün erken örneklerinden biridir. Tüf taşından yapılmış sütunları, beşik çatı 

sistemini taşımaktadır), Kybele Açık Hava Tapınağı (MÖ 580 yılına tarihlenen yapıda, çeşitli 

büyüklüklerdeki beş nişte tanrıça Kybele'nin heykelleri ve kabartmaları yer alıyordu) ile Pers 

Anıt Mezarı (Foça’nın 7 km doğusundaki "Taş Ev" olarak bilinen) başarıyla ortaya 

çıkarılmıştır (bahse konu Pers Anıtı; bölgeyi MÖ 492 yılında istila eden Pers Ordusu 

komutanları için bir anıt olarak yapılmış olup; Anadolu' da bulunan ender Pers yapılarından 

birisidir). 

Dış Kale, Şeytan Hamamı (kayalar oyularak yapılmış bir aile mezarı), Sur ve Beşkapılar 

(Osmanlı Dönemi kalesinin kayıkhane bölümü), Yel Değirmenleri, Fatih Camii, Kayalar Camii 

ilçenin kültürel ve tarihi değerleridir. 

   

 

 

Foça’nın önemli turistik mekanlarından birisi de Homeros’un bahsettiği Siren Kayalıkları’dır. 

Görünüşleri ile fokları andıran adalar, günümüzde fokların yaşam alanıdır ve tertemiz denizi 

ile pırıl pırıl parlamaktadır. Kayalıkların içinde ve arasında yer alan mağaralar fokların 

evleridir.  
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Foça ve çevresi deniz ve kara itibariyle doğa yürüyüşü, bisiklet,  trekking, doğa fotoğrafçılığı 

için uygun alanları içermektedir. İlçeye bağlı köylerde verilecek molalarda, yöre insanı 

tarafından sunulan genel özellikleriyle Ege mutfağına benzer yemek çeşitleri (balık çeşitleri, 

deniz ürünleri zeytin, zeytinyağı, enginar ve yabani otlardan yapılan Foça'ya özgü lezzetler) 

ve Kozbeyli köyündeki dibek kahvesi, ayrıca el sanatlarına yörelik ürünler yörenin çekiciliğini 

artırmaktadır.  

     

İlçenin turizm çekiciliğini artıran festivallerden Uluslararası Foça Festivali ve Foça Kültür, 

Sanat ve Balıkçılık Festivali ve yöredeki turizm firmaları tarafından organize edilen festival 

ve şenlikler ilçenin renkliliğidir. 

Gaziemir: 

Gaziemir, tarihi Seydiköy’ün üzerinde gelişmiştir. Seydiköy ve civarı Türk hakimiyetine halk 

arasında Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu Aydınoğlu Gazi Umur Bey döneminde geçmiştir. 

Seydiköy'de bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Seyyid Mükremeddin 

Zaviyesi ve Dizdar Hasan Ağa vakfiyesi bir cami ve çeşme, buradaki ilk Türk yerleşiminin 

çekirdeğini oluşturmuştur ve bunların ilki yerleşime ismini vermiştir. 

Gaziemir ilçesi alanının dar olması ve yapısı gereği, ekoturizme dönük bir yer olup, bu 

kapsamda değerlendirilebilecek en önemli alan, ilçeye bağlı Sarnıç beldesi ve civarındaki 

doğa yürüyüşü yapılabilecek alanlardır. 

Sarnıç’ın orman alanı içinde piknik alanı ve göleti ilçenin değerlendirilecek alanlarıdır.  

  

İlçe de kültürel faaliyet kapsamında, her nisan ayında Uluslararası Çocuk Şenliği, ekim 

ayında Gaziemir Şenliği yapılmaktadır.  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1no%C4%9Fullar%C4%B1_Beyli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1no%C4%9Flu_Gazi_Umur_Bey
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Güzelbahçe: 

Güzelbahçe, İzmir ilinin Yarımada denilen bölgesinde yer alan bir ilçesidir. İlçenin 

doğusunda Narlıdere, batısında Urla, güneyinde Seferihisar ilçeleri; kuzeyinde Ege Denizi 

bulunmaktadır. 6,5 kilometrelik sahil şeridi Narlıdere ile Zeytinalanı arasında kalan 

bölümdür. Güzelbahçe ilçesine bağlı 3 köy (Çamlı, Payamlı, Küçükkaya) bulunmaktadır.  

Güzelbahçe’nin tarihi MÖ VII. yüzyıla dayanmaktadır. Bu dönemde bölgeyi Dor Kabilesi işgal 

etmiş ve buraya “Klonamiye” adında bir şehir kurulmuştur. Yerleşim yeri olarak seçilen ilçe, 

aynı zamanda 12 İyon kentinden biri olan Klazomenia (merkezi Urla’dır) şehri civarındadır 

(Web 36). 

İlçenin, coğrafik yapısı gereği ekoturizme yönelik 

faaliyetler dışındaki turistik faaliyetlerden yararlanma 

genellikle yaz mevsimi denizden faydalanma ve günlük 

faydalanma (yöresel yemek ve balık) şeklinde 

olmaktadır.  

Güzelbahçe ilçesi, merkez ve köyleri; doğa yürüyüşü, 

bisiklet, paintball gibi faaliyetlerle ideal ekoturizm 

yöresi konumundadır.  İlçede ve bağlı köylerde 

tarım, seracılık (kesme çiçek üretimi), narenciye, 

zeytincilik ve bağcılık dallarında yapılmaktadır. 

Yöresel yemeklerin çeşitliliği ilçenin çekiciliğini 

artırmaktadır.  

İlçenin Yaka Mahallesinde kurulan Otantik Pazar ve 

ilçede yapılan Yöresel Ev Yemekleri Yarışması, Deniz 

Dağ Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Çevre ve Çiçek Şenliği, Türkiye 

Tiyatro Buluşması, Rastgele Şenliği, Uluslararası MTB Dağ Bisiklet Yarışması, Sörf Teşvik 

Yarışması, Ulusal Optimist Yelken Yarışları yöreye hareketlilik kazandırmaktadır. 

Karabağlar: 

İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Karabağlar ilçesine bağlı Bozyaka’nın yaklaşık 

200 yıl öncesinden 1970’li yıllara kadar kara üzüm bağlarıyla kaplı olduğu, 1920'li yıllarda 

Reşat Nuri Güntekin'in romanlarına konu olduğu bilinmektedir. Reşat Nuri Güntekin'in 

Çalıkuşu Romanı'nı yazdığı Bozyaka'daki evi de 2006 yılında ünlü yazarın isminin verildiği bir 

kitaplığa dönüştürülmüştür. 

Karabağlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı metropol ilçelerden biridir. Güneyinde 

Gaziemir, doğusunda Buca, kuzeyinde Konak ve batısında da Balçova ilçeleri ile çevrilidir. 

İlçeye bağlı iki köy Kavacık ve Tırazlı köyleridir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Narl%C4%B1dere
http://tr.wikipedia.org/wiki/Urla
http://tr.wikipedia.org/wiki/Seferihisar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_Denizi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Narl%C4%B1dere
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeytinalan%C4%B1&action=edit&redlink=1
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Karabağlar ilçesinin konumu gereği sınırları içinde öne çıkan turizm faaliyeti ekoturizmdir. 

Özellikle ilçeye bağlı Kavacık ve Tırazlı köylerinin Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes 

      

ilçeleri arasında geçiş yolu olması, köy ve çevresindeki doğal güzellikleri ile köylerin tarımsal 

faaliyetlerine bağlı olarak yetişen ürünler ve Ege mutfağına özgü yemek çeşitleri yörenin 

kendine özgü değerleridir. 

     

Kavacık köyünün organik sebze, meyve ve zeytiniyle, kendine has ürünü olan razakı ve siyah 

üzümü ve her yıl yapılan Üzüm Festivali yörenin farklılığıdır. Yöre ekoturizmin doğa 

yürüyüşü, bisiklet, doğa fotoğrafçılığı, agroturizm, oryantiring, izcilik, güzergah turizmi 

etkinliklerinin yapılacağı alanları içermektedir (Web 37). 

Karaburun: 

İzmir Körfezi’nin girişinde, körfezi kontrol eden önemli kilit 

noktalardan biri olan Karaburun Yarımadası Anadolu'nun en 

eski yerleşim yerlerinden biridir. Karaburun (eski adıyla 

Mimas), Yunan Mitolojisinde de sıkça yer almaktadır. 

Homeros'un ünlü eseri “Oddysea” da Rüzgarlı Mimas (Windy 

Mimas) olarak geçen "Mimas Dağı", bugün Bozdağ diye adlandırdığımız dağdır (Web 38). 

Kalkolitik Çağda başlayan yerleşim, Antik Çağ'da en parlak dönemlerini yaşamış ve İyon 

Uygarlığının en önemli ve en zengin kentlerinden olan Erythrai'ye bağlı 5 kent Yarımada 

üzerinde kurulmuştur. Bunlardan birisi olan Sidusa, bugün İlçe Merkezi olan ve eski adıyla 

Ahırlı olarak bilinen Karaburun ve adalar üzerinde yer almaktaydı. O dönemden itibaren 

yerleşimin sürekli olduğu bu yöre, değişik uygarlık ve egemenliklerin hükümdarlığında 

sürdürdüğü varlığını 1320 yılında Çaka Bey tarafından Aydınoğulları egemenliğine sokularak 

artık Türk kimliğiyle devam ettirmiştir. 1415 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından 

Osmanlı Devletine bağlanmıştır (Web 38). 
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 Karaburun Yarımadası’ndaki Çakmaktepe mevkiinde yapılan kazılarda Kalkolitik döneme ait 

( MÖ 4.000 ) kesici araçlar, taş el baltaları ve ilkel çanak çömleklere rastlanmıştır. 

Oldukça engebeli bir coğrafyaya sahip oluşu ve tarım arazilerinin yetersizliği, bölgenin 

gelişimini tarih boyunca engellemiştir. Günümüzde eski önemini yitirmiş olan bölgede 

sadece yaz aylarında bir hareketlilik gözlenmektedir. İlçeye bağlı 13 köyden 5’i Merkez 

Belediye mücavir alanındadır. Bu köyler Ambarseki, Bozköy, Haseki, Saip, Tepeboz 

köyleridir. Eğlenhoca, İnecik ve Kösedere  köyleri Mordoğan Belediyesi mücavir alanı içinde 

yer almaktadır. Kalan 5 köy ise mücavir alanlar dışındadırlar. Bu köyler Yayla köyü, Salman, 

Küçükbahçe, Parlak ve Sarpıncık'tır. 

Karaburun Yarımadasının; körfezin ucunda yer alması nedeniyle geçiş yolunun üzerinde 

bulunmaması ve engebeli yapısının gereği yerleşimden uzakta kalması, her ne kadar doğal 

zenginlikleri itibari ile tatil turizminin tüm imkânlarına sahip olsa da, turistler açısından 

tenha denilebilecek bir durumdadır. Karaburun ilçesinin, girintili çıkıntılı kıyı şeridi birçok 

irili ufaklı koyları da beraberinde getirmektedir. 

      

Karaburun konumu itibari ile açık denize baktığı için, suyun devirdaim içinde olması 

nedeniyle, temiz bir denize sahiptir. Lodoslu veya poyrazlı kötü hava şartları sebebiyle 

dalgalı ve çalkantılı durumlar dışında, deniz çok berraktır. Dik dağlık yapısı gereği kumsaldan 

çok kayalık yapıya sahip olan Karaburun,  su altı zenginliği açısından dikkat çekmektedir. Bu 

yapısı ile tüplü ve tüpsüz dalış meraklılarının ilgisini çekmektedir. Balıkçılık ile ilgilenenler 

için de birçok imkân sunmaktadır. 

Turizm sayfiye ağırlıklı olsa da, bahar aylarında açan yüzlerce çeşit çiçek ve temiz hava doğa 

meraklılarını kendine çeker. Yarımada günümüzde flora ve fauna çeşitlilik yapısıyla da 

ekoturizm için ideal bir yöre olarak görülmektedir. Özellikle kelebek, çiçek fotoğrafçılığı 

ve trekking ile ilgilenen yerli turistlerin vazgeçilmez ziyaret noktalarından birisidir. 

Karaburun Yarımadası bitki örtüsü itibariyle tipik bir Akdeniz bitki özelliği taşır. Ancak 

Karaburun'da tüm bu bitkiler farklı özellikleri de beraberinde barındırır. Örneğin; 

zeytinde "Hurma"yı, çiçekte "Nergis"i, sebzede "Enginar"ı, ilkbaharla birlikte ortaya  çıkan  

yabani orkideleri kendine has özellikleriyle sadece bu yarımadada bulmak mümkündür. 

Bugün Karaburun Yarımadası'nın en önemli tarımsal ürünleri kesme çiçekçilik, narenciye ve 

enginardır. Nergis ve sümbül olarak 156,3 dekar araziden 22.000 çiçek elde edilmektedir. 

Enginar üretimi ise yaklaşık 140 hektar arazide yapılmakta olup 6.450.000 adet enginar 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Lodos
http://tr.wikipedia.org/wiki/Poyraz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kelebek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Trekking
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kesilmektedir. Narenciye üretimi limon, mandalina ve portakal olarak yapılmakta 90 hektar 

araziden yaklaşık 1060 ton ürün alınmaktadır. Ayrıca Yarımada genelinde "Organik Tarım" 

bilinci yerleştirilmeye çalışılmakta ve bu konuda çok ciddi hamleler yapılmaktadır. Son 

yıllarda Gıda Tarım ve Hyavancılık İlçe Müdürlüğü’nün de Agro-Ekoturizm programı 

çerçevesinde destekleriyle tarım ürünleri ve bu ürünlerden elde edilen işlenmiş organik 

gıda türlerinin sayısı daha da artmaktadır. Örneğin, çeşitli yemekleri yapılan enginardan ve 

sağlık için çok yararlı olduğu belirtilen aynı zamanda çay olarak da içilen karabaş otundan 

çok nefis reçeller yapılmaktadır (Web 38). 

 

Yörenin dağlık olması nedeniyle halkın bir kısmı hayvancılıkla uğraşmaktadır. Özellikle 

küçükbaş hayvanlar çoğunluktadır. Süt ürünleri arasında da Karaburun’a özgü ürünler 

vardır. Örneğin; kopanisti peynir, kelle peyniri, deri tulum peyniri ve höşmerim (sündürme). 

Karaburun Yarımadası'nın bitki örtüsünü genellikle makiler oluşturur. Ormanlar bakımından 

fakirdir. Yaklaşık 27.000 hektar kızılçam ormanı mevcuttur. Bölgesel bazı değişiklikler 

göstermekle birlikte bitki örtüsünü oluşturan bitkiler çoğunlukla deliceler, kocayemiş, 

sandal, menengiç, kermes meşesi, tesbih, akça ağaç, sakız, laden gibi bitkilerdir. 

Karaburun Yarımadası geçmişinde bağları ve zeytinlikleri ile tanınan bir yöre iken aradan 

geçen uzun zaman içinde bağ alanlarının miktarı oldukça azalmıştır. Bağlar ise bugün 60 

hektarı çekirdeksiz ve 10 hektarı çekirdekli olmak üzere sadece 70 hektar arazide yapılmaya 

devam edilmektedir (Web 38). 

Şifalı otlar açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Yarımada'da yetiştiği bilinen ve 

bugün fitoterapik değeri olan yaklaşık 67 tür şifalı ot vardır. Sütleğen, yarpuz, passiflora 

(saat çiçeği), gelincik otu, kantaron otu, kapari, kekik, kenger, sığırotu, ada soğanı,  adaçayı 

bu tür bitkilere örneklerdir. 

Karaburun faunası itibariyle de çok zengindir. Gerek karada ve gerekse denizlerde çok 

değişik ve ender hayvan cinslerine rastlamak olasıdır. Yaban domuzu, tilki, sansar, su 

samuru, porsuk, tavşan, sincap, yırtıcı kuşlar (kartal, şahin, doğan vb.), çok sayıda çeşitli 

böcek ve kelebekler, tatlı su kaplumbağaları ve yengeçleri, bukalemun, kertenkele ile 

değişik av kanatlıları gibi çok geniş bir doğal yaşam yelpazesi vardır. 

Denizleri itibariyle de Yarımada son derece zengin bir yapıya sahiptir. Yurdumuz sularında 

yaşayan hemen tüm balık ve deniz canlıları türlerini, Karaburun Yarımadası denizlerinde 

bulma şansı vardır. Bilinçsiz ve yasak avlanmanın yapıldığı dönemlerde bu canlıların 
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sayılarında büyük bir düşüş olmuşsa da alınan önlemler ve uygulanan denetimler sayesinde 

çeşitlilik ve sayıca artışlar sağlanmıştır. 

Fakat Karaburun Yarımadası için tüm bu kara ve deniz 

canlıları son derece önemli bir zenginlik teşkil etmekteyse 

de içlerinde en önemlileri şüphesiz ki tüm dünyada sayıları 

500 ve yurdumuzda  ise 100 civarında kalmış olan "Akdeniz 

Foku (Monachus monachus)"ile, gene nesli tükenmeye yüz 

tutmuş bulunan "Ada Martısı" dır. Yarımada kıyılarında çok 

sayıda fok mağarası mevcut olup, bunların bazıları foklar 

tarafından doğum amacıyla da kullanılmaktadır. Tümü, çok önemli ve yoğun bir çalışma ile 

koruma altına alınarak, nesillerinin devamı konusunda iyileştirici önlemler alınan bu 

hayvanların varlığı, Yarımada'nın bu açıdan önemini artırmaktadır (Web 38). 

Karaburun İlçe Merkezinin doğusunda bulunan 

Ambarseki köyünde geçmişten bugüne kadar gelen 

geleneksel el sanatlarından sepetçilik, yaşlı ustalar ve 

onlardan öğrenmeye çalışan yardımcıları sayesinde hala 

yaşatılmaktadır. Ayrıca son yıllarda dışarıdan 

yerleşimlerle kalabalıklaşan köyde, ev pansiyonculuğu için 

yoğun çalışmalar yapılmakta ve böylelikle köye turistik bir 

değer katılması da arzulanmaktadır. 

Karaburun ilçesinin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında mayıs ayında Hıdrellez ve 

Deniz Şenliği, haziran ayında Ütopyalar Toplantısı, temmuz ayında Kitap Günleri ve gün 

Batımı Söyleşileri ve Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, ağustos ayında Karaburun Şenliği ve 

Düzensiz Sistemler Sempozyumu ile eylül ayında Karaburun Bilim Kongresi 

düzenlenmektedir. 

Karşıyaka: 

Karşıyaka, İzmir Körfezi'nin kuzey kıyısında yer alır. 

Yamanlar Dağı'nın eteği ile deniz arasında kalan 

kısımda şehir dokusu ile büyük ölçüde bütünleşmiş 

bir ilçedir. Yamanlar ve Sancaklı olarak iki köyü 

bulunmaktadır. 

Karşıyaka, 1865 yılında İzmir-Menemen demiryolu 

hattının hizmete girmesiyle yerleşime açılmış ve özellikle 1874 yılı sonrasında İzmir merkez 

(Konak) ile vapur seferlerinin başlatılmasıyla gelişmiş bir yerleşim yeridir. 

Karşıyaka, Küçük Yamanlar Tepesi üzerinde ve su deposu kazısı sırasında tahrip olan 

höyükte bulunan kültür tabakaları ile etrafa saçılan seramik buluntularından yola çıkılarak 

yapılan tarihlendirmeyle Eski İzmir’den daha eski bir tarihsel geçmişe sahiptir. Tepede 

http://www.afag.org/
http://www.afag.org/
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görülen en erken tarihli seramikler uzmanlar tarafından Neolitik çağın geç safhasına (MÖ 

5.000) tarihlendirilmektedir. 

Karşıyaka ilçesinde geçmiş dönemden bugüne kadar gelen yapılar arasında bulunan köşkler 

Uşşakizade Latife Hanım Köşkü, Durmuş Yaşar Köşkü, Van Der Zee Köşkü, Penetti Köşkü, 

Löhner Köşkü (Epikmen Köşkü)’dür (Web 39). 

İlçe sınırları içinde yer alan ve ekoturizm açısından 

değerlendirilecek en önemli alanlarından olan Yamanlar Dağı 

büyük ölçüde volkanik kayalardan oluşur. Bu dağ, doğusunda 

yer alan Spil Dağı'ndan yüksekliği 700 m olan Sabuncubeli 

geçidi ile ayrılır. Batısında İzmir Körfezi'ne hakimdir. Yamanlar 

Dağı'nın zirvesine yakın bir düzlük alanda Karagöl krater gölü 

yer almaktadır. Karagöl mitolojide Tantalos ve efsanesi ile 

ilişkilendirilir ve bazı arkeolojik bulgular bu ilişkiyi doğrular 

ve tarihsel bir içerik kazandırır (Web 39). Karagöl Mesire 

Alanı, Tantalos efsanesiyle ünlenen Yamanlar Dağı'nda 810 

metre yükseklikte ve 35 hektarlık bir krater gölünün 

çevresinde oluşmuş bir doğa harikasıdır. İçinde yüzen 

ördekleri, yapraklarını suya eğen söğüt ağaçlarıyla bir 

tabloyu andırmaktadır. 

Piknik alanı, kızılçam, karaçam ve söğüt ağaçlarıyla 

kaplıdır. 

Yamanlar Dağı’nın zirvesindeki eski Nato Tesisi alanında 

Karşıyaka Belediyesince yapılmış olan Gençlik Merkezinde 

düzenlemeler sonucu mevcut yapılar yenilenmiş ve 

bungalov evler yapılmış, anfi tiyatro alanı ile evler arası 

çadır alanı olarak ayrılmıştır. Merkezin yapılacağı alan, herkes tarafından yararlanması 

amacıyla spor tesisleri olarak (futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahaları ile yüzme 

havuzu) kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca tesisin güney yamacında organik tarım 

alanı teraslar halinde ayrılmıştır (Web 39). 

Bu tesisler Yamanlar Dağında yapılan doğa yürüyüşü, bisiklet, oryantiring vb. gibi faaliyetler 

için çekicilik yaratmaktadır. 

Karşıyaka ilçesine bağlı, Yamanlar Dağı üzerinde kurulu 

olan ve Yamanlar köyü – Doğançay mahallesi yürüyüş 

güzergahı üzerinde bulunan Sancaklı köyü doğal 

güzellikler açısından görülmesi gereken yerlerdendir. 

Ayrıca Smryna’ya Yamanlar üzerinden gelecek saldırıları 

önlemek için kurulduğu söylenen kale de Sancaklı 

köyüne yakın bölgede yer almaktadır. Sancaklı köyünde yapılacak olan arıcılık faaliyeti ve 

http://tr.wikipedia.org/
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bal üretimi tesis projesi sonucu, balın yanında arı sütü, polen, propolis ve arı zehiri üretimi, 

köyün ekoturizm etkinliklerinin uğrak noktalarından biri olmasını hedeflemektedir. 

Karşıyaka ilçesinin etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Çocuk Şenliği, Amatör Belediye 

Tiyatroları Buluşması, Cahit Atay Liselerarası Tiyatro Şenliği, Çiçek Festivali, Karşıyaka 

Festivali gibi faaliyetler ilçeye canlılık katan unsurlardır. 

Kemalpaşa: 

Kirazıyla ünlü olan Kemalpaşa, İzmir’in 29 km doğusunda, İzmir-Ankara Karayolunun 8 km 

güneyinde yer almaktadır. Doğusunda Turgutlu, kuzeyinde Manisa, batısında Bornova ve 

İzmir Merkez, güneyinde Torbalı ve Bayındır bulunan Kemalpaşa, güney batısındaki en 

yüksek noktası 1.510 m olan Nif Dağları ile kuzeyindeki Manisa Dağları arasında yer alan 

oldukça verimli ovada kuruludur. 

Kemalpaşa ilçesinin tarihteki adı olan “Nif” Yunancada gelin anlamına gelmektedir. İlçeye 

bu ismin verilmesinde, yörenin yaz kış yeşillikler içinde olması, özellikle bahar aylarında 

kiraz ve meyve ağaçlarının çiçek açması ile bir gelin görünümünü alması etkili olmuştur. 

İlçe, Smryna (İzmir) kenti ile İlydia (Sardes) arasında bir geçiş noktası olması nedeniyle tüm 

çağlar boyunca birçok yerleşime sahne olmuştur. Kemalpaşa ilçesinde; Torbalı yolu 

üzerindeki Hititlerden kalma arkeolojik değeri yüksek olan Luwi savaşçı kabartması Ege 

Bölgesi'nde Hititlerden kalma tek örnek olarak bilinmektedir. İlçenin diğer tarihi ve turistik 

değerleri Ulucak Höyüğü, Lidya Tümülüsleri, Yedigöz Köprüsü, Laskaris Sarayı (Kız Kulesi), 

Nif Kalesi, Halil Ağa Camii ve Emet Bey Camii’dir (Web 40).  

    

Sanat ve kültürel açıdan; göz boncuğu 

atölyeleriyle tanınan Nazarköy, ünlü seramik 

sanatçısı Ümran Baradan tarafından yapılmış 

olan tablo ve seramik eserlerle, 49 ülkeden 

tanınmış çeşitli sanatçıların ödül almış 

seramik ve heykel çalışmalarının bulunduğu 

Çiniliköşk Güzel Sanatlar Müzesi ve antik 

mermer mozaik çalışmalarının ve üretiminin 

yapıldığı Yeşilköy ilçenin gezilecek 

yerlerindendir (Web 40). 
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İlçe merkezine 4 km uzaklıkta, Nif Dağı’nın 

eteğinde Türk boylarına ait otağ kültürünü tanıtma 

amaçlı kurulmuş olan Alaş Kımız Üretme Çiftliği 

Kazak Otağı turistlerin uğradığı otantik bir yer olma 

özelliğine sahiptir ve Orta Asya Türk Mutfağı ile 

ülkemizde bu alandaki ilk ve tek örnektir.  

Antik Çağ'da Olimpos adını taşımış 19 dağdan biri 

olan, denize yakınlığı sebebiyle nemli bir iklime 

sahip olan ve bol yağış alan, sonbahar-kış aylarında karla kaplı zirveleriyle İzmir’de farklı bir 

görüntü oluşturan Nif Dağı etrafında kurulu olan köylerdeki tarım faaliyeti ağırlıklı olarak 

kiraz, şeftali, zeytin ve çilek üretimini içermektedir. Son yıllarda sanayi tesislerinin hızla 

çoğaldığı ilçe, aynı zamanda tarımsal zenginliğini ve çekiciliğini de korumaktadır. 

İlçe; doğal zenginliği ormanları, doğal yapısı içinde yer alan 

dere, kanyon, mağara ve yemyeşil görüntüsü ile ekoturizm 

faaliyetleri ve piknik yerleri açısından önemli mekanları 

kapsamaktadır. İlçenin 

hemen hemen her 

yöresinde bisiklet, doğa 

yürüyüşü, kaya tırmanışı vb. gibi birçok faaliyetin yapılacağı 

alanlar bulunmaktadır.  

Kemalpaşa ilçesinin 30 km doğusunda, Ahmet Yesevi 

dervişlerinden olduğu rivayet edilen Hamzababa tarafından 1500’lü yıllarda kurulmuş 

olduğu söylenen Hamzababa köyü, ismini köyde bulunan 

yatırdan almaktadır. Yıl içinde ve özellikle ağustos ayında 

adına yapılan anma törenlerinde köy, özellikle çevre il ve 

ilçelerden gelen Alevi vatandaşlar tarafından ziyaret 

edilmekte ve yatıra çeşitli amaçlar için dilekte 

bulunulmaktadır.    

Köyde bağcılık ve sebze üretimi yapılmaktadır. Köy ve civarı doğa yürüyüşü için ideal 

alanlardan olup, köyün içerisinde bulunan bahçeler köye gelen ziyaretçilere hizmet etmek 

üzere düzenlenmiştir. Her bahçede bir ocak ve çardaklar bulunmaktadır. Ziyaretçiler yaz 

aylarında bu bahçelerde konaklamaktadırlar. 

Sosyal kültürel faaliyetler kapsamında ilçede gerçekleştirilen Kiraz Festivali, Hamza Baba 

Anma Etkinliği, Ulucak ve Bağyurdu Deve Güreşi Şenlikleri, Nazarköy Boncuk Şenliği, 

Kemalpaşa Kurtuluş günü kutlamaları ilçe ve çevre yörelerdeki insanlar tarafından büyük ilgi 

görmektedir. 
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Kınık: 

Kınık, İzmir'in 120 km kuzeyinde yer alan bir ilçesidir. 

Kuzeyinde ve batısında Bergama; doğusunda ve güneyinde 

Manisa iline bağlı Soma, Akhisar ve Saruhanlı ilçeleri ile 

çevrelenmektedir. İlçe Madra ve Yunt dağları arasında yer 

almaktadır. İlçeye bağlı 31 köy bulunmaktadır (Web 41). 

İlçenin Roma İmparatorluğuna kadar uzanan tarihi bir 

geçmişe sahip olup ilk çağ yerleşim merkezi olan 

Gambreion’un yerine kurulduğu sanılmaktadır. Bugün Karadere köyü yakınlarında, Mamurt 

Kale (Asperdenon) olarak anılan Ana Tanrıça Kutsal Alanı’nın üzerinde bulunduğu Yund 

Dağı’nın en yüksek noktası olarak görülen 1084 metre yükseltide bulunan Sibel (Kybele 

Bereket Tanrıçası) Tapınağı ile bazı kalıntıları Kınık tarihinin ilk çağ izleri olup, Bergama 

Krallığı Dönemi’ne ilişkindir. Günümüzde kesme granit parçalar, büyük gövdeli sütunlar ve 

sütun ayakları alınlık parçaları yıkıntı halinde durmakta olan tapınak üzeri kayalık ve çevresi 

meşe ormanlarıyla kaplı bir alandadır.  

İlçe adını Oğuz Türkleri'nin Bozoklar koluna ait Denizhan'ın oğlu Kınık boyundan almıştır. 

1306 yılında Karesi Beyliği ile Türk dönemi başlamış, 1345 tarihinden sonra Orhan Gazi 

zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. İlçede Yıldırım Beyazıt Camii, İbrahim Ağazade 

Camii ve altı kemerli Su Kemeri önemli yapılardır. 

Ayrıca bugün Poyracık diye bildiğimiz beldenin eski adı olan Gambreion Bergama Krallığı 

Dönemi bir kent olup darphanesi ile ünlüdür. 

İlçe ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. Kızılçam ve Meşe türlerinin çoğunlukta 

olduğu verimli ormanlık araziler, ova ve düzlüklerde zeytin ağırlıklı olmak üzere antep fıstığı, 

nar, erik, iğde, dut, şeftali, vişne,z, İncir nar, badem, ceviz, kestane, ayva, elma ve armut 

gibi meyveler ile domates, pamuk, tütün, hububat, karpuz, kavun ve şekerpancarı 

yetiştirilmektedir. İlçe’nin dağlık kesimlerinde ise hayvancılık önem kazanmakta olup, eğilim 

küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğindedir. Ayrıca köylerin çoğunluğunda arıcılık 

yapılmaktadır. 

       

Kınık ilçesinde sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında ilçe merkezinde Eğitim Bilim ve Kültür 

Şenlikleri, Poyracık Deve Güreşleri Şenliği, Kınık Kurtuluş Şenliği yapılmaktadır. 



 
 

95 
 

Kiraz: 

İzmir'in doğusunda yer alan; kuzeyinde Manisa ilinin Salihli ilçesi, yine kuzeyinde ve 

doğusunda Manisa'nın Alaşehir ilçesi, batısında Ödemiş, güneyinde Beydağ ve Aydın ilinin 

Nazilli ilçesi ile çevrelenen ve oldukça elverişli bir iklime sahip olan Kiraz ilçesi ve yöresi 

tarih öncesi çağlardan beri yoğun bir biçimde yerleşmelere sahne olmuştur. 

İlçe, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere beşiklik etmesi sebebiyle değişik isimler almıştır. 

MÖ VIII. yüzyılda İonlar, ilçeye kışın sert soğuktan koruyan “Kışlık Barınak” anlamına gelen 

“Klaos/Kleos”  ismini vermişlerdir. Bizans Dönemi’nde, "Çanak Ova" anlamına gelen 

"Kilas/Kilos” ismi verilmiş olan ilçede, Osmanlı Dönemi’nde, "Keles/Kelas/Kilas" ismi 

kullanılmıştır. 1948 yılında ilçe olan Keles’e  "Kiraz" adı verilmiştir (Web 42). 

Antik çağlardan bu yana; birçok uygarlığın hüküm sürdüğü ilçenin önemli tarihi yapıları 

arasında; Hisar Köyü Kalesi, Yağlar Kalesi, Kayacık Hisar Kalesi, Aydınoğlu İsa Bey Cami, 

Suludere Camii ve Hamamı, Şemsiler ile Karaburç köylerindeki kral mezarları, Kaleköy Antik 

Kent Kalıntısı (Gymnasium ve tonozlar), Çayağzı Köyü-Yapı Kalıntısı, Sarıkaya Köyü Camii, 

Tekke Türbesi ve Mezarlığı ile Başaran Köyü- Erenler Tepesi Tümülüsü (Kaya Mezarlığı), 

Dokuzlar Yılanlı Kale, Haliller köyündeki Çeşme, 

bu köye bağlı Vakıflar Mahallesindeki Türbe ile 

Cevizli köyündeki cami ve çeşme 

bulunmaktadır. 

Büyük bir bölümü Küçük Menderes havzasında 

yer alan Kiraz ilçesinin temel ekonomik kaynağı 

coğrafi yapısı gereği tarım ve hayvancılıktır. 

İlçenin dağlık kısımlarında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, incir, zeytin, kestane, elma, 

kiraz üretimi; yüksek kısımlarda ise orman ürünlerine yönelik faaliyetler söz konusudur. 

Düzlük ve sulak alanlarda pamuk, patates, üzüm, hayvansal yem bitkileri olan yonca, fiğ, 

silajlık mısır, pancar yaylalarda kuru fasulye ve barbunya kuru tarım olarak az miktarda 

hububat ve tütün ekimi ile hayvancılığın kaba yem ihtiyacını büyük ölçüde gideren mısır 

silajı ve yem şalgamı ilçenin tarımsal ürünleridir. Ayrıca ilçenin Ovacık köyünde kesme çiçek 

yetiştiriciliği (glayör, lillium) yapılmaktadır. İlçenin bazı yörelerinde arıcılık da yapılmaktadır. 

     

Kiraz ilçesi, doğal yapısı, yayla ve yeşil alanları ve su kaynakları ile önemli rekreasyon 

alanlarına sahip, çeşitli ekoturizm faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgeler içinde yer 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Manisa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Salihli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ala%C5%9Fehir
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96demi%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beyda%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1n
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nazilli
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almaktadır. Kış mevsiminde kayak turizmine açılabilecek önemli alanları bulunur ancak bu 

alanların keşfedilmemiş olması büyük kayıptır. İlçenin değişik yörelerinde yaz aylarındaki 

serin havası ile çağlayan ve şelaleri olan doğal ve sade güzellikler içinde olan yaylalarında 

yaban keçileri, yabani orman kurdu, vahşi yabani atlar ve karacalar bulunmaktadır. Nehir ve 

derelerin derin yerlerinde sazan, alabalık ve çay balığı bulunmakta ve avlanmaktadır. 

Bozdağ’lara dayanan ilçenin dağlık yörelerinde endemik bitki topluluklarına 

rastlanmaktadır. İlçeye bağlı olan bazı köylerde araziler avlak olarak kullanılabilmektedir. 

1948 yılından itibaren ilçede düzenli olarak haftanın her çarşamba günü kurulan halk 

pazarında; ilçeye bağlı köy ve beldelerde üretilen yaş sebze, meyve ve ürünler ile yöre 

halkının yaptığı el işleri (ipek dokuma ve iğne oyaları ve dantel vb. ürünler) de her çarşamba 

günü pazarda sergilenmektedir. 

Konak: 

"Konak", İzmir'de sadece bir semt ya da mahalle adı 

olmayıp özellikle son iki yüzyıldır şehrin merkezi olmuştur. 

Bu nedenle Konak Meydanı ve çevresine "İzmir'in Kalbi" 

denilebilir. Meydan ve çevresini oluşturan alanın en önemli 

yapıları İzmir’in sembolü sayılan Saat Kulesi ve İzmir 

Hükümet Konağı'dır. Konak, ayrıca Belediye Sarayı, Vapur 

İskelesi, Yalı Camii, Ankara Palas, Tarihi Asansör, Anafartalar Caddesi girişi, Askeri 

Kıraathane, Milli Kütüphane ve özellikle Sarı Kışla başta olmak üzere günümüze kadar 

ulaşabilmiş ya da geçmişin anıları içinde kalmış birçok mekânı barındırmış bir semttir.  

Konak Antik Çağ'dan günümüze taşınmış eserlerle, Osmanlı döneminden kalan eserlerle, 

ama en çok Cumhuriyet Dönemi'nin eserleriyle karakterize olur. Konak ilçesi, İzmir'in kültür, 

sanat, eğlence ve medya merkezi olması nedeniyle yerli ve yabancı tüm turistlerin uğrak 

yeri durumundadır. 

Tarihi ve kültürel açıdan ilgi gören yapılar (Alsancak Garı, Tarihi Asansör, Kızlar Ağası Hanı, 

Saat Kulesi, TBMM Egemenlik Evi, İsmet İnönü Evi vd.), müzeler (Agora Ören Yeri, Ahmet 

Piriştina Kent Arşivi, Arkeoloji, Atatürk, Demiryolları, Etnografya, Mask, Neşe ve Karikatür, 

Resim ve Heykel, Tarih ve Sanat, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak), camiler (Başdurak, 

Hisarönü, Hatuniye, Konak Yalı, Kestane Pazarı, Salepçioğlu, Şadırvan vd.), kiliseler 

(Alsancak Anglikan, Domeniken, Saint John, Saint Polycarpe, Santa Mana vd.)  ve sinagoglar 

(Beth İsrael, Giveret, Salom vd.) ilçenin çeşitliliğini göstermektedir (Web 43).  

Konak İlçe’sinin hem gezme hem de alışveriş yapma imkanı açısından Kemeraltı Çarşısı ve 

çarşı içinde bulunan Kızlarağası Hanı ile Alsancak Kordon sahili ve Güzelyalı sahili yürüyüş, 

bisiklet eğlence ve alışveriş için çekiciliği olan yerlerdir. 
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Sanat ve kültür açısından yapılan faaliyetler kapsamında; Uluslararası İzmir Şiir Festivali, 

Alsancak Şenliği, İzmir Alışveriş Festivali, Güzelyalı Şenliği, Tiyatro Şenliği, İzmir Festivali, 

Uluslararası İzmir Festivali ilçenin düzenlediği faaliyetlerdir (Timur vd., 2009).  

Konak bir merkez ilçe olup ekoturizm amaçlı doğa alanları bakımından zengin değildir. 

Ancak, bazı doğa yürüyüş güzergahları ile bağlantılar bulunmaktadır. Bununla birlikte İzmir 

iline ekoturizm amacıyla dışarıdan gelenler bu seyahat sırasında Konak’ta bulunan müze ve 

antik yerleşimleri görme fırsatı yakalayabilirler. 

Menderes: 

Menderes ilçesi, İzmir ilinin güneyinde yer alan, 40 km’ lik 

sahil şeridinde birbirinden güzel kıyı ve koylarıyla turizm 

potansiyeli yüksek olan turistik ilçelerden biridir. Menderes 

ilçesi karayolu ile İzmir il merkezine 20 km mesafededir. 

İzmir/Aydın demiryolu ve karayolu ilçe sınırlarından 

geçmektedir. En yüksek yeri Çatalkaya ve Gümüşsu 

Dağlarıdır. Batıda küçük tepeler halinde Sandı Dağları vardır. 

İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı ilçe sınırları içinde bulunmaktadır. MÖ 

3500 yıllarından itibaren Antik dönem yerleşimleri açısından da oldukça önemli bir yere 

sahip olan ilçenin önemli kentleri arasında Ürkmez köyünün tepelerinde kurulmuş olan 

Lebedos antik kenti ve Değirmendere’nin doğusunda deniz kenarında kurulmayan tek İon 

kenti olan Kolophon antik kenti bulunmaktadır. Kolophon antik kentine bağlı kent limanı 

olarak bilinen Notion ve Notion’dan 2 km kadar uzaklıkta Klaros Kehanet Merkezi bilinen 

önemli yerlerdir. Bölgedeki yerleşimlere ait birçok kalıntı ile çanak, çömlekler, sikkeler vb. 

gibi eserler bulunmaktadır. Ayrıca bugün Kasımpaşa mahallesinde bulunan ve halen 

kullanılmakta olan Kasımpaşa Camii ve Cüneyt Bey mahallesinde olan bulunan ve halen 

kullanılan Samancıoğlu Camii ile Menderes’in simgesi olarak görülen Taşköprü ilçenin tarihi 

değerlerindendir (Web 44). 

İlçe doğa yapısı gereği ekoturizm ile deniz turizminin iç içe olduğu yörelerdendir. Ormanlık 

alanların ve derelerin denizle birleşmesi ilçeye değişik bir farklılık kazandırmaktadır. 



 
 

98 
 

     

İlçede bulunan Çatalca ve Balabandere Göletleri, Değirmendere Malta Şelalesi sportif olta 

balıkçılığı ve doğa yürüyüşlerinde mola yerleri olarak ideal alanlardır. 

     

İlçe ekonomisinde tarım ve hayvancılık 

önemli yer tutar. Arpa, buğday, pamuk, 

tütün, narenciye, üzüm ve seracılık 

önemli gelir kaynağıdır. Özellikle 

Gümüldür satsuma mandalinası ve 

Efemçukuru’nda yetiştirilen Alfons tipi siyah üzüm, bu yörelerin tanınan ürünleridir.  

İlçeye bağlı köylerde ve beldelerde yöresel yemekler olarak keşkek, topalak, zerde, gözleme 

çeşitleri, etli nohut ve ağırlıklı olarak sebze ağırlıklı yemekler yapılmaktadır. 

Sanat ve kültürel açıdan Menderes ilçesindeki köylerde geleneksel el işi ürünleri (patik, 

kazak, çeyizlik el örmeleri vb.) yapılmaktadır. Diğer köylerden farklı olarak ilçede boncuk 

üretimi yapılan ve Boncuk Köy olarak anılan Görece köyünde boncuk yapılan ocaklar ve 

satış yapılan yerler çeşitli nedenlerle köye ve yöreye gelen yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçilerin 

uğrak yeridir. 
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İlçe merkezinde ve bağlı köylerde gerçekleştirilen Görece Gençlik ve El Sanatları Festivali, 

Efemçukuru Üzüm Festivali, Halk Dansları Gecesi, Uçurtma Şenliği, Özdere Uluslararası 

Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, Gümüldür Mandalina Festivali, Dünya Kadınlar Günü 

Etkinliği ve Kurtuluş Şenliği sanat etkinlikleri il ve çevrede yaşayanlar tarafından ilgi 

görmektedir. 

Menemen: 

İzmir ili merkezine (Konak) 35 km mesafede olan Menemen ilçesinin doğusunda Manisa ili, 

batısında Foça ilçesi ve Ege Denizi, kuzeyinde Aliağa ilçesi ve güney kısmında Çiğli ilçesi 

bulunmaktadır. Doğu ve kuzeydoğuda Dumanlı Dağlar, güney ve güneydoğuda Yamanlar 

Dağı ile çevrilmiştir. Menemen’den geçen Gediz Nehri, ilçenin hayat damarıdır. Bu nehrin 

oluşturduğu ve önemli bölümü 1. derece doğal sit alanı olan delta, Batı Anadolu'nun en 

büyük deltasıdır. Menemen Ovası, aşağı Gediz havzasında olup, doğuda Yamanlar Dağı, 

batıda Foça dağlık yöresiyle çevrelenmiştir. 

Menemen'in kuruluşunun milattan önceye dayanmakla birlikte kesin bir tarih saptanmış 

değildir. İlçenin MÖ 1000 yıllarında Eoliyenlerle İonyalıların hudutlarını oluşturan bugünkü 

Yahşelli köyü civarında kurulduğu, MÖ 263-241 yılları arasında da Asarlık köyü civarına 

nakledildiği söylenmektedir. 

Verimli bir ova üzerinde yer alan Menemen’de kurulan uygarlıklardan günümüze kadar 

ulaşan belli başlı tarihi ve kültürel varlıklar; ilçe merkezinde Ulu Cami, Kasımpaşa Cami ve 

Türbesi, Gazzaz Cami, Çınarlı Cami, Çerkez Cami, Mahkeme Cami, Mühürlü Sultan Türbesi, 

Taşhan (Türk-İslam eseri, 1600), Ermeni Kilisesi, Agios Konstantinos Kilisesi, Papazın Evi, 

     

 Larisa (Buruncuk Kalesi) Buruncuktepe’de surla çevrilmiş antik kente ulaşan antik taş 

döşeme yol, sur duvarları kalıntıları, akropol, saray ve tapınak kalıntıları, seramikler,  

Panaztepe’de antik kent kalıntıları ve nekropol, Temnos (Görece Kalesi), Lefke (Tuzcullu 

Mah. Üçtepeler mevkii), Neonteikhos, Yanıkköy yakınında, kale yıkıntısı, kaçak define 

kazılarıyla büyük tahrip görmüş  Paladudis (Asartepe), kale kentinin sur duvarları, sarnıç, 

çanak-çömlek parçaları, Herakleia (Ballıkkayası), antik döneme ait küçük bir yerleşimin 

akropolü, sur duvarları, sarnıç gibi eserlerdir (Timur vd., 2009). 

Menemen ilçesi seramik ürünleri (Menemen çömlekçiliği) ile tanınmış ilçedir. Çok eski 

çağlardan beri yörede pişmiş topraktan günlük ihtiyaç ürünleri dışında tanrı-tanrıça 

heykelleri, süs eşyaları ve amforalar yapılmış; günümüzde çömlek, testi, küp, saksı, güveç-
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fırın kapları, vazolar, hediyelik eşyalar vb. gibi günlük kullanım ve süs eşyaları 

üretilmektedir. 

     

Menemen ilçesinde yer alan köy ve beldelerde tarım ve hayvancılık ekonomik geçim 

kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. İlçede bağcılık başta olmak üzere, yetiştirilen ürünler 

ağırlıklı olarak tarla tarımı ürünleri olan domates, karpuz, kavun, pamuk, çilek, şeftali ve kış 

sebze meyveleridir. 

Menemen ilçesi, konumu gereği ekoturizm faaliyetleri için geniş bir alanı içine almaktadır. 

Çiğli ilçesinin de içinde kalan Kuş Cennetinin büyük bir kısmı, Ramsar Sözleşmesi Sulak Alanı 

içinde yer alan Yaban Hayatı Koruma Sahası Homa ve Kırdeniz Dalyanı içerdiği flora ve 

fauna yapısı ile (tuzcul ve endemik bitkiler, tepeli pelikan, hazar sumrusu, küçük sumru, 

gümüş martı vd, levrek çipura vb balık çeşitleri ile balıklar için besin kaynağı olan karides, 

sülünes vd. ile çakal, tilki, tavşan, yaban domuzu, gelincik, kirpi, yılan, saz kedisi) 

görülebilecek ve doğa yürüyüşü, bisiklet, doğa fotoğrafçılığı vb. faaliyetlerin 

gerçekleştirileceği alanlardır. 

     

İlçenin coğrafik yapısı gereği dağ, vadi ve ovaları arasında ekoturizm keyfini yaşamak için 

çok çeşitli faaliyetin (bisiklet, doğa yürüyüşü, kaya tırmanma, trekking, doğa fotoğrafçılığı, 

oryantiring vd.) gerçekleştirileceği alanlar ile köyler, piknik ve mesire yerleri (Yahşelli 

Mesire Alanları (2 adet), Emiralem Regülatörü vd.) ilçenin çekiciliğini artırmaktadır. 

Turgutlar Köyü’ndeki ekolojik kamp amacıyla kurulan İmece Evi yurtiçi ve yurtdışından 

birçok doğasever ziyaretçinin akınına uramaktadır (Web 53). 
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Menemen ilçesinde yıl boyunca gerçekleştirilen festival ve şenlikler (İnadına Tiyatro 

Festivali, Hıdrellez Şenlikleri, Ulukent Yağlı Güreşleri, Anneler Günü Etkinliği, Rahvan At 

Yarışı, Kurtuluş Festivali, Devrim Şehidi Kubilay'ı Anma Etkinlikleri, Emiralem Çilek Festivali) 

ilçenin sosyal ve kültürel faaliyetleridir. 

Narlıdere: 

Narlıdere ilçesi, anakent sınırları içerisinde yer alır. 

Doğusunda Balçova, batısında Güzelbahçe ve Menderes 

ilçeleri, kuzeyinde İzmir Körfezi ile çevrelenir. İzmir 

Körfezi'nin en temiz sularına sahip olan Narlıdere, 

Çatalkaya Dağı'nı kaplayan çam ormanlarıyla oksijen 

deposu konumundadır. 

Narlıdere ekonomisi, ilçenin verimli topraklarının ve 

elverişli ikliminin de etkisiyle büyük ölçüde tarıma dayanmakta iken günümüzde bu tarım 

alanları yerleşim alanlarına dönüşmüştür. Narenciye ve çiçekçilik, küçük ölçekli yapılmakla 

birlikte Narlıdere’nin gelir kaynaklarından bir bölümünü oluşturmaktadır. İlçenin Sahilevleri, 

Altıevler ve Limanreis mahallelerinde kahvaltı evleri, restoran, düğün salonları gibi 

günübirlik yeme içme ve eğlence tesisleri bulunmaktadır. 

İlçedeki mevcut ekoturizm faaliyetleri plansız doğa yürüyüşleri ve dağ bisikleti 

etkinliklerinden oluşmaktadır. Narlıdere’de aktif olarak kullanılan, tespit edilmiş iki doğa 

yürüyüşü parkuru bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Yukarıköy’den başlayıp Cebeci 

Çeşmesi’ne kadar uzanan Ali Onbaşı Deresi Vadisi’nden geçen parkurdur. Bu parkur, 

Narlıdere ilçe merkezine yürüyüş ve İzmir kent merkezine ise belediye otobüsü ile ulaşım 

mesafesinde olması nedeniyle doğa yürüyüşçüleri tarafından tercih edilmektedir. Diğer 

yürüyüş güzergahları Balçova Termal Tesisleri’nden başlayıp Narlıdere ilçesi sınırları içinde 

kalan Manastır Tepesi’ne çıkan ve Narlıdere Sahil Bandını kapsayan alanlardır. İlçe sınırları 

içinde yer alan alanlarda ekoturizm kapsamında değerlendirilebilecek bisiklet turları da 

yapılmaktadır (Baykal vd., 2011). 

Narlıdere’de sağlık turizminin temeli termal turizmdir (kaplıca turizmi). Termal turizme 

olanak tanıyan jeotermal sular, Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahası’na aittir. Bu alandan 

daha çok Balçova ilçesi yararlanmaktadır. 
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Narlıdere ilçesinde gerçekleştirilen Gençlik ve Çiçek Festivali ve Hıdrellez Şenlikleri sanat ve 

kültür faaliyeti olarak ilgi çekmektedir. 

Ödemiş: 

İzmir iline 112 km uzaklıkta olan Ödemiş ilçesi; doğuda Kiraz 

ve Beydağ, batıda ise Bayındır ve Tire arasında yer almaktadır. 

Merkez ile birlikte 10 belediyesi ve 77 köyü bulunan ilçe 

etrafında yer alan diğer ilçelere benzer şekilde yapısı gereği 

tarihi, kültürel, doğa ve geleneksel özellikleriyle turizmde çok 

çeşitliliği bünyesinde toplamıştır. 

Ödemiş ovasında yer alan Konaklı beldesinin 700 m güney doğusundaki Soğukluk 

Deresi’ndeki kanyonda kaya altı sığınaktaki en eski insan kültürü olarak günümüzden 13 bin 

(MÖ 11.000) yıl önceden kalma şematik kazıma figürler, aynı zamanda Batı Anadolu’daki en 

eski insan kültürünü de ortaya koymakta olup, aynı zamanda Ödemiş ovasının yerleşim 

tarihinin geç kalkolitik (madentaş) çağından başladığını göstermektedir (Web 45). 

       

Tarihi çok eskilere dayanan ve çok çeşitli uygarlığın egemenliği altına giren Ödemiş 

ilçesindeki müzede MÖ 3000’den başlamak üzere Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve 

Osmanlı çağına ilişkin eserler seramikler, idoller, kaplar, heykelcikler, bronz heykeller ve  

sikkeler bulunmaktadır. 

İlçe’nin 5 kilometre kuzeyinde, Günlüce köyü yakınlarında, 

Sard-Efes yolu üstünde Lidya, Pers ve Roma dönemlerinin 

önemli kentlerinden ve dini merkezlerinden biri olan 

Hypaipa kenti, o dönemlerde piskoposluk merkezi olarak ve 

aynı zamanda kök boyaları, dokumaları ve safran adlı 

parfümüyle tanınmaktadır.  

Ödemiş ilçesi sınırları içinde yer alan, Aydınoğulları zamanında başkent olan ve Osmanlılar 

zamanında önemli merkezlerden sayılan Birgi’de bulunan medresede ders veren devrin 

ünlü bilgini İmam-ı Birgivi Mehmed Efendi’nin türbesi, günümüzde de birçok kişi tarafından 

ziyaret edilmektedir.  
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Ödemiş ilçesi ve çevresindeki Birgi, Bozdağ, Gölcük gibi bilinenlerin yanısıra Bademli, 

Günlüce, Çamyayla (Lübbey), Çaylı, Konaklı, Ovakent vb. gibi köyler tarihi (Çakırağa Konağı, 

Dervişağa Camii ve Medresesi) ve kültürel eserler (eski evler, dar sokaklar ve misafirperver 

insanları) bakımından zengin bir bölgedir.  

   

İlçe ve köylerin ekonomik yapısında tarım ve hayvancılık ağırlıklı bir yapı söz konusudur. 

Ürün olarak mevsimine göre organik tarım yapan çiftçilerin ürünlerini, peynir, yoğurt, 

patates, kestane, şifalı bitkiler ve yöresel otları içeren 72 çeşit taze meyve ve sebzelerin 

yanısıra kuru incir, üzüm, kekik suyu gibi ürünleri kurulan pazarlardaki tezgahlarda, ziyaret 

edilen köy ve beldelerde bulmak mümkün olmaktadır. 

      

Ödemiş ilçesine özgü el işleri (iğne oyası, dantel oyası, boncuk oyası, kanaviçe, nakış gibi) 

ürünlerinden olan çember, yazma, el mendilleri, dantel tel kırma denilen yörenin en 

tanınmış ürünlerini, Ödemiş'te cumartesi günleri kurulan pazarda görebilmek ve alabilmek 

mümkündür. Ayrıca yöredeki el sanatları ürünlerinden özellikle keçeden yapılma ürünler ve 

seramik ürünler ilçeye özgü farklılıklardır. 

     

İlçenin kendine özgü yemek kültürü içinde tarihi 100 yıla uzanan Ödemiş Kebabı (ilk adı 

Hafızın Köftesi), Tongül Pidesi ve Ot Pidesi en bilinen yemekleridir.  
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Ödemiş ilçesinin en önemli farklılıklarından biriside; Bozdağ kış turizmi faaliyeti kapsamında 

yörede kurulmuş bulunan kayak merkezinde kayak, 

snowboard gibi çeşitli kış sporlarının yapılabilmesidir. 

Doğal yapının ekoturizm faaliyetlerine çok uygun olmasına 

bağlı olarak, ilçe sınırları içinde yayla turizmi (Gölcük, 

Bozdağ ve çevresi, Elmabağ, Subatan, Çamyayla, Horzum, 

Kemer, Hamamköy, Başova, Ayvacık), ornitoloji (kuş 

gözetleme) turizmi 

(Başova), foto safari 

(Birgi, Bozdağ, Gölcük, Bademli, Kayaköy, Hamamköy, 

Lübbey, Günlüce (Hypaipa), Kemer, Yılanlı) yapılacak 

çok geniş alanlar bulunmaktadır. Ayrıca botanik (bitki 

inceleme) turizmi için, Bozdağ, Çamyayla, Horzum, 

Subatan, Başova, Ayvacık yaylaları, kamp-karavan 

turizmi için Gölcük en çok ziyaret edilen alanlardandır. 

İlçede yapılan turizm amaçlı sportif faaliyetler kapsamında; 

yamaç paraşütü yapılabilecek alanlar Ovacık (Bozdağ), 

Gölcük, Subatan, Hamamköy yaylaları ve Ayı Çukuru 

mevkiidir. Bisiklet sporunun yapılacağı bölgeler içinde Birgi, 

Bademli, Kayaköy, Günlüce, Gölcük, Bozdağ, Elmabağı, 

Subatan yaylası en çok tercih edilmektedir. Gölcük Gölünde 

yapılmakta olan Olta balıkçılığı, Su sporları ve tekne, turu 

faaliyetleri, özellikle Bozdağ Gölcük, Çamyayla, Birgi, 

Hamamköy, Subatan, Ayı Çukuru bölgelerindeki doğa yürüyüşü faaliyetleri, bölgenin bu 

konudaki zengin potansiyelini göstermektedir. Ayrıca ilçede dağcılık faaliyeti (Bozdağ 

doruğu (2.159 m), Kumpınarı Tepesi (2.070 m), Hacetdede Tepesi (1.831 m), Keldağ tepesi 

(1.372 m) ve Mağaracılık sporu (Ayvacık ve Ödemiş Subatanı) için uygun alanlar da yöreye 

çeşitlilik kazandırmaktadır (Web 46). 

Ödemiş ilçesinde kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında; 3 Eylül Kurtuluş Günü Şenlikleri, 

3-13 Eylül Ödemiş Milli fuarı ve kültürel etkinlikleri, Ödemiş Süs Bitkileri Fuarı, Milli Fuar 

çerçevesinde tarım ve çocuk kitapları fuarı, mayıs ayının son haftası pazar günü İlkkurşun 

Bayramı ve Bademli Kiraz Festivali, dini bayramların haftasında Konaklı'da Davut Dede 

Şenliği, Hamamköy’de Gencer Şenliği, dini bayramları takip eden haftanın pazar günü 

Bademli'de Selli Bayramı gibi etkinlikler düzenlenmektedir. 

 

 

 



 
 

105 
 

Seferihisar: 

Seferihisar ilçesi; İzmir ilinin güneybatısında yer almakta olup, 

doğuda Menderes, kuzeyde Urla ve Güzelbahçe ile çevrilidir. 

Batıda Ege Denizi ve Urla ilçesi, güneyde tekrar Ege Denizi yer 

almaktadır. Seferihisar'ın Beyler, Çamtepe, Düzce, Gödence, 

İhsaniye, Kavakdere, Orhanlı, Turgut ve Ulamış olmak üzere 

toplam 8 köyü ve Doğanbey ve Ürkmez beldeleri bulunmaktadır. 

Seferihisar ilçesindeki en eski yerleşim yeri olan Teos ilk 12 iyon 

kentinden biri olup, burasının MÖ 2000 yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından 

kurulduğu bilinen kentin çok güçlü bir deniz filosuna sahip olduğu, maden işleme ile kara ve 

deniz ticaretinde önemli bir konumda olduğu söylenmektedir. Teos aynı zamanda dönemin 

en önemli mimari, sanat ve ticaret merkezlerindendir. Ege’nin diğer yöreleri gibi Lidyalılar, 

Romalılar ve Bizanslılar, Selçuklular, Aydınoğulları ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın 

egemenliğinde kalmıştır. 

        

Seferihisar ilçesinde geçmişten bugüne kalan eserler arasında agora, tiyatro, sur ve kule 

kalıntıları, tapınak ve hamam kalıntısı, Beyler köyünde Roma dönemi su kemeri, Selçuklular 

ve Osmanlılara ait yapı ve sarnıç kalıntıları,  Sığacık Kalesi (16. yy) ile camiler (Turabiye 

Camii, Güdük Minare Camii, Hıdırlık Camii, Ulu Camii) bulunmaktadır.  Bu camilerin hepsi 

çeşitli tarihlerde onarım gördüklerinden günümüzde de ibadete açıktır. Ayrıca Osmanlı 

döneminden kalma ve bugün yıkıntı halde iki hamam bulunmaktadır. Seferihisar ve 

çevresinde tespit edilen tarihi değerlerden biri de tümülüslerdir. Bunlardan; Tepecik 

Mahallesindeki Güneslikent Tümülüsü yaklaşık 20 m yüksekliğinde, 80 m çapındadır. Ayrıca 

Hıdırlık Mahallesinde birbirine yakın konumlarda ikisi tescilli, sekizi tescilsiz, toplam 10 

tümülüs yer almaktadır (Web 47).  
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27 kilometrelik sahil şeridi bulunan Seferihisar ilçesi, tarihi değerlerinin yanısıra doğal 

güzellikleri, koyları, plajları (Ekmeksiz, Sığacık), zengin jeotermal kaynakları, ılıca ve 

kaplıcaları ile ilgi çekmektedir. Henüz herhangi bir çalışma başlamamış da olsa, özellikle 

ilçedeki jeotermal kaynakların tedavi ve kür merkezleri kurulmak suretiyle 

değerlendirilmesi durumunda, sağlık turizminin ilçeye olan ilgisini artırması 

beklenmektedir. 

 .     

İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow Sakin Şehir 

anlamındadır. Seferhisar küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını 

standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food 

hareketinden ortaya çıkmış kentler birliği kuruluşu içinde yer alır. Seferihisar ilçesinin bu 

kapsamda uygulamaya koyduğu çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel kalite için 

teknolojiler ve tesisler, yerli üretimi korumak, misafirperverlik, farkındalık ve slow food 

(yavaş yemek) aktivitelerinin desteklenmesi adı altında yedi ana başlıktaki 59 

         

kriteri hayata geçirmesi yönündeki çalışmalar yapılmaktadır.  Bu bağlamda ilçe merkezi ve 

köylerde üretilen sebze, meyve (zeytin,  zeytinyağı, enginar, narenciye vd.), ve satsuma 

mandalini gibi tarım ürünleri ile el işleri (dantel, kaneviçe, file, yün vb.), el sanatları (resim, 
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seramik, halı, takı vd.) ve yemek, reçel, süs sabunu gibi ev ekonomisine katkı sağlayan 

üretimler Salı pazarı ile çarşı merkezinde kurulu olan köy pazarında satışa sunulmaktadır.  

       

Seferihisar ilçesi ve çevresi; doğal yapı olarak dağ, vadi, ova ve denizin birbirine bağlantılı 

olması nedeniyle, ekoturizm faaliyetleri açısından çeşitlilik yaratan yöre konumundadır. 

İlçe; çam ormanları, köylerde mola verme ve alışveriş yapma olanakları, panoramik 

manzara, kaplıcalar, koylar ve komşu ilçe köylerine geçişler doğa yürüyüşleri için ideal 

alanlara sahiptir.  

Seferhisar’da ilçe belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği ile yapımı süren Doğa Okulu  

felsefesinden mimarisine kadar doğa kültürü ile oluşturulan bir okul niteliğinde. Bu okulun 

faaliyetleri ile birçok lider nitelikli doğaseverin topluma kazandırılması hedefleniyor. 

İlçe’de düzenlenen Bahar Şenliği, Bilim Şenliği, Seferihisar Kurtuluş Şenliği, Keçi-Koyun 

Panayırı, Mandalina Festivali, Tohum Takas Şenliği ve Atatürk’ün Seferihisar’a Gelişi gibi 

kültür-sanat faaliyetleri ilçe tanıtımında önemli yer tutmaktadır. 

Selçuk: 

İzmir’in güneyinde, İzmir-Aydın karayolu üzerinde yer alan Selçuk ilçesi, merkez dahil, 2 

belediye ve 8 köyden oluşmaktadır. Kuzeyden Torbalı, doğudan Tire, güneyden Germencik 

ve güney batıdan Kuşadası İlçeleri ile çevrili İlçe, tarihi, arkeolojik, tabiat güzellikleri ve 

coğrafi bakımdan zenginliği ile tanınan ilçelerimizdendir. 

        

Efes ören yeri, Türk ve dünya turizmi açısından çok önemli bir merkezdir. Efes her yıl 

yaklaşık olarak 2 milyon ziyaretçi tarafından gezilmektedir. Selçuk Efes Müzesi, sahip olduğu 

ve sergilediği sadece yerel eserlerle Avrupa’nın en önemli ve en zengin müzelerinden 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
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birisidir. Bu etkinlikler dışında, müzede verilen konferanslar ve açılan resim sergileri kültür 

hayatını canlı tutmaktadır. 

         

Selçuk, Dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biridir. Antik Çağ'ın en önemli yerleşim 

yerlerinden biri olmuştur. Selçuk’ta bulunan tarihi yapıların büyük bir bölümü ayaktadır. İlk 

kuruluştan itibaren yüzyıllar boyunca çok çeşitli uygarlıkların egemenliğinde kalan Efes 

bölgesinin, tanınan başlıca tarihi eserleri; Artemis Tapınağı, Efes Antik Kenti, Meryem Ana 

Evi ve Kilisesi, St. Jean Kilisesi ve Mezarı, Selçuk (Ayasuluk) Kalesi, İsa Bey Camii, Yedi 

Uyuyanlar, Bizans Su Kemerleri ve Pallio Su Kemeri’dir.  

        

Selçuk ilçesi içinde bulunan ve ilk çağın en ünlü şehirlerinden biri olan Efes, Küçük 

Menderes nehrinin sularını boşalttığı körfezin yakınında kurulmuştur. Tarıma elverişli 

toprakları, doğuya açılan büyük ticaret yolu oluşu, gerek putperestlik gerekse Hıristiyanlık 

döneminde çok önemli bir dini merkez oluşu, tarihe büyük kent olarak geçmesini 

sağlamıştır. İlim ve sanat dünyasında da adını duyurmuş, ünlü kişiler yetiştirmiştir. Bunlar, 

rüya tabircisi Artemidorus, şair Callinos ve Hipponax, filozof Herakleitos, ressam Parrhasius, 

gramer bilgini Zenodotos’tur (Web 48). 

Efes’in tarihi MÖ 6000’lere kadar inmektedir ki bunu, son yıllarda Arvalya ve Çukuriçi 

höyüklerinde ele geçen buluntular ortaya çıkarmıştır. Ayasuluk Tepesi’nde yapılan kazılar 

da burada Erken Tunç Çağı’ndan Hellenistik Çağ’a kadar kesintisiz yerleşmenin var 

olduğunu göstermiştir. Bu da Eski Efes’in Ayasuluk Tepesi’nde olduğunu, buranın Anadolu 
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Kavimleri ve Hititler tarafından iskan edildiğini ispatlamaktadır. Ayrıca Hitit yazılı 

metinlerinde Apasas olarak geçen kentin bu kent olduğu da kesinleşmiştir.  

Yazarlar Strabon ve Pausanias, tarihçi Herodot, Efesli şair Callinos gibi antik kaynaklar 

Efes’in Amazonlar tarafından kurulduğuna ve yerli halkın Karyalılar ve Lelegler’den 

oluştuğuna işaret etmektedirler.  

Bugün gezilen Efes, Büyük İskender’in generallerinden Lysimakhos tarafından MÖ 300’de 

kurulmuştur. Efes, Bizans Çağı’nda tekrar yer değiştirmiş ve ilk kurulduğu Ayasuluk 

Tepesi’ne gelmiştir. 

1304 yılında kesin olarak Türkler’in eline geçmiş ve 1426 yılında Osmanlı topraklarına 

katılmıştır. 1914’de Ayasuluk adı Selçuk olarak değiştirilmiş ve Kurtuluş Savaşı sonrasında 

bir süre Akıncılar adıyla anılan Selçuk, 1957’de İzmir’in ilçesi durumuna getirilmiştir. 

   

Selçuk ilçesi inanç turizminin de en önemli merkezlerinden biridir. Bunu sağlayan en 

belirgin özelliklerinden biri MÖ 6000 yıllarına dayanan bu yörenin üç dinin yayılmasını ve 

genişlemesini sağlamış olmasıdır. Eski çağlarda, putperestlik dünyasında Paganizm merkezi 

olmuştur. Bu dönemin en güzel örneği, dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis 

Tapınağı’dır. St. John ve havarilerinin bu topraklardan tüm dünyaya yaydığı Hıristiyanlık 

Dönemi’ne ait en iyi örnekler Meryemana Evi, Meryem Kilisesi, St Jean Kilisesi ve mezarıdır. 

İslamiyet devrine tanıklık eden en iyi örnek ise İsa Bey Camii’dir. Selçuklu sanatının en 

önemli eserlerinden biri olan İsa Bey Camii hem avlulu Türk cami tipinin, hem de Anadolu 

sütunlu camilerinin bilinen en eski gösterişli eserlerindendir (Web 49). 

Tire: 

Kuzeyinde Küçük Menderes Ovası ve Bayındır, doğusunda Ödemiş, batısında Selçuk ve 

Torbalı ilçeleri, güneyinde ise Aydın Dağları ve Aydın ili 

olan, doğal yapısı nedeniyle "Yeşil Tire" olarak anılan ilçede, 

dağlara doğru çıkıldıkça çok sayıda ve çeşitlilikte bitki türü 

bulunmaktadır. İlçeye bağlı 1 belde ve 64 köy 

bulunmaktadır.  

Tire bundan 5000 yıl önce ön Asyanın ilk yerleşik kavmi 

olan Pelasgların üç kabilesi tarafından kurulmuştur. Şehrin 

ismi tüm Hint-Avrupa dillerinde üç anlamına gelen ''three'' 
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kelimesinden gelmektedir. Şehrin ''klan-atasının'' ismi Tyrannos'dur. Tirenin ismi çeşitli 

kaynaklarda Thira, Thyeira, Tyrha, Apeteira, Teira olarak geçer (Web 50).  

Tire çağlar boyu zengin coğrafyasının sağladığı olanaklarla birçok uygarlıklara sahne 

olmuştur. Bunlar Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Helen, Roma ve Bizans dönemleridir. Roma ve 

Bizans dönemlerinde Tire tam bir Hıristiyan Şehri haline gelmiş ve birçok yerde kiliseler ve 

ayazmalar yapılmıştır. Bu dönemin eserlerinden Halkapınar köyündeki I. Teos'un anıtsal 

mezarı dikkate değer bir örnektir. Ancak özellikle Türklerin Tire'yi ele geçirmesinden sonra 

Tire'de çok zengin tarihi ve kültürel bir birikim sağlanmıştır. İlçenin Türk sanat tarihinde özel 

bir yeri vardır.  

 

Kentte, Beylikler Dönemin’den ve Osmanlılardan kalma yaklaşık 41 cami, medrese, külliye, 

pek çok bedesten, han hamam vardır.  

Tire ilçesinin sınırları içinde egemenlik kurmuş uygarlıklara ait eserlerin sergilendiği Tire 

Müzesi’nde taşınır kültür varlıkları iki salonda teşhir edilmektedir. Arkeoloji salonunda MÖ 

3.500 ile MS 1.100 yıllarına ait heykeller, mezar stelleri, mermer masa ayakları,  

mermer ve pişmiş toprak lahitler, cam eserler, pişmiş toprak yağ kandilleri, kronolojik sıra 

ile sikkeler, bronz yağ kandilleri, elektron ve gümüş sikkeler ile pişmiş toprak heykelcik 

parçaları ile çocuk heykelleri sergilenmektedir. Etnografya salonunda ise; el yazması Kur'an-

ı Kerim'ler, yazı takımları, erkek ve kadın ceketleri, karyola örtüleri (iplik ve sim işli), çeyiz 

sandıkları, nalınlar, hamam ve şifa tasları, gümüş kadın ziynet eşyaları, seramikler, çeşitli 

dönem savaş aletleri, derviş ve zaviye eşyaları, tablolar, halılar, kilimler ve vitray pencereler 

sergilenmektedir. 

http://www.tire.bel.tr/
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İlçe ekonomisi tarım, ticaret ve sanayiye dayanmaktadır. Tire, muz, fındık ve çay dışında her 

türlü kültür bitkisi tarımının da yapılabildiği bir ekolojiye sahiptir. Tire'de üretilen başlıca 

tarım ürünleri buğday, pamuk, sılajlık mısır, tütün, susam, arpa ile şeftali, karpuz, kavun gibi 

yaş meyve ve domates, biber, enginar gibi her türlü sebze, meyvedir. 

Bunların yanı sıra bazı tarım ürünlerindeki Tire kalitesi oldukça ön plana çıkmaktadır. 

Örneğin incir, zeytin, kestane, nar, ceviz, kiraz, karadut, gibi tarım ürünleri kalitesi ile Tire 

tarım ürünlerinin en tanınmışları arasında yer almaktadır. Arıcılık ilerlemiş durumdadır. Besi 

ve süt inekçiliği gelişmiştir.  

İlçedeki zengin sebze ve meyve çeşidinden geleneksel 

özelliklere göre yapılan yöresel yemekler Tire mutfağının öne 

çıkan lezzetleridir. Tire kebabı ve keşkeği Tire'nin en ünlü 

yemeklerindendir. Doğada yetişen her ottan yemek 

yapmalarıyla tanınan Giritli Türklerin etkisi Tire mutfağında 

kendisini fazlasıyla göstermektedir. Isırgan, radika, arapsaçı gibi 

otlarla yapılan karışık iç karması, karışık ot kavurması, sarmaşık 

kavurması gibi çeşitler ve mevsiminde kabak çiçeği dolması Tire'de çok sık yapılan 

yemeklerdendir. Ayrıca heybeli çorba, mustafa çorbası, gazel aşı, posalı kavurma vb. 

yemekler yöreye ait tatlardır. Hamur işlerine örnek olarak da lalengi (gıylangı) verilebilir. 

lalengi yöresel olarak pisi pisi ve patlıcan balığı olarak da anılmaktadır. Ayrıca tatlı olarak 

Karadutlu Lor tatlısı yöreye özgüdür (Web 50).  

        

Türk gelenek göreneklerine uygun olarak ilçe merkezinde ve köylerde yaşatılan el işleri 

(iğne oyaları, danteller, diğer ev malzemeleri vb.) ve el sanatlarını (Keçecilik, urgancılık, 
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saraciye, kalaycılık, semercilik, hasırcılık ve nalıncılık vb.) yansıtan ürünler ki sayıları oldukça 

azalmış olsa da Tire’nin çarşısında sıralanan dükkanlarda hala geleneksel yöntemlerle 

üretim yapmaya devam etmektedir.  

Tire’de her salı kurulan pazarda ve köylerde Tire’ye özgü tatları ve el işi ürünleri bulmak 

mümkündür. 

Tire’ye özgü özelliklerden birisi de; ülkemizde sadece Tire’de oynanan ve “Karambol” adı 

verilen bilardoyu andıran oyundur. Yaklaşık 12x4 metre ölçülerinde ve etrafı 20 cm 

yüksekliğinde tahtalarla çevrilmiş beton bir alanda, tahtadan yapılmış toplara parmakla 

vurularak oynanan oyunun Yahudiler’den miras kaldığı düşünülmektedir.  

          

İlçe’de bulunan Güme Dağları, Başköy Dağları, Kaplan Dağları ve köyleri doğa yürüyüşü, 

foto safari, bisiklet gibi sporlar için ideal alanları içermektedir. Ayrıca Başköy, Akçaşehir ve 

Akyurt köylerinde bulunan mağaralar ilçenin çeşitliliğine renk katmaktadır. Spor faaliyetleri 

arasında verilecek molalar için Balım Sultan ve Taştepe mevkilerindeki mesire yerleri, 

Mesire Kaplan Dağı, Cambaz köyü, Toptepe ve Derekahve gibi mekanlar Tire’nin görülecek 

yerleridir. 

Kültür-sanat faaliyetleri olarak Hıdrellez Şenlikleri, Deve Güreşi Festivali, Kültür ve Turizm 

Festivali ile Mahalli Kurtuluş Bayramı ilçenin etkin faaliyetleridir.  

Torbalı: 

Torbalı, İzmir’in güneydoğusunda yer alır. İl merkezine uzaklığı 45 km'dir. Kuzeyinde 

Kemalpaşa, doğusunda Tire ve Bayındır; batısında Menderes ve güneyinde Selçuk ile 

çevrelenmektedir. İlçe’nin Ayrancılar, Çaybaşı, Karakuyu, Pancar, Subaşı ve Yazıbaşı olmak 

üzere 6 beldesi ve 22 köyü bulunmaktadır. 

İsmini antik çağın ünlü şehirlerinden biri olan Metropolis diğer adıyla Triyanna ya da 

Tripolisten aldığı rivayet edilen Torbalı, tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıkların 

merkezi durumundadır.  

Torbalı, Küçük Menderes Havzası’nın verimli toprakları üzerine kurulmuştur. Ephesos 

(Selçuk), Smyrna (İzmir), Kolophon (Değirmendere), Nation (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) 

antik kentleri arasında kalan bölgede, MÖ 3.000 yıllarında ilk yerleşim gerçekleşmiştir. 
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Metropolis kentiyle birlikte MÖ 2.500 yılında Hititler zamanında yöre gelişmiş, daha 

sonrada sırasıyla Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağları ile Frigya, Lydia, Pers, Roma ve Bizans 

dönemlerini, 1071-1317 tarihlerinde Selçuklular ve Aydınoğulları, daha sonraları Osmanlı 

Dönemi’ni yaşamıştır (Web 51). 

Torbalı'nın Türk egemenliğinde bir yönetim birimi statüsü kazanması 1390 yılında Yıldırım 

Beyazıt’ın Şehzadesi Ertuğrul Bey'in vali olarak Aydın'a atanmasıyla başlamış, Torbalı o 

dönemde İzmir Sancağına bağlı bir yerleşim birimi olarak kayıtlara geçmiştir. 1425 yılından 

sonra ise Osmanlı yönetimi altına girmiştir. Metropolis Kenti içinde Akropol, tiyatro, meclis 

binası, ticarethane gibi birçok kalıntıya rastlanmıştır. Ayrıca Araplıtepe, Tepeköy, Sinektepe 

ve Aslanlar’da Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yapılar ve Yeniköy’de Sultan 

Abdülhamit Seyir köşkü ilçenin görülecek yerlerindendir (Web 51).  

İlçe ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Gerek sebzecilik, gerek sanayi 

hammaddesi tarımsal ürün, gerekse hayvancılık ve 

arıcılık oldukça ileri düzeydedir. İlçede sulu tarım ve 

kuru tarım yapılmaktadır. Buna dayalı olarak, tarıma 

dayalı sanayi de büyük bir gelişme içerisindedir. 

İlçede sulanabilir arazinin çokluğu nedeniyle çeşitli 

sebze ekimi-dikimi yanında pamuk, incir, mısır, 

zeytin, şeftali, hububat yoğun olmak üzere son 

yıllarda çiçek ve sebze seracılığı da yapılmaktadır. Hayvancılıkta da büyükbaş, küçükbaş ve 

kümes hayvancılığı ve arıcılık önemli gelir kaynağıdır. 
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Torbalı ilçesi ve etrafındaki köyler ve diğer yörelerle bağlantısı, ekoturizme yönelik 

faaliyetlere uygun değişik alanları içermektedir. Yörenin coğrafi yapısı doğa yürüyüşü, 

bisiklet sporların ağırlıklı olarak gerçekleştirilmesi imkanını vermektedir. Ayrıca ilçeye bağlı 

Yazıbaşı, Özbey, Dağkızılca ve Kuşçuburun köylerinde bulunan 8 adet mağara ilçenin doğal 

güzelliklerindendir. 

Urla: 

Urla, İzmir’in 38 km batısında, kıyıları çok girintili-çıkıntılı ve 

adalı bir yarımada ve İzmir Yarımadasının her iki tarafında 

sahili olan eski bir yerleşim merkezidir. Kuzeyinde İzmir 

Körfezi, güneyinde Sığacık Körfezi ve Seferihisar ilçesi, 

batısında Çeşme ilçesi, doğusunda ise Güzelbahçe ilçesi yer 

almaktadır. Bir merkez belediyesi, merkez belediyesine bağlı 

23 mahalle ve 15 köy idari yapıyı oluşturmaktadır (Web 52). 

Urla kıyıları ve önündeki 12 ada ile İzmir Körfezi, en güzel şekilde Urla’nın Güvendik 

sırtlarından seyredilmektedir. Bu adalardan dördü iskâna açıktır. Diğerleri ise yaz 

mevsiminde deniz ve güneş turizmi için günübirlik olarak yoğun kullanılan yerlerdir.  

Doğa ve tarihin kucaklaştığı Urla’da yapılan 

arkeolojik araştırmalarda İskele Mahallesi’ndeki 

Limantepe Höyüğü’nün MÖ 4000'lere kadar 

tarihlenebilen bir merkez olduğu ortaya 

çıkarılmıştır. Buluntuların en önemlilerinden birisi 

kent limanı olup, Ege Denizi'nin bilinen en eski 

limanlarından biri olduğu kabul edilmektedir.  

Limantepe Höyüğünün komşusu olan ve 12 İyon 

kentinden biri kabul edilen Antik Klazomenai kenti de ilçenin liman bölgesinde ve Karantina 

Adası üzerinde yer alır. Kent, kuruluşunun ilk 

dönemi olan MÖ 7. yüzyıldan kalma ve 

günümüzde kentin adıyla anılan terrakotta 

lahitleri ve yine kentin adı ile anılan siyah figürlü 

yerli seramikleri (Kuzey İyonia kentlerinin 

kendilerine özgü yaban keçisi stilindeki seramik 

dahil) ile ün kazanmış olup, özellikle zeytinyağı üretimiyle (MÖ 6. yüzyıla tarihlenen 

zeytinyağı işliği tanımlanabilen en eski zeytinyağı üretim tesisi) önemli bir ticaret merkezi 

olmuştur (Web 51). 

Urla, Aydınoğulları Beyliği ile 1330’lu yıllarda ilk kez Türk egemenliği ile tanışmış, XIV. yüzyıl 

sonlarında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Urla 16. yüzyılda Ayşe Hafsa Sultan'ın 

Manisa'da inşa ettirdiği külliyenin gelirlerini karşılayan vakıf yapısı içinde yer almıştır. 

Klazomenia 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Urla
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Denizli Mahallesi Camii, Kamanlı Camii, Sungurlular Camii, Hacı Turan Kapan Camii, 

Helvacılar Camii, Fatih İbrahim Bey Camii ve Hacı Turan Şadırvanı XV. ve XVI. yüzyıllarda 

yapılmış Türk eserleridir. Yapılan araştırmalarda Urla ve köylerinde toplam 13 tarihi cami ve 

mescidin, 10 hamamın, 4 türbenin ve 20’nin üzerinde çeşmenin olduğu saptanmıştır. 

Yabanileşen eşeklerin yaşadığı ve İzmir’den turlarla gidilebilen Eşek Adası turistler için ilgi 

çekici yerlerden birisidir. 

Kültür, sanat ve edebiyat açısından; Büyük İskender’den bu 

yana görkemli bir tarihe sahne olan Urla’nın en önemli tarihi 

kişiliklerinden birisi ünlü İon tarihçisi ve felsefecisi 

Anaksagoras’tır. Türk edebiyatının usta isimlerinden olan 

Necati Cumalı’nın Urla’da oturduğu evin bulunduğu sokağa 

ismi verilerek, restore edilen evinde her yıl 10 Ocak (ölüm 

yıldönümü) ve 13 Ocak (doğum yıldönümü) tarihleri arasında Necati Cumalı Buluşmaları 

düzenlenmektedir. (Web 51). 29.01.1900'de İzmir'in Urla ilçesinde doğan ve 14 yaşına 

kadar burada yaşayan çağdaş Yunan şiirinin en büyük ustaları arasında olan Yorgo 

Seferis'de ilçenin kültür elçilerinden sayılmaktadır. Yorgo Seferis’in yaşamış olduğu ev 

görülecek yerlerdendir. Ayrıca Türk Pop Müziği’nin tanınmış isimlerinden Tanju Okan Urla 

ilçesinin sembollerindendir. 

Ülkemizde köy halkının kurmuş olduğu ilk ve tek tiyatrosu 

olan Bademler köyü Urla ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. 

köyün kültürel açıdan diğer önemli özelliği de "Çocuk 

Oyunları ve Oyuncakları Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor 

olmasıdır. 

Urla tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra, doğal güzellikleri ile de dikkati çeken bir 

yerleşim merkezidir. Urla, 40 km uzunluğunda bir kıyı şeridine, plaj ve koylara sahiptir. 

Bununla ilgili olarak henüz istenilen düzeye gelmemiş olan 

turizm sektörü ise halen gelişmekte olan bir sektördür. 

Urla’nın İzmir Yarımadası’nın her iki tarafında sahili olması, 

ilçeyi turizm açısından farklı kılmaktadır.  

Urla’nın sahip olduğu doğal zenginlikler arasında yer alan 

ve İçmeler olarak anılan bölgede; mide, bağırsak ve 

safrakesesi vb. hastalıklara şifa olan su ve doğal bir plaja sahip Malgaca İçmeler Ilıcasında 

kamping ve oda türü konaklama yapılabilmektedir. İlçe’nin 15 km batısında yer alan 

Gülbahçe Körfezinde bulunan ve aynı zamanda hamamı da olan ılıca, romatizma ve deri 

hastalıkları tedavisinde yararlı olmaktadır. 

http://www.urla.bel.tr/
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İlçe doğal yapısı gereği mağara bilimi açısından da araştırma yapılan alanlardandır. Kokar 

Burnu ve Koyundaki Cılga Mağarası ve Yağcılar köyünde bulunan mağaralar Urla’nın turizm 

çeşitliliğini zenginleştirmektedir.  

Urla’da tarım ekonomik yapının belirleyicisidir. İlçe ve bağlı köylerde en çok uğraşı alanı 

tahıl, zeytincilik, sebze, meyve ve süs bitkileri (çiçekçilik) üretimidir. Tarım dışında büyükbaş 

ve küçükbaş hayvan besiciliği ve balıkçılık ekonomik girdinin diğer önemli kaynakları 

arasındadır. 

             
Yetiştirilen sebze, meyve ve doğal yaşama özgü ot çeşitlerinin yemek kültürüne 

yansımasıyla yörenin kendine has yemekleri ve tatlıları (çalkama, katmer, elbasan tava, 

sülük, asıta vb. gibi) yöreye olan ilgiyi artırmaktadır. Süs bitkileri olarak lilyum, iris, sümbül 

ve frezya çiçek üretimi yapılmaktadır. 

İlçenin merkezinde ve köylerinde gerçekleştirilen Bağ Bozumu Şenlikleri, 12 Eylül Şenlikleri, 

Necati Cumalı ve Tanju Okan Anma Törenleri, Dünya Tiyatrolar Günü Kutlaması (Bademler 

köyü) ile hafta sonları kurulan ilçe-köy pazarları ve her ay kurulan sanat ve antika pazarı ilgi 

gören sosyal kültürel etkinliklerdir. 

Ekoturizmin yöre halkına ekonomik katkı sağlamasında yöresel ürünlerin pazarlanması 

önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle her ilçenin ismiyle özdeşleşen yiyecek-içecek, el 

sanatları veya hediyelik eşya gibi ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması ekoturizm yatırımları 

ile bağlantılıdır. Bu ürünlerin çekiciliği ekoturizmi destekleyen olgulardandır. İzmir ilinde 

ekoturizm kapsamında değerlendirilebilecek yöresel ürünler listesi Ek 5’de verilmiştir.  

3.5. Arz Değerlendirmesi 

3.5.1. İzmir İlinde Bulunan Korunan Alanlar 

Ekoturizm faaliyetlerinin yapıldığı alanları korunan alanlar (yönetime tabi) ve henüz 

ekoturizm faaliyetlerinin kontrol edilmediği kontrolsuz alanlar olarak iki başlık altında 

incelemek mümkündür. 

Korunan alanlar, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal 

sit alanları, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, özel çevre koruma 

bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili 

kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre 

tespit edilen ve yönetilen kara ya da deniz alanlarıdır.  
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İzmir genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kontrolünde olan 10 tabiat parkı, 1 yaban 

hayatı koruma sahası, 2 yaban hayatı geliştirme sahası, 8 sulak alan, 1 devlet avlağı, 1 örnek 

avlak, 58 mesire yeri, bir kent ormanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde 1 özel 

çevre koruma alanı bulunmaktadır.  

Bu alanlardan ekoturizm bakımından önemli olanların özellikleri detaylı olarak alt 

bölümlerde verilmiştir. 

3.5.1.1. İzmir İlindeki Tabiat Parkları 

İzmir ilinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü 

sorumluluğunda 10 Tabiat Parkı bulunmaktadır. Bunlar: Örnekköy Tabiat Parkı, Meryemana 

Tabiat Parkı, Karagöl Tabiat Parkı, Tanay Tabiat Parkı, Çiçekli Tabiat Parkı, Efeoğlu Tabiat 

Parkı, Ekmeksiz Plajı Tabiat Parkı, Gümüldür Tabiat Parkı, Gümüşsuyu Tabiat Parkı, 

Yamanlar Dağı Tabiat Parkıdır.  

Karagöl Tabiat Parkı: İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Yamanlar Dağı mevkiinde bulunmaktadır. 

İzmir’e uzaklığı 26 km’dir. Sahada göl manzaralı kır gazinosu, tuvalet, büfe, piknik üniteleri 

bulunmaktadır. Elektrik içme ve kullanma suyu mevcuttur. 18,92 ha’lık bir alanda kurulmuş 

olup, ziyaretçi kapasitesi günlük 957 kişidir. 

 

Tanay Tabiat Parkı: İzmir ili, Çeşme ilçesi, Ilıca 

mevkiinde bulunmaktadır. İzmir’e uzaklığı 70 

km’dir. Sahada deniz manzaralı kır gazinosu, 

tuvalet, büfe, piknik üniteleri, çadır yeri ve 

bungalov bulunmaktadır. Elektrik, içme ve 

kullanma suyu mevcuttur. 30,30 ha’lık bir alanda 

Karagöl Tabiat Parkı 

 

Tanay Tabiat Parkı 
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kurulmuş olup ziyaretçi kapasitesi günlük 1500 kişi ve 100 çadırdır.  

Çiçekli Tabiat Parkı: İzmir ili, Bornova ilçesi, Çiçekli mevkiinde bulunmaktadır. İzmir’e 

uzaklığı 20 km’dir. Sahada büfe, tuvalet, piknik 

üniteleri bulunmaktadır. Elektrik, içme ve 

kullanma suyu mevcuttur. 20,91 ha’lık bir 

alanda kurulmuş olup, ziyaretçi kapasitesi 

günlük 896 kişidir. 

Çiçekli Tabiat Parkı civarı kızılçam ormanlarıyla 

kaplıdır. Çiçekli ve Yakaköy bölgesi’ne hafta 

sonu birçok ziyaretçi gelir. Ziyaretçilere 

civarda bulunan doğa ile uyumlu kafe ve 

otantik yemek lokantalarında yöreye has yemekler pazarlanır. Kahvaltı ve kiremitte mantar 

bu yöredeki en bilinen yemek türleridir.  

Efeoğlu Tabiat Parkı: İzmir’e uzaklığı 22 

km’dir. Kızılçam ağaçları ile kaplı sahada kır 

büfesi, WC, piknik üniteleri bulunmaktadır. 

Elektrik içme ve kullanma suyu mevcuttur. 

22,67 ha’lık bir alanda kurulmuş olup 

ziyaretçi kapasitesi günlük 1000 kişidir. 

 

Ekmeksiz Plajı Tabiat Parkı: İzmir ili, Seferihisar 

ilçesi, Sığacık mevkiinde bulunmaktadır. İzmir’e 

uzaklığı 52 km’dir. Sahada deniz manzaralı kır 

gazinosu, tuvalet, büfe, piknik üniteleri, çadır yeri 

bulunmaktadır. Elektrik içme ve kullanma suyu 

mevcuttur. 14,96 ha’lık bir alanda kurulmuş olup 

ziyaretçi kapasitesi günlük 1500 kişi ve 100 çadırdır. 

Gümüldür Tabiat Parkı: İzmir ili, Menderes ilçesi, 

Gümüldür mevkiinde bulunmaktadır. İzmir’e 

uzaklığı 75 km’dir. Sahada kır gazinosu, disko, 

büfesi, tuvalet, piknik üniteleri ve çadır yeri 

bulunmaktadır. Elektrik içme ve kullanma suyu 

mevcuttur. 7,40 ha’lık bir alanda kurulmuş olup 

ziyaretçi kapasitesi günlük 2500 kişi ve 300 

çadırdır.  

Efeoğlu Tabiat Parkı 

Ekmeksiz Plajı Tabiat Parkı 

Tabiatrkı 

Çiçekli Tabiat Parkı 
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Meryemana Tabiat Parkı: Selçuk sınırlar içinde kalan Meryem Ana Tabiat Parkı 363 ha 

büyüklükte olup, 22.04.2008 tarihinde Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. İzmir’e 82 km, 

Selçuk’a 6 km mesafededir. Ulaşım özel 

araçlar ve tur otobüsleri ile sağlanmaktadır. 

Saha sınırları içerisinde Ortaburun, Kapılıdağ, 

Dede tepeleri mevcuttur. Alan iki vadiden 

oluşmaktadır. Kızılçam, sandal, kermes 

meşesi, yabani zeytin, funda, orman 

sarmaşığı, keçi boynuzu, sığır kuyruğu alanın 

florasını oluşturmaktadır. Kurt, çakal, şahin, 

karatavuk, baykuş alanda bulunan fauna 

türleridir. Sahanın tamamı ormanlık alandan 

oluşmaktadır. Meryemana ve çevresinin taşıdığı doğal ve kültürel kaynak değerleri ile 

ekoturizm (foto safari, trekking, dağcılık) ve bilimsel araştırmalar için tercih edilen 

alanlardandır.  

Gümüşsuyu Tabiat Parkı:  Gümüşsuyu Tabiat 

Parkı, Menderes ilçesi Gümüldür mevkiinde 

bulunmaktadır.  İzmir’e uzaklığı 75 km’dir. 1.732 

ha’lık bir alanda kurulmuş olup ziyaretçi 

kapasitesi günlük 500 kişi olup 160 yatak 

kapasitelidir.  

Yamanlar Dağı Tabiat Parkı: Yamanlar Dağı 

Tabiat Parkı Karşıyaka ilçesi sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Alanı 39,71 ha olup, bu alanda daha 

önce Sağlık Bakanlığı tarafından Sanatoryum 

olarak kullanılan bir adet otel binası ile 

bungalovlar bulunmaktadır. Saha Karşıyaka 

ilçesine yakınlığı nedeniyle, Karşıyaka ve Çiğli 

halkının rekreasyon ihtiyacını karşılamaktadır. 

Alan Karşıyaka’ya 17 km, Menemen’e 47 km, Çiğli 

ilçesine 18 km uzaklıktadır.  

Örnekköy Tabiat Parkı: Örnekköy Tabiat Parkı, 

İzmir ili, Karşıyaka ilçesi sınırları içinde yer 

almaktadır. Ortalama yüksekliği 400 m olup, rakım 

350 ile 450 m arasında değişmekte, tabiat parkı 

eğimli bir arazi içerisinde ve yer yer düzlüklerin 

bulunduğu bir saha içerisinde bulunmaktadır. 

Tabiat parkında 112 adet değişik bitki türü tespit 

Gümüldür Tabiat Parkı 

Tabiatrkı 

Meryemana Tabiat Parkı 

Parkı Tabiatrkı 

Yamanlar Tabiat Parkı 

Parkı Tabiatrkı 

Gümüşsuyu Tabiat Parkı 

Parkı Tabiatrkı 

Örnekköy Tabiat Parkı 

Parkı Tabiatrkı 
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edilmiş olup, alan zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. 

3.5.1.2. İzmir İlindeki Yaban Hayatı Koruma Sahaları  

Yaban hayatı koruma sahaları bulunduğu türlerin hassaslığı nedeniyle koruma statüsü 

yüksek alanlardır. İzmir ilinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube 

Müdürlüğü sorumluluğunda Homa Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahası bulunmaktadır.  

Homa Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahası:  

Menemen-Çamaltı Tuzlası mevkiinde bulunan Homa Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahası; 

İzmir’in 25 km kuzeybatısında, Gediz Nehri’nin eskiden döküldüğü yerde, tuzcul ve tatlı su 

ekosistemleri, koylar, tuzlalar ve lagünler (dalyan)’den oluşan 20.400 ha’lık Gediz Deltası 

Sulak Alanı içinde 8.000 ha alanı kapsayan geniş bir kıyı sulak alandır.  

 

Orman Bakanlığı tarafından 1982 yılında “Homa Dalyanı Su Kuşları Koruma ve Üretme 

Sahası” ilan edilen saha 1994 yılında “Menemen-Homa Dalyanı Yaban Hayatı Koruma 

Sahası” adı ile bugünkü sınır ve koruma statüsüne kavuşturulmuştur. 1985 yılında Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’nca Leukai antik kentini oluşturan Üç Tepeler Mevkii, I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı, doğal sazlıkları oluşturan kısım I. Derece Doğal Sit Alanı ve yaban hayatı koruma 

sahasının geri kalan kısmını da II. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiş, 1999 yılında 

da II. Derece olan kısmın tamamı I. Derece Doğal Sit Alanına dönüştürülmüştür. Çevre 

Bakanlığı tarafından İzmir Kuş Cenneti’ni de kapsayan Gediz Deltasını 1998 yılında, sulak 

alanların korunması ile ilgili olan Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamına dâhil etmiştir. 

Sahada bir ziyaretçi merkezi, korumabBinası ve bölgenin değişik yerlerinde, 3 adet Kuş 

Gözlem Kulesi bulunmaktadır. Kapalı devre izleme sistemi;  ziyaretçilerin girmesinin yasak 

olduğu bölgelere, kuşları rahatsız etmeden beş farklı noktadan izleme yapılacak şekilde 

kapalı devre izleme sistemi projesi tasarlanmıştır. İki adedi tamamlanarak kullanıma 

sunulmuştur. 

Homa Dalyanı 
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3.5.1.3. İzmir İlindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları  

İzmir ilinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü 

sorumluluğunda iki adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bulunmaktadır. Bunlar, Gebekirse 

YHGS ve Bayındır Ovacık YHGS’dır. 

Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: 

Selçuk ilçesi, Zeytinköy mevkiinde 31.12.1984 yılında 1000 ha’lık alanda Gebekirse Gölü 

Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak ilan edilmiştir. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 

çerçevesinde 13.09.2006 tarihli ve 2006/10966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 8.39,2 ha 

olarak Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilan edilmiş olup, gölün alanı 

56 ha’dır. Saha kuş türleri açısından önemli bir yerdir. 

 

Bayındır Ovacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası:  

Bayındır ilçesi, Ovacık, Hisarlık, Kızıloba ve Sarıyurt köylerini kapsamaktadır. 1982 yılında 

8.062 ha olarak karacaların doğal yaşam alanı olduğu için ilan edilmiştir. 4915 sayılı Kara 

Avcılığı Kanunu çerçevesinde 13.09.2006 tarihli ve 2006/10966 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla 5785 ha alana sahip Bayındır Ovacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilan 

edilmiştir. Alanın hızlı alan değerlendirme raporu tamamlanmıştır. 

Gebekirse Gölü  
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2011 yılında, Bayındır Ovacık YHGS’nın Yönetim ve Gelişme Planının yapımı çalışmaları için 

YHGS’nda karaca envanter çalışması yapılmış ve 25 adet karaca saptanmıştır. Alanın 

tamamına uyarlandığında 88 adet karaca olduğu tahmin edilmektedir. 

3.5.1.4. İzmir İlindeki Sulak Alanlar  

İzmir ilinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü 

sorumluluğunda sekiz adet Sulak Alan bulunmaktadır. Bunlar; Gediz Deltası Sulak Alanı 

(20.400 ha), Gebekirse Gölü Sulak Alanı (839.2 ha), Belevi Gölü Sulak Alanı (150 ha), Gölcük 

Gölü Sulak Alanı (80 ha), Karagöl Sulak Alanı (4 ha), Küçük Menderes Nehri ve Deltası Sulak 

Alanı (1500 ha), Bakırçay Nehri ve Deltası Sulak Alanı (3000 ha), Alaçatı Kıyı Ekosistemi 

Sulak Alanı (55740 ha)’dır. 

Gediz Deltası Sulak Alanı:  

Gediz Deltası Sulak Alanı, Menemen, Çiğli ilçeleri sınırları içinde 

olup İzmir Körfezi’nin kuzey batısında yer almaktadır. 20.400 

ha alana sahiptir. Saha 1998 yılında Çevre Bakanlığı tarafından 

Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilmiştir.  

İzmir Kuş Cenneti sahasında; tuzlu su ekosistemi (Dalyanlar ve 

Çamaltı Tuzlası havuzları), tatlı su ekosistemi (sazlıklar), otlak 

sahaları ve tepelik kısımlar olmak üzere 4 tip ekosistem 

bulunmakta, ayrıca tatlı ve tuzlu suların geçiş yaptığı kısımlarda 

da acı su ekosistemine de rastlanmaktadır. 

Bayındır Ovacık 
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Yapılan gözlemlerle sahada 289 kuş türü ile 315 bitki türü gözlemlenmiştir. En fazla görülen 

türler; flamingo, deniz kırlangıcı (sumru), gümüşi martı, akça cılıbıt, akdeniz martısı, cüce 

karabatak, yeşilbaş ördek, angıt, tepeli pelikan, hazar deniz kırlangıcı, karagagalı sumru, 

bataklık kırlangıcı, kocagöz, küçük beyaz balıkçıl, poyraz kuşu, uzunbacak ve sakarmeke. 

Birçok kuş türünün bulunduğu İzmir Kuş Cenneti’nde çakal, tilki, tavşan, yaban domuzu, 

gelincik, kirpi, yılan, saz kedisi gibi birçok hayvan da yaşamaktadır (Web 53). 

Gebekirse Gölü Sulak Alanı: 

Selçuk ilçesi, Zeytinköy mevkiinde Küçük Menderes Deltası içerisinde yer alır. İzmir il 

merkezi, Kuşadası, Selçuk, Gümüldür gibi turistik merkezlere çok yakındır. Ramsar 

Sözleşmesine dahil edilmek üzere teklifi yapılmıştır. 839,2 ha’lık alan içerisinde yer 

almaktadır. İçerisinde 50 kadar kuş türünü barındırmakta olup tatlı ve tuzlu su ekosistemine 

sahiptir. Korunması ve geliştirilmesi halinde ülkemizin en önemli sulak alanlarından birisi 

olmaya adaydır. Sahanın tamamı 1. Derece Doğal Sit Alanıdır. 

Gediz Deltası Sulak Alanı 
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Belevi Gölü Sulak Alanı: 

Selçuk ilçesi, Belevi mevkiinde Küçük Menderes Deltası içerisinde yer alır. Ramsar 

Sözleşmesine de dahil edilmek üzere teklifi yapılmıştır. 150 ha’lık göl alanına sahiptir. 

İçerisinde bir çok kuş türünü barındırmakta olup tatlı su ekosistemine sahiptir. 

 

Gölcük Gölü Sulak Alanı: 

Ödemiş ilçesi, Gölcük mevkiinde 2006 yılında sulak alan olarak ilan edilmiştir. Ramsar 

Sözleşmesine dahil edilmek üzere teklifi yapılmıştır. 80 ha’lık göl alanına sahiptir. İçerisinde 

bir çok kuş türünü barındırmakta olup tatlı su ekosistemine sahiptir. 

Gebekirse Gölü 

 

Belevi Gölü 
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Karagöl Sulak Alanı, Küçük Menderes Nehri ve Deltası Sulak Alanı, Bakırçay Nehri ve Deltası 

Sulak Alanı, Alaçatı Kıyı Ekosistemi Sulak Alanları da önemli sulak alanlarımızdandır.  

3.5.1.5. İzmir İlindeki Tabiat Anıtları 

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na göre tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği 

özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat 

parçalarına tabiat anıtı denir ve tescillenir. 

İzmir ili sınırları içinde yaş, çap ve boy bakımından oldukça büyük, tarihi değeri olan 10 adet 

ağaç, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü tarafından 

tabiat anıtı olarak korunmaktadır.  

 

Tabiat anıtı olarak tescil edilen ağaçlara ait bilgiler Tablo 17’de verilmiştir.  

 

Gölcük Gölü 
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Tablo 17 İzmir’de Bulunan Bazı Tabiat Anıtı Bilgileri 

Yöresel Adı 
Alanı 

(m2) 
Tescil Tarihi Yaşı Mevki 

Anadolu Kestanesi 2500 1994 615 Ödemiş-Gölcük Yaylası 

Taşdede Pırnal 

Meşesi 
1500 1994 250 Dikili-Taşdede mevkii 

Kunduracı Çınarı 1500 1994 980 Buca-Kaynaklar Köyü 

Teos Menengici 1500 1994 50-55 Seferihisar-Teos mevkii 

Ovacık Yaylası 

Anadolu Kestanesi 
2500 1995 515 Bayındır-Ovacık Köyü 

Yarendede Çamı 2500 1995 165-170 Güzelbahçe-Yarendede  

Dede Menengici 3000 2003 800 Menemen – Çaltı Köyü 

Yemişçi Çınarı 2500 1995 370-380 Güzelbahçe-Yemişçi Çiftliği 

Fıstık Çamı 2500 1995 120-125 Güzelbahçe-Yemişçi mevkii 

Kadınlar Kuyusu  

Koca Menengeci 
2500 1995 800 Foça-Bağarası Köyü 

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca 

da tescillenmiş birçok anıt ağaç bulunmaktadır. Çeşme-Musalla Menengeci, Urla-Özbek 

Servisi,  Selçuk-Selatin Çınarı, Urla-Çeşmealtı Zeytini, Narlıdere-Yukarıköy Fıstıkçamları, 

Ödemiş-Gencer Çınarı bunlardan bazılarıdır. 

Bunların yanında korunmaya değer, anıt ağaç olarak tescillenebilecek başka ağaçlar da 

mevcuttur. Bunlardan bazıları Efemçukuru-Karaçamları, Ortaklar-Buruncuk Meşesi, 

Bornova-Pınarbaşı Çınarları,  Kuşçular-Koca Mengeci, Urla-Kuşçular Çınarı, Ödemiş-Birgi 

Servileri, Tire-Çeştimen Kavağı (Çınarı), Ovacık Kestaneleridir. Bu ağaçlardan birçoğunun 

folklorik, mistik ve mitolojik özellikleri bulunur.  

3.5.1.6. İzmir İlindeki Mesire Yerleri 

İzmir ilindeki mesire yerleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, İzmir 

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğu altındadır. İzmir ilinde A, B, C, D tipi olmak üzere 62 

adet Mesire Yeri bulunmaktadır (Tablo18). Bu mesire yerlerinden bazıları bugün için aktif 

değildir. Mesire yerlerinin detaylı bilgisi Ek 6’da verilmiştir. 
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Tablo 18. İzmir İlindeki Mesire Yerleri 

Mesire Yerleri ve Mesire Yerleri Teknik İzahnamesi’ne göre; 

Mesire Yeri: Rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine 

sahip alanlarda halkın günübirlik ve/veya geceleme 

ihtiyaçlarını karşılayan ve arazi kullanma özelliklerine göre 

gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma açılan veya 

açılmak üzere Orman Genel Müdürlüğünce ayrılan orman ve 

orman rejimine tabi sahalar ile Orman Genel Müdürlüğü’nün 

özel mülkiyetinde olup, işletilmesi Genel Müdürlüğe verilmiş 

sahalardır. 

Mesire yerleri kış ayları haricinde aktif olarak kullanılır. 

Kızılçam ağaçlarıyla kaplı mesire yerlerinde mart-nisan ve mayıs aylarında yoğun çam 

kesetırtılı olabileceğinden özellikle çocukların ve hassas bünyeli ziyaretçilerin alerjik 

durumlara karşı dikkatli olması gerekir. 

a) A Tipi Mesire Yeri: Yüksek ziyaretçi potansiyeline sahip, çadır, karavan, motor-karavan ve 

bungalov tipi tesislerle sadece geceleme ve/veya gecelemenin yanında günübirlik kullanım 

imkanı da sağlayan sahaları, 

b) B Tipi Mesire Yeri: Yerleşim merkezlerinin yakın çevresinde veya rekreasyonel kaynak 

değerlerine ve ziyaretçi potansiyeline sahip, sadece günübirlik kullanım imkanı sağlayan 

sahaları, 

c) C Tipi Mesire Yeri (Orman içi dinlenme yeri): Halkın günübirlik dinlenme ve piknik 

ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen alanları,  

d) Kent ormanı (D Tipi): Geleneksel piknik anlayışının dışında, daha çok ormanların sağlık, 

spor, estetik, kültürel ve benzeri gibi sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak, aynı 

zamanda teknik ormancılık faaliyetleri ile yöredeki flora ve faunanın da tanıtılması amacıyla 

metropoller, iller ve büyük ilçeler gibi yerleşim yerleri bitişiğinde veya civarında düzenlenen 

alanları tarif eder. 

3.5.1.7. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri; tarihi, doğal, kültürel vb. değerler açısından bütünlük 

gösteren ve gerek ülke gerek dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan alanlardır. Bu alanlar; 

özelliklerinin geleceğe ve gelecek nesillere ulaştırılmasını ve doğal kaynakların korunarak 

kullanılmasını teminen, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesine ve ülkemizin taraf 

olduğu “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına ilişkin” protokol gereğince Bakanlar Kurulu 

tarafından ilân edilir. 



 
 

128 
 

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi 21.11.1990 tarihinde ilan edilmiş olup, alanı 71,44 km2’dir. 

Foça Yarımadası küçüklü büyüklü koylarla kaplı bir sahile sahiptir. Bu koylar mavi ile yeşilin 

iç içe olduğu doğal bir güzellik sergilemektedir. Tarihi, kültürel zenginliğin mitolojideki yeri 

bakımından önemli olan arkeolojik doğa ve mimari değerlerin bir bütün olarak yer aldığı 

Foça, arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanları bulunması nedeniyle birçok kıyı yerleşim 

birimine göre daha az yapılaşma gösteren ve nispeten bozulmamış bir yerleşim merkezidir. 

Kentin doğusunda yer alan alanların büyük bir bölümü zeytinliklerden oluşmaktadır ve bu 

alanların büyük bir kısmı da I. ve II. derece doğal sit alanı olarak belirlenmiş alanlardır.  

Bölgenin taşıdığı önemin büyük bir bölümü binlerce yıldır burada yaşayan ve hatta ilçeye 

adını veren Akdeniz fokundan (Monachus monachus) kaynaklanmaktadır. Akdeniz Foku 

bugün dünya üzerinde yaklaşık 400 adet kalmış olup nesli tehlike altında olan türler arasına 

girmektedir. Foça’daki Orak Adasının batı kıyısını oluşturan Siren Kayalıkları fokların üremek 

ve yavrulamak amacıyla kullandıkları mağaralar açısından hayati öneme sahiptir (Anonim 

10, 2009). 

3.5.1.8. Avlaklar 

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nda avlaklar devlet, genel, özel ve örnek avlak olarak dört 

tipe ayrılmıştır.  

Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları 

sahaları, 

Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar 

için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları, 

Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri 

yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun 

muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri, 

Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık 

ve sazlık gibi sahaları, 

Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre 

ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları ifade eder. 

İzmir ili sınırları içinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube 

Müdürlüğü tarafından planları yapılarak onaylanmış Torbalı Devlet Avlağı ile Zeytineli 

Urla’da Örnek Avlağı bulunmaktadır.  

3.5.1.9. Korunan Alanların Ekoturizm Bakımından Değerlendirilmesi 

Milli Parklar: Bilimsel ve estetik bakımdan, milli ve milletler arası ender bulunan tabii ve 

kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat 

parçalarıdır.  



 
 

129 
 

Tabiat Parkları: Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde 

halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır.  

Milli parklar ve tabiat parkları söz konusu özellikleri nedeniyle ekoturizm bakımından 

önemli alanlardır. 

Tabiat Anıtları: Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere 

sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır ve bu özelliklerinden dolayı 

doğa severlerin ilgisini çeken alanlardır. 

Tabiatı Koruma Alanları: Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz 

veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların getirdiği seçkin örnekleri 

ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak 

üzere ayrılmış tabiat parçalarıdır. 

Tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanları doğal yapılarına zarar vermeyen bir faydalanma ile 

ekoturizm sektörü için çok önemli alanlardır. 

Sulak Alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya 

tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri 

kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün 

sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara 

tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerlerdir. Sulak alanlar, biyoçeşitlilik 

açısından zengin olması nedeniyle ekoturizm bakımından önemli yerler olup, 

doğaseverlerin ilgisini çekmektedir. 

Yaban Hayatı Koruma Sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam 

ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının 

sağlandığı sahaları belirtir. 

Ekoturizm faaliyetleri arasında yer alan özellikle kuş gözlemciliği, yaban hayvanları 

gözlemciliği ve foto safarinin etki alanındadır. Ancak yaban hayvanları doğal ortamlarına 

dışarıdan gelecek etkilerden rahatsız olurlar ve yaşamları olumsuz etkilenir. Bu yüzden 

ekoturizm faaliyetlerine izin verilirken en fazla dikkat edilmesi gereken alanların başında 

gelir.  

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, 

geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı 

ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları belirtir. 

Yaban hayvanları koruma sahalarında olduğu gibi yaban hayatını geliştirme sahaları da son 

derece dikkatli yönetilmesi gereken alanlardır. Bu alanlar henüz gelişme aşamasında 

olduğundan buralarda bulunan yaban hayvanları alanda henüz tutunamamışlardır. Bu 

yüzden en küçük dış etkiden olumsuz olarak etkilenirler. YHGS’ler ekoturizm faaliyetleri 

bakımından hassas alanlardır. 
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Mesire yerleri genelde halkın günübirlik piknik yapacağı ve eğlenebileceği rekreasyonel 

alanlar olup ekoturizm faaliyetleri için tercih edilen önemli alanlardır. Mesire yerleri 

ekoturistler için geçici konaklama, dinlenme ve ihtiyaç giderme, başlangıç ve bitiş, toplanma 

noktaları olarak önem taşıyabilir. Ülkemizdeki kent ormanları da mesire alanlarına yakın 

işleve sahiptir. 

Özellikle doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği, bisiklet, foto safari, gem safari gibi ekoturizm 

faaliyetleri için daha büyük alanlara ve büyük ölçekli planlamalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Korunan alanlar ekoturizm etkinlikleri bakımından dikkat çekici ve cezbedici özelliklere 

sahiptir. Bu alanlarda kontrolsüz ve bilinçsizce yapılan ekoturizm faaliyetleri doğal dengenin 

bozulması bakımından bazı riskleri beraberinde getirir. Bu nedenle korunan alanlarda 

alanların özelliklerine göre yapılan yönetim planları doğrultusunda ekoturizm faaliyetleri 

gerçekleştirilmelidir.  

Korunan alanların ekoturizm faaliyetlerine uygunluğu uzman proje ekibi tarafından 

puanlama usulü ile belirlenerek aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 19). 

Tablo 19. Korunan Alanların Ekoturizm Faaliyetlerine Uygunlukları 

Ekoturizm Faaliyeti Milli 

Park 

Tabiat 

Parkı 

YHKS YHGS Sulak 

Alan 

Mesire 

Yeri 

Avlak 

Doğa Yürüyüşü + + - O + + + 

Dağcılık + + - + - + + 

Bisiklet Turizmi + + - + + + + 

Agroturizm O O - + + - - 

Av Turizmi - - - O O - + 

Sportif Olta Balıkçılığı + + - + + + + 

Mağara Turizmi O + O + + - + 

Kuş Gözlemciliği + + O + + + + 

Foto Safari  + + O + + - + 

Botanik Turizmi O O - + + - + 

Yaban Hayatı Gözlemciliği + + O + + + + 

Kamp Karavan  O O - - O + - 

Hava Sporları  O O - - O + - 

İzcilik + + - O O + + 

Festival Turizmi O O - O + + - 

Su Altı Dalış Turizmi O O - O O + + 

Akarsu Turizm + + O O + O + 

Golf Turizmi O O - - - - - 

  Kış Sporları   Turizmi + + - - - - + 

Oryantiring + + - O + + + 

Gem Safari - - - O O - + 

Açıklamalar: +  (uygun), O (özel şartlar gerektirir),  - (uygun değil) 
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Tabloda özel şartı gerektiren haller yapılacak olan gelişme ve yönetim planları kapsamında 

değerlendirilmektedir. Korunma bakımından önem arz eden alanlarda bazı ekoturizm 

aktiviteleri özel şartlar gerektirir. Bazı alanlarda motorlu araçların çalıştırılması, kalabalık 

aktiviteler, silahlı aktiviteler yaban hayatı bakımından risk taşıyabilir.  

3.5.2. Diğer Alanlar 

Korunan alanlar dışında normal olarak ormancılık faaliyetlerinin devam ettiği orman alanları 

da ekoturizm faaliyetleri bakımından önemlidir. Doğa yürüyüşü, bisiklet, dağcılık, kaya 

tırmanışı, gem safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık gibi birçok faaliyet için bu alanlar 

kullanılmaktadır. 

Korunan alanların dışında bulunan bu alanlarda yapılan ormancılık çalışmaları da zaman 

zaman ekoturizm faaliyetlerini sınırlandırabilir. Örneğin gençleştirme sahaları, ağaçlandırma 

sahaları, tohum meşcereleri gibi teknik ormancılık çalışması yapılan alanlarda ekoturizm 

faaliyetlerinden bazıları sınırlandırılabilir. 

3.5.3. Yöresel Arz ve Yerel Halkın Ekoturizm Faaliyetlerindeki Rolü 

Bir bölge ekoturizm alanları bakımından ne kadar zengin olursa olsun yöre halkının kültürel 

çekiciliği ve turiste olan davranışları konusunda bilinçsiz olması ekoturizm kaynaklı 

gelişmeyi engeller. Bu sebeple belki de ekoturizmin tam da merkezinde yer alan yöre 

halkının pazarlama teknikleri, turiste davranış biçimleri konularında eğitilmeleri ve 

bilinçlendirilmeleri gerekir. Bu eğitim ve bilinçlendirmeler için yerel yönetimlerin diğer ilgili 

kuruluşlarla işbirliği içinde olması gerekir. 

Yerel halkın ekoturizm kapsamında yapabileceği ticari faaliyetlerden bazıları: 

 Ev pansiyonculuğu, 

 Yöresel ürünlerin yapımı ve pazarlanması, 

 Yerel rehberlik, 

 El sanatları ve el işi ürünlerin yapımı ve pazarlanması, 

 Yöresel yemeklerin yapımı ve pazarlanması, 

şeklinde sıralanabilir. 

Ekoturizmde doğal alanlarda tesis kurmak temel amaç olmamalıdır. Mümkün olduğunca 

yerel olanaklar kullanılmalıdır. Doğal alanları bozmadan faaliyetleri artırıcı ve kolaylaştırıcı 

bazı altyapı yatırımları yapılabilir. Yemek, alışveriş, dinlenme ve eğlenme gibi bazı ihtiyaçları 

da mümkün olduğunca yerel halka bırakmak ekoturizm amacına uygun hareket etme 

anlamını taşır. Özellikle köylerdeki kültürel çekiciliklerin desteklenmesi ve görünür hale 

getirilmesi gerekir.  
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Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ekoturizmi destekleyen yöresel kültürler, yöresel ürün ve 

yiyecekler detaylı olarak incelenmiş ve yöresel ürünlerin başlıcaları Ek 5’de liste olarak 

verilmiştir. 

3.6. Talep Değerlendirmesi 

Ekoturizm faaliyetlerini gerçekleştiren dernekler talebin belirlenmesinde rol oynayan en 

önemli paydaştır. Çünkü bu faaliyetler ağırlıklı olarak dernekler kanalıyla 

gerçekleştirilmektedir. Talep değerlendirilmesinde ekoturizm ile ilgilenen derneklerin 

yaptıkları faaliyetlerin yoğunluğu ve tercih ettikleri alanlar önemlidir. Bu nedenle çalışmada 

ekoturizm çeşitlerine olan talebin değerlendirilebilmesi için öncelikli olarak derneklerin  

faaliyet verileri kullanılmıştır. Aktif ve potansiyel ekoturizm alanlarının belirlenmesinde ise 

derneklerin tercihleri, kaymakamlık, belediye, üniversitelerin ilgili bölümleri, ilgili kamu 

kuruluşları ve orman işletme şefliklerinin verileri kullanılmıştır. Özellikle orman işletme 

şeflikleri kendi yönetimlerindeki doğal alanları iyi tanıdıklarından potansiyel alanların 

belirlenmesinde önemli bilgi kaynaklarıdır. Yine belediyeler ve kaymakamlıklar aktif 

kullanım ve potansiyel belirlemede veri sağlamışlardır.  

Milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ve 

avlaklar dışında, özel statüsü olmayan alanlarda da ekoturizm faaliyetleri yapılmaktadır. 

Özellikle doğa yürüyüşü faaliyetleri çok farklı güzergahlarda gerçekleşmektedir. İzmir 

genelinde Ege Turizm Derneği tarafından saptanmış yaklaşık 180 civarında yürüyüş 

güzergahı bulunur (Ek 7). Bu güzergahların tercih edilme sıklığı aynı zamanda güzergah 

civarındaki doğanın zenginliğine bir işarettir. Güzergah yoğunluğu fazla olan bölgeler doğal 

güzellik, flora ve fauna yönünden de üstün alanlardır. Ayrıca, doğa yürüyüşçülerinin 

tercihlerinde yakın alanları tercih ettikleri de söylenebilir. 

Çalışmada 2011-2012 sezonu içinde İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne 

başvurusu yapılarak gerçekleştirilmiş olan son 59 doğa yürüyüşü etkinliği incelenmiş ve 

analiz edilmiştir. Bu başvurulardaki en ilginç nokta Kemalpaşa ilçesi için yapılan başvuru 

sayısıdır. Kemalpaşa ilçesine doğa yürüyüşü konusunda diğer ilçelere oranla daha büyük bir 

talep söz konusudur (Şekil 15). 
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Şekil 15. Doğa Yürüyüşü Etkinliğinin İlçelere Göre Dağılımı. 

Ekoturistlerin (özellikle doğa yürüyüşçüleri) bir kısmı 

kendilerinin kontrol edilmesi ve yürüyüş yaptıkları 

güzergahlarda hareketlerinin kısıtlanması konusunda 

tedirgin davranmaktadırlar. Anket sonuçlarında bir 

kısım görüşün ekoturizm faaliyetlerinin planlı ve 

kontrollü olmasına karşı olduğu görülmektedir. Bu 

durumu bazı doğaseverler doğa sevgisinin 

kısıtlanması ve sınırlandırılması olarak 

algılamaktadırlar. Karşıt görüşün nedenlerinden birisi de; genellikle planlı yönetimlerle 

ekoturizmin amacından sapma göstermesi, ticarileşmesi ve doğal alanların zarar görme 

endişesidir. STK’ların bu yaklaşımı bir bakıma doğanın korunması bakımından otokontrol 

olarak algılanabilir. Bu otokontrol orman alanlarından faydalanmayı düzenlemek amacıyla 

yapılmak istenen bazı projeleri geciktirse de projelendirmelerin daha sağlıklı yapılmasını 

sağlayabilmektedir.  

Özellikle OGM’nin yönetiminde olan ve özel statüsü bulunmayan bu alanların ekoturistlerin 

talebi doğrultusunda iyileştirilmesi ilgi çeken korunmaya değer ağaçların alanda tutulması, 

çeşmelerin ve su kaynakalrının ıslah edilmesi, ahşap köprüler, küçük göletler vs. gibi küçük 

otantik yapılarla alanın zenginleştirilmesi etkili ve faydalı olacaktır. 

3.7. Aktüel Durum Değerlendirmesi  

İzmir ilindeki ekoturizm faaliyetleri yapan Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetleri 

incelendiğinde öne çıkan faaliyetlerin doğa yürüyüşü, dağcılık, bisiklet turizmi, mağara 

turizmi, su altı dalış turizmi, foto safari (doğa fotoğrafçılığı), yayla turizmi, kamp karavan 

turizmi, kampçılık, kayak turizmi, oryantiring, kaya tırmanışı olduğu gözlenmektedir. 
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STK’lardan alınan anket verilerinden çok çeşitli ekoturizm faaliyetleri yapıldığı 

anlaşılmaktadır (Şekil 16). 

 

Şekil 16. İzmir’deki Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Yapılan Ekoturizm Faaliyetlerinin      

……………Oransal Dağılımı 

Arz ve talep incelendiğinde şu an için bir sorun gözükmemekle birlikte, ilerleyen zaman 

diliminde talebin artacağı tahmin edilebilir. Anket ve bilgi formlarının incelenmesinden 

yönetime tabi kontrollü alanların dışında birçok alandan faydalanıldığı görülür. Kontrol 

dışındaki bu faydalanmalar arz ve talebin dengelenmesini sağlamaktadır. 

Halkın büyük bir kesiminde doğa ile buluşmak şu an için sadece piknik alanlarıyla sınırlıdır. 

Oysa ekoturizm faaliyetlerinin ve bu amaçla ziyaret edilecek alanların tanıtılması sonucunda 

taelebi daha da artıracağı tahmin edilebilir. 

Çalışmada ekoturizm yapılan alanlarda ekoturistlerin yaşadığı sorunlarla ilgili bir 

değerlendirme yapılmıştır. Ekoturizm faaliyetlerinin yapıldığı alanlardaki sorunlar 

konusunda dernekler, kaymakamlıklar ve belediyelere yöneltilen sorularla cevap 

aranmıştır. Anketlerdeki verilerin önemliden önemsize doğru yapılan ağırlıklı ortalama 

puanların değerlendirmesinde mevzuat yetersizliği ve tanıtım faaliyetleri ön plana çıkmıştır 

Sorunların oransal dağılımına bakıldığında % 11 ile % 14 arasında kısa bir aralıkta dağıldığı 

gözlenmektedir (Şekil 17). Bu da sorunların önem derecelerinin birbirine yakın olduğu 

sonucunu çıkarır. 
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Şekil 17. Ekoturizm Alanlarındaki Sorunlar 

Yapılan anket kapsamında doğa yürüyüşçülerinin yapay koşulların oluşmasına karşı olduğu 

görülmektedir. İzmir ili içindeki dernek üyesi ekoturistler için konaklama, hizmet yetersizliği 

(seyir terası, gözlem kulesi vs.) gibi problemler daha geri plandadır. Sadece su kaynaklarının 

bakımlı olması ve acil durumlar için gerekli ulaşımı sağlayabilecek bazı yolların yapılmasına 

sıcak bakmaktadırlar.  

İlçelerdeki ekoturizm faaliyetlerinin yoğunluğu yerel yönetimler ve kaymakamlıklardan 

alınan bilgilerle değerlendirilmiştir.  Bu değerlendirmelerin dernek faaliyetleri ile paralellik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan anketlerden çıkan sonuçlar Tablo 20’de özetlenmiştir. 

Tablo 20. Ekoturizm Faaliyetleri İçin Tercih Edilen Bölgeler 

FAALİYET TÜRÜ Bölge (En fazla talep edilenden itibaren) 

Doğa Yürüyüşü Kemalpaşa (Nazarköy-Yukarıkızılca), Menderes bölgesi (Değirmendere-Özdere), 

Balçova, Narlıdere, Karaburun, Buca-Kaynaklar 

Dağcılık Kemalpaşa-Dereköy, Ödemiş-Bozdağ, Buca-Kaynaklar, Karşıyaka-Sancaklı köyü, 

Buca-Kaynaklar 

Bisiklet Güzelbahçe, Kemalpaşa (Nazarköy-Nif Dağı)  Karşyaka-Yamanlar, Menderes-

Kavacık, Selçuk, Urla-Yeni Orhanlı-Ürkmez 

Mağaracılık Kemalpaşa, Spil Dağı, Karaburun, Urla, Kurudere Kanyon 

Su Altı  Dalış Seferihisar, Foça, Karaburun 

Foto Safari Kemalpaşa (Nazarköy-Nif Dağı), Tire-Kaplanköy, Menemen, Selçuk (Gebekirse) 

Yayla Turizmi Ödemiş (Bozdağ-Gölcük) 

Kampçılık Kemalpaşa, Foça, Seferihisar, Karşıyaka (Yamanlar-Karagöl) 

Kayak Turizmi Ödemiş-Bozdağ 

Oryantiring Menderes Çatalca bölgesi, Foça- Ilıpınar-Kozbeyli, Bergama 

Yamaç Paraşütü Ödemiş, Menderes 

Festival Turizmi Bayındır 

Derneklerden ekoturizm faaliyetleri ile bilgiler alındıktan sonra ayrıca yerel yönetimlerden 

aktif kullanım (Şekil 18) ve potansiyel alanlarla ilgili bilgiler alınmıştır. Bu bilgiler topluca 

değerlendirilerek ilerleyen bölümlerde öncelikli yatırım ve projelendirme alanları 

konusunda detaylı olarak incelenmiştir. 
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Şekil 18. İlçe Belediye ve Kaymakamlıkları Tarafından Bildirilen Başlıca Ekoturizm 

……………….Faaliyetleri 

 Şekil 18’deki oransal dağılım içinde % 2’den daha az olması sebebiyle yer almayan ancak 

anket formlarında bildirilmiş ekoturizm faaliyetleri ise; botanik turizmi, yaban hayatı 

gözlemciliği, atlı doğa yürüyüşü, oryantiring, mağara turizmi, kayak turizmi, deve güreşi ve 

uçurtma şenlikleridir. 

Belediye ve kaymakamlıklar ile Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı bağlı kuruluşlarının % 95’i özel 

statüye sahip alanlar haricindeki (milli park, 

tabiat parkı, vb.) alanlarda yapılan ekoturizm 

faaliyetlerinden gelir elde etmediğini bildirmiştir. 

Yine belediye ve kaymakamlıkların bildirdiğine 

göre en yoğun ekoturizm faaliyeti ilkbahar 

aylarında yapılmaktadır. Bunun nedeninin ise 

özellikle festival turizminin bu aylarda 

yoğunlaşması olduğu tahmin edilmektedir. 

Ekoturizm faaliyetleri yapan STK’larından gelen anket sonuçları ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarından gelen faaliyet çeşitlerinin yoğunluk dereceleri birbirleri ile tutarlıdır.  

3.8. İzmir İlinde Ekoturizm Potansiyeli 

3.8.1. Genel Potansiyel Değerlendirmesi 

Ekoturizm faaliyetlerindeki arz, talep ve aktüel durum incelendiğinde İzmir’in önemli bir 

potansiyele sahip olduğu anlaşılmaktadır. İzmir ilinde bulunan 10 tabiat parkı, bir yaban 

hayatı koruma sahası, iki yaban hayatı geliştirme sahası, iki avlak, 10 tabiat anıtı DKMP 
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Genel Müdürlüğü’nün ekoturizm için önemli kaynak arzlarıdır. Yine aktüel kullanımdaki 180 

civarındaki doğa yürüyüş parkurlarının çoğu OGM ve DKMP Genel Müdürlüğü 

yönetimindeki alanlarda bulunur. Sportif olta balıkçılığı için aktif 16 baraj ve gölet, dört adet 

sulak alan,  potansiyel dokuz baraj ve gölet bulunmaktadır. Bu potansiyeli oluşturan baraj, 

gölet ve sulak alanların listesi detaylı olarak Ek 8 ve Ek 9’da verilmiştir. 

Bu alanlara ilave olarak yeni tabiat parkları ve tabiat anıtlarının ilan edilebilme potansiyeli 

mevcut olup, bu konuda çalışmalar devam etmektedir. 

Yapılan anketlerden elde edilen veriler ve arazi incelemelerinden anlaşıldığı kadarıyla bazı 

ilçelerde model ekoturizm projeleri geliştirilmiştir. Bu projeler henüz uygulama projesine 

dönüşmemiştir. Bu projelerin kurumlar tarafından uygulamaya geçirilmesi ile ekoturizm 

potansiyeli aktif hale dönecektir. 

3.8.2. Potansiyel Alan Taraması 

Daha önceki bölümlerde arz, talep ve aktüel durumun incelenmesinden sonra bazı 

bölgelere olan taleplerin nedenleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu bölgelerde ekoturizme konu 

olabilecek bazı alanların yerinde incelenerek statü kazandırılıp kazandırılamayacağı 

araştırılmaktadır. Proje ekibi bu düşünceden hareketle işbölümü yaparak bir alan 

taramasını gerçekleştirmiştir. Bu alanlardan bazıları ve yapılabilecek ekoturizm faaliyetleri 

alt bölümlerde açıklanmıştır. 

Bornova-Buca Gökdere Kanyonu: 

Buca ilçesi Kaynaklar yolundan ulaşılan Gökdere 

köyü yakınındadır. Bornova ilçesi sınırlarında 

kalan Gökdere köyü, kanyonun başlangıcında 

yer alır. Kanyon başlangıcında bulunan geniş 

düzlük çadırlı kamp alanı, karavan ve piknik 

alanı için uygun özelliklere sahiptir. Kanyondaki 

deredeki su akışı (Karapınar Deresi-Gökdere 

Deresi - İzmir Deresi olarak da isimlendirilir) 

temmuz ayına kadar devam etmektedir. Bu derenin kıyıları doğa yürüyüşçüleri tarafından 

yoğun taleple karşı karşıyadır. Kanyon girişinde piknik için uygun bölgeler bulunur. Bu 

bölgelerde Bornova Belediyesi tarafından sahaya konulmuş çöp bidonları ve tuvaletler 

bulunmaktadır. 

Kanyon girişindeki kayalıklar kaya tırmanışı için uygundur. Kanyona yakın hakim 

noktalardan kanyonun ormanla bütünleştiği manzara izlemeye değerdir. 
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Kızılçam ormanları, maki, asırlık çınar ağaçları, su kaynakları, doğal şifalı bitkiler (kekik, 

papatya, defne, adaçayı vb.) kanyonun doğal güzellikleri olarak göze çarpar. Alan, bu 

özellikleri göz önüne alındığında, tabiat parkı olarak aday gösterilebilir niteliktedir. 

Bornova-Yakaköy: 

Doğal kızılçam ormanlarıyla kaplı olan Yakaköy civarı İzmir kent merkezine yakınlığı 

nedeniyle yoğun bir rekreasyon talebiyle karşı karşıyadır.  

          

Yakaköy’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü’nce Tabiat Parkı 

Planlaması yapılmaktadır. 

Buca Kaynaklar-Kırıklar-Belenbaşı: 

Bu bölgelerde doğa yürüyüşüne uygun ormanlık alanlar bulunmaktadır. Alan su kaynakları 

açısından zengin, doğal özellikleri de ekoturizme uygundur. 
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Buradaki köyler ekoturizmin önemini kavramış ve köylüler tarafından ekoturizm 

faaliyetlerinde etkin rol alınmaktadır. 

Bölge, kaya tırmanışı ve çadırlı kamp alanı olarak dağcılar tarafından aktif olarak 

kullanılmaktadır. 

        

Kırıklar köyüne 8 km mesafede, yöresel adı “Deliahmet’in Yeri” olarak bilinen ve 1.032 m 

yüksekliğindeki alan kamp-karavan turizmi için uygun özellikler taşımaktadır. Alanda doğal 

su kaynakları bulunmaktadır. Alanda karaçam ve asırlık ardıç ağaçları vardır. 

Kırıklar köyüne 10 km mesafede halk dilinde “Yörük Düzlüğü” olarak bilinen ve 1050 m 

yüksekliğinde yayla turizmine uygun potansiyel alan belirlenmiştir. Alanın çevresinde asırlık 

Karaçam ağaçları, şakayık-ayı gülü (Paeonia peregrina), yol boyunca adaçayı bulunmaktadır. 
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Kırıklar-Kaynaklar-Karaağaç-Belenbaşı köyleri arasında Atlı Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet 

turizmi için uygun potansiyel alanlar bulunmaktadır. 

Kemalpaşa-Sütçüler-Beşpınar-Ansızca: 

İzmir-Ankara karayolundan Kemalpaşa-Sütçüler-Beşpınar köylerine ve Beşpınar kanyonuna 

ulaşım mümkündür. Kemalpaşa’dan Ansızca köyüne ve Ansızca kanyonuna ulaşım 

mümkündür. 

Bu bölgedeki Beşpınar ve Ansızca kanyonları doğa yürüyüşçülerinin tercih ettikleri ve aktif 

olarak kullandıkları yürüyüş parkurlarıdır. Bölgede doğal su kaynaklarının olması, yürüyüşe 

uygun orman yapısı ve doğal güzellikleri doğa tutkunlarını çekmektedir. 

     

Yoğun su akışı nedeniyle ilkbahar ve kış aylarında yürüyüş yapılamamakta, sonbahar ve yaz 

ayları tercih edilmektedir. Parkur boyunca dağcı gruplar ve doğa yürüyüşçüleri Ansızca 

köyünü durak noktası seçmekle köy ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. 

         

Ansızca Kanyonu tabiat anıtı olarak değerlendirilebilir niteliklere sahiptir. 

Kamp-karavan turizmi, bisiklet turizmi, atlı doğa gezisi, kaya tırmanışı, botanik turizmi, foto 

safari, yaban hayatı (fauna) gözlemciliği (Anadolu kartalı, şahin vb. gözlemlenebilir) için 

uygun potansiyel alanlar tespit edilmiştir. 

Kemalpaşa-Nazarköy-Dereköy: 

Kemalpaşa-Torbalı karayolu üzerindeki Nazarköy nazar boncuğu üretimiyle tanınmış bir 

köydür. Ekoturistlerin gruplar halinde ya da bireysel olarak ziyaret ettikleri ve alışveriş 

yaptıkları bir köy haline gelmiştir. Yerel halk yerel ürünler pazarının ekoturizm faaliyetleriyle 
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olan kombinsayonunu sağlamıştır. Bu bakımdan model bir köydür. Boncuk dışındaki diğer 

yöresel ürünlere yönelik faaliyetler geliştirilebilir.  

         

Nazarköy yakınındaki Nif Dağı çıkışında Kurudere kanyonu yer almaktadır. Doğa 

yürüyüşçüleri Nazarköy’den başlayarak Kurudere Kanyonu boyunca 10 km’lik bir parkurda 

yürümektedirler. Kanyon girişinde kamp-karavan turizmi için uygun potansiyel alanlar 

mevcuttur. Kanyon boyunca ve Nif Dağında botanik turizmi, fauna gözlemciliği, foto safari, 

atlı doğa yürüyüşü, izcilik, kuş gözlemciliği faaliyetleri gerçekleştirilebilir.  

        

Dereköy Mahmut Dağı’nın eteklerinde yer almaktadır. Dereköyün 1 km ilerisinde dağcı 

grupların kamp ve kaya tırmanışı yaptıkları bölge bulunmaktadır. Burada yeni başlayanların 

eğitim çalışmalarını gerçekleştirdiği alanlar ile profesyonellerin tercih ettiği kaya tırmanış 

noktaları bulunmaktadır. 
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Dereköy ve Mahmut Dağı civarındaki alanlarda botanik turizmi, fauna gözlemciliği, foto 

safari, atlı doğa yürüyüşü, bisiklet turizmi, izcilik, kuş gözlemciliği faaliyetleri 

gerçekleştirilebilir.   

        

Menemen-Suuçan Şelalesi: 

Suuçan Şelalesine Menemen-Çukurköy ve Aliağa Karakuzu köyü üzerinden ulaşmak 

mümkündür. Şelale yaklaşık 34 m yüksekliğinde, İbrim Deresi üzerinde bulunmaktadır.  

Suuçan Şelalesi civarında meşe, çitlenbik, menengiç, çam ve çınar ağaçları görülmekte olup 

zengin bitki örtüsüne sahiptir. Bölgede çadırlı kamp alanı için uygun bölgeler mevcuttur. 

Görsel olarak ayrıcalıklı özelliklere sahip olan alan Tabiat Anıtı adayı olarak 

değerlendirilebilir. 

       

Ödemiş-Bademli-Gölcük-Bozdağ-Birgi: 

Ödemiş ilçesinden veya Tire ilçesinden devlet karayolu ile Bademli beldesi’ne ulaşılır. 

Beldede haziran ayında Kiraz Festivali düzenlenmektedir. Belde içerisinde festival alanı, 

piknik alanları, çadırlı kamp alanları düzenlenmiş ve ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur. 
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Bademli beldesinden başlamak üzere 3 adet doğa yürüyüşü parkuru belirlenmiş olup, bu 

parkurlar doğa yürüyüşçüleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Cevizli Dağ 1.200 m, 

Mum Kayası 1.650 m ve Hacetdede 1.831 m yüksekliğinde parkur bitiş noktalarını 

oluşturmaktadır. 

Yaz kış akan Bademli Deresi üzerinde farklı yüksekliklerde 3 adet şelale bulunmaktadır. Bu 

şelalelerden en büyüğü 10 m yüksekliğindedir.  

       

Beldede agro turizm, atlı doğa yürüyüşü, foto safari, bisiklet turizmi yapılabilir. Beldenin 

içerisinde iki adet tarihi camii ve meydandaki asırlık çınar ağacı görülmeye değer 

kaynaklardır.  

Bademli beldesi sınırlarında Mum Kayası yakınlarında çok az paraşütçü tarafından bilinen ve 

tercih edilen 1.412 m yüksekliğinde Yamaç paraşütü atlama noktası tespit edilmiştir. 

Belediye paraşütçülerin atlama noktasına ulaşımına yardımcı olmaktadır. Bu alanda dağ 

lalelerini de görmek mümkündür.  
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Ödemiş-Bozdağ İzmir ilinde tek kış turizminin yapılabildiği bir bölgedir. Bunun haricinde 

yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, foto safari, dağ bisikleti vb. faaliyetlerin 

gerçekleştirilebileceği geniş bir potansiyele sahiptir. 

Ödemiş-Gölcük Yaylası ismini Gölcük Gölünden almıştır. Karaçam ağaçlarından oluşan 

orman yapısına sahiptir. Ayrıca ekonomik değeri yüksek kestane ağaçları da bulunmaktadır. 

Yaylada kamp-karavan, doğa yürüyüşü, bisiklet, yayla turizmi, sportif olta balıkçılığı, kuş 

gözlemciliği, foto safari, botanik turizmi, fauna gözlemciliği, atlı doğa yürüyüşü, izcilik 

faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği bir bölgedir. 

       

Bölge yapısı itibariyle Temalı Tabiat Parkı adayı olarak DKMP Genel Müdürlüğü’nün ilgili 

birimleri tarafından incelenmektedir. 
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Birgi Aydınoğulları Beyliği’nin  başkenti olması nedeniyle çok zengin bir tarihi ve kültürel 

mirasa sahiptir. İlçede ilk göze çarpan geçmişten gelen düzenli ve intizamlı bir yapılaşmanın 

yerleşimin olduğudur. Sokakları temiz ve civarındaki doğa ile uyumlu bir yapıya sahiptir. 

Zamanın ünlü alimlerinden Birgivi Mehmet Efendi’nin ve Gazi Emir’in mezarlarınin burada 

bulunması nedeniyle inanç turizminin yoğun olduğu bir bölgedir. Bölge agro turizm, atlı 

doğa yürüyüşü, foto safari, bisiklet turizmi için potansiyele sahiptir. 

Menderes Deliömerli-Yeniköy ve Değirmendere-Ataköy (Karacadağ civarı): 

Menderes-Gümüldür kara yolundan Deliömerli köyüne ulaşım mümkündür. Deliömerli 

köyünün yaklaşık 1 km uzağında kayaya oyulan tek Roma hamamı olduğu söylenen antik bir 

hamam bulunmaktadır. Fakat hamam herhangi bir koruma statüsüne konulmamış ve yöre 

halkı tarafından çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı işbirliği ile koruma ve alanın çevresini kullanmaya yönelik projeler 

geliştirilebilir.  

     

Menderes-Deliömerli-Yeniköy çevresinde kamp-karavan, bisiklet, atlı doğa yürüyüşü 

yapılabilecek alanlar bulunmaktadır. Bölgede su kaynakları mevcuttur. 

        

Menderes-Değirmendere-Ataköy (Karacadağ civarı) bölgesinde çam ağaçları, çınar ağaçları, 

kayalıklar peyzaj değeri yüksek estetik bir doğal güzellik sunmaktadır. Karacadağ 

içerisindeki yollar bisiklet turizmi ve atlı doğa yürüyüşü faaliyetleri için elverişlidir. Vadi 

içerinde akan bir dere ve dere üzerinde küçük şelaleler bulunmaktadır. Dere boyu doğa 

yürüyüşçülerinin tercih ettiği özelliklere sahiptir. 
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Karacadağ içerisindeki yollar ve dere kenarında kamp-karavan turizmi için uygun noktalar 

tespit edilmiştir. Ayrıca bölgede fauna gözlemciliği, izcilik, oryantiring faaliyetleri de 

gerçekleştirilebilir.  

Karaburun-Mordoğan-Sarpıncık-İris Gölü: 

İzmir-Çeşme karayolu veya otoyolunun Karaburun ayrımından ulaşmak mümkündür.  

İzmir’e uzaklığı nedeniyle Karaburun’a bağlı birçok köyün dokusu bozulmamıştır. Köylerin 

çoğu deniz ve doğa manzarasına sahip olduğundan ilgi çekici özelliklere sahiptir. Köy 

yollarında bisiklet turizmi, atlı doğa yürüyüşü faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Köylerde ev 

pansiyonculuğu geliştirilerek yöre halkına ekonomik destek sağlanabilir. 

Yarımadanın çevresinde Akdeniz Fokunu görmek mümkündür. Mordoğan ve Sarpıncık’ta 

Akdeniz Foklarının yavrulama mağaraları bulunmaktadır. Bu bölgeler Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle projelendirilerek koruma altına 

alınabilir. 

Karaburun Yarımadası sualtı dalış sporu için tercih edilen bir bölgedir. Ayrıca, Karaburun 

Yarımadası kıyıları deniz çayırları (Posidonia oceanica) açısından zengindir. Bölgenin koruma 

altına alınması amacıyla Sualtı Tabiat Parkı statüsü verilebilir. 

        

Karaburun- Ildır yolu üzerindeki İris Gölü Sazlığı dikkat çekici özelliklere sahiptir. Göl farklı 

kuş türlerinin barındığı bir alandır. 
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Güzelbahçe-Payamlı-Küçükkaya-Çamlı: 

Çalışmalarının yürütülmesi sırasında Güzelbahçe Belediyesi’nin Payamlı-Küçükkaya-Çamlı 

köylerine yönelik ekoturizimin geliştirilmesi için proje çalışmaları yapıldığı tespit edilmiştir. 

Bu konuda proje ekibinden destek istenmiştir. 

Güzelbahçe Belediyesince çalışmaları sürdürülen ve Güzelbahçe’nin üç köyünü kapsayan bu 

proje içerisinde; ev pansiyonculuğu, doğa yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, oryantiring 

sahaları, kamp-karavan alanları, festival turizmi vb. yönelik çalışmalar yer almaktadır. 

Bölgenin turistik yerleşim yerlerine ve kent merkezine yakınlığı önemli bir avantaj olarak 

görülebilir. 

        

Yerel yönetimin ve yöre halkının ekoturizm faaliyetlerine yönelik geliştirmeye çalıştığı 

projelerin desteklenmesi halinde bölgedeki ekoturizm canlılık kazandırılması mümkündür. 

Bu bölge temalı tabiat parkı adayı olarak değerlendirilebilir.  

Narlıdere-Altınvadi (Alionbaşı Deresi): 

Altınvadi Narlıdere ilçesinin merkezine çok yakın olması, yerleşimin bitişiğinde ormanlık 

alanın başlaması ve doğal özelliklerinden dolayı ekoturizm potansiyelinin üst düzeyde 

olduğu bir bölgedir. 

Narlıdere Kaymakamlığı tarafından bu bölgeyi de kapsayan ekoturizm sektör analizi 

çalışması yapılmıştır. Altınvadinin ekoturizm potansiyeli belirlenmiştir. 
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Alanda proje ekibimizce yapılan arazi çalışmalarında dağ bisikleti, foto safari, atlı doğa 

yürüyüşü faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği uygun alanlar tespit edilmiştir. Bölgenin 

Temalı Tabiat Parkı adayı olarak incelenmesi DKMP GM yapılmaktadır.  

Tire-Sarılar-Çeşme Başı ve Subaşı Bölgeleri: 

Tire ilçesinin Sarılar köyü hudutlarında bulunan Çeşmebaşı ve subaşı mevkilerinde yaşları 

500’ün, dip çevreleri ise 10 m.’nin üzerinde anıt niteliği taşıyan birçok çınar ağacı bulunur. 

Ağaçlar bir meşcere oluşturmuşlardır. Fiziksel olarak da önemli boyutlara ulaşmış olan bu 

ağaçlar görülmeye değerdir.  

        

İçinde su kaynakları da mevcut olan alanlara araçla ulaşım için uygun yol bulunmamaktadır. 

Bölge keşfedilmemiş bir doğa güzelliğine sahiptir. Bu alanlar tabiat anıtı statüsü verilip, 

gerekli koruma önlemleri alınarak ekoturizm faaliyetlerine açılabilir özelliktedir.  

Kemalpaşa-Ovacık-Kayrak-Çatalköprü Bölgesi: 

Bölgede birçok anıtlaşmış yaşlı kestane ağacı bulunmaktadır. Ovacık köyü yakınındaki 

mesire alanının civarındaki doğal ormanlarda bulunan anıtlaşmış kestane ağaçları ve karışık 

ormanlar bölgede nadir görülen bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda araştırma ormanı ve 

yaban hayatı geliştirme sahası olarak da ayrılmış olan bölge ekoturizm faaliyetleri için 

uygundur. 

Ovacık köyünden Sinancılara ait olan dere yaz kış akış gösterir. Derenin bulunduğu vadide 

yürüyüş güzergahları bulunmaktadır. Yamaçlardan dere içine ulaşımı sağlayacak doğal 

yapıya uygun patika yollar manzaranın daha iyi görülmesini sağlar. Dere içinde inşa 

edilebilecek doğal malzeme ile düzenlenmiş göletlerde sportif olta balıkçılığını geliştirmek 

mümkündür. Yine Kayrak köyü ve Çatalköprü civarında doğa yürüyüşü ve sportif olta 

balıkçılığını geliştirmek üzere uygun alanlar bulunmaktadır. Ovacık bölgesi lokal iklim yapısı 

itibariyle botanik turizmine yönelik bir arboretum kurulması için elverişlidir 
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Tabiat Anıtı Niteliğindeki Ağaçlar: 

Korunmaya değer ağaçlar ve meşcereler henüz sergilenememiş potansiyellerdir. Bu 

kapsamda birçok farklı fiziksel özelliği olan ağaç tabiat anıtı çerçevesinde değerlendirilebilir. 

Ekoturizm kapsamında sergilenemeyen ve az bilinen, tabiat anıtı veya aday, anıt ağaç veya 

aday birçok materyal bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Urla-Ova Mezarlığı’nda bulunan 

çam ağaçları, Tire-Sarılar Çeşmebaşı ve Subaşı mevkilerinde  bulunan çok sayıda büyük çaplı 

ve yaşlı çınar ağaçlarından oluşan meşcereler, Bayındır Kızıloba’daki Aslan Kavak isimli çınar 

ağacıdır. 

 

Kızıloba’da bulunan Çınar ağacının yaşı 1000’in üzerinde, dip çevresi ise 21 m civarında 

olup, çap olarak Türkiye’nin en büyük ağacı olarak bilinir. 

Aktif olmayan ekoturizm potansiyel alanlarının ortaya konmasında en etkili yol orman 

amenajmanı envanter çalışmaları kapsamnına alınmasıdır. 
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Haritalama: 

Korunan alanlar, alan taramasıyla ortaya çıkarılan statü ilan edilebilecek potansiyel alanlar 

ve ekoturizm bakımından yoğun alanlar Arc Gis yazılımları ile haritalandırılarak Ek 13,  Ek 14 

ve Ek 15’de sunulmuştur. Bu haritalar ileride yapılacak olan detaylı ekoturizm projeleri ve 

planlamalar için temel olarak kullanılabilir, gerektiğinde internet üzerinden arc map 

uygulamaları ile ekotursitlerin hizmetine sunulabilir.  

3.9. İlçelere Göre Ekoturizmin Gelişme Durumu  

Ekoturizm artan talep ve ekonomik yönleriyle bir sektör olarak karşımıza çıkmaya 

başlamıştır. Ekoturizmin bölgeye getirdiği hareketlilik yerel halk, turizm firmaları ve seyahat 

acenteleri için bir gelir kaynağına dönüşmüş durumdadır. Bunu farkeden yerel yönetimler 

bölgelerindeki ekoturizm sektörünü güçlendirme çalışmalarına yönelmişlerdir. Bu 

çalışmalar aynı zamanda ekoturizmin gelişmişlik durumunu da ortaya koymaktadır. Projeli 

ekoturizm çalışmalarının çoğalması, taleplerin belli bölgelere yoğunlaşması, tesisler ve 

sunumların kalitesi ekoturizmin gelişmekte olduğunu göstermektedir. 

İzmir iline bağlı bazı ilçelerin yerel yönetimleri veya mülki idareleri ilçe sınırlarında yapılan 

ekoturizm faaliyetleri ile ilgili projeler geliştirmişlerdir. Geliştirilen projeler genellikle sektör 

analizi potansiyel belirleme kapsamındadır (Tablo 21).  

Tablo 21. İlçe Yerel Yönetimleri ve Mülki İdarelerinin Ekoturizm Projeleri Özet Tablosu 

İlçe Proje Adı İçeriği 

Bergama Bergama’nın Ekoturizm Sektör 

Analizi 

Bergama ilçesinin ekoturizm potansiyeli 

araştırılmış, öneriler geliştirilmiştir. 

Buca Buca ilçesi Ekoturizm ve  

Kültür Turizmi Sektör Analizi 

Buca ilçesinin ekoturizm ve kültür turizmi 

potansiyelinin belirlenmesi için yapılan bir sektör 

analizidir. 

Çeşme/Alaçatı Bisikletle Alaçatı Bisiklet yolları ve parkurlarının planlanması ve 

yapımı.  

Güzelbahçe Güzelbahçe Ekoturizm Master 

Planı 

Payamlı, Çamlı, Küçükkaya köylerini içine alan ve 

bölgede ekoturizmin geliştirme olanakları üzerine 

çalışılmakta olan projelerden oluşmaktadır. 

Projeler henüz tasarım aşamasındadır. 

Narlıdere Narlıdere’de Ekoturizm, Sağlık 

ve Kültür Turizmi Sektör Analizi 

Narlıdere ilçesinin ekoturizm potansiyeli ve 

ekoturizm model planı ortaya konmuştur. 

Seferihisar Turizmde Ekonomik 

Markalaşma 

Sektör analizi yapılmıştır. 

Karaburun Karaburun’da Kırsal Turizmin 

Sektörel Analizi 

Sektör analizi yapılmıştır. 

Tablo 21 incelendiğinde; Buca, Narlıdere, Güzelbahçe, Karaburun, Bergama, Seferihisar, 

Çeşme/Alaçatı ilçelerinin projeli çalışmalardaki gayretleriyle öne çıktıkları gözlenmektedir.  
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Bazı ilçelerin ise festival turizmi ile ilgili önemli organizasyonları bulunmaktadır. Bu ilçeler 

ise Bayındır (Çiçek Festivali), Urla (Bağbozumu Festivali, Ot Festivali), Torbalı (Deve Güreşi, 

Rahvan At Yarışları, Uçurtma Şenliği), Çeşme/Alaçatı (Ot Festivali)’dır. 

3.10. Öncelikli Yatırım ve Planlama Alanları  

Ekoturizm ile ilgili STK’ların tercihleri, yerel yönetimler, orman işletme şefliklerinden gelen 

anket değerlendirmeleri sonucunda İzmir ilinde ekoturizm çeşitleri ve bölgeler 

listelenmiştir. Faaliyet yoğunluk frekansları ve anket sonuçları analiz edilerek Tablo 22 

hazırlanmıştır. Bu tabloda ekoturizm faaliyetlerine olan talep aşağıdan yukarıya doğru, 

ekoturizm bölgelerinin önceliği ve önemi ise sağdan sola doğru artmaktadır. Tablonun 

okunmasına göre, en fazla talep gören aktivite doğa yürüyüşü, bu aktivite için en fazla 

tercih edilen bölgeler ise 1. Derece önemli bölgeler sütununda yer alan ilçe ve bölgelerdir. 

Bu tablo kurumların yatırımlarında ve projelendirme çalışmalarında hedef gösterici 

niteliktedir.  Kurumların veya sektöre yatırım yapacakların bu tabloyu iyi etüd etmesi 

faydalı olacaktır. Bu tablonun tüm faaliyetler ve bölgeler için detaylı biçimi Ek 10’da 

verilmiştir. 

Tablo 22. İzmir İlindeki Ekoturizm Çeşitleri ve Önemli Bölgeler (Tablo Özeti) 

 

Bu çalışmanın hazırlanması sırasında İzmir ilinde doğa ile ilgili turizm faaliyetlerine yönelik 

pek çok yatırım veya Ar-GE projelerinin geliştirilebileceği ortaya çıkmıştır.  

Ekoturizmde öne çıkmış bölge ve köylerden gelişmekte olanlardan birkaçı pilot bölge olarak 

seçilmeli ve yatırımlar yapılmalıdır. Yatırımların geriye dönüşümü görünür hale getirilerek 

başka bölgelere model olması sağlanmalıdır.  
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Yerel halka yönelik anketlerle halkın bu konudaki destek talepleri ve çeşitleri 

değerlendirilmelidir. 

Çalışmada değerlendirilen anketler, ekoturizm alanlarında yapılan gözlemler ve proje 

ekibinin deneyimleri sonucunda ekoturizmi destekleyebilecek bazı ara öneriler şöyle 

sıralanabilir:  

1- Ekoturizm bölgelerindeki otantik pazarların desteklenmesi. 

2- Ekoturizm faaliyetlerinin yapıldığı alanlardaki orman köylerine OR-KÖY desteği 

sağlanması. 

3- İzmir civarında yaşayan yaban hayvanlarının envanterlerinin yapılması. 

4- Yöresel festivallerde ekoturizm etkinliklerine yer verilmesi. 

5- OGM tarafından rehabilitasyon sahası olarak ayrılan bozuk orman alanlarının 

ekoturizm açısından değerlendirilme yöntemlerinin araştırılması. 

6- Daha önce projeli olarak çalışılmış bölgelerde (Narlıdere, Güzelbahçe, Balçova, 

Karaburun vs.) ekoturizm modellerinin uygulama projelerine dönüştürülmesi. 

7- Bu çalışmanın işaret ettiği bölge ve alanların incelenerek yeni tabiat parkları, tabiat 

anıtları, yaban hayatı geliştirme sahalarının tespit edilerek ilan edilmesi. 

8- Yerel kalkınmada ekoturizm faaliyetlerinin sürükleyici rol oynamasına ilişkin yerel 

halka ekonomik katkı sağlayacak projeler yapılması. 

3.11. Mevzuat Geliştirme 

Bu çalışmada çıkan sonuçlar dikkate alındığında ekoturizm ile ilgili mevzuat geliştirilirken 

dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Ekoturizm alanları envanteri yapıldıktan sonra tescil edilmeli, bu alanlarda 

ekoturizm etkinliklerinin devamı garanti altına alınmalıdır. Bu alanlar, amenajman 

planlarında ve etüd proje çalışmalarında amaca uygun değerlendirilmelidir. Örneğin; 

yayla turizmine uygun alanlar kitlesel odun üretimi amacıyla değerlendirilmemelidir. 

 Ekoturizm ile ilişkili STK’lar mevzuat çalışmalarında birebir yer almalıdırlar. 

 Geliştirilen mevzuat diğer kanun ve yönetmelikler ile uyumlu olmalıdır. 

 Özel statülü alanlarda yapılabilecek ekoturizm çeşitleri için ayrıca alanın özelliğine 

göre özel şartlar belirlenmelidir. 

 Ekoturizm faaliyet alanları ile ilgili konu bazında yeni statüler belirlenmelidir. 

 Ekoturizm faaliyet alanlarının civarındaki yerleşim yerleri ve tarım alanlarındaki 

(kimyasal mücadele vb.) doğaya zararlı uygulamaları önleyici kısıtlar getirmelidir. 



 
 

153 
 

 Ekoturizm faaliyet alanlarında kullanılacak uyarı, tanıtım, bilgilendirme levhaları 

uluslar arası standartlara uygun olmalıdır. 

 Ekoturizm faaliyeti için kısıtlama getirilecek alanlar (tensil sahası, tohum meşceresi, 

araştırma deneme alanı, yaban hayatı koruma sahası (gerekliyse) vb.) 

belirlenmelidir. 

 Ekoturizm faaliyetinin yapıldığı alanlar genellikle korunan alanların (milli parkların, 

tabiat parkları, yaban hayatı geliştirme sahalarının, mesire yerlerinin, sulak alanların, 

vb.) içinde gerçekleşen bir faaliyettir. Bu sahalar için amacına uygun statüler 

verilerek ortak bir yönetim altında birleştirilmelidir. Yönetim planlarında ekoturizm 

faaliyetlerinin sınırları çizilmeli, ilgili maddeler ve hükümler konmalıdır. 

 Korunan alanlardaki faydalanma kriterleri ekoturizm amaçlarına göre 

düzenlenmelidir. Konulan kısıt ve yasaklar koruma ve faydalanmayı dengeler 

nitelikte olmalıdır. 

 Ekoturizm planlarının uygulamasında yerel otoritelerle ilgili bakanlıklar işbirliği 

içinde olmalıdır. İdari çelişkiler planların ve hükümlerin sağlıklı uygulanmasında 

olumsuz etki yaratmamalıdır. Ekoturizm ulusal öneme sahip, sürekliliği ve tutarlılığı 

olması gereken bir aktivitedir. 

 Ekoturizme konu olan her bölgenin hatta her ekoturizm faaliyetinin kendine özgü 

dinamikleri göz önüne alınmalıdır. Bölge bazında ekoturizm planlarında bilim 

adamları, yerel halk, sivil toplum kuruluşları, yerel idareciler ve özel sektör işbirliği 

içinde katılımcı bir yaklaşımla çalışılmalıdır. 

 Ekoturizm aktivitelerinde, ziyaret edilecek alana uygun uzman rehberliği 

sağlanmalıdır. Böylelikle katılımcıların doğal kaynakların farkında ve tarafında olması 

teşvik edilmelidir. 

 Uzman rehberin yanı sıra yerel rehberler de kullanılarak yerel halkın ekoturizm 

faaliyetlerine katılımı sağlanmalıdır. Bu amaçla yerel rehberliğin de mevzuat içinde 

yer alması faydalı olacaktır. 

 Ekotrizm yapılan alan hangi birimin yetki alanındaysa (OGM, DKMP, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, vb.) ilgili birim tarafından belirli periyotlarda taşıma kapasiteleri de 

dikkate alınarak izleme ve değerlendirme yapılmalıdır. Bu izleme ve 

değerlendirmenin objektif, bilimsel ve sayısal kriterleri olmalıdır. İzleme ve 

değerlendirme sonucunda sahanın yanlış kullanımı veya suistimali fark edildiğinde 

yasal yaptırımlarla düzeltilme yoluna gidilmelidir. İzleme ve değerlendirme ekibi 

farklı disiplinlerin uzmanlarından oluşmalıdır. Bunun için mevcut örgütsel yapının 

uzman eksikliğinin giderilmesi gereklidir. 
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 Bugüne kadar OGM mülkiyetinde olan ve özel statü verilmemiş, talebe konu, 

belediyeler ve kaymakamlıklarca da üzerinde modelleme çalışmaları yapılmış, çeşitli 

ekoturizm faaliyetleri için uygun alanlar ekoturizm teması ile işlenen Ekopark adı 

altında özel bir statüyle planlanıp işletilebilir. Ekopark olarak ilk defa bu çalışmanın 

içinde geçen alanların özelliği normalde korunan alan özelliği göstermeyen ancak 

yoğun ekoturizm talebine konu, ekoturizm amaçlı geliştirilebilir olan alanlardır. 

Ekopark adı altında planlanacak bu alanlarda birçok ekoturizm faaliyeti 

birleştirilebilir.  

 Milli Parklar Kanunu ve yönetmeliklerinde milli park ve tabiat parklarının devlet 

mülkiyetinde olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak ekoturizm bölgeleri birkaç 

köyü de içine alabilecek şekilde çok geniş alanları kapsayabilir. Bu nedenle 

ekoturizm amaçlı kullanılan ve planlaması bu amaca göre yapılacak alanların farklı 

bir statüde değerlendirilmesi gerekir. 

 Ekoturizm yapılan alanlar genellikle orman sayılan alanlar içinde yer alır. Orman 

alanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yönetimindedir. Bir bölgede ciddi anlamda 

bir ekoturizm faaliyeti bulunuyorsa, buradaki orman alanlarında yapılan planlamalar 

da bu amaca hizmet edecek biçimde yapılmalıdır. Gerektiğinde ekoturizm amacına 

uygun özel amenajman planları yürürlüğe konmalıdır. Eğer ekoturizm faaliyetleri 

özel statülü (milli park, tabiat parkı, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahası, sulak 

alan gibi) yerlerle ilişkili ise buralardaki zenginlikler doğal denge bozulmadan 

ekoturistlerin taleplerine sunulabilmelidir. Bunun için alana özel model planlama 

yöntemleri geliştirilmelidir. İleriye yönelik planlamalara temel oluşturması amacıyla 

potansiyel ekoturizm alanları orman amenajman planlarında belirtilmelidir.  

 Orman amenajman planlarında ekoturizm aktiviteleri değerlendirilmelidir. Eğer bir 

ekoturizm fonksiyonundan bahsedilecekse optimal kuruluşlar bu duruma göre 

yeniden değerlendirilmelidir. Eğer ormanlarda ekoturizm birinci fonksiyon ve 

işletme sınıfına adını veriyor ise fonksiyonel planlama gereği bakım müdahaleleri ve 

gençleştirme çalışmaları ekoturizm fonksiyonu göz önüne alınarak yapılmalıdır. 

 Ekoturizmin yoğun olduğu bölge veya illerde, eğer master planı da yapılmış ise bu 

faaliyetlerin takibi ve desteklenmesi için ayrı bir birim oluşturulmalıdır. 

4. İZMİR’DE EKOTURİZMİN GELECEĞİ 

4.1 Amaç, Hedef, Strateji ve Projeler 

Ekoturizmin planlı olarak geliştirilebilmesi için öncelikli amaçların ve bu amaçlara ulaşmak 

için sayısal hedeflerin olması gerekir. Amaçlara ulaşmada uygulanacak olan stratejiler ise 

projelerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlar. Adım adım gerçekleştirilen projeler 

ekoturizm sektörünü istenen seviyeye taşıyabilir.  
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İzmir ilinde ekoturizmin geliştirilmesi için önerilen amaç, hedef ve stratejilerin 

belirlenmesinde ağırlıklı olarak Bölüm 3.10’da verilen öncelikli yatırım ve planlama alanları 

için yapılan analizler esas alınmıştır.  

İlk defa 2001 yılındaki 8. Ulusal Kalkınma Planında yer alan ve bundan sonraki hükümetlerin 

programlarına da girmiş olan 2023 vizyonuna kadar ekoturizm alanında bazı hedeflere 

ulaşılabilir.  Önümüzdeki 10 yıllık süreç içinde gerçekleştirilebilecek amaç, hedef, strateji ve 

projeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Amaç 1: Milli park sayısını artırmak. 

Hedef 1: İzmir’e 2 milli park kazandırmak. 

Strateji 1: Efes-Meryemana Bölgesi ile Gediz Deltası Sulak Alanının milli park olabilecek 

kapasitede olduğu tahmin edilmektedir. Efes-Meryemana Bölgesinin aynı zamanda tarihi 

çekiciliklerinin olması bölgeyi farklı kılar. 

Gediz Deltası Sulak Alanı da barındırdığı kuş türleri ve konumu itibariyle milli park adayı 

olarak değerlendirmeye alınabilir. Ancak; Milli Parklar Yönetmeliği incelendiğinde bu alan 

ile ilgili bazı çekinceler göze çarpar. Bu yönetmelikte  bir alanın milli park olarak ilan 

edilebilmesi için “kaynak değerleri tahrip olmamış veya teknik ve idari müdahalelerle ıslah 

edilebilir durumda olması” şartı aranır. Gediz Deltasın’da tabii kaynak değerlerinden olan 

sazlıkların bir kısmı tarım arazisi ve tuz üretim sahasına dönüştürülmüştür. Kültürel kaynak 

değeri bulunan arkeolojik alanlardan moloz alınarak tuz tavaları yapılmış, alana ökaliptus ve 

kıbrıs akasyası dikilerek tabii kaynak değerleri zarar görmüştür. Bu bakımdan teknik ve idari 

olarak ıslah edilebilir olup olmadığı bilimsel incelemelerle ortaya konmalıdır. 

Kuş Cenneti’ndeki mevcut yaban hayatı koruma statüsü koruma yönünden daha güçlü bir 

statüdür. Milli park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan 

tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat 

parçalarını   ifade etmektedir. Dinlenme ve turizm alanı ifadesi bu alanın salt korunması 

bakımından riskli bir durumdur. Bu nedenle alanla ilgili verilecek kararların titizlikle 

irdelenmesi gerekmektedir. 

Proje: Önerilen alanlarla ilgili ön etüd ve envanter çalışmaları. 

Amaç 2: İzmir’deki tabiat parklarının sayısını artırmak. 

Hedef 2: Tabiat parkı sayısının 10’dan 20’ye çıkarılması.  

Strateji 2: Bornova-Gökdere Kanyonu, Narlıdere-Altınvadi (Alionbaşı Deresi), Bornova-

Yakaköy, Kemalpaşa-Dereköy, Kemalpaşa-Nazarköy-Nif Dağı, Karaburun Yarımadası, 

Menderes-Karacadağ, Ödemiş-Gölcük bölgeleri tabiat parkı adayı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu alanlara yakın olan mahalli idarelerle işbirliği içinde yöresel ekonomiye 

katkı sağlayabilecek kombine projeler hazırlanmalıdır.  

Proje: Önerilen alanlarla ilgili ön etüd, envanter ve fizibilite çalışmaları. 
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Amaç 3: Tabiat Anıtı sayısının artırılması ve mevcut tabiat anıtlarının restorasyonu. 

Hedef 3: Tabiat niteliğine sahip tüm doğa parçalarını tescillemek.  

Strateji 3: Bayındır-Kızıloba Aslankavak, Tire-Sarılar Çeşmebaşı Anıt Çınar Meşceresi, Tire-

Sarılar Subaşı Anıt Çınarları, Menemen Suuçan Şelalesi, Kemalpaşa Ansızca Kanyonu,’nu, bir 

bütün olarak Ovacık Yaşlı Kestanelerinin bulunduğu mesire yerindeki karışık meşcere birer 

tabiat anıtı adayıdır. Bu anıt adaylarının özellikleri kayda alınmalıdır. Yerel yönetimler diğer 

kurumlarla işbirliği yaparak sahip oldukları tabiat anıtları ile ilgili yöre turizmine katkı 

sağlayacak projeler geliştirmelidir. 

Proje 3.1: Kayda alınmamış tabiat anıtlarının envanteri. 

Proje 3.2: Bozulmaya yüz tutmuş tabiat anıtlarının restorasyonu.  

Proje 3.3: Tabiat anıtları için tanıtım projeleri. Tabiat anıtları için sunum ve çevre düzeni 

projeleri. 

Proje 3.4: Bugün için tabiat anıtı sayılmasa da bazı ağaçlar çap, boy, yaş bakımından sıradışı 

değerlere sahip olabilir. Bu ağaçların envanteri ve takibi yapılıp geleceğin tabiat anıtlarına 

bugünden sahip çıkılması gerekmektedir. Bu amaçla geleceğe bırakılabilecek korunmaya 

değer olan tabiat varlıklarının envanteri ve izleme projelerinin yapılması. 

Proje 3.5: İlgili alana ait ön etüd ve envanter projeleri. 

Amaç 4: Sulak Alanları korumak ve geliştirmek. 

Hedef 4: İzmir ilindeki Sulak Alanların korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla sulak 

alan yönetim planlarının yapılması ve sulak alan sayısının arttırılması. 

Strateji 4: İzmir ilindeki önemli sulak alanlardan yönetim planı çalışmaları henüz yapılmamış 

ve programa alınmamış olanların korunması ve ekoturizm açısından değerlendirilmesi 

amacıyla sulak alan yönetim planınlarının yapılması.  

Projeler : Belevi Gölü Sulak Alanı, Gebekirse Gölü, Gölcük Gölü Sulak Alanı, Bakırçay Nehri 

ve Deltası Sulak Alanı, Küçük Menderes Nehri ve Deltası Sulak Alanı, Yönetim Planlarının 

yapılması. Sulak alan sayısının artırılması amacıyla Aliağa Kuş Cenneti’nin Sulak Alan olarak 

tescili için gerekli çalışmaların yapılması. 

Amaç 5: Günübirlik piknik alanlarına olan ihtiyacı karşılamak. 

Hedef 5: Mesire yeri sayısını artırmak ve iyileştirmek. 

Strateji 5: İyileştirme çalışmaları için kurumlar arası işbirliğinin sağlanması. 

Projeler : İzmir ilinde mesire yerlerinin bugünkü ühtiyacı karşılayıp karşılamadığı, ileride 

ihtiyaç duyulacak mesire yeri sayısı ve kapasitesinin tahmin edilmesine yönelik  Ar-Ge 

projeleri. Mesire yeri olarak kullanılabilecek potansiyel alanların envanteri ve kayda 
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alınması (potansiyel tespiti). Mevcut mesire yerlerindeki optimal alan kullanımı ile ilgili 

projeler. 

Amaç 6: Av turizmini geliştirmek. 

Hedef 6.1: Av turizmini geliştirmek amacıyla devlet avlaklarının sayısının artırılması. 

Hedef 6.2: Avcılık dernekleri üyelerinin doğa bilincinin artırılması 

Strateji 6.1: Devlet avlaklarını ve örnek avlakları artırmak üzere çalışmalar yapılması. 

Proje 6.1: Oluşturulacak yeni avlaklarla ilgili ön etüd ve envanter projeleri. 

Proje 6.2: Avcı derneklerinin doğa ve ekoturizm konusunda bilinç düzeyinin artırılması 

amacıyla yapılacak eğitim projeleri. 

Amaç 7: Ekoturizm alanlarını fauna yönünden zenginleştirilmek. 

Hedef 7: Ekoturizm alanlarındaki tür çeşidini ve sayısını artırmak. 

Strateji 7: Faunanın zenginleştirilmesi için uygulama projelerinin hazırlanması. Ar-Ge 

projeleri için Ar-Ge kuruluşlarıyla işbirliği yapılması. 

Proje 7.1: Ekoturizm yapılan alanlara yaban hayvanı üretme istasyonlarında üretilen 

türlerin salınması projesi, İlgili istasyonlarla koordineli çalışmalar yapılarak alana uygun 

türlerin salımı yapılması. 

Proje 7.2: Ekoturizm alanlarında küçük grup ve kümeler halinde yabani meyveli orman 

ağaçlarının dikilmesi projesi. Proje ile ekoturizm alanlarındaki yaban hayvanlarının 

beslenmeleri sağlanmış olacaktır. Proje için OGM İşletme şeflikleri ve ağaçlandırma 

mühendislikleri ile işbirliği yapılması. 

Proje 7.3: Ekoturizm yapılan alanlarda kuş türlerinin davranışlarına uygun yuva 

modellerinin geliştirilmesi; 

Proje 7.4: Proje 7.3 ile geliştirilen yuvaların ekoturizm alanlarında bulunan ormanlara 

dağıtılması projesi; Bir uygulama projesi olup ekoturizm alanlarında kuş türlerinin 

üremelerini ve barınmalarını sağlaması ve yuvaların nerelere konuşlandırılacağı ve nasıl 

yerleştirileceği konusunda ilgili Ar-Ge kuruluşları ile çalışmalar yapılması. 

Proje 7.5: Ekoturizm alanlarındaki yaban hayvanlarına can suyu projesi; Su kıtlığı olan 

ekoturizm alanlarında yaban hayvanları için can suyu havuzları inşa edilmesi. Cansuyu 

havuzlarının yapım tekniği, suyun temini, havuzun yeri konularında Ar-Ge kuruluşlarıyla 

işbirliği yaparak ön çalışma yapılarak havuzların yerleştirilmesi. 

Proje 7.6: İzmir faunasının çıkarılması projesi; İzmir ilinde yaşayan tüm yaban hayvanlarının 

detaylı bilgileri bulunmamaktadır. Lokal çalışmaların birleştirilmesiyle İzmir faunası 

konusunda bilgi edinilmektedir. İzmir ili coğrafi sınırlarında yaşayan yaban hayvanlarının 
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yaşadıkları bölgeler, koruma statüsü ve görünürlük durumlarıyla ilgili bilgilerin üretilmesi. 

Proje Ar-Ge kuruluşları ve üniversitelerin işbirliği ile gerçekleştirilebilir. 

Amaç 8: Sportif olta balıkçılığını geliştirmek. 

Hedef 8: Sportif olta balıkçılığı yapılabilecek alanların sayısını artırmak. 

Strateji 8: Sportif olta balıkçılığı yapılabilecek yeni alanları ortaya çıkarmak. Sulu derelerin 

bazılarında doğal yapıyı bozmadan göletler ve bentler oluşturularak buralara balık salımı 

yapılabilir. Uygun olan yerlerde sportif olta balıkçılığı yapılırken aynı zamanda diğer 

faaliyetleri yapan ekoturistler için seyir zevki sağlanmış olur. Bu gölet ve bentlere doğal 

yapıya uygun tehlike riski taşımayan uygun ahşap köprüler yapılabilir. Ayrıca sportif olta 

balıkçılığı yapılabilecek göl ve akarsuların bir proje ile zenginleştirilmesi gerekmektedir. 

OGM İşletme şeflikleri ile koordinasyon yapılabilir.  

Projeler: Kemalpaşa ilçesi Ovacık, Kemalpaşa ilçesi Kayrak köyü ve Çatalköprü, Kemalpaşa 

ilçesi Yiğitler Barajı’nda, Ödemiş ilçesi Aktaş Barajı, Ödemiş ilçesi Bademli Barajı, Bergama 

ilçesi Çaltıkoru Barajı, Bergama ilçesi Yuntdağ Hacılar Göleti, Dikili ilçesi Yahşibeyli Göleti, 

Dikili ilçesi Harputlu Göleti, Bayındır ilçesi Arıkbaşı Gölet’lerinde sportif olta balıkçılığını 

geliştirmeye yönelik projeler. 

Amaç 9: Doğa yürüyüşü faaliyetlerini artırmak. 

Hedef 9: Doğa yürüyüş parkurlarında yürüyüşçülerin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin 

sağlanması. 

Strateji 9: Yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak ihtiyaçların belirlenmesi ve yatırım için 

koordinasyon yapılması. 

Projeler: İzmir ilinde en çok tercih edilen doğa yürüyüş parkurlarının belirlenerek katılımcı 

bir yaklaşımla bu alanlarda iyileştirme çalışmalarının yapılması. Bu kapsamda sahalarda 

gerekli alt yapı ve üst yapıların (merdiven, seyir terası, mola noktaları, vb.) tesisi için 

projeler. Yürüyüş parkur ve güzergahlarının taşıma kapasitelerinin belirlenmesi, izleme-

değerlendirme projeleri. 

Amaç 10: Dağcılık ve kaya tırmanışı faaliyetlerini artırmak. 

Hedef 10: Dağcılık ve kaya tırmanışı faaliyetini gerçekleştirenlerin ihtiyaç duyduğu alt yapı 

hizmetlerinin sağlanması. 

Strateji 10: Bu ekoturizm faaliyetleriyle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği. 

Projeler: Dağcılık ve kaya tırmanışı için elverişli alanların envanteri. Bornova-Gökdere 

Kanyonu’nda, Kemalpaşa-Ansızca Kanyonu, Dereköy, Mahmut Dağı ve Nif Dağı, Karşıyaka 

ilçesi Yamanlar Dağı, Ödemiş-Bozdağ ve Karaburun Yarımadasındaki elverişli alanların 

tanıtımı. 

Amaç 11: Kuş gözlemciliğini geliştirmek. 
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Hedef 11: Kuş gözlem kule sayısını artırmak. 

Strateji 11: Kuş gözlemi konusunda uzman araştırmacı bilim adamlarıyla iletişim kurarak 

sulak alanlara en uygun gözlem kuleleri için çalışmalar yapılmalıdır. Belgesel yapımcılarının 

bu alanlarda çalışması sağlanmalıdır. 

Projeler: Gebekirse Gölü Sulak Alanı, Belevi Gölü Sulak Alanı, Gölcük Gölü Sulak Alanı, 

Karagöl Sulak Alanı, Küçük Menderes Nehri ve Deltası Sulak Alanı, Bakırçay Nehri ve Deltası 

Sulak Alanı, Alaçatı Kıyı Ekosistemi Sulak Alanlarında kuş gözlemi için olanakların 

geliştirilmesi projeleri. 

Amaç 12: Yayla turizmini geliştirmek. 

Hedef 12: Yayla turizmi için elverişli alanların belirlenmesi ve geliştirilmesi. 

Strateji 12: Yayla turizmi yapılabilecek alanların tanıtımının yapılması, yerel yönetimler, 

üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanarak yayla turizmini geliştirecek 

projeler için işbirliği. 

Projeler: Ödemiş-Gölcük, Bergama- Kozak, Buca- Kırıklar, Bayındır ilçesi Alankıyı ve Hisarlık, 

Ödemiş ilçesi Boşova-Çamyayla alanlarının ekoturizm amaçlı tanıtım ve kullanım projeleri. 

Amaç 13: Atlı doğa yürüyüşünü geliştirmek. 

Hedef 13:  İzmir ilinde atlı doğa yürüyüşü yapılabilecek alanların tespiti ve geliştirilmesi. 

Strateji 13: Atlı doğa yürüyüşü yapılabilecek alanların tanıtımın yapılması, yerel yönetimler, 

üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanarak atlı doğa yürüyüşünü 

geliştirecek projelerin yapılmasını sağlamak. 

Projeler: Buca ilçesi Kırıklar-Kaynaklar-Karaağaç-Belenbaşı, Kemalpaşa ilçesi Ansızca 

Kanyonu, Nazarköy, Dereköy ve Mahmut Dağı ve Nif Dağı, Ödemiş ilçesi Bademli ile Birgi 

beldesi ve Gölcük Yaylası, Menderes ilçesi Deliömerli-Yeniköy ve Karacadağ, Narlıdere ilçesi 

Altınvadi (Alionbaşı), Bergama ilçesi Kozak Yaylası, için tanıtım ve kullanım projeleri. 

Amaç 14: Bisiklet turizmini geliştirmek. 

Hedef 14: İzmir ilindeki bisiklet parkurlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi. 

Strateji 14: Bisiklet turizmi yapılabilecek alanların tanıtımın yapılması, yerel yönetimler, 

üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanarak bisiklet turizmini geliştirecek 

projelerin yapılmasını sağlamak. Uygun olan güzergahlarda yarışmalar ve turlar 

düzenlemek. 

Projeler: Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi-Payamlı-Küçükkaya-Çamlı, Karşıyaka ilçesi 

Yamanlar Dağı, Buca ilçesi Kırıklar-Kaynaklar-Karaağaç-Belenbaşı, Kemalpaşa ilçesi Ansızca 

Kanyonu, Dereköy ve Mahmut Dağı, Ödemiş ilçesi Bademli-Birgi Beldesi, Bozdağ  ve Gölcük 

Yaylası, Menderes ilçesi Deliömerli-Yeniköy ve Karacadağ, Karaburun Yarımadası, Narlıdere 

ilçesi Altınvadi (Alionbaşı) güzergahlarında tanıtım ve kullanım projeleri.  
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Amaç 15: Yamaç paraşütü sporunu geliştirmek. 

Hedef 15: İzmir ilinde yamaç paraşütü yapılabilecek alanların belirlenmesi ve iyileştirilmesi.  

Strateji 15: Yamaç paraşütü yapılabilecek alanların tanıtımının yapılması, yerel yönetimler, 

üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanarak yamaç paraşütü faaliyetinin 

gerçekleştirilmesine ilişkin projelerin yapılması. 

Projeler : Ödemiş ilçesi Bademli ve Bozdağ, Selçuk ilçesi Boncuk Dağı, Güzelbahçe ilçesi 

Çamlı Köyü, Menderes ilçesi Karacadağ, Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı bölgelerinde tanıtım 

ve kullanım projeleri.  

Amaç 16: Kamp-karavan turizmini geliştirmek. 

Hedef 16: İzmir ilinde kamp-karavan turizmi yapılabilecek alanların tespiti ve iyileştirilmesi.  

Strateji 16: Kamp-karavan turizmi yapılabilecek alanların tanıtımının yapılması, yerel 

yönetimler, üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanarak kamp-karavan 

turizmini geliştirecek projelerin yapılmasına destek verilmelidir. 

Projeler: Bornova ilçesi Gökdere Kanyonu, Buca ilçesi Kırıklar-Kaynaklar, Kemalpaşa ilçesi 

Ansızca Kanyonu, Nazarköy ve Nif Dağı, Ödemiş ilçesi Bozdağ, Bademli Beldesi ve Gölcük 

Yaylası, Menderes ilçesi Deliömerli-Yeniköy ve Karacadağ, Karşıyaka ilçesi Yamanlar-

Karagöl, Güzelbahçe ilçesi Payamlı-Küçükkaya-Çamlı bölgelerinin-kamp karavan turizmi 

bakımından uygunluğu araştırılmalıdır. Ayrıca mevcut mesire alanları ve tabiat parklarındaki 

olanaklar projelerle dğerlendirilmelidir.  

Amaç 17: Yön bulma (oryantiring) faaliyetini geliştirmek. 

Hedef 17: İzmir ilinde yön bulma (oryantiring) yapılabilecek alanların tespiti ve 

geliştirilmesi.  

Strateji 17: Yön bulma (oryantiring) faaliyeti yapılabilecek alanların tespiti ve 

projelendirilmesi için ilgili uzmanlarla irtibat ve koordinasyonun sağlanması.  

Projeler: Menderes ilçesi Çatalca ve Karacadağ, Güzelbahçe ilçesi Payamlı-Küçükkaya-

Çamlı, Foça ilçesi Ilıpınar-Kozbeyli, bölgelerinin projeli olarak değerlendirilmesi.  

Amaç 18: Foto safari faaliyetlerini geliştirmek. 

Hedef 18: İzmir ilinde foto safari yapılabilecek alanların tespiti ve geliştirilmesi.  

Strateji 18: Tespit edilen alanlardaki flora ve faunanın tanıtımı için sivil toplum ve medya 

kuruluşları ile işbirliği yapılmalıdır. 

Foto safari yapılabilecek bölgeler: Kemalpaşa İlçesi Ansızca Kanyonu, Nazarköy ve Nif Dağı, 

Ödemiş ilçesi Birgi, Bozdağ, Gölcük, Bademli, Kayaköy, Hamamköy, Lübbey, Günlüce 

(Hypaipa), Kemer, Yılanlı, Bayındır ilçesi Ovacık, Tire ilçesi Güme Dağları, Başköy Dağları, 

Kaplan Dağları, Karaburun Yarımadası, Selçuk ilçesi Şirince, Narlıdere-Altınvadi. 
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Amaç 19: İzcilik faaliyetlerini geliştirmek. 

Hedef 19: Genç nesillere doğa ve çevre bilincinin verilmesi. 

Strateji 19: Bugünün öğrencileri geleceğin yöneticileri olacaktır. Gelecekte yaşadığımız 

dünya onlar tarafından planlanacaktır. Bu sebeple gençlere doğa ve çevre bilincinin 

verilmesi son derece önemlidir. Okullar ile işbirliği yapılarak izcilik faaliyetleri Orman Haftası 

ile ilişkilendirilmelidir. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan izci gruplarına doğa ve çevre ile ilgili 

eğitimler verilmelidir. İzci gruplarında eğitilen bireylerin bilgi ve deneyimlerini kendi 

okullarında diğer arkadaşlarıyla paylaşması sağlanmalıdır. 

Projeler: Ekoturizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bir tabiat parkında her yıl yılın belli 

dönemlerinde düzenli olarak eğitimin verilebileceği bir izcilik ya da ekoturizm okulu projesi. 

İzcilik faaliyetleri için alanlar: Ödemiş Bozdağ ve Gölcük Yaylası, Karşıyaka Yamanlar Dağı, 

Kemalpaşa Nazarköy-Dereköy ve Mahmut Dağı, Menderes ilçesi Karacadağ. 

Amaç 20: Botanik turizmini geliştirmek. 

Hedef 20: İzmir ilinde botanik turizmi yapılabilecek alanların tespiti ve geliştirilmesi.  

Strateji 20: Yerel yönetimler, üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanarak 

botanik turizmini geliştirecek projelerin yapılmasını sağlamak. 

Projeler: Kemalpaşa Ovacık, Ödemiş ilçesi Bozdağ-Gölcük, Kemalpaşa ilçesi Nif Dağı ve 

Mahmut Dağı, Tire ilçesi Güme Dağı bölgelerinde botanik turizmine yönelik projeler. 

Amaç 21: Yaban hayatı (fauna) gözlemciliğini geliştirmek. 

Hedef 21: Fauna gözlemciliği yapılabilecek alanlarda envanter çalışması ve alanların 

geliştirilmesi. 

Strateji 21: Yaban hayatı (fauna) gözlemciliği yapılabilecek alanların tanıtımın yapılması, 

yerel yönetimler, üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanarak Yaban 

Hayatı (Fauna) Gözlemciliğini geliştirecek projelerin yapılmasını sağlamak. 

Projeler: Sulak alanlar, Bayındır ilçesi Ovacık, Nazarköy ve Nif Dağı, Ödemiş ilçesi Bozdağ ve 

Gölcük, Tire ilçesi Güme Dağı, Menderes ilçesi Karacadağ, Narlıdere ilçesi Altınvadi 

(Alionbaşı Deresi) bölgelerinde fauna gözlemciliğine yönelik projeler. Belgesel projeleri için 

altyapı oluşturulması. 

Amaç 22: Agro turizmi geliştirmek. 

Hedef 22: İzmir ilinde agro turizmi yapılabilecek alanların envanteri ve geliştirilmesi.  

Strateji 22: Yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak yerel halkın bilinçlendirilmesi. 

Projeler: Urla ilçesi ve köyleri, Ödemiş ilçesi Bademli beldesi, Belenbaşı, Kaynaklar, Kırıklar 

ve Karaağaç köyleri, Karaburun ilçesi ve köyleri, Selçuk İlçesi Şirince Köyü, Kemalpaşa 

köyleri için agroturizm destekleme projeleri. 
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Amaç 23: Korunan alanlarda doğal yaşamın zarar görmesini önlemek. 

Hedef 23: Tüm korunan alanlar için yönetim planlarının yapılması ve uygulanması. 

Strateji 23: Ar-Ge kuruluşlarıyla işbirliği yaplarak alana özel planların yapılması.  

Amaç 24: Ekoturizmin bilinçli yapılmasını sağlamak.  

Hedef 24: Doğal alanlardaki fauna ve floranın ekoturizm faaliyetlerinden zarar görmesini 

engellemek. 

Strateji 24: Ekoturizm faaliyetlerinde rehberlik yapacak rehberlerin eğitilmesi. 

Amaç 25: Yerel halkı ekoturizm konusunda bilinçlendirmek.  

Hedef 25: Ekoturizmin amaçlarından birisi olan yerel ekonomiye katkının sağlanması. 

Strateji 25: Yerel halka yönelik bilinçlendirme toplantıları organize etmek. Pilot bölge ve 

köy seçimleriyle örnek uygulamalar yaparak bu uygulamaları diğer yörelere yaymak. 

Amaç 26: Yerel yönetimlerin hazırladığı ekoturizm projelerini hayata geçirmek. 

Hedef 26: Yerel ekonomiye katkı. 

Strateji 26: Öncelikli bölgelerden başlayarak pilot projelerin uygulanması için teknik destek 

ve görev alanı dahilinde yatırımların yapılması. 

Amaç 27: Ekoturizmi tanıtmak. 

Hedef 27: Yerel ve ulusal televizyon kanallarında yılda en az iki defa ekoturizm konusunda 

program ve söyleşiler yapmak. 

Strateji 27: İlgili televizyon kanal yöneticileriyle koordinasyon ve işbirliği. Ekoturizm yapılan 

alanların özelliklerini, hangi ekoturizm çeşitlerinin nerelerde yapılabileceğini, bu alanlardaki 

olanakları bir veritabanı hazırlayarak web üzerinden interaktif olarak paylaşmak doğa 

turizmine olan ilgiyi artıracaktır. Bu konu ile ilgili coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılarak bir 

proje geliştirmek mümkündür. 

Amaç 28:  Ekoturizm faaliyetlerinin bütünleştirilmesi. 

Hedef 29: Aynı alanda yapılabilen farklı ekoturizm faaliyetlerinin bütünleştirilmesi. 

Strateji 29: Ekoturizm alanlarından optimal faydalanmanın sağlanması için ekoturizm 

faaliyeti çeşidi fazla olan alanlardaki yatırım ve hizmetlerin öncelikli olarak  desteklenmesi. 

Amaç 30:  Diğer turizm alanlarından ekoturizm alanlarına yönlendirme. 

Hedef 30: Aynı alanda yapılabilen farklı ekoturizm faaliyetlerinin bütünleştirilmesi. 

Strateji 30: Özellikle deniz ve güneş için ülkemize gelen, vakitlerini sadece otelde geçiren 

yabancı turistleri ekoturizm alanlarına yönlendirecek alternatifler geliştirilmesi. 
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Kruvaziyerler ile İzmir’e gelen turistlere sunulabilecek günübirlik ve kısa süreli ekoturizm 

faaliyeti alternatifleri  için çalışmalar yapılması. 

4.2. Başarı Ölçütleri 

Başarı, stratejilerin uygulanabilmesi, hedeflerin tutması ve sonuç olarak amaçlara ulaşılması 

ile gelecektir. Bu çalışmada önerilen amaç hedef ve stratejiler; masterplan, stratejik plan ve 

eylem planlarıyla uygulamaya geçirilerek, ara yoklamalarla denetlenebilir. 

Sektörün gelişmesi projeler bazında olmalıdır. Sektörün gelişmesini sağlamak amacıyla 

teorik olarak birçok proje üretilse de eldeki olanaklar ölçüsünde bu projelerin 

önceliklendirilmesi ve gruplandırılması gerekir. Projeler öncelik sırasına göre hayata 

geçirilmeli ve bir proje grubu bitirilmeden diğerine geçilmemelidir. Hazırlanacak projelerde 

altyapıyı oluşturan ve fizibilitesi yapılmış projeler öncelikli olarak değerlendirilmelidir. 

Ekoturizm yönetimi amaçlı hazırlanan planlar zaman zaman ara değerlendirmelerle kontrol 

edilerek günün koşullarına ve bilimsel gelişmelere uyup uymadığı denetlenmeli ve günün 

koşullarına ve bilimsel gelişmelere göre belirli periyotlarla yenilenmelidir. 

Ekoturizm faaliyetleri çevre bilincinin topluma yayılmasını sağlarken diğer ticari sektörler 

için de gelir getirici özelliklere sahiptir. Ulaşım, otelcilik, yemek, giyim, sinema televizyon,   

eğlence gibi birçok sektörü destekleyici özelliklere sahiptir. Ekoturizm sektörünün geliştiği 

bir bölgede diğer sektörlerde de bir gelişmenin görülmesi olağandır. 

4.3. GZTF Analizi  

Ekoturizmi bir sektör olarak düşündüğümüzde İzmir ili için geliştirilebilirliği test edilebilir. 

Bu gibi analizlerde GZTF yada diğer adıyla SWOT analizi kullanılmaktadır. GZTF analizleri 

dört başlık altında konuyu inceler. Bunlar sektörü destekleyen güçlü yönler, sektörün zayıf 

yönleri, sektörün gelişmesi için fırsatlar ve sektörün gelişmesini tehdit eden unsurların 

ortaya konmasıdır. Böylece yatırımlar bir ön değerlendirmeye tabi tutularak doğru 

adımların atılması sağlanır. 

İzmir ilinde ekoturizmin gelişebilirliği GZTF analizi ile değerlendirilmiştir. Doğa turizminin 

geliştirilebilmesi için güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler Tablo 23’de 

özetlenmiştir. 
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Tablo 23. GZTF Analiz Tablosu 

GÜÇLÜ YÖNLER FIRSATLAR 

 İzmir ilinin zengin tarihi ve kültürel birikimi 

 Flora ve fauna zenginliği 

 Halkın doğa turizmine olan ilgisinin ve 

doğa sevgisinin yüksek olması 

 İzmir’de turizm sektörünün gelişmeye açık 

olması 

 İzmir ilindeki potansiyel ekoturizm 

alanlarının zenginliği 

 Kalkınma ajanslarının ekoturizm 

projelerini desteklemesi 

 STK’ların doğa turizmine yönelik 

talepleri 

 Kruvaziyer turlarının olması 

 Otantik ürünler ve pazarların bulunması 

ZAYIF YÖNLER TEHDİTLER 

 ekoturizm bölgelerindeki köylü profilinin 

çekingenliği ve bilgi eksikliği 

 Köylülerin devletin mali olanaklarını 

kullanmada deneyimsiz ve çekingen 

olmaları 

 Kurumların ekoturizm konusunda personel 

ve mevzuat olarak henüz güçlü bir yapıya 

ulaşmaması 

 Yeterli uzman olmaması 

 Ekoturizm faaliyetlerinin çok geniş bir 

alanda dağılım göstermesi planlamayı 

güçleştirmektedir. 

 Ekoturizm kapasitesinin dışarıdan (yerel 

halkın dışında) gelen yatırımcılar 

tarafından kullanılması 

 Ekoturizm amaçlı kullanılan alanların 

doğayı tahrip edici talepler nedeniyle 

baskı altında olması 

 Doğal alanlara insan baskısının artması 

 Alanlarda ekoturizm amacına uygun 

olmayan farklı arazi kullanım taleplerinin 

olması. 
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4.4. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma, İzmir’de ekoturizmin geliştirilmesi için bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. 

Çalışma, kurumların planlama ve yatırım programlarında başvurabilecekleri bir kaynak 

niteliği taşımasının yanında, ekoturistler için de ekoturizm alanlarını tanımaya yönelik 

bilgiler içerir.  

Ekoturizm; sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimleri ve ilgili birçok kamu kurum ve 

kuruluşu ilgilendiren bir turizm çeşididir. Bu yüzden sivil toplum kuruluşları, belediyeler, 

kaymakamlıklar, kültür ve turizm kurumları ile işbirliğini zorunlu kılar. Bu kurum ve 

kuruluşlarla birlikte yapılacak organizasyonlar, toplantılar, seminerler, sempozyumlarda 

kurumun ekoturizm ile olan ilişkisi ve bakış açısı iyi anlatılmalıdır. Bu toplantı ve 

organizasyonlar aynı zamanda doğa severleri bilgilendirmek ve sorumlu bir turizm 

yapılmasını sağlamak bakımından önemlidir. 

Doğa turizmine yönelik projeler birçok finans kuruluşları tarafından desteklenen projelerdir. 

IZKA, TUBITAK gibi kuruluşlar için projeler geliştirilerek yatırımlar ve araştırmalar için 

kaynak yaratmak izlenecek politikalar arasında yer alır. 

Yeni projeler geliştirmek ve uygulamak bakımından Ar-Ge kuruluşlarıyla ve üniversitelerle 

işbirliği içinde hareket etmek amaçlara ulaşılmasını hızlandıracaktır. Ar-Ge kuruluşlarından 

yurt dışındaki ve yurt içindeki gelişmelerin öğrenilip paylaşılması bu konuda çalışan kamu 

personelinin uzmanlaşması bakımından önemlidir.  

Yapılan proje ve hizmetlerin tanıtımı, yapılan harcamaların geri dönüşümünü sağlamak 

bakımından önemlidir. Bu sebeple zaman zaman basın ve medyaya açıklamalarda 

bulunmak toplumu bilgilendirmek gerekir. 

Ekoturizme yurt dışından da talep gelmesini sağlamak gerekmektedir. Bu amaçla İzmir ili 

içinde yapılan projelerin yurt dışında sunulması ve tanıtımının yapılması önemlidir. 

İzmir ilindeki ekoturizm faaliyet alanları ve ekoturizm değerlerinin EXPO ve İzmir 

Enternasyonal Fuarları gibi uluslar arası etkinliklerde tanıtımı yapılmalı, faaliyet 

programlarına alınmalıdır. 

Tanıtım için en güçlü yöntem görsel medya araçlarıdır. Bu bakımdan materyal bulunan 

alanlarda belgesel çekimleri yapmak veya belgesel çekimlerine destek vermek önemli bir 

tanıtım yöntemidir. 

Son yıllarda reklam ve tanıtımda en iyi yol internet kanalıyla yapılmaktadır. İzmir ilinin doğal 

değerleri konusunda sıkça makale, bildiri ve başkaca yayın yapılarak internet ortamında 

paylaşılmasını sağlamak gerekmektedir. Özellikle yabancı dilde yapılacak yayınlar iyi bir 

tanıtım sağlayacaktır. İzmir’in doğal değerleri hakkındaki yayın sayısını artırmak için bilim 

adamlarını çekebilecek, sempozyum ve seminerler düzenlemek iyi bir yöntemdir. Yapılacak 
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bu seminer ve toplantılara yabancı araştırmacı ve bilim adamlarının katılımının sağlanması 

gerekmektedir. 

Ekoturizm için orman alanlarından faydalanılmasında yerel halkın görüşlerinin alınması, 

doğal değerlerin korunması ve sahiplenilmesi bakımından önem arz etmektedir. Halkın 

düşüncelerinin mevzuata yansıması mevzuatın daha kolay uygulanmasını sağlayacaktır. 

STK’ların deneyimleri ve önerileri önemlidir. Doğa turizminde kullanılan alanların ve 

faaliyetlerin yönetimi konusundaki mevzuat eksikliklerinin giderilmesinde STK’larla işbirliği 

yapılmalıdır. Bu amaçla ilgili kuruluşlarla zaman zaman toplantılar yaparak mevzuatı 

geliştirmekle görevli organlara raporlar sunmak yararlı olacaktır.  

Ekoturizmin en önemli segmentlerinden birisi yerel arzdır. Yöresel kültür ve fabrikasyon 

olmayan yöresel üretimlerin tanıtımları yerel yönetimlerin katılacağı projelerle 

desteklenmelidir. 

Korunan alanlar ekoturizm bakımından önemlidir. Bu alanlar bulundukları bölgenin 

ekoturizm değerini yükseltirler. Ancak bazı korunan alanların fiili durumlarının yasal ve 

bilimsel tanımlarına uymadığı gözlenmektedir. Çalışmada bu durum özel olarak kritik 

edilmese de; korunan alanlara ait statülerin yeniden değerlendirilerek bir sınıflandırmaya 

tabi tutulması kaçınılmazdır. 

Bu çalışmada İzmir’de ekoturizmin geliştirilmesi için genel olarak amaç, hedef ve stratejiler 

belirlenmiş olsa da, her kuruma ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Yine 

ekotturizm bakımından önemli, statü verilmiş ve yönetime tabi alanlara ait özel planlarda 

ekoturizm faktörü göz ardı edilmemelidir. Kurumların kendi yapacakları stratejik plan, 

master plan, eylem planlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda istenen 

hedeflere ulaşılabilecektir. 

Ekoturizm’in geliştirilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işbirliği son derece önemlidir. Yine taşrada Valilikler ve 

kaymakamlıklar ile yerel yönetimlerini şbirliği faydalı projelerin hayata geçirilmesi 

bakımından önemlidir. 

İleride yapılacak yeni çalışmalarda, burada görülen eksikliklerin de tamamlanmasıyla daha 

başarılı sonuçlar almak mümkündür. 



 
 

167 
 

KAYNAKLAR 

Anonim 1, 2009; İzmir İl Özel İdaresi 2010-2014 Stratejik Planı 

Anonim 2, 2009; İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İzmir İlinin İklim Durumu Raporu 

Anonim 3, 2012; İzmir Valiliği, İzmir İl Brifingi. 

Anonim 4, 2002; Queensland Ecoturism Plan, Ecoturism Plan 2003-2009, Ministryof 

Tourism, Australia. 

Anonim 5, 2002; Arobuko-Sokoke Plan, Strategic Forest Management Plan 2002-20027, 

ministry of Environment and Natural Resources Forest Department, Kenya. 

Anonim 6, 2010; Türkiye Ormancılar Derneği Ekoturizm Grubu Orman Ekosistemlerinde 

Ekoturizm Çalıştayı, 20-22 Mayıs 2010, Ankara. 

Anonim 7, 2007; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 

2007-20013, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Yayın No: 3085, ISBN 978-975-17-3260-6. 

Anonim 8, 2010; İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Bölge Planı 2010-2013. 

Anonim 9, 2010; İzmir’in Mağaraları, Ege Mağara  Araştırma ve Koruma Derneği (EGEMAK) 

Yayını. 

Anonim 10, 2009; İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çevre Durum Raporu. 

Anonim 11, 2012; Bergama Meslek yüksek Okulu, Bergama’nın Ekoturizm Sektör Analizi. 

Anonim 12, 2011; Ege Orman Vakfı; Menderes-Efemçukuru-Çatalca ve Bornova Karagöl-

Kayadibi  Köyleri” Adım Adım Ekoturizm Projesi. 

Akpınar, E., Bulut,Y.2010; Ülkemizde Alternatif Turizm Bir Dalı Olan Ekoturizm Çeşitlerinin 

Bölgelere Göre Dağılımı Ve Uygulama Alanları, III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi.   

Altan Ş., 2006; Türkiye'de Eko-Turizm Uygulamaları ve Ekonomiye Katkıları, Niğde  

Üniversitesi SBE,  İktisat ABD, Yüksek Lisans Tezi. 

Avcıkurt, C., Alpar, Ö., 2003; Turizmin Bölgesel Ekonomik Kalkınmadaki Rolü ve Eğridir 

İlçesi Örneği. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 44, No: 522, Haziran.  

Baykal ve Diğ. 2011; Narlıdere’de Ekoturizm, Sağlık Turizmi ve Kültür Turizmi Sektör Analizi, 

Narlıdere Kaymakamlığı.  

Budhatoki N., and Jackson R., 2002; A Survey of Kathmandu-based Trekking Agencies 

Market Opportunities for Linking Community-Based Ecotourism With the  Conservation of 

Snow Leopard in the Annapurna Conservation Area, Kathmandu. 

Çubuk, M., 1996; Sürdürülebilir Turizm, Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım”,Türkiye’de 

19. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu. 

Demir C., Çevirgen A., 2006; Turizm ve Çevre Yönetimi. Gazi Kitabevi, s. 188, Ankara. 



 
 

168 
 

KAYNAKLAR (devam) 

Emekli G., 1998;  İzmir Turizminin Bugünkü Yapısı Geleceği ve Sorunları, Ege Coğrafya 

Dergisi, Sayı:10. 

Erdoğan N., 2005; Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 20 (1). 

Erdoğan N., 2008; Ekoturizm ve Doğa Temelli Turizmin Geldikleri Noktadaki Kavramsal 

Çerçeve, http://www.ekoturizmgrubu.org/makale/nazmiye.htm, Ziyaret Tarihi: 13.04.2012. 

Erol, U, E., 2009; Commercial Dialog Scopes: GOLF FIELDS. International Davraz Congress 

on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, 24-27 

September 2009, Isparta. 

Gülez S., 1993; “Korunan Alanlar ve Turizm”, I. Ormancılık Şurası Tebliğler ve Ön Çalışma 

Grubu Raporları Cilt I, Seri No: 13, Yayın No: 006, Ankara. 

Hatipoğlu M., 2012; Süstaşlarının Turizme Ve Yöresel Ekonomiye Katkısı, Buca Belediyesi, 

Buca İlçesinin Ekoturizm ve Kültür Turizmi Sektör Analizi Projesi Çalıştayı, İzmir. 

İslamoğlu M., 2006; Golf ile Yeşile Koşun! (H. Pala, Röportajı Yapan) ACME. 

Kuter H., Ünal E., 2009;  Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve 

Sosyo-Kültürel Etkileri, Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 9 (2): 146-156. 

Selimoğlu, Ö., 2004; Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, İstanbul Ticaret Odası, Etüt ve 

Araştırma Şubesi Yayınları. 

OK K., 2008; Türkiye Ormancılık Sektörü Açısından Ekoturizm, TODEG Makaleleri.  

Sevgi, C., 1998; Kentleşme sürecinde İzmir ve Gecekondular, İzmir Konak Belediyesi kültür 

Hizmetleri Yayınları, İzmir. 

Timur, A., Baykal F., Emekli G., 2009; İzmir Ekoturizm Güzergahları, Ege Turizm Derneği 

Yayını. 

Wood, M., E., 2002; Ecotourism: Principles&Policies for Sustainability, UNEP Publications, 

ISBN: 92-807-2064-3. 

Yılmaz E., Ok K., OKAN T., 2004; Ekoturizm Planlamasında Katılımcı Yaklaşımla Etkinlik 

Seçimi, Cehennemdere Vadisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 237 ISSN:1300-7912, 

DOA Yayın No: 30. 

Yürik, E.Ö., 2002; Turizmin Geleceği: Ekoturizm, Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı 

500:68-71. 

 

 

 

http://www.ekoturizmgrubu.org/makale/nazmiye.htm


 
 

169 
 

İNTERNET KAYNAKLARI 

Web 1; http://www.izmir.gov.tr, Ziyaret tarihi: 05.03.2012. 

Web 2; http://www.nifolympos.com, Ziyaret tarihi: 06.03.2012. 

Web 3; http://www.izmir.cevreorman.gov.tr,  Ziyaret Tarihi 16.03.2012. 

Web 4; http://www.ogm.gov.tr, Ziyaret Tarihi 16.03.2012. 

Web 5; http://www.turkherb.ibu.edu.tr, Ziyaret Tarihi: 25.04.2012. 

Web 6; http://www.tuik.gov.tr, Ziyaret Tarihi: 22.03.2012. 

Web 7: http://www.kgm.gov.tr, Ziyaret Tarihi: 23.03.2012. 

Web 8; http://www.izmirkulturturizm.gov.tr, Ziyaret Tarihi: 10.12.2012. 

Web 9; http://www.kulturvarliklari.gov.tr, Ziyaret Tarihi: 11.04.2012. 

Web 10; http//www.http://skpo.izmir.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 20.03.2012. 

Web 11; http://www.ecotourism.org, Ziyaret Tarihi: 26.03.2012. 

Web 12; http://www. unwto.org, Ziyaret Tarihi: 25.04.2012. 

Web 13; http://www.world-tourism.org, Ziyaret Tarihi: 25.04.2012. 

Web 14; http://www.izcim.org, Ziyaret Tarihi: 21.04.2012. 

Web 15; http://www.igk.org.tr, Ziyaret Tarihi: 21.04.2012. 

Web 16; http://www.baka.org.tr, Ziyaret Tarihi: 22.04.2012. 

Web 17; http://www.gemoloji.host.sk, Ziyaret Tarihi: 25.04.2012. 

Web 18; http://www.ekoturizmdernegi.org, Ziyaret Tarihi: 26.04.2012. 

Web 19; http://www.ecotravel.org, Ziyaret Tarihi: 26.04.2012. 

Web 20; http://www.amtave.com,  Ziyaret Tarihi: 26.04.2012. 

Web 21; http://www.greenglobe21.com, Ziyaret Tarihi: 26.04.2012. 

Web 22; http://www.bugday.org, Ziyaret Tarihi: 27.04.2012. 

Web 23; http://www.ecotourismconference.org,  Ziyaret Tarihi: 26.04.2012. 

Web 24; http://www.kultur.gov.tr, Ziyaret Tarihi: 29.04.2012. 

Web 25; http://www.milliparklar.gov.tr, Ziyaret Tarihi: 30.04.2012. 

Web 26; http://www.tatiyeri1.com, Ziyaret Tarihi: 29.04.2012. 

Web 27; http://www.birdunyabilgi.net, Ziyaret Tarihi: 29.04.2012. 

Web 28; http://www.tursab.org.tr, Ziyaret Tarihi: 29.04.2012. 



 
 

170 
 

İNTERNET KAYNAKLARI (devam) 

Web 29; http://www.gozlemci.net, Ziyaret Tarihi: 30.04.2012. 

Web 30; http://www.buca.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 27.04.2012. 

Web 31; http://www.yerelnet.org.tr, Ziyaret Tarihi: 27.04.2012. 

Web 32; http://www.cesmebelediyesi.com, Ziyaret Tarihi: 28.04.2012. 

Web 33; http://www.cigli.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 29.04.2012. 

Web 34; http://www.izmirdogalyasamparki.org.tr, Ziyaret Tarihi: 01.05.2012. 

Web 35; http://www.erkmensenan.blogspot.com, Ziyaret Tarihi: 01.05.2012. 

Web 36; http://www.guzelbahce.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 01.05.2012. 

Web 37; http://www.kavacikkoyumuhtarligi.com, Ziyaret Tarihi: 02.05.2012. 

Web 38; http://www.karaburun.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 02.05.2012. 

Web 39; http://www.karsiyaka.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 02.05.2012. 

Web 40; http://www.kemalpasa.gov.tr, Ziyaret Tarihi: 02.05.2012. 

Web 41; http://www.kinik.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 02.05.2012. 

Web 42; http://www.kiraz.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 03.05.2012. 

Web 43; http:// www.konak.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 03.05.2012. 

Web 44; http://www.menderes.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 03.05.2012. 

Web 45; http://www.odemis.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 04.05.2012. 

Web 46; http://www.odemis.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 04.05.2012. 

Web 47; http://www.seferhisar.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 05.05.2012. 

Web 48; http://www.izmirdergisi.com, Ziyaret Tarihi: 05.05.2012. 

Web 49; http://www.selcuk.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 06.05.2012. 

Web 50; http://www.tire.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 06.05.2012. 

Web 51; http://www.torbali.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 07.05.2012. 

Web 52; http://www.urla.bel.tr, Ziyaret Tarihi: 07.05.2012. 

Web 53; http://www.izmirkuscenneti.tr, Ziyaret Tarihi: 09.05.2012. 

Web 54; http://www.imeceevi,org, Ziyaret Tarihi: 10.05.2012. 

http://www.gozlemci.net/
http://www.cesmebelediyesi.com/
http://www.izmirdogalyasamparki.org.tr/
http://www.erkmensenan.blogspot.com/
http://www.guzelbahce.bel.tr/
http://www.kavacikkoyumuhtarligi.com/
http://www.karaburun.bel.tr/
http://www.karsiyaka.bel.tr/
http://www.kemalpasa.gov.tr/
http://www.kinik.bel.tr/
http://www.konak.bel.tr,/
http://www.odemis.bel.tr/


 
 

171 
 

EKLER 

EK 1: İZMİR İL SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN ENDEMİK  

Familya: 28 Cins: 72 Tür: 126 

 
Amaryllidaceae 

      Sternbergia WALDST. ET KIT. 

            Sternbergia schubertii SCHENK  

Apiaceae 

      Echinophora L. 

            Echinophora trichophylla J. E. SMITH  

      Ferulago W. KOCH 

            Ferulago aucheri BOISS.  

            Ferulago humilis BOISS.  

      Heracleum L. 

            Heracleum platytaenium BOISS.  

Araceae 

      Arum L. 

            Arum balansanum R. MILL  

Asteraceae 

      Achillea L. 

            Achillea nobilis L. subsp. sipylea (O. SCHWARZ) BASLER  

      Anthemis L. 

            Anthemis dipsacea BORNM.  

            Anthemis wiedemanniana FISH. ET MEY.  

            Anthemis xylopoda O. SCHWARZ  

      Centaurea L. 

            Centaurea amasiensis BORNM.  

            Centaurea aphrodisea BOISS.  

            Centaurea calolepis BOISS.  

            Centaurea cariensis BOISS. subsp. maculiceps (O. SCHWARZ) WAGENITZ  

            Centaurea lydia BOISS.  

            Centaurea zeybekii WAGENITZ  

      Cirsium MILLER 

            Cirsium sipyleum O. SCHWARZ  

      Doronicum L. 

            Doronicum reticulatum BOISS.  

      Geropogon L. 

            Geropogon hybridus (L.) SCHULTZ BIP.  

      

http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Sternbergia%20schubertii
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Echinophora%20trichophylla
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Ferulago%20aucheri
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Ferulago%20humilis
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Heracleum%20platytaenium
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Arum%20balansanum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Achillea%20nobilis
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Anthemis%20dipsacea
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Anthemis%20wiedemanniana
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Anthemis%20xylopoda
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Centaurea%20amasiensis
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Centaurea%20aphrodisea
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Centaurea%20calolepis
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Centaurea%20cariensis
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Centaurea%20lydia
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Centaurea%20zeybekii
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Cirsium%20sipyleum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Doronicum%20reticulatum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Geropogon%20hybridus
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EK 1 (devam) 

Familya: 28 Cins: 72 Tür: 126 

 Hieracium L. 

            Hieracium leucothecum UECHTR. EX FREYN 

Asteraceae 

      Hieracium L. 

            Hieracium tmoleum HUB.-MOR.  

      Jurinea CASS. 

            Jurinea cadmea BOISS.  

      Picris L. 

            Picris olympica BOISS.  

      Senecio L. 

            Senecio castagneanus DC.  

      Tragopogon L. 

            Tragopogon oligolepis HARTVIG ET STRID  

            Tragopogon subacaulis O. SCHWARZ  

      Tripleurospermum SCHULTZ BIP. 

            Tripleurospermum conoclinium (BOISS. ET BAL.) HAYEK  

            Tripleurospermum hygrophilum (BOISS.) BORNM.  

      Uechtritzia FREYN 

            Uechtritzia armena FREYN ET SINT.  

Boraginaceae 

      Onosma L. 

            Onosma armenum DC.  

Brassicaceae 

      Alyssum L. 

            Alyssum fulvescens SIBTH. ET SM. var. stellatocarpum HUB.-MOR.  

            Alyssum masmenaeum BOISS.  

            Alyssum oxycarpum BOISS. ET BAL.  

      Hesperis L. 

            Hesperis buschiana TZVELEV  

Campanulaceae 

      Asyneuma GRSEB. ET SCHENK 

            Asyneuma limonifolium (L.) JANCHEN subsp. pestalozzae (BOISS.) DAMBOLDT  

      Campanula L. 

            Campanula betonicifolia SM.  

            Campanula lyrata LAM. subsp. lyrata LAM.  

            Campanula raveyi BOISS.  

 

http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Hieracium%20leucothecum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Hieracium%20tmoleum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Jurinea%20cadmea
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Picris%20olympica
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Senecio%20castagneanus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Tragopogon%20oligolepis
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Tragopogon%20subacaulis
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Tripleurospermum%20conoclinium
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Tripleurospermum%20hygrophilum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Uechtritzia%20armena
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Onosma%20armenum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Alyssum%20fulvescens
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Alyssum%20masmenaeum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Alyssum%20oxycarpum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Hesperis%20buschiana
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Asyneuma%20limonifolium
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Campanula%20betonicifolia
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Campanula%20lyrata
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Campanula%20raveyi
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EK 1 (devam) 

Familya: 28 Cins: 72 Tür: 126 

            Campanula teucrioides BOISS.  

            Campanula tomentosa LAM. 

Campanulaceae 

      Jasione L. 

            Jasione supina SIEBER subsp. tmolea (STOJ.) DAMBOLDT  

 

Caryophyllaceae 

      Arenaria L. 

            Arenaria tmolea BOISS.  

      Dianthus L. 

            Dianthus anatolicus BOISS.  

            Dianthus leucophaeus SIBTH. ET SM. var. leucophaeus SIBTH. ET SM.  

      Gypsophila L. 

            Gypsophila tubulosa (JAUB. ET SPACH) BOISS.  

      Minuartia L. 

            Minuartia anatolica (BOISS.) WORON var. anatolica (BOISS.) WORON  

            Minuartia hybrida (VILL.) SCHISCHK. subsp. vaillantiana (DC.) FRIEDR. var. 

macmeillii KIT TAN ET R. MIL.  

            Minuartia mesogitana (BOISS.) HAND.-MAZZ. subsp. lydia (BOISS.) MCNEILL  

            Minuartia nifensis MCNEILL  

            Minuartia saxifraga (FRIV.) GRAEBN. subsp. tmolea MATTF.  

      Saponaria L. 

            Saponaria chlorifolia KUNZE  

      Silene L. 

            Silene splendens BOISS.  

      Velezia L. 

            Velezia hispida BOISS.  

            Velezia pseudorigida HUB.-MOR.  

Cyperaceae 

      Carex L. 

            Carex divulsa STOKES subsp. coriogyne (NELMES) Ö. NILSSON  

Euphorbiaceae 

      Euphorbia L. 

            Euphorbia anacampseros BOISS. var. tmolea M. S. KHAN  

            Euphorbia cardiophylla BOISS. ET HELDR.  

            Euphorbia erythrodon BOISS. ET HELDR.  

http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Campanula%20teucrioides
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Campanula%20tomentosa
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Jasione%20supina
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Arenaria%20tmolea
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Dianthus%20anatolicus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Dianthus%20leucophaeus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Gypsophila%20tubulosa
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Minuartia%20anatolica
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Minuartia%20hybrida
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Minuartia%20mesogitana
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Minuartia%20nifensis
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Minuartia%20saxifraga
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Saponaria%20chlorifolia
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Silene%20splendens
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Velezia%20hispida
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Velezia%20pseudorigida
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Carex%20divulsa
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Euphorbia%20anacampseros
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Euphorbia%20cardiophylla
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Euphorbia%20erythrodon
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EK 1 (devam) 

Familya: 28 Cins: 72 Tür: 126 

Fabaceae 

      Astragalus L. 

            Astragalus angustiflorus C. KOCH subsp. anatolicus (BOISS.) CHAMBERLIAN  

            Astragalus consimilis BORNM. 

Fabaceae 

      Astragalus L. 

            Astragalus lydius BOISS.  

            Astragalus papasianus O. SCHWARZ  

            Astragalus tmoleus BOISS. var. tmoleus BOISS.  

      Chronanthus (DC.) KOCH 

            Chronanthus orientalis (LOIS.) HEYWOOD ET FRODIN  

      Trigonella L. 

            Trigonella rhytidocarpa BOISS. ET BAL.  

Guttiferae 

      Hypericum L. 

            Hypericum aviculariifolium JAUB. ET SPACH subsp. aviculariifolium JAUB. ET SPACH 

var. aviculariifolium JAUB. ET SPACH  

Illecebraceae 

      Paronychia MILLER 

            Paronychia anatolica CZECZ. subsp. balansae CHAUDHRI  

Iridaceae 

      Crocus L. 

            Crocus biflorus MILLER subsp. nubigena (HERBERT) MATHEW  

            Crocus fleischeri GAY  

            Crocus olivieri GAY subsp. balansae (GAY EX BAKER) MATHEW  

      Gladiolus L. 

            Gladiolus anatolicus (BOISS.) STAPF  

Juncaceae 

      Juncus L. 

            Juncus anatolicus SNOG.  

Lamiaceae 

      Lamium L. 

            Lamium pisidicum R. MILL  

      Marrubium L. 

            Marrubium rotundifolium BOISS.  

      Nepeta L. 

http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Astragalus%20angustiflorus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Astragalus%20consimilis
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Astragalus%20lydius
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Astragalus%20papasianus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Astragalus%20tmoleus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Chronanthus%20orientalis
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Trigonella%20rhytidocarpa
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Hypericum%20aviculariifolium
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Paronychia%20anatolica
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Crocus%20biflorus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Crocus%20fleischeri
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Crocus%20olivieri
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Gladiolus%20anatolicus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Juncus%20anatolicus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Lamium%20pisidicum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Marrubium%20rotundifolium
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EK 1 (devam) 

Familya: 28 Cins: 72 Tür: 126 

            Nepeta cadmea BOISS.  

            Nepeta nuda L. subsp. lydiae DAVIS  

            Nepeta viscida BOISS.  

      Phlomis L. 

            Phlomis armeniaca WILLD.  

            Phlomis nissolii L.  

      Salvia L. 

            Salvia smyrnaea BOISS. 

Lamiaceae 

      Sideritis L. 

            Sideritis tmolea P. H. DAVIS  

      Stachys L. 

          Stachys tmolea BOISS.  

      Ziziphora L. 

            Ziziphora taurica BIEB. subsp. cleonioides (BOISS.) DAVIS  

Liliaceae 

      Allium L. 

            Allium pictistamineum O. SCHWARZ var. humile REGEL  

            Allium proponticum STEARN ET N. ÖZHATAY var. proponticum STEARN ET N. 

ÖZHATAY  

            Allium reuterianum BOISS.  

            Allium stylosum O. SCHWARZ  

      Chionodoxa BOISS. 

            Chionodoxa forbesii BAKER  

            Chionodoxa sardrnsis WHITTALL EX BARR ET SUGDEN  

      Fritillaria L. 

            Fritillaria bthynica BAKER  

            Fritillaria carica RIX subsp. carica RIX  

            Fritillaria fleischeriana STEUDEL ET HOCHST. EX SCHULTES ET SCHULTES FIL.  

      Hyacinthella SCHUR 

            Hyacinthella lineata (STEUDEL) CHOUARD  

      Muscari MILLER 

            Muscari aucheri (BOISS.) BAKER  

      Ornithogalum L. 

            Ornithogalum nivale BOISS.  

Linaceae 

http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Nepeta%20cadmea
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Nepeta%20nuda
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Nepeta%20viscida
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Phlomis%20armeniaca
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Phlomis%20nissolii
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Salvia%20smyrnaea
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Sideritis%20tmolea
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Stachys%20tmolea
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Ziziphora%20taurica
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Allium%20pictistamineum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Allium%20proponticum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Allium%20reuterianum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Allium%20stylosum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Chionodoxa%20forbesii
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Chionodoxa%20sardrnsis
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Fritillaria%20bthynica
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Fritillaria%20carica
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Fritillaria%20fleischeriana
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Hyacinthella%20lineata
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Muscari%20aucheri
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Ornithogalum%20nivale
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EK 1 (devam) 

Familya: 28 Cins: 72 Tür: 126 

      Linum L. 

            Linum aretioides BOISS.  

            Linum tmoleum BOISS.  

Malvaceae 

      Malope L. 

            Malope anatolica HUB.-MOR.  

Papaveraceae 

      Papaver L. 

            Papaver argemone L. subsp. davisii KADEREIT  

Plumbaginaceae 

      Limonium MILLER 

            Limonium effusum (BOISS.) O. KUNTZE 

Poaceae 

      Bromus L. 

            Bromus cappadocicus BOISS. ET BAL. subsp. sclerophyllus (BOISS.) P. M. SMITH  

            Bromus macrocladus BOISS.  

Polygonaceae 

      Rumex L. 

            Rumex tmoleus BOISS.  

Ranunculaceae 

      Ranunculus L. 

            Ranunculus isthmicus BOISS. subsp. tenuifolius (STEV.) DAVIS  

Rosaceae 

      Amelanchier MEDIK. 

            Amelanchier parviflora BOISS. var. parviflora BOISS.  

      Prunus L. 

            Prunus cocomilia TEN. var. puberula (SCHNEIDER) BROWICZ  

Rubiaceae 

      Asperula L. 

            Asperula daphneola O. SCHWARZ  

      Crucianella L. 

            Crucianella disticha BOISS.  

      Galium L. 

            Galium brevifolium SM subsp. brevifolium SM.  

            Galium campanelliferum EHREND. ET SCHÖNB.-TEM.  

            Galium incanum SM. subsp. centrale EHREND.  

            Galium penduliflorum BOISS.  

http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Linum%20aretioides
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Linum%20tmoleum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Malope%20anatolica
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Papaver%20argemone
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Limonium%20effusum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Bromus%20cappadocicus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Bromus%20macrocladus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Rumex%20tmoleus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Ranunculus%20isthmicus
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Amelanchier%20parviflora
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Prunus%20cocomilia
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Asperula%20daphneola
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Crucianella%20disticha
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Galium%20brevifolium
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Galium%20campanelliferum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Galium%20incanum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Galium%20penduliflorum
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EK 1 (devam) 

Familya: 28 Cins: 72 Tür: 126 

Rutaceae 

      Haplophyllum A. JUSS. 

            Haplophyllum megalanthum BORNM.  

Scrophulariaceae 

      Linaria MILLER 

            Linaria genistifolia (L.) MILLER subsp. confertiflora (BOISS.) DAVIS  

      Scrophularia L. 

            Scrophularia cryptophila BOISS. ET HELDR.  

            Scrophularia depauperata BOISS.  

            Scrophularia libanotica BOISS subsp. libanotica BOISS. var. mesogitana (BOISS.) R. 

MILL  

      Verbascum L. 

            Verbascum lobatum HUB.-MOR.  

            Verbascum lydium BOISS. var. lydium BOISS.  

            Verbascum maeandri BORNM. 

Scrophulariaceae 

      Verbascum L. 

            Verbascum napifolium BOISS.  

            Verbascum parviflorum LAM.  

            Verbascum phrygium BORNM.  

            Verbascum smyrnaeum BOISS.  

      Veronica L. 

            Veronica cuneifolia D. DON subsp. cuneifolia D. DON.  

            Veronica elmaliensis M. A. FISCHER 

Kaynak: TÜBİVES, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Haplophyllum%20megalanthum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Linaria%20genistifolia
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Scrophularia%20cryptophila
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Scrophularia%20depauperata
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Scrophularia%20libanotica
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Verbascum%20lobatum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Verbascum%20lydium
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Verbascum%20maeandri
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Verbascum%20napifolium
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Verbascum%20parviflorum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Verbascum%20phrygium
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Verbascum%20smyrnaeum
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Veronica%20cuneifolia
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=18000&id=Veronica%20elmaliensis
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EK 2: GEDİZ DELTASI’NIN KUŞ TÜRLERİ 

S.No Türkçe Adı  Latince Adı  İngilizce Adı  

1  Kızıl Gerdanlı Dalgıç  Gavia stellata  Red-throated Diver  

2  Kara Gerdanlı Dalgıç  Gavia arctica  Black-throated Diver  

3  Küçük Batağan  Podiceps ruficollis  Little Grebe  

4  Bahri  Podiceps cristatus  Great Crested Grebe  

5  Kızıl Boyunlu Batağan  Podiceps grisegena  Red-necked Grebe  

6  Kara Boyunlu Batağan  Podiceps nigricollis  Black-necked Grebe  

7  Boz Yelkovan  Calonectris diomedea  Cory's Shearwater  

8  Yelkovan  Puffinus yelkouan  Yelkouan Shearwater  

9  Karabatak  Phalacrocorax carbo  Cormorant  

10  Tepeli Karabatak  Phalacrocorax aristotelis  Shag  

11  Küçük Karabatak  Phalacrocorax pygmeus  Pygmy Cormorant  

12  Ak Pelikan  Pelecanus onocratalus  Great White Pelican  

13  Tepeli Pelikan  Pelecanus crispus  Dalmatian Pelican  

14  Balaban  Botaurus stellaris  Bittern  

15  Küçük Balaban  Ixobrychus minutus  Little Bittern  

16  Gece Balıkçılı  Nycticorax nycticorax  Night Heron  

17  Alaca Balıkçıl  Ardeola ralloides  Squacco Heron  

18  Sığır Balıkçılı  Bubulcus ibis  Cattle Egret  

19  Küçük Ak Balıkçıl  Egretta garzetta  Little Egret  

20  Büyük Ak Balıkçıl  Egretta alba  Great White Egret  

21  Gri Balıkçıl  Ardea cinerea  Grey Heron  

22  Erguvani Balıkçıl  Ardea purpurea  Purple Heron  

23  Kara Leylek  Ciconia nigra  Black Stork  

24  Leylek  Ciconia ciconia  White Stork  

25  Çeltikçi  Plegadis falcinellus  Glossy Ibis  

26  Kaşıkçı  Platalea leucorodia  Spoonbill  

27  Flamingo  Phoenicopterus roseus  Greater Flamingo  

28  Küçük Flamingo  Phoeniconias minor  Lesser Flamingo  

29  Kuğu  Cygnus olor  Mute Swan  

30  Ötücü Kuğu  Cygnus cygnus  Whooper swan  

31  Sakarca  Anser albifrons  White-fronted Goose  

32  Boz Kaz  Anser anser  Greylag Goose  

33  Sibirya Kazı  Branta ruficollis  Red-breasted Goose  

34  Angıt  Tadorna ferruginea  Ruddy Shelduck  

35  Suna  Tadorna tadorna  Shelduck  

36  Fiyu  Anas penelope  Wigeon  
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S.No Türkçe Adı  Latince Adı  İngilizce Adı  

37  Boz Ördek  Anas strepera  Gadwall  

38  Çamurcun  Anas crecca  Teal  

39  Yeşilbaş  Anas platyrhynchos  Mallard  

40  Kılkuyruk  Anas acuta  Pintail  

41  Çıkrıkçın  Anas querquedula  Garganey  

42  Kaşıkgaga  Anas clypeata  Shoveler  

43  Macar Ördeği  Netta rufina  Red-crested Pochard  

44  Elmabaş Patka  Aythya ferina  Pochard  

45  Pasbaş Patka  Aythya nyroca  Ferruginous Duck  

46  Tepeli Patka  Aythya fuligula  Tufted Duck  

47  Kara Ördek  Melanitta nigra  Common Scoter  

48  Altıngöz  Bucephala clandula  Goldeneye  

49  Sütlabi  Mergus albellus  Smew  

50  Tarakdiş  Mergus serrator  Red-breasted Merganser  

51  Dikkuyruk  Oxyura leucocephala  White-headed Duck  

52  Arı Şahini  Pernis apivorus  European Honey Buzzard  

53  Kara Çaylak  Milvus migrans  Black Kite  

54  Ak Kuyruklu Kartal  Haliaeetus albicilla  White-tailed Eagle  

55  Küçük Akbaba  Neophron percnopterus  Egyptian Vulture  

56  Kızıl Akbaba  Gyps fulvus  Griffon Vulture  

57  Yılan Kartalı  Circaetus gallicus  Short-toed Eagle  

58  Saz Delicesi  Circus aeruginosus  Marsh Harrier  

59  Gökçe Delice  Circus cyaneus  Hen Harrier  

60  Bozkır Delicesi  Circus macrourus  Pallid Harrier  

61  Çayır Delicesi  Circus pygargus  Montagu's Harrier  

62  Çakır  Accipiter gentilis  Goshawk  

63  Atmaca  Accipiter nisus  Sparrowhawk  

64  Yoz Atmaca  Accipiter brevipes  Levant Sparrowhawk  

65  Şahin  Buteo buteo  Common Buzzard  

66  Kızıl Şahin  Buteo rufinus  Long-legged Buzzard  

67  Küçük Orman Kartalı  Aquila pomarina  Lesser Spotted Eagle  

68  Büyük Orman Kartalı  Aquila clanga  Greater Spotted Eagle  

69  Şah Kartal  Aquila heliaca  Imperial Eagle  

70  Kaya Kartalı  Aquila chrysaetos  Golden Eagle  

71  Küçük Kartal  Hieraeetus pennatus  Booted Eagle  

72  Tavşancıl  Hieraeetus fasciatus  Bonelli's Eagle  
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EK 2 (devam) 

S.No Türkçe Adı  Latince Adı  İngilizce Adı  

73  Balık Kartalı  Pandion haliaetus  Osprey  

74  Küçük Kerkenez  Falco naumanni  Lesser Kestrel  

75  Kerkenez  Falco tinnunculus  Kestrel  

76  Ala Doğan  Falco vespertinus  Red-footed Falcon  

77  Boz Doğan  Falco columbarius  Merlin  

78  Delice Doğan  Falco subbuteo  Hobby  

79  Ada Doğanı  Falco eleonorea  Eleonora's Falcon  

80  Bıyıklı Doğan  Falco biarmicus  Lanner  

81  Gök Doğan  Falco peregrinus  Peregrine Falcon  

82  Kınalı Keklik  Alectoris chukar  Chukar  

83  Turaç  Francolinus francolinus  Black Francolin  

84  Bıldırcın  Coturnix coturnix  Quail  

85  Benekli Suyelvesi  Porzana porzana  Spotted Crake  

86  Bataklık Suyelvesi  Porzana parva  Little Crake  

87  Bıldırcınkılavuzu  Crex crex  Corncrake  

88  Sukılavuzu  Rallus aquaticus  Water Rail  

89  Saztavuğu  Gallinula chloropus  Moorhen  

90  Sakarmeke  Fulica atra  Coot  

91  Turna  Grus grus  Common Crane  

92  Telli Turna  Anthropoides virgo  Demoiselle Crane  

93  Mezgeldek  Tetrax tetrax  Little Bustard  

94  Toy  Otis tarda  Great Bustard  

95  Poyrazkuşu  Haematopus ostralegus  Oystercatcher  

96  Uzunbacak  Himantopus himantopus  Black-winged Stilt  

97  Kılıçgaga  Recurvirostra avosetta  Avocet  

98  Kocagöz  Burhinus oedicnemus  Stone Curlew  

99  Bataklıkkırlangıcı  Glareola pratincola  Collared Pratincole  

100  Küçük Halkalı Cılıbıt  Charadrius dubius  Little Ringed Plover  

101  Halkalı Cılıbıt  Charadrius hiaticula  Ringed Plover  

102  Akça Cılıbıt  Charadrius alexandrinus  Kentish Plover  

103  Büyük Cılıbıt  Charadrius leschenaultii  Great Sand Plover  

104  Altın Yağmurcun  Pluvialis apricaria  Golden Plover  

105  Gümüş Yağmurcun  Pluvialis squatarola  Grey Plover  

106  Mahmuzlu Kızkuşu  Hoplopterus spinosus  Spur-winged Plover  

107  Kızkuşu  Vanellus vanellus  Lapwing  

108  Büyük Kumkuşu  Calidris canutus  Knot  
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EK 2 (devam) 

S.No Türkçe Adı  Latince Adı  İngilizce Adı  

109  Ak Kumkuşu  Calidris alba  Sanderling  

110  Küçük Kumkuşu  Calidris minuta  Little Stint  

111  Sarı Bacaklı Kumkuşu  Calidris temminckii  Temminck's Stint  

112  Kızıl Kumkuşu  Calidris ferruginea  Curlew Sandpiper  

113  Kara Karınlı Kumkuşu  Calidris alpina  Dunlin  

114  Sürmeli Kumkuşu  Limicola falcinellus  Broad-billed Sandpiper  

115  Döğüşkenkuş  Philomachus pugnax  Ruff  

116  Küçük Suçulluğu  Lymnocryptes minimus  Jack Snipe  

117  Suçulluğu  Gallinago gallinago  Snipe  

118  Çulluk  Scolopax rusticola  Woodcock  

119  Çamurçulluğu  Limosa limosa  Black-tailed Godwit  

120  Kıyı Çamurçulluğu  Limosa lapponica  Bar-tailed Godwit  

121  Sürmeli Kervançulluğu  Numenius phaepus  Whimbrel  

122  Kervançulluğu  Numenius arquata  Curlew  

123  Kara Kızılbacak  Tringa erythropus  Spotted Redshank  

124  Kızılbacak  Tringa totanus  Redshank  

125  Bataklık Düdükçünü  Tringa stagnatilis  Marsh Sandpiper  

126  Yeşilbacak  Tringa nebularia  Greenshank  

127  Yeşil Düdükçün  Tringa ochropus  Green Sandpiper  

128  Orman Düdükçünü  Tringa glareola  Wood Sandpiper  

129  Terek Düdükçünü  Xenus cinereus  Terek Sandpiper  

130  Dere Düdükçünü  Actitis hypoleucos  Common Sandpiper  

131  Taşçeviren  Arenaria interpres  Turnstone  

132  Deniz Düdükçünü  Phalaropus lobatus  Red-necked Phalarope  

133  Büyük Karabaş Martı  Larus ichthyaetus  Great Black-headed Gull  

134  Akdeniz Martısı  Larus melanocephalus  Mediterranean Gull  

135  Küçük Martı  Larus minutus  Little Gull  

136  Karabaş Martı  Larus ridibundus  Black-headed Gull  

137  İnce Gagalı Martı  Larus genei  Slender-billed Gull  

138  Ada Martısı  Larus audouinii  Audouin's Gull  

139  Küçük Gümüş Martı  Larus canus  Common Gull  

140  Kara Sırtlı Martı  Larus fuscus  Lesser Black-backed Gull  

141  Van Gölü Martısı  Larus armenicus  Armenian Gull  

142  Gümüş Martı  Larus cachinnans  Yelow-legged Gull  

143  Kara Ayaklı Martı  Rissa tridactyla  Kittiwake  

144  Gülen Sumru  Gelochelidon nilotica  Gull-billed Tern  
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EK 2 (devam) 

S.No Türkçe Adı  Latince Adı  İngilizce Adı  

145  Hazar Sumrusu  Sterna caspia  Caspian Tern  

146  Kara Gagalı Sumru  Sterna sandvicensis  Sandwich Tern  

147  Sumru  Sterna hirundo  Common Tern  

148  Küçük Sumru  Sterna albifrons  Little Tern  

149  Bıyıklı Sumru  Chlidonias hybridus  Whiskered Tern  

150  Kara Sumru  Chlidonias niger  Black Tern  

151  Ak Kanatlı Sumru  Chlidonias leucopterus  White-winged Tern  

152  Bağırtlak  Pterocles orientalis  Black-bellied Sandgrouse  

153  Kaya Güvercini  Columba livia  Rock Dove  

154  Tahtalı  Columba palumbus  Woodpigeon  

155  Kumru  Streptopelia decaocto  Collared Dove  

156  Üveyik  Streptopelia turtur  Turtle Dove  

157  Yeşil Papağan  Psittacula krameri  Ring-necked Parakeet  

158  Tepeli Guguk  Clamator glandarius  Great Spotted Cuckoo  

159  Guguk  Cuculus canorus  Cuckoo  

160  Peçeli Baykuş  Tyto alba  Barn Owl  

161  İshakkuşu  Otus scops  Scops Owl  

162  Puhu  Bubo bubo  Eagle Owl  

163  Kukumav  Athene noctua  Little Owl  

164  Kulaklı Orman Baykuşu  Asio otus  Long-eared Owl  

165  Kır Baykuşu  Asio flammeus  Short-eared Owl  

166  Çobanaldatan  Caprimulgus europaeus  Nightjar  

167  Ebabil  Apus apus  Swift  

168  Boz ebabil  Apus pallidus  Pallid Swift  

169  Ak Karınlı Sağan  Apus melba  Alpine Swift  

170  İzmir Yalıçapkını  Halcyon smyrnensis  White-throated Kingfisher  

171  Yalıçapkını  Alcedo atthis  Common Kingfisher  

172  Alaca Yalıçapkını  Ceryle rudis  Pied Kingfisher  

173  Arıkuşu  Merops apiaster  European Bee-eater  

174  Gökkuzgun  Coracias garrulus  European Roller  

175  İbibik  Upopa epops  Hoopoe  

176  Boyunçeviren  Jynx torquata  Wrayneck  

177  Yeşil Ağaçkakan  Picus viridis  Green Woodpecker  

178  Orman Ağaçkakanı  Dendrocopus major  Great-Spotted 

Woodpecker  

179  Alaca Ağaçkakan  Dendrocopus syriacus  Syrian Woodpecker  
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EK 2 (devam) 

S.No Türkçe Adı  Latince Adı  İngilizce Adı  

180  Boğmaklı Toygar  Melanocorypha calandra  Calandra Lark  

181  Bozkır Toygarı  Calandrella brachydactyla  Short-toed Lark  

182  Tepeli Toygar  Galerida cristata  Crested Lark  

183  Orman Toygarı  Lullula arborea  Woodlark  

184  Tarlakuşu  Alauda arvensis  Skylark  

185  Kum Kırlangıcı  Riparia riparia  Sand Martin  

186  Kaya Kırlangıcı  Ptyonoprogne rupestris  Crag Martin  

187  Kızıl Kırlangıç  Hirundo daurica  Red-rumped Swallow  

188  Ev Kırlangıcı  Delichon urbica  House Martin  

189  Kırlangıç  Hirundo rustica  Swallow  

190  Kır İncirkuşu  Anthus campestris  Tawny Pipit  

191  Ağaç İncirkuşu  Anthus trivialis  Tree Pipet  

192  Çayır İncirkuşu  Anthus pratensis  Meadow Pipit  

193  Kızıl Gerdanlı İncirkuşu  Anthus cervinus  Red-throated Pipit  

194  Dağ İncirkuşu  Anthus spinoletta  Water Pipit  

195  Sarı Kuyruksallayan  Motacilla flava  Yellow Wagtail  

196  Sarı Başlı Kuyruksallayan  Motacilla citreola  Citrine Wagtail  

197  Dağ Kuyruksallayanı  Motacilla cinerea  Grey Wagtail  

198  Ak Kuyruksallayan  Motacilla alba  Pied Wagtail  

199  Çıtkuşu  Troglodytes troglodytes  Wren  

200  Dağbülbülü  Prunella modularis  Dunnock  

201  Çalı Bülbülü  Cercotrichas galactotes  Rufous Bush-chat  

202  Kızılgerdan  Erithacus rubecula  European Robin  

203  Benekli Bülbül  Luscinia luscinia  Thrush Nightingale  

204  Bülbül  Luscinia megarhynchos  Common Nightingale  

205  Mavigerdan  Luscinia svecica  Bluethroat  

206  Taş Bülbülü  Irania gutturalis  White-throated Robin  

207  Kara Kızılkuyruk  Phoenicurus ochrurus  Black Redstart  

208  Kızılkuyruk  Phoenicurus phoenicurus  Common Redstart  

209  Çayır Taşkuşu  Saxicola rubetra  Whinchat  

210  Taşkuşu  Saxicola torquata  Stonechat  

211  Boz Kuyrukkakan  Oenanthe isabellina  Isabelline Wheathear  

212  Kuyrukkakan  Oenanthe oenanthe  Wheathear  

213  Kara Kulaklı Kuyrukkakan  Oenanthe hispanica  Black-eared Wheathear  

214  Ak Sırtlı Kuyrukkakan  Oenanthe finschii  Finsch's Wheathear  

215  Gökardıç  Monticola solitarius  Blue Rock Thrush  
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S.No Türkçe Adı  Latince Adı  İngilizce Adı  

216  Karatavuk  Turdus merula  Blackbird  

217  Tarla Ardıcı  Turdus pilaris  Fieldfare  

218  Öter Ardıç  Turdus philomelos  Song Thrush  

219  Kızıl Ardıç  Turdus iliacus  Redwing  

220  Ökse Ardıcı  Turdus viscivorus  Mistle Thrush  

221  Kamış Bülbülü  Cettia cetti  Cetti's Warbler  

222  Yelpazekuyruk  Cisticola juncidis  Fan-tailed Warbler  

223  Bataklık Kamışçını  Locustella luscinioides  Savi's Warbler  

224  Bıyıklı Kamışçın  Acrocephalus 

melanopogon  

Maustached Warbler  

225  Kındıra Kamışçını  Acrocephalus 

schoenobaenus  

Sedge Warbler  

226  Çalı Kamışçını  Acrocephalus palustris  Marsh Warbler  

227  Saz Bülbülü  Acrocephalus scirpaceus  Reed Warbler  

228  Büyük Kamışçın  Acrocephalus 

arundinaceus  

Great Reed Warbler  

229  Ak Mukallit  Hippolais pallida  Olivaceous Warbler  

230  Sarı Mukallit  Hippolais icterina  Icterine Warbler  

231  Bıyıklı Ötleğen  Sylvia cantillans  Subalpine Warbler  

232  Boz Ötleğen  Sylvia borin  Garden Warbler  

233  Ak Gerdanlı Ötleğen  Sylvia communis  Whitethroat  

234  Küçük Ak Gerdanlı 

Ötleğen  

Sylvia curruca  Lesser Whitethroat  

235  Kara Başlı Ötleğen  Sylvia atricapilla  Blackcap  

236  Maskeli Ötleğen  Sylvia melanocephala  Sardinian Warbler  

237  Çizgili Ötleğen  Sylvia nisoria  Bared Warbler  

238  Kara Boğazlı Ötleğen  Sylvia rüppelli  Rüppell's Warbler  

239  Boz Çıvgın  Phylloscopus bonelli  Bonelli's Warbler  

240  Orman Çıvgını  Phylloscopus sibilatrix  Wood Warbler  

241  Çıvgın  Phylloscopus collybita  Chiffchaff  

242  Söğütbülbülü  Phylloscopus trochilus  Willow Warbler  

243  Çalıkuşu  Regulus regulus  Goldcrest  

244  Benekli Sinekkapan  Muscicapa striata  Spotted Flycatcher  

245  Küçük Sinekkapan  Ficedula parva  Red-breasted Flycatcher  

246  Kara Sinekkapan  Ficedula hypoleuca  Pied Flycatcher  

247  Alaca Sinekkapan  Ficedula semitorquata  Semi-collared Flycatcher  
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S.No Türkçe Adı  Latince Adı  İngilizce Adı  

248  Halkalı Sinekkapan  Ficedula albicollis  Collared Flycatcher  

249  Bıyıklı Baştankara  Panurus biarmicus  Bearded Tit  

250  Çulhakuşu  Remiz pendulinus  Penduline Tit  

251  Uzun Kuyruklu 

Baştankara  

Aegithalos caudatus  Long-tailed Tit  

252  Ak Yanaklı Baştankara  Parus lugubris  Sombre Tit  

253  Büyük Baştankara  Parus major  Great Tit  

254  Mavi Baştankara  Parus cyaneus  Blue Tit  

255  Kaya Sıvacıkuşu  Sitta neumayer  Rock Nuthacth  

256  Kara Alınlı Örümcekkuşu  Lanius minor  Lesser Grey Shrike  

257  Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu  Lanius collurio  Red-backed Shrike  

258  Kızıl Başlı Örümcekkuşu  Lanius senator  Woodchat Shrike  

259  Maskeli Örümcekkuşu  Lanius nubicus  Masked Shrike  

260  Kızıl Kuyruklu 

Örümcekkuşu  

Lanius isabellinus  Isabelline Shrike  

261  Alakarga  Garrulus glandarius  Jay  

262 Saksağan  Pica pica  Magpie  

263 Ekin Kargası Corvus frugilegus Rook 

264 Leş Kargası Corvus corone  Carrion Crow 

265 Küçük Karga  Corvus monedula  Eurasian Jackdaw  

266 Kuzgun  Corvus corax  Common Raven  

267 Sarıasma  Oriolus oriolus  Golden Oriole  

268 Sığırcık  Sturnus vulgaris  Common Starling  

269 Ala Sığırcık  Sturnus roseus  Rosy Starling  

270 Söğüt Serçesi  Passer hispaniolensis  Spanish Sparrow  

271 Serçe  Passer domesticus  House Sparrow  

272 Ağaç Serçesi  Passer montanus  Tree Sparrow  

273 Dağ İspinozu  Fringilla montifringilla  Brambling  

274 İspinoz  Fringilla coelebs Chaffinch 

275 Küçük İskete Serinus serinus  European Serin  

276 Ketenkuşu  Acanthis cannabina  Linnet 

277 Kara Başlı İskete  Carduelis spinus Siskin 

278 Saka  Carduelis carduelis  Goldfinch  

279 Florya  Carduelis chloris  Greenfinch  

280 Kocabaş  Coccotraustres  

coccotraustres  

Hawfinch  
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S.No Türkçe Adı  Latince Adı  İngilizce Adı  

281 Tarla Kirazkuşu  Miliaria calandra  Corn Bunting  

282 Kaya Kirazkuşu  Emberiza cia  Rock Bunting  

283 Sarı Kirazkuşu  Emberiza citrinella  Yellowhammer  

284 Bahçe Kirazkuşu  Emberiza cirlus  Cirl Bunting  

285 Kara Başlı Kirazkuşu  Emberiza melanocephala  Black-headed Bunting  

286 Kirazkuşu  Emberiza hortulana  Ortolan  

287 Kızıl Kirazkuşu  Emberiza caesia  Cretzschmar's Bunting  

288 Boz Kirazkuşu  Emberiza cineracea  Cinereus Bunting  

289 Bataklık Kirazkuşu  Emberiza schoeniclus  Reed Bunting  

  

Kaynak: Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ), www.izmirkuscenneti.gov.tr)
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EK 3: NARLIDERE-GAZİEMİR ORMANLIK ALANLARINDA BULUNAN BAZI FAUNA TÜRLERİ 

VE ÖZELLİKLERİ (Hazırlayan: Dr. Kerim ÇİÇEK) 

Türkçe Adı Bilimsel Adı Alandaki 

Varlığı 

(Yoğunluk) 

Görünme 

Durumu 

Koruma 

Statüsü 

Görünme 

Zamanı 

Balıklar (1 tür) (Pisces)     

Tatlısu Kefali Squalus cephalus +++ * LC Tüm aylar 

Kurbağalar (5 tür) (Amphibia)     

Kara Kurbağası Bufo bufo +++ * LC Şubat-Kasım 

Oryantal Ağaç 

Kurbağası 

Hyla orientalis +  LC Şubat-Kasım 

Toprak Kurbağası Pelobates syriacus +  LC Şubat-Kasım 

Levanten Su Kurbağası Pelophylax 

bedriagae 

+++ * LC Şubat-Kasım 

Değişken Desenli Gece 

Kurbağası 

Pseudepidalea 

variabilis 

+++ * LC Şubat-Kasım 

Sürüngenler (22 tür) (Reptilia)     

İnce Kertenkele Ablepharus 

kitaibelii 

+++ * LC Mart-Kasım 

Anadolu Kaya 

Kertenkelesi 

Anatololacerta 

anatolica 

+++ * LC Mart-Kasım 

Kör Kertenkele Blanus strauchi +  LC Mart-Haziran 

Bukalemun Chamaeleo 

chamaeleon 

+  DD Mart-Kasım 

İnce Parmaklı Keler Cyrtopodion 

kotschyi 

+  LC Temmuz-

Ağustos 

Hazer Yılanı Dolichophis caspius  +++ * LC Mart-Kasım 

Uysal Yılan Eirenis modestus +++ * LC Mart-Kasım 

Mahmuzlu Yılan Eryx jaculus ++  DD Mart-Kasım 
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EK 3 (devam) 

Bilimsel Adı Bilimsel Adı Bilimsel Adı Bilimsel 

Adı 

Bilimsel 

Adı 

Bilimsel Adı 

Geniş Parmaklı Keler Hemidactylus 

turcicus 

+++  LC Temmuz-

Ağustos 

İri Yeşil Kertenkele Lacerta trilineata +++ * LC Mart-Kasım 

Dikenli Keler Laudakia stellio +++ * DD Mart-Kasım 

Çukurbaş Yılan Malpolon insignitus +  LC Mart-Kasım 

Şeritli Engerek Montivipera 

xanthina 

++  LC Mart-Kasım 

Yarı Sucul Yılan Natrix natrix +++ * LC Mart-Kasım 

Su Yılanı Natrix tessellata ++  LC Mart-Kasım 

Tarla Kertenkelesi Ophisops elegans +++ * DD Mart-Kasım 

Oluklu Kertenkele Pseudopus apodus ++  DD Mart-Kasım 

Kedi Gözlü Yılan Telescopus fallax ++  LC Mart-Kasım 

Adi Tosbağa Testudo graeca +++ * VU Mart-Kasım 

Tıknaz Kertenkele Trachylepis aurata +  LC Mart-Kasım 

Ev Yılanı Zamenis situla +++ * LC Mart-Kasım 

Kuşlar (29 tür) Aves     

Atmaca Accipiter nisus ++ * LC Mart-Kasım 

Keklik Alectoris chukar +++  LC Tüm aylar 

Ebabil  Apus apus +++  LC Tüm aylar 

Saka  Carduelis carduelis +++ * LC Tüm aylar 

Orman Tırmaşıkkuşu Certhia familiaris +++  LC Tüm aylar 

Kaya Güvercini  Columba livia +++ * LC Tüm aylar 

Leş Kargası  Corvus corone +++ * LC Tüm aylar 

Küçük karga  Corvus monedula +++ * LC Tüm aylar 

Adi Bıldırcın  Coturnix coturnix ++  LC Tüm aylar 
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EK 3 (devam) 

Bilimsel Adı Bilimsel Adı Bilimsel Adı Bilimsel 

Adı 

Bilimsel 

Adı 

Bilimsel Adı 

Kerkenez  Falco tinnunculus +++ * LC Mart-Kasım 

Adi İspinoz Fringilla coelebs +++ * LC Tüm aylar 

Tepeli Toygar Galerida cristata +++ * LC Tüm aylar 

Alakarga  Garrulus glandarius +++ * LC Tüm aylar 

Kır Kırlangıcı  Hirundo rustica +++ * LC Tüm aylar 

Orman Toygarı Lullula arborea ++  LC Tüm aylar 

Avrupa Arı Kuşu  Merops apiaster +++ * LC Tüm aylar 

Ak Kuyruksallayan  Motacilla alba ++  LC Tüm aylar 

Sarıasma Oriolus oriolus ++  LC Tüm aylar 

Büyük Baştankara  Parus majör +++ * LC Tüm aylar 

Adi Serçe  Passer domesticus +++ * LC Tüm aylar 

Avrupa Saksağanı  Pica pica +++ * LC Tüm aylar 

Küçük Yeşil Ağaçkakan  Picus canus +++ * LC Tüm aylar 

Çulluk Scolopax rusticola ++  LC Tüm aylar 

Adi Sıvacı Kuşu  Sitta europaea ++  LC Tüm aylar 

Kumru Streptopelia 

decaocta 

+++ * LC Tüm aylar 

Adi Sığırcık  Sturnus vulgaris +++ * LC Tüm aylar 

Kızıl Ardıç Turdus iliacus +++  LC Tüm aylar 

Karatavuk  Turdus merula +++ * LC Tüm aylar 

İbibik  Upupa epops +++ * LC Tüm aylar 

Memeliler (12 tür) Mammalia     

Kirpi Erinaceus europeus +++  LC Mart-Kasım 

Yabani Tavşan Lepus europaeus +++ * LC Tüm aylar 

Kaya Sansarı Martes foina +++  LC Tüm aylar 

Porsuk Meles meles +  LC Mart-Kasım 

Tarlafaresi Microtus levis +  LC Tüm aylar 

Anadolu Körfaresi Nannospalax 

nehringi 

++ * DD Mart-Kasım 
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EK 3 (devam) 

Bilimsel Adı Bilimsel Adı Bilimsel Adı Bilimsel 

Adı 

Bilimsel 

Adı 

Bilimsel Adı 

Cüce Yarasa Pipistrellus 

pipistrellus 

+  LC Mart-Kasım 

Göçmen Sıçan Rattus norvegicus ++  LC Tüm aylar 

Akdeniz Nalburunlu 

Yarasası 

Rhinolophus 

euryale 

+  NT Mart-Kasım 

Sincap Sciurus anomalus +++ * LC Tüm aylar 

Yaban Domuzu Sus scrofa +++  LC Tüm aylar 

Kızıl Tilki Vulpes vulpes +++  LC Tüm aylar 

Kaynak: Narlıdere Kaymakamlığı, 2012. 

+       :Alanda olduğu bilinen 

++   : Alanda görüldüğü bildirilen 

+++ : Alanda varlığı tespit edilebilen 

*      : Bir gün içinde görülebilen (uygun mevsimde) 

LC= IUCN’e göre düşük öncelikli tür, DD= yeterli veri olmayan tür, NT= Tehlike altına 

girmeye aday tür, VU=  hassas (tehlike altında) tür.
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EK 4: İZMİR İLİNDE BULUNAN MAĞARALAR (EGEMAK, İzmir’in Mağaraları çalışmasından alınmıştır) 

Sıra 

No 

İlçesi Mağara İsmi Mevkii Yükseklik-

Derinliği-Uzunluk 

Doğal Güzellikler 

1 Aliağa Sakarya Mağarası Aşağışakran Köyü Sakarya 

Tepesi 

Derilik 50 metre  Görsel açıdan güzel oluşumlara sahip olan 

mağarada çok az sayıda yarasa 

yaşamaktadır. 

2 Bornova Homeros (Kemikli) 

Mağarası 

Çamiçi Köyü Derilik 51 metre  Mağarada çok az sayıda yarasa 

yaşamaktadır. Dönemsel olarak tilki gibi 

hayvanlar tarafından barınak olarak 

kullanılmaktadır. 

3 Bornova Gökdere Mağarası Gökdere Köyü Derilik 7 metre, 

yükseklik 14 

metre, uzunluk 43 

metre  

  

4 Buca Baykuşlu Mağarası Kırıklar Köyü Sivri Dağ Derilik 20 metre  Mağarada çok sayıda yarasa ve mağaraya 

ismini veren baykuş yaşamaktadır. 

5 Buca Dereçalı Mağarası Kırıklar Köyü  Derilik 16 metre, 

uzunluk 52 metre  

Mağarada çok sayıda sarkıt oluşumu 

bulunmaktadır. Çok sayıda yarasa 

yaşamaktadır. 

6 Buca Sütunlu Mağarası Kırıklar Köyü  Derilik 25 metre, 

uzunluk 20 metre, 

yükseklik 15 metre  

Mağaraya adını vere geniş bir sütun 

oluşumu bulunmaktadır. Mağarada çok az 

sayıda yarasa yaşamaktadır. 

7 Buca İnilmez İni  Kırıklar Köyü Sivri Dağ Uzunluk 69 metre, 

Yükseklik 98 metre 

Görsel açıdan güzel oluşumlara sahip mağarada bir 

miktar yarasa ve çok ayaklı sınıfından canlılar yaşar. 
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EK 4 (devam) 

Sıra 

No 

İlçesi Mağara İsmi Mevkii Yükseklik-

Derinliği-Uzunluk 

Doğal Güzellikler 

8 Buca İnilmez İni 2 Kırıklar Köyü Sivri Dağ Uzunluk 35 metre, 

yükseklik 20 metre 

Mağarada çok sayıda yarasa ve güvercin 

yaşamaktadır. 

9 Buca Karain Mağarası Kırıklar Köyü Sivri Dağ Uzunluk 25 metre  Mağarada bir miktar ince ve uzun bacaklara sahip 

renksiz örümcek yaşamaktadır. 

10 Buca Direkli Kırıklar Uzunluk 23 metre    

11 Dikili Yelköprü Mağarası Nebiler Köyü Turfanuçaran 

Şelalesi Mevkii 

Derilik 12 metre, 

uzunluk 70 metre  

Mağara içinden geçen derenin üzerinde doğal bir 

köprü konumundadır ve güzel oluşumlara sahiptir. 

Mağarada çok sayıda yarasa yaşamaktadır. 

12 Foça Fok 1 Mağarası İncir Adası Uzunluk 8 metre  Foça önlerinde yer alan adalar oniki nadir memeliden 

biri olan Akdeniz Foku'nun yaşam alanı olması 

nedeniyle özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiştir. 

Akdeniz Foklarının bu adalarda üreme yaşam alanı 

olarak kullandığı 9 adet mağara kayda alınmıştır.  

13 Foça Fok 2 Mağarası Orak Adası Uzunluk 15 metre   

14 Foça Fok 3 Mağarası Orak Adası Uzunluk 7,5 metre   

15 Foça Fok 4 Mağarası Orak Adası Uzunluk 30 metre   

16 Foça Fok 5 Mağarası Orak Adası Uzunluk 5,5 metre   

17 Foça Fok 6 Mağarası Orak Adası Uzunluk 3 metre   

18 Foça Fok 7 ve 8 Mağarası Hayırsız Adası Uzunluk 28 metre   

19 Foça Fok 10 Mağarası Cennet Kaya Uzunluk 13,5 metre   

20 Güzelbahçe İnkaya Mağarası Yelki Köyü Derilik 34 metre, 

uzunluk 188 metre  

Mağarada Prof.Dr.Hayat Erkanal tarafından 1993 

yılında yapılan arkeolojik çalışmalarda, mağaranın  
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EK 4 (devam) 

Sıra 

No 

İlçesi Mağara İsmi Mevkii Yükseklik-

Derinliği-Uzunluk 

Doğal Güzellikler 

20     Roma Döneminde kült amaçlı kullanıldığı tespit 

edilmiştir. 

21 Karaburun Dipsizkuyu Mağarası Civa Madeni Mevkii Derilik 85 metre  Nerdeyse hiç oluşuma sahip değil 

22 Karaburun Peynirini Mağrası Civa Madeni Mevkii Derilik 108 metre, 

uzunluk 229 metre 

Büyük galerilere sahip olan mağarada çok sayıda 

yarasa yaşamaktadır. 

23 Karaburun Hades Mağarası Yaylaköy Yakınında Derilik 8 metre, 

uzunluk 52 metre, 

yükseklik 23 metre 

Çok güzel oluşumlara ve büyük bir galeriye sahip 

olan mağarada az sayıda yarasa yaşamaktadır. 

24 Karaburun Aşağıovacık Düdeni Balıklıova Köyü Derilik 41 metre Kış aylarında bulunduğu ovanın suyunu topluyor. 

25 Karaburun Tezini Mağarası Balıklıova Köyü Derilik 96 metre, 

uzunluk 169 metre 

Yaklaşık 7 metre çapla başlayıp giderek büyüyen 

ağızla devam eden mağaranın ilk girişi 50 metre 

derinliğindedir. Güzel oluşumlara sahip mağarada az 

sayıda yarasa yaşamaktadır. 

26 Kemalpaşa Beşpınar Mağarası Beşpınar Köyü Derinliği 58 metre, 

uzunluğu 105 metre 

Güzel oluşumlara sahip olan mağarada çok sayıda 

yarasa yaşamaktadır. 

27 Kemalpaşa Çambel Mağrası Çambel Köyü Derilik 46 metre, 

uzunluk 91 metre 

  

28 Kemalpaşa Cıvgın Kuyusu Dereköy Derilik 60 metre Az sayıda yarasa yaşamaktadır. 

29 Kemalpaşa Dereköy Mağarası Dereköy Derilik 10 metre, 

uzunluk 37 metre 

  

30 Kemalpaşa Fetrek 1 (Küçükpınar) 

Mağarası 

Vişneli Köyü Derilik 7,5 metre, 

uzunluk 44 metre 

Yer altı deresine bağlanan galerinin olduğu 

mağaranın yatay ve aktif ana galerisi dışında eğimli 

bir yan galerisi de bulunmaktadır. 
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EK 4 (devam) 

Sıra 

No 

İlçesi Mağara İsmi Mevkii Yükseklik-

Derinliği-Uzunluk 

Doğal Güzellikler 

31 Kemalpaşa Fetrek 2 Mağarası Vişneli Köyü Derilik 26 metre, 

uzunluk 74 metre 

Az sayıda yarasa ve örümcek yaşamaktadır. 

32 Kemalpaşa Başpınar Mağarası  Vişneli Köyü Derilik 8 metre, 

uzunluk 50 metre 

Az sayıda yarasa yaşamaktadır. 

33 Kemalpaşa Osmanın Yenmiş Uzunluk 14 metre   

34 Kemalpaşa Üçkuyu Beşpınar Uzunluk 105 metre   

35 Seferihisar İnkaya Yelki Köyü Uzunluk 222 metre 

 

 

36 Selçuk Korudağ 1 Mağarası Zeytinköy Derilik 13 metre, 

uzunluk 61 metre 

Mağara çekirgesi ve az sayıda yarasa yaşamaktadır. 

37 Selçuk Korudağ 2 Mağarası Zeytinköy Derilik 8 metre, 

uzunluk 18 metre 

Az da olsa güzel oluşumlara sahip mağarada az 

sayıda yarasa yaşamaktadır. 

38 Selçuk Bayrakçı 1 Mağarası Bayrakçıtepe Mevkii Derilik 5 metre, 

uzunluk 17 metre 

Mağarada az sayıda yarasa yaşamaktadır. 

39 Selçuk Bayrakçı 2 Mağarası Bayrakçıtepe Mevkii Derilik 12 metre, 

uzunluk 30 metre 

Az sayıda çokayaklılar, mağara çekirgesi ve yarasa 

yaşamaktadır. 

40 Selçuk Damlataş Mağarası Kurudağ Mevkii Derilik 22 metre, 

uzunluk 48 metre 

Selçuk’ta Kurudağ Mevkii'nde bulunan mağarada 

Dr.Erol Atalay tarafından 1983 yılında yapılan 

arkeolojik çalışmalarda eski dönemlerde barınak 

olarak kullanıldığı tespit edilen mağarada bir grup 

yarasa yaşamaktadır.  

41 Selçuk Andon Boğazı   Uzunluk 35 metre   

42 Selçuk Güvercin   Uzunluk 45 metre   

43 Selçuk Kurudağ Kurudağ Uzunluk 48 metre   
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EK 4 (devam) 

Sıra 

No 

İlçesi Mağara İsmi Mevkii Yükseklik-

Derinliği-Uzunluk 

Doğal Güzellikler 

44 Selçuk Sütini Demirmenboğazı Uzunluk 340 metre   

45 Tire Alcin Mağrası Akçaşehir Köyü   Tirede Akçaşehir köyünde bulunan mağaranın ilk 

galerisinin sonu köylüler tarafından ağıl olarak 

kullanmak amacıyla kayalarla örtülmüştür. Az sayıda 

yarasanın yaşadığı mağaranın 2. galerisinde 

arkeolojik kalıntılar olmasına rağmen herhangi bir 

kazı çalışması yapılmamıştır. 

46 Tire Değirmen Mağarası Akçaşehir Köyü Uzunluk 5 metre   

47 Tire Kapıkaya Mağarası Akyurt Köyü Uzunluk 20 metre Mağara derin bir uçurum önünde bulunmaktadır. 

48 Tire İncirli Mağarası Başköy Uzunluk 25 metre Bir dönem hayvan barınağı olarak kullanılan alan 

kirpiler için yaşam alanı olarak kullanmaktadır. 

49 Tire Sulu Mağara Başköy Uzunluk 10 metre Gelin kayası denilen uçurumun üstünde yer alan 

mağaranın sonunda çanak benzeri bir yapının içinde 

kışları su birikmesinden dolayı mağara bu adla 

anılmaktadır. 

50 Torbalı Dümbelek Mağarası Yazıbaşı Köyü Derilik 16 metre, 

uzunluk 164 metre 

Özellikle son galerisinde çok güzel ve hassas 

oluşumlara sahip olan mağarada çok sayıda yarasa 

yaşamaktadır. 

51 Torbalı Maden Mağarası Yazıbaşı Köyü Uzunluk 86 metre Az sayıda yarasa yaşamaktadır. 

52 Torbalı Onyx Madeni Mağarası Yazıbaşı Köyü Derilik 30 metre Mağara dar bir girişe sahiptir. 

53 Torbalı İncirli Mağarası Özbey Köyü Derilik 16 metre, 

uzunluk 270 metre 

Adını girişindeki incir ağacından alan mağarada çok 

sayıda yarasa yaşamaktadır. 

54 Torbalı Beşikçi Mağarası Kuşcuburnu Köyü Derilik 15 metre Geniş bir ovanın kenarında olan mağaranın sonunda 

küçük bir göl bulunmaktadır. 
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EK 4 (devam) 

Sıra 

No 

İlçesi Mağara İsmi Mevkii Yükseklik-

Derinliği-Uzunluk 

Doğal Güzellikler 

55 Torbalı Güvercinli Mağarası Özbey Köyü Derilik 58 metre, 

uzunluk 134 metre 

Mağaranın iki girişinden biri olan 50 metre 

derinliğindeki geniş girişinde çok sayıda güvercin 

yaşamaktadır. 

56 Torbalı Uyuzdere Mağarası Özbey Köyü   Torbalıda Özbey köyünde Metropolis antik kenti 

yakınında bulunan mağaranın Prof.Dr.Recep Meriç 

tarafından 1990 yılında yapılan kazılar sonunda 

Roma Dönemi’nde iskan yeri olarak kullanıldığı 

anlaşılmıştır. 

57 Torbalı Sarı Kristal Mağarası Dağkızılca Köyü Derilik 45 metre, 

uzunluk 80 metre 

Mağara az miktarda oluşuma sahiptir. 

58 Torbalı Başpınar Vişneliköyü Uzunluk 50 metre   

59 Torbalı Küçükpınar Vişneliköyü Uzunluk 128 metre   

60 Urla Cılga Mağarası Cılga Köyü Uzunluk 40 metre Anadolu din tarihi açısından da büyük bir önem 

taşıdığı tespit edilmiştir. 

61 Urla Yağcılar Dipsizi Yağcılar Köyü Derilik 35 metre, 

uzunluk 57 metre 

Mağarada çok sayıda oluşumun olduğu ve az sayıda 

yarasanın yaşadığı tespit edilmiştir. 

62 Urla Yağcılar 1 Mağarası Yağcılar Köyü Derilik 21,5 metre   

63 Urla Yağcılar 2 Mağarası Yağcılar Köyü Derilik 12 metre   

Kaynak: Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği (EGE-MAK) 
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EK 5: İLÇELERE GÖRE BAŞLICA YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ 

İlçeler Yöresel Ürünler Bulunduğu Yerler 

Aliağa 
 Yeşil ceviz reçeli Yöredeki marketler 

 Deniz balıkları Aliağa, Şakran sahil 

Bayındır 
Her tür çiçek ve bahçe bitkileri Bayındır ilçesi giriş ve çıkış ana yol 

kenarları 

Bergama 

Halı, kilim, heybe, çorap, seccade gibi 

el sanat ürünleri 

İlçe pazarı, ilçe çarşısı ve köyler 

Peynir İlçe pazarı, ilçe çarşısı ve köyler 

Beydağ 
İncir İlçe pazarı, ilçe çarşısı ve köyler 

El işleri (iğne oyası, dantel) İlçe pazarı, ilçe çarşısı ve köyler 

Bornova 
 Kiremitte Mantar Çiçekliköy 

 Organik Kahvaltı Çiçekliköy 

Buca 

Organik sebze, meyve ve ürünler Kırıklar, Kaynaklar, Karacaağaç, 

Belenbaşı köyleri, pazarları, ilçe 

pazarı 

Üzüm Kırıklar, Kaynaklar, Karacaağaç, 

Belenbaşı köyleri, pazarları, ilçe 

pazarı 

Çeşme 

Balık Çeşme, Alaçatı, Dalyan, Çiftlikköy, 

Ildırı, Şifne sahil 

Ot yemekleri Alaçatı 

El işleri (oya, dantel) Alaçatı 

Dikili 

Yaycı bedir halısı, kilim, heybe Kocaoba, Mazılı, Samanlık, Bağlan 

köyleri, ilçe Pazar ve çarşısı 

 Deniz balıkları Dikili, Bademli, Denizköy, Çandarlı 

sahil 

Foça 
Deniz balıkları Foça sahil 

Dibek kahve Kozbeyli Köyü 

Güzelbahçe Deniz balıkları Güzelbahçe sahil 

Karabağlar 

Razakı, siyah üzüm Kavacık Köyü, pazarlar 

Organik sebze, meyve Kavacık, Tırazlı köyleri, pazarlar 

 

Karaburun 

Hurma zeytin, zeytin ve ürünleri Köyler, ilçe pazarı, çarşı 

Enginar Balıklıova ve diğer köyler 

Nergiz Köyler, ilçe pazarı, çarşı 
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EK 5 (devam) 

İlçeler Yöresel Ürünler Bulunduğu Yerler 

Karaburun 

Balık Saip, Tepeboz (Yeniliman), 

Balıklıova, vd. 

Sepetçilik Ambarseki 

Ev şarapçılığı Ambarseki 

Dalyan Balıkçılığı Haseki 

 

Karşıyaka Bal, arı sütü, polen, vb. ürünler Sancaklı köyü 

Kemalpaşa 

Nazar boncuğu, Nazarköy 

Kımız Kımız çiftliği 

Kiraz İlçe ve köyler 

Şeftali İlçe ve köyler 

Kestane Ovacık, Sinancılar 

Zeytin ve ürünleri İlçe ve köyler 

Alabalık Nif Dağı 

Boşnak böreği Halilbeyli Köyü 

Kınık 

Antep Fıstığı İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Erik İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

İğde İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Dut İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Vişne İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Şeftali İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Zerdali İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

İncir İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Nar İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Badem İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Ceviz İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Kestane İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Ayva İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Bal, arı sütü, polen, vb. ürünler İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Kiraz 
Kesme çiçek (glayör, lillium) Ovacık Köyü, ilçe pazarı 

Bal, arı sütü, polen vb ürünler İlçe köyleri, ilçe pazarı 

Konak Kumru, boyoz İlçe merkezi 

Menderes 

Satsuma Mandalina Gümüldür ve civarı, ilçe pazarı vb. 

Siyah Üzüm (Alfons tip) Efem Çukuru 

Keşkek İlçe ve köyler 

Topalak İlçe ve köyler 
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EK 5 (devam) 

İlçeler Yöresel Ürünler Bulunduğu Yerler 

Menderes 

Zerde İlçe ve köyler 

El işleri (patik, kazak, çeyizlik el 

örmeleri) boncuk ve boncuk ürünleri 

İlçe ve köyler  

Görece Köyü (Boncukköy) 

Menemen 

Seramik ürünler(testi, saksı, vazo, 

amfora vb.) 

İlçe pazarı, ilçe çarşısı 

Çilek Emiralem, ilçe köyleri, pazarlar 

Üzüm İlçe köyleri, ilçe pazarı 

Şeftali İlçe köyleri, ilçe pazarı 

Narlıdere 
Oyuncak, keşkek Yukarıköy meydanı 

Balık Sahilevleri 

Ödemiş 

Ödemiş Köfte İlçe merkezi 

Kestane İlçe ve köyler 

Patates İlçe ve köyler 

İncir İlçe ve köyler 

El işi ürünleri (çember, yazma, dantel 

tel kırma, mendil vb.) 

İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

İpekçilik, ipek dokuma ürünleri İlçe ve köyler, ilçe çarşısı ve pazarı 

El sanatları ürünleri (keçe, seramik) İlçe ve köyler, ilçe çarşısı ve pazarı 

Tongül Pidesi İlçe çarşısı 

Otlu pide İlçe ve köyler, ilçe çarşısı ve pazarı 

Seferihisar 

Balık Sığacık 

Satsuma Mandalina İlçe ve köyler 

El işi ürünleri (dantel, kanaviçe, file, 

yün vb.) 

İlçe ve köyler, ilçe çarşısı ve pazarı 

Süs Sabunu İlçe çarşısı ve pazarı 

El sanatları ürünleri (halı, resim, 

seramik, takı vb.) 

İlçe ve köyler, ilçe çarşısı ve pazarı 

Selçuk Şarap, sabun Şirince 

Tire 

Tire bezi, keçe ve dokuma ürünleri Tire pazarı 

Tire köftesi Tire ilçe merkezi 

Karadutlu lor Tire ilçe merkezi 

Ceviz İlçe ve köyler, ilçe çarşısı ve pazarı 

Karadut İlçe ve köyler, ilçe çarşısı ve pazarı 

İncir İlçe ve köyler, ilçe çarşısı ve pazarı 

Süt ürünleri (peynir, lor) İlçe merkezi, çarşısı ve pazarı 
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EK 5 (devam) 

İlçeler Yöresel Ürünler Bulunduğu Yerler 

Tire 

Yerel yemek çeşitleri (Gazel aşı, posalı 

kavurma, lalengi, pisi pisi vd.) 

İlçe merkezi, çarşısı ve pazarı, köyler 

El işi ürünleri (iğne oyası, dantel, ev 

malzemeleri, vb.) 

İlçe merkezi, çarşısı ve pazarı, köyler 

El sanat ürünleri (keçecilik, nalbantlık, 

nalıncılık, semercilik, urgancılık, 

saraciye, kalaycılık, vd.) 

İlçe merkezi, çarşısı 

Köy ürünü sebze ve meyve Tire pazarı 

Torbalı Şeftali İlçe ve köyler, ilçe pazarı 

Urla 

Deniz Balıkları İskele, Çeşmealtı 

Katmer İskele, Çeşmealtı, ilçe merkezi 

Elbasan tava, çalkama İlçe merkezi 

Yerel yemek çeşitleri (sülük, asıta, vd.) Bademler 

Süs bitkileri (lillium, sümbül, frezya, 

iris, vb.) 

İlçe köyleri, ilçe pazarı 
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Ek: 6  Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Mülkiyetinde Bulunan İzmir’deki Mesire Yerleri 

Sıra 

No 
İlçesi Adı Mevki 

Alanı 

(Ha) 

 

Tipi 
Ağaç Türü 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Durumu  Kamp 
Ateşli 

Piknik 
Yüzme Mevcut Tesisler 

Yapılabilecek 

Faaliyetler 

1 ALİAĞA Kültür Mah. Aliağa 6,53 C Kızılçam Aktif  - + - 
Kır lokantası,  büfe, 

WC, 

Manzara seyri, 

yürüyüş, piknik, 

fotoğrafçılık 

2 BALÇOVA Dededağı Teleferik 3,50 C 
Kızılçam-

Fıstkçamı 
Aktif  - + - 

Teleferik binası, kır 

lokantası,  büfe, kır, 

çocuk oyun alanı, 

WC, market, idari 

bina 

Manzara seyri, 

yürüyüş, piknik, 

fotoğrafçılık 

3 BALÇOVA Cennetçeşme Yaşampark 19,88 C 
Fıstıkçamı-

Kızılçam 
Aktif  - + - 

Kırl lokantası, Kır 

kahvesi, WC, çocuk 

oyun alanı 

Manzara seyri, 

yürüyüş, piknik, 

fotoğrafçılık 

4 BALÇOVA Teleferik Balçova 2,41 C 
Fıstıkçamı-

Kızılçam 
Aktif  - - - Kır lokantası, WC Piknik 

5 BAYINDIR Musluk Çınardibi 2,284 C Kızılçam Aktif  - + - Büfe,Wc,çeşme Yürüyüş, Piknik 

6 BAYINDIR Ovacık Ovacık 2,50 C Karaçam Aktif  - + - Kır lokantası 
Manzara seyri, 

yürüyüş, piknik 

7 BAYINDIR Boğacık Gediği Ali Yağbasan 10,25 C 
Kızılçam-

Karaçam 
Aktif  - + - 

Çocuk oyun alanı, 

WC, kır gazinosu, 

spor kompleksi 

Manzara seyri, 

yürüyüş, piknik, 

fotoğrafçılık 
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Ek 6  (devam) 

Sıra 

No 
İlçesi Adı Mevki 

Alanı 

(Ha) 

 

Tipi 
Ağaç Türü 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Durumu  Kamp 
Ateşli 

Piknik 
Yüzme Mevcut Tesisler 

Yapılabilecek 

Faaliyetler 

 

 

8 

BERGAMA Çınarlı Çınarlı 4,60 C 
 

Kızılçam 
Aktif - - + - 

Kır gazinosu 1 adet, 

ahşap çocuk oyun 

grubu, büfe, WC, 

yağmur barınağı, 

yöresel ürün 

Piknik 

9 BEYDAĞI Çolaklar Beydağı Barajı 6,16 C Yapraklı Aktif  - + - 
Kır gazInosu, kır 

lokantası 

Manzara seyri, 

piknik, 

fotoğrafçılık 

10 BORNOVA Karşıyaka Yakaköy 4,60 C Kızılçam 
Aktif 

Değil 
 - - - - - 

11 BORNOVA Tolaz Çeşmesi Karaçam 4,72 C Kızılçam Aktif  - + - 
Kır gazinosu, çocuk 

oyun alanı, büfe 
Yürüyüş, piknik 

12 BORNOVA Belkahve Belkahve 5,06 C Kızılçam 
Aktif 

Değil 
 - + - 

Sahada mevcut 

tesis yok 
Piknik 

13 BORNOVA Çiçekli Kent Ormanı 
117,0 

 
D Kızılçam Aktif  - + - 

Gözlem kulesi  

yağmur barınağı, 

seyir terası, WC 

Manzara seyri, 

spor 

14 BUCA Köycivarı Kırıklar 14,14 C Kızılçam 
Aktif 

Değil 
 - - - Yapım aşamasında Piknik 



 
 

203 
 

Ek 6  (devam) 

Sıra 

No 
İlçesi Adı Mevki 

Alanı 

(Ha) 

 

Tipi 
Ağaç Türü 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Durumu  Kamp 
Ateşli 

Piknik 
Yüzme Mevcut Tesisler 

Yapılabilecek 

Faaliyetler 

15 BUCA Kabasandallık Cennet Vadisi 23,50 C Kızılçam Aktif  - + - 

Kır kahvesi, büfe, 

İdare binası, 

yağmur barınağı, 

çocuk oyun alanı, 

Wc, kır lokantası 

Piknik, yürüyüş, 

spor 

16 BUCA Gölet Kaynaklar 34,67 C Kızılçam Aktif  - + - 

Kır kahvesi, büfe, 

idari bina,  çocuk 

oyun alanı, Wc 

Piknik 

17 BUCA Çobanoğlu Tepe Sarnıç 33,26 C Kızılçam Aktif  - + - 

Kır kahvesi,  büfe, 

idari bina,  çocuk 

oyun alanı,  Wc 

gezinti yolları 

Yürüyüş, piknik 

18 ÇEŞME Yumru Alaçatı 16,33 C Ardıç Aktif  - - + Yapım Aşamasında Piknik, yüzme 

19 FOÇA Manastır Tepe Manastır 1,37 C Kızılçam Aktif  - + - 
Kır lokantası, büfe, 

WC 

Manzara seyri, 

fotoğrafçılık 

20 GÜZELBAHÇE Yaka Yaka 28,89 C Kızılçam Aktif  - + - Yapım aşamasında Piknik 

21 GÜMÜLDÜR Kargacık Kargacık 2,90 C Kızılçam Aktif  - + + 
Kır lokantası, kır 

kahvesi, WC, duş 
Piknik, yüzme 
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Ek 6  (devam) 

Sıra 

No 
İlçesi Adı Mevki 

Alanı 

(Ha) 

 

Tipi 
Ağaç Türü 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Durumu  Kamp 
Ateşli 

Piknik 
Yüzme Mevcut Tesisler 

Yapılabilecek 

Faaliyetler 

22 KARABURUN Eğlenhoca Eğlenhoca 2,00 C Ardıç Aktif  - - + 
Kır kahvesi, büfe, 

duş, WC 
Piknik 

23 KARABURUN Manal Manal 1,36 C Maki Aktif  - - - Yapım aşamasında 
Piknik, 

fotoğrafçılık 

24 KARŞIYAKA Dededağı Tepe Yamanlar Dağı 4,11 C Kızılçam Aktif  - - - 

Kır gazinosu, 

büfe,yağmur 

barınağı, idare 

binası, seyır terası, 

Wc, anfi 

Manzara seyri, 

yürüyüş 

25 KARŞIYAKA Çilekdağı Seyirtepe 37,35 C Kızılçam Aktif  - - - 

Kır gazıiosu, çocuk 

oyun alanı, adet, 

otopark 

Manzara seyri, 

yürüyüş, piknik, 

fotoğrafçılık 

26 KARŞIYAKA Yamaç Mah. Yeşil Kuşak 20,00 C Kızılçam 
Aktif 

Değil 
 - - - Tesis yok 

Manzara seyri, 

yürüyüş, piknik, 

fotoğrafçılık 

27 KARŞIYAKA Piknik Yeri Yamanlar 5,69 C Kızılçam Aktif  - + - Wc 
Manzara seyri, 

yürüyüş, piknik,  

28 KEMALPAŞA Karabel Karabel 28,12 B Kızılçam Aktif  - + - Kır kahvesi, WC, 
Piknik, yürüyüş, 

manzara 
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Ek 6  (devam) 

Sıra 

No 
İlçesi Adı Mevki 

Alanı 

(Ha) 

 

Tipi 
Ağaç Türü 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Durumu  Kamp 
Ateşli 

Piknik 
Yüzme Mevcut Tesisler 

Yapılabilecek 

Faaliyetler 

29 KEMALPAŞA Kızılca Kemalpaşa 10,00 C Kızılçam 
Aktif 

değil 
 - - - 

Büfe, WC, kır 

lokantası, kır 

kahvesi, basketbol 

sahası, gölet( TESİS 

YOK) 

Piknik, 

yürüyüş,manzara 

seyri, spor 

30 KEMALPAŞA Dereiçi Yeni Kurudere 1,37 C Kızılçam Aktif  - + - 

Kır lokantası, 

yağmur barınağı, kır 

kahvesi, WC, 

Piknik 

31 KEMALPAŞA Kocadere Ören 5,16 C Kızılçam 
Aktif  

değil 
 - - - Tesis yok - 

32 KEMALPAŞA Yiğitler Yiğitler 2,97 C Kızılçam Aktif  - + - 
Kır lokantası, büfe, 

Wc 
Piknik 

33 KEMALPAŞA Köycivarı 
Eski 

Hamzababa 
1,46 C Kızılçam Aktif  - + - 

Kır kahvesi, büfe, 

anfi tiyatro, Wc 

Festival 

etkinlikleri 

34 KEMALPAŞA Kurudere Kirazlı Vadi 0,96 C Açıklık 
Aktif 

değil 
 - - - Tesis yok Piknik 

35 KEMALPAŞA Dere Dere Piknik 0,52 C Kızılçam Aktif  - - - 

Kır Kahvesi, kültür 

sarayı, anfi tiyatro, 

Wc 

Yürüyüş, piknik 
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Ek 6  (devam) 

Sıra 

No 
İlçesi Adı Mevki 

Alanı 

(Ha) 

 

Tipi 
Ağaç Türü 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Durumu  Kamp 
Ateşli 

Piknik 
Yüzme Mevcut Tesisler 

Yapılabilecek 

Faaliyetler 

36 KEMALPAŞA Köyyeri Nazarköy 5,10 C Kızılçam 
Aktif  

değil 
 - - - Tesis yok - 

37 KINIK Ucura Kocaömer 4,64 C Kızılçam 
Aktif 

değil 
 - - - WC Piknik 

38 KONAK Çınartepe Kançeşme 8,46 C Kızılçam 
Aktif 

değil 
 - -  

Kır gazinosu,  

güvenlik, çocuk 

oyun alanı, fitness 

alanı, su havuzu, 

basketbol sahası 

Yürüyüş 

39 KONAK Beşpınartepe Beşpınar Tepe 1,64 C Yapraklı 
Aktif 

değil 
    Yapım aşamasında Piknik 

40 MENEMEN Çamlık 
Yahşelli Çamlık  

-1 
3,33 C Kızılçam Aktif  - + - 

Kır lokantası, fırın, 

WC 
Piknik 

41 MENEMEN Çamlık 
Yahşelli Çamlık  

-2 
4,82 C Kızılçam Aktif  - + - 

Kır lokantası, büfe, 

fırın, WC, çocuk 

oyun alanı 

Piknik 

42 MENDERES Yarentepe Değirmendere 3,71 C Kızılçam Aktif  - + - 
1 Kır Lokantası , 1 

adet Wc 

Piknik, manzara 

seyri 
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Ek 6  (devam) 

Sıra 

No 
İlçesi Adı Mevki 

Alanı 

(Ha) 

 

Tipi 
Ağaç Türü 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Durumu  Kamp 
Ateşli 

Piknik 
Yüzme Mevcut Tesisler 

Yapılabilecek 

Faaliyetler 

43 MENDERES Ziyarettepe Ziyarettepe 10,40 C Kızılçam 
Aktif 

değil 
 - - - Yapım aşamasında 

Piknik, manzara 

seyri 

44 MENDERES Özdere Sevgi Parkı 0,20 C Açıklık Aktif  - - - 
Seyir terası, çocuk 

oyun alanı 
Manzara seyri 

45 MENDERES Ataköy Ataköy 2,19 C Kızılçam Aktif  - + - Yapım aşamasında Piknik 

46 MENDERES Koru Sahili Koru Sahili 17,57 C Karışık 
Aktif 

değil 
 - + - Yapım aşamasında 

Piknik, manzara 

seyri 

47 MENDERES Kalemlik Kalemlik 21,25 A Kızılçam Aktif  + + + 

Kır lokantası, kır 

kahvesi, büfe, 2 

adet bunglov , duş 

Piknik, yüzme, 

çadırlı kamp 

48 MENDERES Ahmetbeyli Klaros 38,900 A 
Kızılçam-

Fıstıkçamı 
Aktif  + + + 

Kır lokantası, kır 

kahvesi, büfe, idari 

bina, duş, WC 

Piknik, yüzme, 

çadırlı kamp 

49 NARLIDERE Limanreis Limanreis 2,70 C Meşe 
Aktif  

değil 
 - - - Yapım aşamasında 

Manzara seyri, 

piknik, 

fotoğrafçılık 

50 ODEMİŞ Ahrandı Tepe Ahrandı Tepe 8,87 C 
Fıstıkçamı-

Kızılçam 
Aktif  - + - Kır lokantası 

Manzara seyri, 

piknik 
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Ek 6  (devam) 

Sıra 

No 
İlçesi Adı Mevki 

Alanı 

(Ha) 

 

Tipi 
Ağaç Türü 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Durumu  Kamp 
Ateşli 

Piknik 
Yüzme Mevcut Tesisler 

Yapılabilecek 

Faaliyetler 

51 ODEMIS Karşıyaka Gölcük 4,00 C 
Karaçam-

Kestane 
Aktif  - + - Kır lokantası, WC 

Manzara seyri, 

yürüyüş, 

piknik,fotoğrafçılık 

52 ODEMİŞ Mermeroluk Mermeroluk 5,00 C 
Karaçam-

Kestane 
Aktif  - + - Kır lokantası, WC Yürüyüş, Piknik 

53 SEFERİHİSAR Sığacık Teos 14,13 B Kızılçam Aktif  - + - 
Kır lokantası, büfe, 

Wc 

Piknik, manzara 

seyri 

54 SELÇUK Keçi Kalesi Keçi Kalesi 20,00 C 
Yapraklı-

Maki 

Aktif 

değil 
 - - - Yapım aşamasında 

Manzara seyri, 

yürüyüş, piknik, 

fotoğrafçılık 

55 TORBALI Değirmendere Karakızlar 3,00 C Kızılçam Aktif  - - - Yok 
Manzara seyri, 

piknik 

56 TİRE 
Ayşekadın 

Yaylası 
Ayşekadın 13,62 C Yapraklı 

Aktif 

değil 
 - - - Yapım aşamasında 

Manzara seyri  

piknik 

57 TIRE Paşaçeşme Paşaçeşme 0,31 C Kestane Aktif  - - - Kır lokantası Manzara seyri 

58 URLA Güvendik Güvendik 6,00 B Kızılçam Aktif  - + - 
Kır gazinosu, büfe, 

WC 
Piknik, yürüyüş 
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Ek 6  (devam) 

Sıra 

No 
İlçesi Adı Mevki 

Alanı 

(Ha) 

 

Tipi 
Ağaç Türü 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Durumu  Kamp 
Ateşli 

Piknik 
Yüzme Mevcut Tesisler 

Yapılabilecek 

Faaliyetler 

59 URLA Uzunkuyu Uzunkuyu 5,00 B Kızılçam Aktif  - + - 

Kır lokantası,   

çocuk oyun alanı, 

WC 

Piknik 

60 URLA Birgi Birgi Köyü 0,86 C Açıklık Aktif  - + - Yapım aşamasında Piknik 

61 URLA Yassıcaada Yassıcaada 2,34 C Maki Aktif  -  + 

Kır lokantası, büfe,  

su kaydırağı, duş, 

Wc 

Piknik, Yüzme 

62 URLA Mezarlık Demircili 0,91 C Kızılçam 
Aktif 

Değil 
    Yapım aşamasında Piknik 
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Ek 6  (devam) 

Sıra 

No 
İlçesi Adı Mevki 

Alanı 

(Ha) 

 

Tipi 
Ağaç Türü 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Durumu  Kamp 
Ateşli 

Piknik 
Yüzme Mevcut Tesisler 

Yapılabilecek 

Faaliyetler 

63 Bornova Çiçekli Ilıca 3,30 TP Kızılçam Aktif  - + - 
Kır gazinosu, büfe, 

wc, fırın 
Piknik 

64 Torbalı Efeoğlu Kısıkköy 22,67 TP Kızılçam Aktif  - + - 
Kır gazinosu, büfe, 

wc, fırın (aktif değil) 
Piknik 

65 Çeşme Tanay Ilıca 3,30 TP 
Kızılçam-

Fıstıkçamı 
Aktif  + + + 

Kır gazinosu, büfe, 

wc, fırın (aktif değil) 
Piknik, yüzme 

66 Menderes Gümüldür Gümüldür 7,40 TP 
Fıstıkçamı-

Okaliptus 
Aktif  + + + 

Kır gazinosu, büfe, 

wc, fırın 
Piknik, yüzme 

67 Menderes Gümüşsuyu Gümüldür 1,73 TP -Okaliptus 
Aktif 

değil 
 + + + 

Kır gazinosu, büfe, 

wc, fırın (aktif değil) 
Piknik, yüzme 

68 Karşıyaka Örnekköy Örnekköy 199 TP 
Kızılçam-

Okaliptus 

Aktif 

değil 
 - + - Yok Piknik 

69 Karşıyaka Karagöl Yamanlar Dağı 18,92 TP Kızılçam Aktif  + + - 
Kır gazinosu, büfe, 

wc, fırın 

Piknik, 

göl manzarası 

70 Karşıyaka Yamanlar Yamanlar Dağı 39,71 TP Kızılçam 
Aktif 

değil 
 - + - yapılıyor 

Piknik 

Manzara 
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Ek 6  (devam) 

Sıra 

No 
İlçesi Adı Mevki 

Alanı 

(Ha) 

 

Tipi 
Ağaç Türü 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Durumu  Kamp 
Ateşli 

Piknik 
Yüzme Mevcut Tesisler 

Yapılabilecek 

Faaliyetler 

71 Seferhisar Ekmeksiz Sığacık 14,96 TP 

İğde- 

Kızılçam -

Menengiç 

Aktif 

değil 
 + + + 

Kır gazinosu, büfe, 

wc, fırın 
Piknik, yüzme 

72 Selçuk Meryemana Meryemana 363 TP Kızılçam 
Aktif 

değil 
 - - - Planı yapıldı Gezi 

Kaynak: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve DKMP GM IV. Bölge İzmir Şube Müdürlüğü Kayıtları 

Not: Mayıs 2013 durumu esas alınmıştır. Aktif olmayan tabiat parkları ileri bir tarihte aktif hale geçebilirler. 
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EK 7: İZMİR İLİNDEKİ DOĞA YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI (Ege Turizm Derneği, izmir’in Ekoturizm Güzergahları çalışmasından alınmıştır) 

Sıra 

No 

İlçesi Güzergah İsmi Güzergah Uzunluğu ve Tipi  

/ Zorluk Derecesi 

Doğal Güzellikler 

1 Aliağa Samurlu-Kyme Antik Kenti 5,5 km, asfalt yol, toprak yol, 

patika /kolay 

Kızılçam Ormanı, maki (ardıç, pırnal, sakız, akça 

kesme, katır tırnağı, tespih, vd.) zeytinlikler, 

panoramik manzara güzellikleri 

2 Aliağa Güzelhisar Çayı Deltası-Aliağa 

Kuş Cenneti 

6,4 km, asfalt yol, toprak yol, 

patika/kolay  

Güzelhisar Çayı (diğer adıyla Kocaçay,Yund 

Dağlarından doğar, yaz-kış akışı var, üzerinde 

Güzelhisar Barajı bulunmakta) Güzelhisar Çayı deltası 

ve Aliağa Kuş Cenneti(27 ha Türkiye'deki 425 kuş 

türünden 103'ü bölgede yaşıyor,flamingo, çamurcun, 

balıkçıl, boz ördek, karabatak, kaşıkgaga, kara karınlı 

kumkuşu, gümüş martı, karabaş martı, fiyu, 

sakarmeke, yeşilbaş, angıt vd.), manzara güzellikleri. 

3 Aliağa Helvacı-Helvacı Dede Mesire 

Alanı 

700 m, asfalt yol/kolay Helvacı Ovası, ormanlar, doğal şifalı bitkiler (kekik, 

ısırgan, ebe gömeci, semiz vd.), manzara güzellikleri. 

4 Aliağa Aşağışakran-Yenişakran 6 km, asfalt köy yolu, toprak 

yol, patika /kolay 

Zeytinlikler, doğal şifalı bitkiler (develi otu, atkız otu, 

diken kökü), plaj, deniz, panoramik manzara 

güzellikleri. 

5 Aliağa Güzelhisar-Uzunhasanlar-

Karakuzu 

9 km, asfalt köy yolu. 

kolay/orta 

Güzelhisar köyü çevresinde orman, zeytinlikler, 

Karakuzu köyünde üç mağara, İbrim Deresi'nde şelale 

manzara güzellikleri.  
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EK 7 (devam) 

Sıra 

No 

İlçesi Güzergah İsmi Güzergah Uzunluğu ve Tipi  

/ Zorluk Derecesi 

Doğal Güzellikler 

6 Aliağa Güzelhisar-Çıtak 3 km, asfalt köy yolu /kolay Güzelhisar köyü ve Çıtak köyü çevrelerinde orman, 

zeytinlikler, manzara güzellikleri. 

7 Aliağa Çaltılıdere-Kalabak 8,5 km, asfalt yol, toprak yol, 

patika/kolay-orta      

Plaj, deniz, çam ormanları, Çaltılıdere su kuşları alanı, 

manzara güzellikleri. 

8 Aliağa Kapıkaya-Aigai Antik Kenti 

(Manisa) 

9 km, asfalt yol, toprak yol, 

patika/kolay-orta 

Manzara güzellikleri. 

9 Balçova Balçova-Manastır -Halkapınar 

Çeşmesi 

14,8 km, toprak yol, patika/      

orta-zor 

Behzat Tepesi, Balçova Cengiz Saran Baraj Gölü, çam 

ormanları, doğal şifalı bitkiler (kekik, papatya, defne 

vd.), manzara güzellikleri. 

10 Balçova Balçova-Manastır -Halkapınar 

Çeşmesi-Behzat Tepesi 

15 km, toprak yol, 

patika/orta- zor 

Behzat tepesi, Balçova Baraj Gölü, çam ormanları, 

doğal şifalı bitkiler ( kekik, papatya, defne, vd), 

manzara güzellikleri. 

11 Balçova Balçova Termal Tesisleri-Balçova 

Barajı- Balçova Termal Tesisleri 

5 km, asfalt yol, toprak 

yol//kolay 

Çam ormanları, Balçova Baraj Gölü, doğal şifalı 

bitkiler (kekik, papatya, vd ), manzara güzellikleri. 

12 Balçova Üçkuyular-İnciraltı Gençlik 

Merkezi-İnciraltı 

4 km, asfalt yol/kolay İzmir Körfezi, deniz, su kuşları, manzara güzellikleri. 

13 Balçova Balçova -İnciraltı-Sahilevleri 6 km, asfalt yol/kolay İzmir Körfezi, deniz, manzara güzellikleri. 
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14 Bayındır Bayındır-Turan-Ergenli-Dereköy 7 km, asfalt köy yolu/kolay Zeytin, zengin bitki örtüsü (çınar ağaçları, kır çiçekleri 

vd.), jeotermal sular, manzara güzellikleri.  

15 Bayındır Bayındır-Kızılağaç-Alankıyı 12 km, asfalt köy yolu/orta-

zor  

Çam ormanları, zengin doğal bitki örtüsü, Kızılağaç ve 

Alankıyı köylerinde asırlık çınarlar, doğal şifalı bitkiler( 

kekik, karabaş, kantaron vd.), panoramik manzara 

güzellikleri. 

16 Bayındır Bayındır-Karahalilli 3 km, asfalt köy yolu/kolay Zeytin ormanları, zengin doğal bitki örtüsü, doğal 

şifalı bitkiler(papatya, karabaş, kekik, 

dikencik/kuşkonmaz vd.) manzara güzellikleri. 

17 Bayındır Ahmetler Mahallesi (31 ler 

Mah.)-Alankıyı-Yenikurudere 

(Kemalpaşa) 

12 km, asfalt köy yolu/orta-

zor  

Çam ormanları, zengin doğal bitki örtüsü, doğal şifalı 

bitkiler (kekik, kantaron, salep, acı sarmaşık vd.), 

panoramik manzara güzellikleri. 

18 Bayındır Çamlıbel-Balcılar 9,7 km, asfalt köy yolu ve 

toprak yol/orta-zor 

Çam ormanları, zengin doğal bitki örtüsü, doğal şifalı 

bitkiler (kekik, kantaron, salep, acı sarmaşık vd.), 

orman içi dere yatakları ve sığınak mağaraları, bağlar 

ve kirazlıklar, manzara güzellikleri. 

19 Bayındır Hisarlık-Ovacık (Kemalpaşa) 10,7 km, asfalt köy 

yolu/orta-zor 

Çam ormanları (kızılçam, karaçam), anıtsal kestane 

ağçaları, ceviz, meşe, isarlık yaylasında şelale, doğal 

şifalı bitkiler (kekik, karabaş, kantaron vd.), bağlar ve 

kiraz bahçeleri, yaban hayvanları, manzara . 
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20 Bayındır Kızılcaova-Mersinli Mahallesi-

Çınardibi 

17 km, asfalt köy yolu/zor  Çam ormanları. Asırlık çınarlar, doğal şifalı bitkiler, 

(kekik, karabaş, kantaron vd.),  bağlar ve kirazlıklar, 

yabani menekşeve sıklamen çiçekleri, panoramik 

manzara güzellikleri. 

21 Bergama Bergama-Asklepoin-Bergama  5,5 km, asfalt yol/kolay Panoramik manzara güzellikleri. 

22 Bergama Bergama-Akropol-Kestel Barajı  6 km, asfalt yol/kolay Maki, zeytin ağaçları, panoramik manzara güzellikleri. 

23 Bergama Bergama-İncecik 7 km asfalt yol/kolay Bakırçay nehri, fıstıkçamı ve kızılçam ormanları, maki, 

doğal şifalı bitkiler (kekik, adaçayı, papatya vb), 

tavşan, yaban domuzu, çeşitli av kuşları. 

24 Bergama Narlıca-Ovacık Madeni-

Aşağıkırıklar 

15,5 km, asfalt yol/orta Maki, zeytin ağaçları, ayçiçeği tarlaları, doğal şifalı 

bitkiler (kekik, adaçayı, papatya vb.) manzara 

güzellikleri. 

25 Bergama Kaplan-Aşağıbey-Demircidere 7 km asfalt köy yolu/kolay Fıstıkçamı, ve kızılçam ormanları, maki, doğal şifalı 

bitkiler (kekik, adaçayı, papatya, vb.), tavşan, balık, 

yaban domuzu, çeşitli av kuşları, Altınova Barajı, 

Madra Çayı, Esrik Deresi, granit taş ocakları. 

26 Beydağ Beydağ-Adaküre 2,5 km, asfalt yol/kolay Beyköy- Çayır kartal kayası ve Karkuyuları, Beyköy-

Şelale,doğal şifalı bitkiler (kekik, turpotu, kabırcık, 

yayla otu,  sarmaşık, iğnelik, ısırgan vd.), manzara. 
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27 Beydağ Beydağ-Çamlık 5,5 km, asfalt yol/kolay Kızılçam ve kestane ağaçları, doğal şifalı bitkiler 

(kekik, turpotu, kabırcık, yayla otu, sarmaşık, iğnelik, 

ısırgan, vd.), manzara güzellikleri. 

28 Beydağ Beydağ-Erikli-Çomaklar 5,8 km, asfalt yol/kolay Maki, doğal kaynak suları, doğal şifalı bitkiler 

(kestane, nar, kiraz, vişne, elma, şeftali, armut, ayva 

vd.). 

29 Beydağ Beydağ-Yeniyurt-Tabaklar 4 km, asfalt yol/kolay Tabaklar'da Aşıklar Tepesi, doğal şifalı bitkiler 

(kekik,turpotu,sarmaşık,iğnelik,ısırgan vd.), manzara 

güzellikleri. 

30 Beydağ Halıköy-Ovacık Yaylası 3 km, asfalt yol/kolay Kestane ve kızılçam ormanları, maki, manzara 

güzellikleri. 

31 Bornova Bornova -Homeros Vadisi-İkizgöl 6,7 km asfalt yol, patika 

yol/kolay 

Homeros Mağarası, İkizgöl, maki, kızılçam, zeytin, 

kiraz, üzüm, incir, doğal şifalı bitkiler (kekik, adaçayı, 

papatya, saz, kamış, kafa otu, ılgın, çiriş otu, çitlenbik 

vd.) manzara güzellikleri. 

32 Bornova Çamiçi-Karagöl (Karşıyaka) 7,8 km, patika yol/orta Karagöl, kızılçam ve karaçam ormanları, manzara 

güzellikleri. 
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33 Bornova Evka 3 Mah-Çiçekli 9 km, toprak yol/orta  Kızılçam ormanı, maki, zeytin kiraz, üzüm, incir, vd., 

doğal şifalı bitkiler (kekik, adaçayı, papatya, vb.) 

manzara güzellikler. 

34 Bornova Gökdere-Nifaltı-Kaynaklar (Buca) 12 km, toprak yol/orta Kızılçam ormanları , maki, asırlık çınar ağaçları, su 

kaynakları, zeytin, kiraz, üzüm, incir vd., doğal şifalı 

bitkiler (kekik, papatya, defne, adaçayı vb.), manzara 

güzellikleri. 

35 Bornova Gökdere-Nifaltı-Kavaklıdere 

(Buca) 

16,4 km, toprak yol,  

patika yol/orta 

Kızılçam ormanları, asırlık çınar ağaçları, maki, su 

kaynakları, zeytin, kiraz, üzüm, incir vb., doğal şifalı 

bitkiler (kekik, papatya, defne, adaçayı vd.), manzara 

güzellikleri. 

36 Bornova Karaçam-Beşyol-Yaka-Ulucak 

(Kemalpaşa) 

13,6 km, asfalt köy yolu/orta Kızılçam ormanları, maki, zeytin ve kiraz ağaçları, 

bağlar, doğal şifalı bitkiler( kekik, papatya vd.), 

manzara güzellikleri. 

37 Bornova Kavaklıdere-Nifaltı (Çatak Tepe) 10,6 km, toprak yol, patika / 

Orta 

Kızılçam ormanları, asırlık çınar ağaçları, maki, su 

kaynakları, zeytin, kiraz, üzüm, incir vb., doğal şifalı 

bitkiler (kekik, papatya, defne, adaçayı vd.), 

panoramik manzara güzellikleri. 
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38 Buca Kırıklar-Vişneli (Kemalpaşa) 11 km, toprak yol, patika / 

Zor 

Çam ormanları, maki, güzergah üzerinde su olanakları 

kısıtlı, Kırıklar köyü yakınında İnilmez İni Mağarası 

(Sivridağ zirvesi yakınlarında, dikey mağara, derinliği - 

69 m, uzunluğu 39 m, dik ve sarkıtlar var), Tozlu İni 

Mağarası (İnilmez İni mağarasından 100 m aşağıda, 

yatay mağara, tavanı çok alçak), Kara İni Mağarası 

(Sivri Dağ yakınında ki vadide, 2 katlı), Sütunlu 

Mağara (Kırıklar köyü güneyinde, derinliği - 15 m, 

uzunluğu 23 m, dikitler, sarkıtlar, sütunlar var), 

Dereçalı Mağarası (Kırıklar köyünden Aydın - İzmir 

yoluna giden stabilize yoldan ulaşır), Küçükpınar 

Mağarası (Vişneli köyü yakınlarında, derinliği - 25 m, 

uzunluğu 128 m, traverten oluşumları var), doğal 

şifalı bitkiler (kekik, papatya vd.), panoramik manzara 

güzellikler. 

39 Buca Kaynaklar-Kavaklıdere (Bornova) 12,5 km, toprak yol, 

patika/zor 

Çam ormanları, maki, Söğüt Oluk Mağarası ( 

Kaynaklar yakınlarında, derinliği - 62 m ), doğal şifalı 

bitkiler (kekik, papatya vd.), panoramik manzara 

güzellikleri. 

40 Buca Kaynaklar-Buca Gölet 

Rekreasyon Alanı-Belenbaşı 

10 km, asfalt yol/kolay Çam ormanları, maki, Söğütoluk Mağarası (Kaynaklar 

yakınlarında, derinliği - 62m), doğal şifalı bitkiler 

(kekik, papatya vd.), panoramik manzara güzellikleri. 
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41 Buca Kaynaklar-Nifkarlığı Tepe 

(Kemalpaşa) 

10 km, patika/zor Çam ormanları, maki, Söğütoluk Mağarası (Kaynaklar 

yakınlarında, derinliği - 62m), doğal şifalı bitkiler 

(kekik, papatya, defne vd.), panoramik manzara 

güzellikleri. 

42 Çeşme Çeşme - Alibostan (Sakızlı koy) 6,5 km, asfalt yol/kolay Alçak kıyılar, koylar, turkuaz renkli deniz, kumsal 

plajlar, maki (mersin, defne, pırnal meşesi, kesme 

meşesi, katran ardıcı, katırtırnağı, sakız, zakkum vd.), 

bol oksijenli, iyotlu ve rüzgarlı temiz deniz havası, 

manzara güzellikleri. 

43 Çeşme Çeşme - Çiftlik - Altınkum Plajı 8 km, asfalt yol/kolay-orta Alçak kıyılar, koylar, turkuaz renkli deniz, kumsal 

plajlar, Harmanlı Koyunda killi kayalar, Altınkum 

plajının altın renkli ince kumu ve süngerimsi küçük 

kayacıklar - maki (mersin, defne, pırnal meşesi, kesme 

meşesi, katran ardıcı, katırtırnağı, sakız, zakkum vd.), 

doğal şifalı bitkiler (kekik, anason, papatya vd.), sakız 

ağaçları, arı kuşları (ilkbaharda), bol oksijenli, iyotlu 

ve rüzgarlı temiz deniz havası, manzara güzellikleri. 

44 Çeşme Ovacık - Alaçatı 8 km, asfalt yol/kolay-orta Kumsalı ile ünlü Alaçatı koyu (Alaçatı'ya 3 km), 

zeytinlikler ve bağlar, sakız ağaçları, bol oksijendi, 

iyotlu ve rüzgarlı temiz deniz havası, Alaçatı yılın 330 

günü rüzgarlı, o nedenle dünyada ki en önemli rüzgar 

sörfü / windsurf merkezlerinden biri, manzara. 
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45 Çeşme Germiyan - Ildırı  11 km, asfalt yol/orta Maki (katırtırnağı, sakız, zakkum, vd.), doğal şifalı 

bitkiler (kekik, kantaron, karabaşotu, papatya vd.), 

girinti-çıkıntılı kıyılar, koylar, plajlar, turkuaz renkli 

deniz, Ildırı Körfezi ve adalar (28 ada; Çelebi, Küçük 

Adalar, Yassı Ada, Sarı Ada, Taş Adaları, Eşek Adası, 

vd.), Maden-II Mağarası (Ildırı köyü yakınlarında, 

derinliği 25 m ), Mermerli Mağara (Ildırı köyü 

yakınlarına, derinliği 24 m), panoramik manzara 

güzellikleri. 

46 Çeşme Ovacık - Azmak Koyu 

(Çatalazmak Plajı) 

4,5 km, asfalt yol/kolay Çatalazmak plajı, turkuaz renkli temiz deniz, 

bozulmamış doğal yapı, doğal şifalı bitkiler (kekik, 

anason, papatya vd.), panoramik manzara güzellikleri. 

47 Çeşme Azmak Koyu - Yumru Koyu 

(Alaçatı Körfezi) 

12 km, asfalt, toprak yol, 

patika /kolay-orta 

Çark ve Piyale plajı, girintili-çıkıntılı, yüksek ve alçak 

kıyılar, turkuaz renkli temiz denizi, Alaçatı koyunda sığ 

deniz, doğal şifalı bitkiler ( kekik, anason, papatya 

vd.), panoramik manzara güzellikleri. 

48 Çeşme Şifne - Büyükkoy 6,5 km, asfalt yol, patika / 

kolay 

Maki (pırnal meşesi, katran ardıcı, katır tırnağı, sakız, 

zakkum, vd.), koylar, plajlar, turkuaz renkli deniz, bol 

iyotlu Gerence rüzgarı, Şifne'de 38-42°C doğal 

sıcaklıkta ki havuz içinde kaynayan şifalı termal sular 

ve Şifne çamuru, sığ deniz, manzara güzellikleri. 
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49 Çeşme Çeşmeköy (Eski Cami) - Alaçatı  5 km asfalt yol/kolay- orta Kumsalı ile ünlü Alaçatı koyu çevresi (Alaçatı'ya 3 km), 

zeytinlikler, bağlar, sakız ağaçları, bol oksijenli ve 

iyotlu, bol rüzgarlı temiz deniz havası, Alaçatı yılın 330 

günü rüzgarlı, o nedenle dünyada ki en önemli rüzgar 

sörfü/windsurf merkezlerinden biri, manzara 

güzellikleri. 

50 Çiğli İzmir Doğal Yaşam Parkı (Sasalı / 

Çiğli) 

2-3 km/kolay Zengin bitki örtüsü (3 bin ağaç, 20bin çalı grubu, 

50.000 yer örtücü ve sarmaşık), tropik merkez, evcil 

ve yaban hayvanları (115 tür, toplam 1.500 hayvan), 

gölet, manzara güzellikleri. 

51 Çiğli İzmir Doğal Yaşam Parkı-

Mavişehir/Bostanlı Bisiklet Yolu 

17,2 km, özel bisiklet 

yolu/kolay 

Zengin bitki örtüsü (3 bin ağaç, 20bin çalı grubu, 

50.00 yer örtücü ve sarmaşık), tropik merkez, evcil ve 

yaban hayvanları (115 tür, toplam 1.500 hayvan), 

gölet, manzara güzellikleri. 

52 Dikili Bademli-Denizköy 10 km, patika/orta Bademli-Denizköy arasında Hanım koyu, Pizza plajı, 

Kayra plajı, Fransız Ilıcası ve Çiftliği, Bademli Ilıcası, 

Hayıt Limanı, Aşıklar Tepesi, Köy Plajı Kıyılar, Denizköy 

yakınında Karagöl, Corci Adası'nda Akvaryum koyu, 

Kızıldereli kayalıkları, Adamkaya, deniz ve köy 

manzaraları. 
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53 Dikili Çandarlı-Demirtaş 7 km, asfalt köy yolu/orta Çandarlı kıyıları, kumsal plaj, Çandarlı'da volkanik 

Karadağ kütlesi ve denizdeki uzantısı. Corcio Adası 

(Kız Kulesi Adası), panoramik dağ ve deniz 

manzaraları. 

54 Dikili Denizköy-Çandarlı 13 km, toprak ve asfalt 

yol/orta 

Çandarlı kıyıları, plajlar ( Çandarlı, Kayra, Hayıtlı Koyu, 

Denizköy Plajları vd.), denize girme, Çandarlı'da 

volkanik Karadağ kütlesi ve denizdeki uzantısı. Corcio 

Adası (Kız Kulesi Adası), doğal şifalı bitkiler (kekik, 

adaçayı, kantaron), kıyı-deniz manzaraları. 

55 Dikili Dikili-Bademli 7 km, toprak yol, asfalt 

yol/orta 

Dikili ilçe merkezinde kumsal plaj, Hanımın Koyu, 

Pizza Plajı, Kayra plajı, Fransız Ilıcası ve Çiftliği, 

Bademli Ilıcası, Hayıt Limanı, Aşıklar Tepesi, Köy Plajı, 

Kalem ve Girdap Adaları, panoramik manzara 

güzellikleri. 

56 Dikili Dikili-Kabakum-Gökçeağıl-

Nebiler 

12 km, toprak yol, asfalt 

yol/zor 

Zengin bitki örtüsü, yabani zeytin ağaçları, plajlar, 

Nebiler Kaplıcası, Nebiler Şelalesi, Nebiler Mağarası, 

ilginç volkanik yapı, panoramik manzara güzellikleri 

(deniz, koylar, adalar, köyler). 

57 Dikili Dikili-Ilıca-Dikili 18 km, toprak yol, asfalt 

yol/orta 

Dikili merkez kumsalı, limanı, Deniz-koy manzaraları, 

Dikili Ilıcası, ılıcada içme, sıcak su banyosu, çamur 

banyosu ve sıcak su havuzu, zeytin, pamuk tarlaları. 
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58 Dikili Dikili-Kıroba-Kocaoba-Dikili 12 km, asfalt yol, toprak 

yol/orta 

Dikili merkez kumsalı, Limanı, şifalı termal kaynaklar, 

zengin bitki örtüsü, zeytinlikler, organik tarım 

ürünleri, dağ-köy manzaraları. 

59 Dikili Dikili-Esendere-Katıralanı-

Merdivenli-Bademli 

21 km, asfalt ve toprak 

yol/kolay 

Dikili, koyları, Dikili merkez kumsalı, Limanı, şifalı 

termal kaynaklar, zengin bitki örtüsü, zeytinlikler, 

dağ-köy manzaraları. 

60 Foça Kozbeyli-Şaphane Tepesi 5.0 km, patika/kolay Maki  (defne, zeytin, fundalıklar, dağ çileği, kekik), 

çınar ağaçları, kamping alanları, kumlu plajlar, 

Şaphane Tepesi (449 m), manzara güzelliklerinin 

seyredildiği Gökkuşağı Tepesi. 

61 Foça Yeni Foça-Kozbeyli 7,3 km, asfalt yol/orta Zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı 200 m yüksekliğinde 

Fula Dağı, kıyıları, denize uzanan sırtlar ve burunlar 

arasında bulunan irili ufaklı koylar, plajlar, defne, 

zeytin, çınar ağaçları, fundalıklar, doğal şifalı bitkiler. 

62 Foça IV. Mersinaki-Beyaz Burun 8 km, asfalt yol / Orta Kıyılar, deniz, denize uzanan sırtlar ve burunlar 

arasında bulunan irili ufaklı koylar, plajlar, defne, 

zeytin, çınar ağaçları, fundalıklar, Orak Adası, İncir 

Adası, Siren Kayalıkları (tekne gezisi), Akdeniz Fokları, 

Aslanburun Tepesi (150 m ), Sırtlan Kaya Tepesi (350 

m), Kızıldağ Tepesi (352 m), Akburun, doğal şifalı 

bitkiler. 
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63 Foça Büyükdeniz-Aslanburun  9,2 km, asfalt yol, toprak yol Büyükdeniz koyu, plajı maki ( defne, zeytin, 

fundalıklar vd.), çınar ağaçları, Akdeniz Fokları, 

Aslanburun Tepesi (126 m), külah Tepe (324 m), 

Mersinli Tepesi (378 m), Bahçecik Tepe, (232 m), 

panoramik manzara güzellikleri (İncir, Oğlak, Orak 

adaları, Karaburun kıyıları vd.), doğal şifalı bitkiler. 

64 Gaziemir Gaziemir-Cihanbeğendi Mağarası 

(Konak) 

4,5 km, asfalt yol, topark yol, 

patika/kolay 

Çam ormanları, maki, doğal şifalı bitkiler (kekik, 

kantaron, papatya vd.), Cihanbeğendi Mağarası 

(Konak ilçesi sınırları içinde, Çatalkaya Dağı'nda, 

derinliği 7 m), panoramik manzara güzellikleri. 

65 Gaziemir Gaziemir-Tırazlı (Konak) 6,7 km, asfalt yol, toparak 

yol, patika/kolay/ortak 

Çam ormanları, maki, doğal şifalı bitkiler (kekik, 

kantaron, papatya vd.), panoramik manzara 

güzellikleri. 

66 Gaziemir Gaziemir-Görece (Menderes) 8,5 km, asfalt yol, toprak yol, 

patika/kolay-orta  

Çam ormanları, maki, kaya mağarası, (Görece 

yakılarında, derinliği 13 m, uzunluğu 47 m), doğal 

şifalı bitkiler (kekik, kantaron, papatya vd.),  manzara 

güzellikleri. 

67 Gaziemir Sarnıç Piknik Alanı-Kısıkköy 3,5 km, asfalt yol, toprak yol, 

patika/kolay 

Çam ormanları, maki, doğal şifalı bitkiler (kekik, 

kantaron, papatya vd.), manzara güzellikleri. 
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68 Gaziemir Sarnıç-Buca Gölet Rekreasyon 

Alanı (Buca) 

12,5 km, asfalt yol, toprak 

yol, patika/kolay-orta. 

Çam ormanları, maki, doğal şifalı bitkiler (kekik, 

kantaron, papatya vd.), manzara güzellikleri. 

69 Gaziemir Gaziemir-Çatalkaya-Sosyal 

Konutlar 

6 km, asfalt yol, toprak yol, 

patika/kolay 

Maki, çam ormanı, doğal şifalı bitkiler (kekik, 

kantaron, papatya vd.), Çatalkaya'dan panoramik 

manzara güzellikleri. 

70 Güzelbahçe Güzelbahçe-Altın Vadi-Narlıdere 18 km, toprak yol, patika/ 

zor 

Çam ormanları, maki, doğal şifalı bitkiler, otlar ve 

yabani meyveler (kapari, defne, adaçayı, papatya, dağ 

çileği, mantar, kuzugöbeği, sarmaşık, turp otu, radika, 

kekik, kestane, dağ armudu, salep ), panoramik 

manzara güzellikleri (İzmir Körfezi, deniz ve kıyılar). 

71 Güzelbahçe Güzelbahçe-Yelki-Çamlı 6,6 km, toprak yol Çam ormanları, maki, doğal şifalı bitkiler, otlar ve 

yabani meyveler (kapari, defne, adaçayı, papatya, dağ 

çileği, mantar, kuzugöbeği, sarmaşık, turp otu, radika, 

kekik, kestane, dağ armudu, salep), panoramik 

manzara güzellikleri (İzmir Körfezi, deniz ve kıyılar). 

72 Güzelbahçe Güzelbahçe-Payamlı  10 km, asfalt yol/orta Çam ormanları, doğal şifalı bitkiler, otlar ve yabani 

meyveler (kapari, defne, adaçayı, papatya, dağ çileği, 

mantar, kuzugöbeği, sarmaşık, turp otu, radika, kekik, 

kestane, dağ armudu, salep), bağlar, zeytinlikler,  

panoramik manzara seyretme. 
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73 Güzelbahçe Payamlı-Çamlı ( Kocadere Vadisi ) 9 km, asfalt yol, toprak yol, 

patika /kolay 

Çam ormanları, maki, doğal şifalı bitkiler, otlar ve 

yabani meyveler (kapari, defne, adaçayı, papatya, dağ 

çileği, mantar, kuzugöbeği, sarmaşık, turp otu, radika, 

kekik, kestane, dağ armudu, salep),  panoramik 

manzara güzellikleri.  

74 Güzelbahçe Güzelbahçe-Küçükkaya 5 km, asfalt köy yolu /kolay Çam ormanları, maki, doğal şifalı bitkiler, otlar ve 

yabani meyveler (kapari, defne, adaçayı, papatya, dağ 

çileği, mantar, kuzugöbeği, sarmaşık, turp otu, radika, 

kekik, kestane, dağ armudu, salep),  panoramik 

manzara güzellikleri (İzmir Körfezi, deniz ve kıyılar). 

75 Güzelbahçe Küçükkaya-Çamlı 6 km, toprak yol, 

patika/kolay 

Çam ormanları, maki, doğal şifalı bitkiler, otlar ve 

yabani meyveler (kapari, defne, adaçayı, papatya, dağ 

çileği, mantar, kuzugöbeği, sarmaşık, turp otu, radika, 

kekik, kestane, dağ armudu, salep),  panoramik 

manzara güzellikleri.  

76 Karaburun Karaburun-Çullu-Karaburun 3 km, asfalt yol, toprak yol Maki, zeytinlikler, doğal şifalı bitkiler (kekik, karabaş 

otu, defne, adaçayı, papatya, rezene, kantaron vd.) 

Karaburun kıyılarında küçük koylar ve plajlar, adalar, 

turkuaz renkli temiz deniz, panoramik manzara 

güzellikleri (Midilli Adası, Foça Kıyıları) 
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77 Karaburun Karaburun-Manastır-Saip Kayası 5 km, asfalt yol, toprak 

yol/kolay 

Maki, doğal şifalı bitkiler (kekik, karabaş otu, defne, 

adaçayı, papatya, rezene, kantaron vd.) Karaburun 

kıyılarında küçük koylar ve plajlar, adalar, turkuaz 

renkli temiz deniz, Manstır civa madeni yakınlarında 

Dipsizkuyu Mağarası (dikey mağara, derinlik -85M), 

panoramik manzara güzellikleri (Midilli Adası, Foça 

Kıyıları, İzmir Körfezi)  

78 Karaburun Karaburun-Saip-Ambarseki-

Eşendere Mah. 

7 km, asfalt yol, toprak 

yol/kolay 

Maki, zeytinlikler, doğal şifalı bitkiler (Kekik, karabaş 

otu, defne, adaçayı, papatya, rezene, kantaron vd.) 

Karaburun ve Eşendere'de plajlar, yüksek falezli 

kıyıları, turkuaz renkli temiz deniz, panoramik 

manzara güzellikleri (Foça Kıyıları, İzmir Körfezi)  

79 Karaburun Karaburun-Peynirini Mağarası-

Yukarıdeveci Mağarası 

5,5 km, asfalt yol, toprak yol, 

patika/kolay-orta 

Maki, doğal şifalı bitkiler (Kekik, karabaş otu, defne, 

adaçayı, papatya, rezene, kantaron vd.) Karaburun 

kıyıları küçük koylar ve plajlar, turkuaz renkli temiz 

deniz, mağaralar (Penirlini Mağarası ve Yukarıdeveci), 

panoramik manzara güzellikleri (Midilli Adası, Foça 

Kıyıları, İzmir Körfezi)  

80 Karaburun Parlak-Badembükü 7 km, asfalt yol/kolay Maki, doğal şifalı bitkiler (kekik, karabaş otu, defne, 

adaçayı, papatya, rezene, kantoron vd.), yüksek 

kıyılar, badembükü plajı ve turkuaz renkli temiz deniz, 

panoramik manzara güzellikleri (Sakız Adası)  
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81 Karaburun Yaylaköy-Bozköy (Uzundere 

Vadisi) 

11 km, patika/orta-zor Çam ormanı, maki, Yaylaköy'de uluçınar (anıt ağaç), 

Uzundere Vadisi (Kanyonu), doğal şifalı bitkiler (kekik, 

karabaş otu, defne, adaçayı, papatya, rezene, 

kantoron vd.), yabani hayvanlar, (yaban domuzu, 

tavşan), panoramik manzara güzellikleri (Kanyon 

Vadi, deniz, Midilli Adası)  

82 Karaburun Sazak-Sarpıncık-Karaburun 

Feneri 

12 km, toprak yol, 

patika/orta-zor 

Maki, doğal şifalı bitkiler (kekik, karabaş otu, defne, 

adaçayı, papatya, rezene, kantaron vd.), panoramik 

manzara güzellikleri (Ege Denizi, Sakız Adası, Midilli 

Adası)  

83 Karaburun Tepeboz-Yeniliman-Kömürburnu 6 km, asfalt yol, toprak yol, 

patika / Kolay 

Maki, doğal şifalı bitkiler (kekik, karabaş otu, defne, 

adaçayı, papatya, rezene, kantaron vd.), turkuaz 

renkli temiz deniz, çakıllı plajı, panoramik manzara 

güzellikleri (Ege Denizi, Sakız Adası, Midilli Adası)  

84 Karaburun Sarpıncık-Hamzabükü- 

Kömürburnu-Yeniliman 

8 km, toprak yol, 

patika/kolay-orta 

Maki, doğal şifalı bitkiler (kekik, karabaş otu, defne, 

adaçayı, papatya, rezene, kantaron vd.), dağ çiçeği ve 

yemeklik otlar (sarmaşık, turpotu vb.), yüksek falezli 

ve kayalıklı kıyılar, çakıllı plajı ve turkuaz renkli temiz 

deniz, panoramik manzara güzellikleri (Ege Denizi, 

Sakız Adası, Midilli Adası) 
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85 Karaburun Küçükbahçe-Denizgiren-Tolas-

Eğriliman 

13 km, asfalt yol, 

patika/orta-zor 

Maki, doğal şifalı bitkiler (Kekik, karabaş otu, defne, 

adaçayı, papatya, rezene, kantaron vd.), yüksek 

kıyılar, çakıllı plajı, turkuaz renkli temiz deniz, 

Eğriliman Yarımadası ve koyu, panoramik manzara 

güzellikleri (Ege Denizi, Sakız Adası)  

86 Karaburun Yenicepınar-Çatalkaya-Eski 

Mordoğan-Mordoğan 

4 km, asfalt yol/kolay Çam ormanı, maki, zeytinlikler, nergis bahçeleri, 

Çatalkaya'da asırlık çınar ağaçları, Mordoğan'da 

turkuaz renkli temiz deniz, yüksek kıyılar, küçük 

kayalıklı-çakıllı koylar, Ardıç Plajı, doğal şifalı bitkiler 

(kekik, karabaş otu, defne, adaçayı, papatya, rezene, 

kantoron vd.),  panoramik manzara güzellikleri 

(Uzunada, İzmir Körfezi)  

87 Karaburun Kaynarpınar-İnecik-Kösedere 9 km, asfalt yol, stabilize yol, 

toprak yol/kolay-orta 

Çam ormanı, Maki, zeytinlikler, zeytinlikler, bağlar, 

doğal şifalı bitkiler (kekik, karabaş otu, defne, 

adaçayı, papatya, rezene, kantaron vd.), Kaynarkaya 

kıyılarında turkuaz renkli temiz deniz, küçük kayalıklı-

çakıllı koylar, panoramik manzara güzellikleri 

(Uzunada, Foça Kıyıları, İzmir Körfezi)  

88 Karaburun Mordoğan-Eski Mordoğan- 

Eğlenhoca 

8 km, asfalt yol, toprak 

yol/kolay-orta 

Maki, doğal şifalı bitkiler (kekik, defne, karabaş otu, 

papatya, rezene, ada çayı, kantaron vd.), zeytinlikler, 

bağlar, panoramik manzara güzellikleri (Uzunada, 

Foça Kıyıları, İzmir Körfezi)  
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89 Karşıyaka Doğançay-Melanpagos 8 km, asfalt yol, toprak 

yol/kolay 

Çam ormanları, Maki, kahverengi-siyah görüntüsü ile 

volkanik sivri kaya şeklindeki "Gökkaya", panoramik 

manzara güzellikleri ( İzmir Körfezi) 

90 Karşıyaka Örnekköy-Sanatoryum-

Melanpagos 

13 km, asfalt yol/orta Çam ormanları, maki, Örnekköy'den Yamanlara 

yürürken kanyonda akan dere oluşmuş küçük 

şelaleler, çınar ağaçları, kahverengi-siyah görüntüsü 

ile volkanik sivri kaya şeklindeki "Gökkaya", 

panoramik manzara güzellikleri (İzmir Körfezi) 

91 Karşıyaka Yamanlar-Karagöl 10 km, asfalt yol /orta Karagöl, 35 bin m², 810 m yükseltiler, Yamanlar 

dağı'nda tektonik kökenli kayma sonucu oluşan 

çukurluğa yerleşmiş, çam ormanları ile çevrili, doğal 

şifalı bitkiler (kekik, kantaron, papatya, vd.), 

panoramik manzara güzellikleri  

92 Karşıyaka Karşıyaka (Soğukkuyu Kavşağı)- 

Dünya Barış Anıtı 

5,6 km, asfalt yol/kolay Panoramik manzara güzellikleri (İzmir Körfezi, Konak, 

Karşıyaka vd.) 

93 Kemalpaşa Armutlu-Şelale-Mahmut Dağı 7,9 km, toprak yol, 

patika/zor 

Çam ormanları. maki (mersin, defne, pırnal meşesi, 

kesme meşesi, katran ardıçı, katırtırnağı, sakız, 

zakkum, vd.) doğal şifalı bitkiler, otlar ve yabani 

meyveler, (kekik, adaçayı, kuşburnu, defne, sıklamen, 

papatya, böğürtlen, koca yemiş, sumak, vd.), 

panoramik manzara güzellikleri  
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94 Kemalpaşa Bağyurdu-Dededağ 8 km, toprak yol, patika/zor Çam ormanları, maki (mersin, defne, pırnal meşesi, 

kesme meşesi, katran ardıcı, katırtırnağı, sakız, 

zakkum, vd.), bağlar, zeytinlikler, kestane ve çınar 

ağaçları,  doğal şifalı bitkiler, otlar ve yabani 

meyveleri, (kekik, adaçayı, kuşburnu, defne, 

sıklamen, papatya, Yiğitler Deresi, panoramik 

manzara güzellikleri  

95 Kemalpaşa Bayramlı-Ören 12,4 km, toprak yol, 

patika/orta 

Çam ormanları, ulu çınarlar, Bayramlı-Ören sırt 

hattında maki (mersin, defne, pırnal meşesi, kesme 

meşesi, katran ardıçı, katırtırnağı, sakız, zakkum, vd.), 

doğal şifalı bitkiler, otlar ve yabani meyveler, (kekik, 

adaçayı, kantaron, papatya, karabaş otu, böğürtlen, 

vd.), Ören çevresinde kiraz ve şeftali bağçeleri, bağlar, 

panoramik manzara güzellikleri  
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96 Kemalpaşa Beşpınar-Spil Dağı Milli Parkı/Spil 

Zirve (Manisa) 

6,7 km, asfalt yol, 

patika/orta 

Beşpınar, Kemalpaşa'nın yükseltisi en fazla olan köyü 

(yaklaşık 1000 m), çam ormanları, maki (mersin, 

defne, pırnal meşesi, kesme meşesi, katran ardıçı, 

katırtırnağı, sakız, zakkum, vd.), kiraz bahçeleri, doğal 

şifalı bitkiler, otlar ve yabani meyveler, (kekik, 

adaçayı, kantaron, papatya, karabaş otu, böğürtlen, 

vd.), endemik bitkiler (Manisa lalesi vd.), yaban 

hayvanları (tavşan, sincap, keklik, yaban atları, vd.), 

Sipil Dağı'nın doğusunda (600 m) içinde sülüklerin 

olduğu Sülüklü göl, Üçkuyu Mağarası (Beşpınar 

köyünden 1 saat uzaklıkta Üçkuyular Mevkiinde, 

derinliği 58 m, uzunluğu 105 m, sarkıt ve dikitler var),  

panoramik manzara güzellikleri. 

97 Kemalpaşa Çambel-Çırpıcı-Beşpınar 11,8 km, toprak yol/orta-zor Çam ormanları, ulu çınarlar, maki (mersin, defne, 

pırnal meşesi, kesme meşesi, katran ardıçı, 

katırtırnağı, sakız, zakkum, vd.), doğal şifalı bitkiler, 

otlar ve yabani meyveler, (kekik, adaçayı, kantaron, 

papatya, karabaş otu, böğürtlen, vd.), Üçkuyu 

Mahrası (Beşpınar köyünden bir saat uzaklıkta 

Üçkuyular mevkiinde, derinliği -58m, uzunluğu 105m, 

sarkıt ve dikitler var), panoramik manzara güzellikleri. 
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98 Kemalpaşa Dereköy-Mahmut Dağı 5,8 km, patika yol/zor 

(zirveye dik tırmanış) 

Çam ormanları, maki (mersin, defne, pırnal meşesi, 

kesme meşesi, katran ardıçı, katırtırnağı, sakız, 

zakkum, vd.), çınar ağaçları, bağlar, doğal şifalı 

bitkiler, otlar ve yabani meyveler, (kekik, adaçayı, 

kantaron, papatya, karabaş otu, böğürtlen, vd.), 

Dereköy Mağarası (derinliği 10 m, uzunluğu 37 m),  

panoramik manzara güzellikleri. 

99 Kemalpaşa Kemalpaşa (Taş Duvar)-Nif  

Karlığı Tepe/Nif Zirve 

8 km, stabilize-toprak köy 

yolu, patika/zor  

Çam ormanları, maki (mersin, defne, pırnal meşesi, 

kesme meşesi, katran ardıçı, katırtırnağı, sakız, zakkum, 

vd.), çınar, zeytin ağaçları, bağlar, Kurudere Kanyonu, 

doğal şifalı bitkiler, otlar ve yabani meyveler, (kekik, 

adaçayı, kantaron, papatya, karabaş otu, böğürtlen, 

vd.), Nif Dağı'nda 600 bitki türü, endemik türler,  

panoramik manzara güzellikleri. 

100 Kemalpaşa Nazarköy-Kurudere Kanyonu- 

Nif Balık Çiftliği-dede Dağı- 

Kemalpaşa 

15 km, patika/orta-zor  Çam ormanları, maki (mersin, defne, pırnal meşesi, 

kesme meşesi, katran ardıcı, katırtırnağı, sakız, zakkum, 

vd.), çınar, zeytin ağaçları, Kurudere Kanyonu, İzmirlinin 

İni Mağaraları (Kale Dağı'nda, birbirine 1 km uzaklıkta) 

doğal şifalı bitkiler, otlar ve yabani meyveler, (kekik, 

adaçayı, kantaron, papatya, karabaş otu, böğürtlen, 

vd.), Nif Dağı'nda 600 bitki türü, endemik türler, 

panoramik manzara güzellikleri. 
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101 Kemalpaşa Siancılar-Ovacık 9,3 km, patika, toprak köy 

yolu /orta  

Çam ve kestane ormanları, çınar, ceviz ağaçları, maki 

(mersin, defne, pırnal meşesi, kesme meşesi, katran 

ardıçı, katırtırnağı, sakız, zakkum, vd.), güzergah 

boyunca çam ormanları arasında çıkış, derin vadi, doğal 

şifalı bitkiler, otlar ve yabani meyveler, (kekik, adaçayı, 

kantaron, papatya, karabaş otu, böğürtlen, mantar, 

vd.), panoramik manzara güzellikleri. 

102 Kemalpaşa Vişneli-Babadağ 3,4 km, patika/zor Çam ormanları, maki (mersin, defne, pırnal meşesi, 

kesme meşesi, katran ardıcı, katırtırnağı, sakız, zakkum, 

vd.), kiraz bahçeleri, zeytinlikler, doğal şifalı bitkiler, 

otlar ve yabani meyveler, (kekik, adaçayı, kantaron, 

papatya, karabaş otu, böğürtlen, vd.), Küçükpınar 

Mağarası (Vişneli yakınlarında, derinliği 25 m, uzunluğu 

128 m, traverten oluşumları var), Fetrek-I ve II 

Mağaraları, panoramik manzara güzellikleri. 

103 Kemalpaşa Yukarı Kızılca-Mahmut Dağı 6,5 km, asfalt, toprak köy 

yolu, patika/zor 

Çam ormanları, maki (mersin, defne, pırnal meşesi, 

kesme meşesi, katran ardıçı, katırtırnağı, sakız, zakkum, 

vd.), bağlar, kiraz bahçeleri, zeytinlikler, doğal şifalı 

bitkiler, otlar ve yabani meyveler, (kekik, adaçayı, 

kantaron, papatya, karabaş otu, böğürtlen, vd.), 

panoramik manzara güzellikleri. 
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104 Kemalpaşa Yukarı Kızılca-Dereiçi- 

Mahmut Dağı 

5 km, asfalt yol, toprak yol, 

patika/zor 

Çam ormanları, maki (mersin, defne, pırnal meşesi, 

kesme meşesi, katran ardıçı, katırtırnağı, sakız, zakkum, 

vd.), bağlar, kiraz bahçeleri, zeytinlikler, doğal şifalı 

bitkiler (kekik, adaçayı, kantaron, karabaş otu, papatya, 

böğürtlen, vd.), panoramik manzara seyretme. 

105 Kınık Kınık-Elmadere 14 km, asfalt köy yolu/orta-

zor 

Maki, doğal şifalı bitkiler (karabaş otu, oğlan otu, 

kantaron, sarıçiçekli kantaron papatya, kekik, 

kuzukulağı, su nanesi, beş kardeş otu, çatlı çalısı), 

manzara güzellikleri. 

106 Kınık Çan-Karadere 6,5 km, asfalt köy yolu/orta Maki, asırlık çınar ağaçları, kaynak suları, mağaralar, 

Nemrut Kale adıyla bilinen Nemrut tepe üzerinde 

İkizgöl, Karadere köyü ortasından geçen Karadere, 

yabani meyve ağaçları, doğal şifalı bitkiler (karabaş otu, 

oğlan otu, kantaron, sarı çiçekli kantaron papatya, 

kekik, kuzu kulağı, su nanesi, beş kardeş otu, çatlı çalısı), 

manzara güzellikleri. 

107 Kınık Çan-Köseler 6,8 km, asfalt köy yolu/orta Asırlık çınar ağaçları, manzara güzellikleri, doğal şifalı 

bitkiler  (karabaş otu, oğlan otu, kantaron, sarı çiçekli 

kantaron, kekik, kuzu kulağı, su nanesi, beş kardeş otu, 

çatlı çalısı), kaynak suları, mağaralar, Köseler çevresinde 

kalker araziler ve yer yer küçük mağara ve peribacası 

benzeri oluşumlar, doğal şifalı bitkiler toplama. 
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108 Kınık Kınık-Poyracık 5,7 km, asfalt yol, toprak 

yol/kolay-orta 

Kızılçam-meşe ormanı, maki, menengiçten aşılanmış 

Antep fıstığı ağaçları, doğal şifalı bitkiler  (karabaş 

otu, oğlan otu, kantaron, sarıçiçekli kantaron, kekik, 

kuzu kulağı, su nanesi, beş kardeş otu, çatlı çalısı), 

Kapıkale mevkiinden orijinal doğal peyzaj, panoramik 

manzara güzellikleri.  

109 Kiraz Suludere-Ovacık 10 km, asfalt köy yolu/orta-

zor 

Çam ormanları, doğal şifalı bitkiler (kekik, ada çayı, 

papatya, kantaron vd.), yaban domuzu, tavşan, keklik 

vd.,  panoramik manzara güzellikleri. 

110 Kiraz Kiraz-Arkacılar-Yağlar-Karaman 10 km, asfalt köy yolu/kolay-

orta 

Yaban hayvanları (keklik, yaban ördeği, tavşan), doğal 

şifalı bitkiler (kekik, ada çayı, papatya, kantaron vd.) 

111 Kiraz Kiraz-Hisarköy-Gedik 6 km, asfalt köy yolu/kolay Maki, meyve bahçeleri (kestane, incir, kiraz, erik, 

zeytin), yaban hayvanları (keklik, tavşan vd.), manzara 

güzellikleri. 

112 Kiraz İğdeli-Altıoluk-Çayağazı 10 km, asfalt köy yolu/orta-

zor 

Meşe palamut ve çam ormanları, şelale, doğal şifalı 

bitkiler (kekik, ada çayı, papatya, kantaron vd.), yaban 

hayvanları (domuz, tavşan, keklik vd.), manzara 

güzellikleri. 

113 Kiraz Kiraz-Haliller-Vakıflar Mah. 10 km, asfalt köy yolu/orta-

zor 

Çam ormanları, geniş meralar, manzara güzellikleri. 
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114 Kiraz Kiraz-saçlı-Yeşildere-Çatak 8 km, asfalt yol/orta Meşe ve çınar ağaçları, doğal şifalı bitkiler (kekik, ada 

çayı, papatya, kantaron vd.), yaban hayvanları (yaban 

domuzu, tavşan, keklik vd.), çay balıkları, şelale, 

setler, manzara güzellikleri. 

115 Konak Tırazlı-Kavacık 12 km, asfalt köy yolu/orta Çam ormanları, maki, yaylalar, bağlar, doğal şifalı 

bitkiler (kekik, papatya, kantaron karabaş otu, vd.),  

panoramik manzara güzellikleri (İzmir Körfezi, İzmir 

kenti, dağlar, ormanlar vd.). 

116 Konak Tırazlı-Görece (Menderes) 9 km, toprak yol/orta Çam ormanları, yaylalar, Kaya mağarası (Görece 

yakınlarında, derinliği -13m, uzunluğu 47m), doğal 

şifalı bitkiler (kekik, papatya, kantaron karabaş otu, 

vd.),  panoramik manzara güzellikleri (İzmir Körfezi, 

İzmir kenti, dağlar, ormanlar vd.). 

117 Konak Kavacık-Efemçukuru (Menderes) 5,5 km, asfalt köy yolu, 

patika/kolay 

Çam ormanları, maki, Efem çukuru mağarası 

(Efemçukuru köyü yanında, yatay Mağara, uzunluğu 

57m), bağlar, doğal şifalı bitkiler (kekik, papatya, 

kantaron karabaş otu, vd.), manzara güzellikleri.  

118 Konak Kavacık-Payamlı (Güzelbahçe) 4 km, asfalt köy yolu/kolay Çam ormanları, maki, yaylalar, bağlar, doğal şifalı 

bitkiler (kekik, papatya, kantaron karabaş otu, vd.), 

manzara güzellikleri. 
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119 Konak Tırazlı-Balçova 6,5 km, toprak yolu/kolay-

orta 

Çam ormanları, maki, yaylalar, bağlar, doğal şifalı 

bitkiler (kekik, papatya, kantaron karabaş otu, 

papatya vd.), Balçova da yeme-içme, eğlence, 

alışveriş, konaklama, panoramik manzara güzellikleri 

(İzmir Körfezi, İzmir kenti, dağlar, ormanlar vd.). 

120 Menderes Değirmendere-Karacadağ-

Özdere 

15 km, stabilize yol, 

patika/orta 

Çam ormanları, maki, Özdere kıyıları, deniz, plajlar, 

doğal şifalı bitkiler (kekik, adaçayı, papatya, gelin otu, 

semiz otu, kuzu kulağı,  karabaş otu, dağ lalesi, dağ 

çiçeği, böğürtlen vd.), keçi sürüleri, panoramik 

manzara güzellikleri (dağ, deniz, çam ormanları). 

121 Menderes Yeniköy-Kuyucak-Eski Orhanlı  

(Seferihisar) 

9 km, asfalt yol, toprak 

yol/orta 

Çam ormanları, maki, doğal şifalı bitkileri toplama, 

otlar ve yabani meyveler (kekik, adaçayı, papatya, 

gelin otu, semiz otu, kuzu kulağı,  karabaş otu, dağ 

lalesi, dağ çiçeği, böğürtlen vd.), manzara güzellikleri. 

122 Menderes Efemçukuru-Yeniköy 15 km, asfalt yol, patika/orta Çam ormanları, maki, Efemçukuru Mağarası 

(Efemçukuru köyü yakınlarında, yatay Mağara, 

uzunluğu 57 m), bağlar, doğal şifalı bitkileri toplama, 

otlar ve yabani meyveler (kekik, adaçayı, papatya, 

gelin otu, semizotu, kuzukulağı,  karabaş otu, dağ 

lalesi, dağ çiçeği, böğürtlen vd.), manzara güzellikleri.  
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123 Menderes Yeniköy-Şaşal - Çam ormanları, maki, doğal şifalı bitkiler, otlar ve 

yabani meyveler (kekik, adaçayı, papatya, gelin otu, 

semizotu, kuzukulağı,  karabaş otu, dağ lalesi, dağ 

çiçeği, böğürtlen vd.), manzara güzellikleri  

124 Menderes Ahmetbeyli-Klaros Kutsal Alanı- 

Notion Antik Kenti 

4,3 km, asfalt yol, toprak 

yol/kolay 

Çam ormanları, maki, narinciye bahçeleri, deniz, plaj, 

doğal şifalı bitkiler, otlar ve yabani meyveler (kekik, 

adaçayı, papatya, gelin otu, semiz otu, kuzu kulağı,  

karabaş otu, dağ lalesi, dağ çiçeği, böğürtlen vd.), 

manzara güzellikleri. 

125 Menemen Kuş Cenneti/Ziyaretçi Merkezi- 

Homa Dalyanı (Mavi Tur) 

7,5 km (gidiş+dönüş 15 

km),asfalt yol, toprak yol, 

patika/kolay 

İzmir Kuş Cenneti; 8 bin hektar alanda yer alan 

sazlıklar, adalar, yarımadalar ve zula havuzları, yazın 

görülebilecek bazı kuşlar: karabaşlı kiraz kuşu, 

sarıasma, küçük akgerdanlı ötleğen, kır kırlangıcı, kızıl 

kırlangıç, akkuyruksallayan, bülbül, kışın görülebilecek 

bazı kuşlar: kızılgerdan, tarla çintesi, öter ardıç, kara 

kızılkuyruk, ispinoz, göç döneminde görülebilecek 

bazı kuşlar: kaya kırlangıçı, orman çıvgını, tüm yıl 

görülebilecek kuşlar: çıvgın, saka, florya, 

kukumav,kerkenez, peçeli baykuş, gökdoğan, keklik 

vd. Homa Dalyanı, tuzlu bataklık bitkileri (deniz 

şeboyu, deniz börülcesi vd.), manzara güzellikleri. 
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126 Menemen Kuş Cenneti/Ziyaretçi Merkezi- 

Lodos Tepe (Yeşil Tur) 

13 km, asfalt yol, toprak 

yol/kolay-orta 

İzmir Kuş Cenneti: 8 bin hektar alanda yer alan 

sazlıklar, adalar, yarımadalar ve zula havuzları, yazın 

görülebilecek bazı kuşlar: karabaşlı kirazkuşu, 

sarıasma, küçük akgerdanlı ötleğen, kır kırlangıcı, kızıl 

kırlangıç, akkuyruksallayan, bülbül; kışın 

görülebilecek bazı kuşlar: kızılgerdan, tarla çintesi, 

öter ardıç, kara kızılkuyruk, ispinoz: göç döneminde 

görülebilecek bazı kuşlar: kaya kırlangıcı, orman 

çıvgını, tüm yıl görülebilecek kuşlar: çıvgın, saka, 

florya, kukumav, kerkenez, peçeli baykuş, gökdoğan, 

keklik vd. Homa Dalyanı, tuzlu bataklık bitkileri (deniz 

şeboyu, deniz börülcesi vd.), manzara güzellikleri. 

127 Menemen Çukurköy-Suuçan Şelalesi 7,6 km, toprak yol, 

patika/orta 

İbrim Deresi Mevkii'nde 30 m yükseklikten akan 

Suuçan Şelalesi’nde piknik, manzara seyretme. 

128 Menemen Emiralem-Karagöl (Karşıyaka) 11,5 km, asfalt yol, 

patika/orta-zor 

Çam ormanları, maki, Karagöl, doğal şifalı bitkiler, 

manzara güzellikleri (Emiralem'in 2 km güneyinde 

sarp ve kayalık görüntüsü ile Göktepe), Karagöl doğal 

çevre güzelliği.  

129 Menemen Hatundere-Dumanlı Dağı-

Çukurköy 

8,9 km, toprak yol, 

patika/orta 

Sarıkaya (dik kaya duvarı). Maki, manzara güzellikleri. 
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130 Menemen Hatundere-Dumanlı Dağı-

Hatundere 

10,3 km, toprak yol, 

patika/orta 

Manzara güzellikleri (İzmir Körfezi, İzmir kenti, 

Menemen Ovası). 

131 Menemen Maltepe-Gediz Ağzı 10 km, toprak yol, 

patika/kolay-orta 

Maki, Gediz ağzında, tuzcul ve tatlı su balıkları, koylar, 

lagünler, yabani hayvanlar (çakal, tilki, porsuk, yaban 

kedisi, yaban domuzu), dalyanlarda balık çeşitleri 

(levrek, çipura, kefal, vatoz, tekir, gümüş, sazan, yılan 

balığı), tuzcul bitkiler (saz, kamış, kafa otu, ılgın, kekik, 

çitlembik), endemik bitkiler (dağ çayı vd.) 

132 Narlıdere Narlıdere-Altınvadi-Cebeci  

Çeşmesi-Narlıdere 

17,5 km(gidiş-dönüş),toprak 

yol, patika yol/zor 

Orman, doğal şifalı bitkiler, otlar, yabani meyveler 

(sirken, semizotu, deli filiz, ısırgan otu, mantar, 

şevket-i bostan, ayrık otu, kekik, radika, ebegümeci, 

ahududu, kişniş, böğürtlen, tilkişen, sarmaşık, 

mercanköşk, ıhlamur, adaçayı, kuşburnu, dağ çileği, 

arapsaçı, vd.), panoramik manzara güzellikleri.  

133 Narlıdere Narlıdere- Balçova Termal 

Tesisleri 

8 km, toprak yol, patika/orta Orman, doğal şifalı bitkiler, otlar, yabani meyveler 

(sirken, semizotu, deli filiz, ısırgan otu, mantar, 

şevket-i bostan, ayrık otu, kekik, radika, ebegümeci, 

ahududu, kişniş, böğürtlen, tilkişen, sarmaşık, 

mercanköşk, ıhlamur, adaçayı, kuşburnu, dağ çileği, 

arapsaçı, vd.), panoramik manzara güzellikleri.  
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134 Narlıdere Narlıdere-Altıevler-Sahilevleri 4,3 km, asfalt yol/kolay Deniz, Güzelbahçe-Narlıdere-Sahilevleri sahil bandı, 

manzara güzellikleri. 

135 Ödemiş Bozdağ-Gölcük 11 km, asfalt yol/orta Çam, ceviz, kestane, sedir ağaçlarından oluşan 

ormanlar, elma bahçeleri, doğal şifalı bitkiler (kekik, 

ada çayı, ısırgan otu, karabaş otu, kantaron), soğuk 

kaynak suları, Gölcük Anadolu Kestanesi Doğa Anıtı, 

manzara güzellikleri (A Tepesin'den Gölcük Gölü, 

ormanlar, dağlar, Küçük Menderes Ovası, Aydın 

Dağları vd.) 

136 Ödemiş Gölcük-Zeytinlik 10,4 km, asfalt yol/orta Ormanlar (çam, sedir, kestane vd.), yaylalar, 

panaromik manzara güzellikleri (Bozdağ zirvesi, 

Bozdağlar'ın güney yamaçlarından Küçük Menderes 

Havzası,  A Tepesinden Gölcük Gölü, ormanlar ve 

yaylalar), serin ve temiz hava, doğal şifalı bitkiler 

(kekik, ada çayı, defne, papatya, kantaron vd.),  

Gölcük Anadolu Kestanesi Tabiat Anıtı. 

137 Ödemiş Hacıhasan-Kemerköy-Yılanlı 10 km, asfalt köy yol/orta-

zor 

Küçük Menderes Nehir Vadisi, Kemer Yaylası, asırlık 

ağaçlar, doğal şifalı bitkiler, kaynak suları, manzara 

güzellikleri. 
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138 Ödemiş Bozdağ-Kayak Merkezi-Bozdağ 

Zirve 

9 km, asfalt yol/zor Çam, ceviz, kestane, sedir ağaçlarından oluşan 

ormanlar, elma bahçeleri, doğal şifalı bitkiler (kekik, 

ada çayı, ısırgan otu, karabaş otu, kantaron), soğuk 

kaynak suları, Gölcük Anadolu Kestanesi Taiat Anıtı. 

139 Ödemiş Ödemiş-Birgi 9 km, asfalt yol/kolay-orta Bozdağ'ın güney yamaçları, Küçük Menderes Ovası, 

zengin kuş türleri (bülbül, kuyrukkakan kuşları, 

baştankara, sinekkuşu, baykuş vd.), doğal şifalı 

bitkiler (kekik, ısırgan otu, papatya, kantaron vd.), 

manzara güzellikleri.  

140 Ödemiş Konaklı-Ovakent-Bademli 8,5 km, asfalt yol, toprak 

yol/orta  

Orman, şelaleler, dereler, kestane ve ceviz ağaçları, 

kiraz bahçeleri, doğal şifalı bitkiler (kekik, sarmaşık, 

papatya vd.) 

141 Ödemiş Birgi-Gölcük 16,8 km, patika ve asfalt 

yol/zor 

Gölcük Gölü, doğal şifalı bitkiler( ısırgan otu, papatya, 

ada çayı, kantaron vd.), İzmir Ovacık Köyü Anadolu 

Kestanesi, İlkkurşun Tabiat Anıtı, Gölcük Anadolu 

Kestanesi Tabiat Anıtı, manzara güzellikleri mantar, 

Şeva Tepesin'den Gölcük Gölü, ormanlar, dağlar, 

Küçük Menderes Ovası, Aydın Dağları vd.).  

142 Seferihisar Seferihisar-Gödence 14 km, asfalt yol/orta Çam ormanları, bağlar, zeytinlikler, doğal şifalı bitkiler 

(kekik, defne, adaçayı vd.), panoramik manzara 

güzellikleri. 
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143 Seferihisar Seferihisar-Beyler 15 km, asfalt yol/orta-zor Çam ormanları, bağlar, zeytinlikler, doğal şifalı bitkiler 

(kekik, defne, adaçayı vd.), panoramik manzara 

güzellikleri.  

144 Seferihisar Seferihisar-Kavakdere-Cumalı-

Ürkmez 

25 km, asfalt yol (Seferihisar-

Ürkmez-Gümüldür-Özdere-

Kuşadası karayolu/orta-zor 

Çam ormanları, bağlar, narinciye bahçeleri, doğal 

şifalı bitkiler (kekik, defne, adaçayı vd.),  dağ, orman, 

deniz manzaraları, Cumalı, Karakoç ve Doğanbey 

kaplıcaları, Ürkmez kıyıları, deniz ve plaj, manzara 

güzellikleri.  

145 Seferihisar Kavakdere-Orhanlı 9 km, asfalt yol/kolay  Çam ormanları, bağlar, zeytinlikler, narenciye 

bahçeleri, Cumalı Ilıcası, kavakdere Barajı, doğal şifalı 

bitkiler (kekik, defne, adaçayı vd.), manzara 

güzellikleri.  

146 Seferihisar Gödence-Çamtepe 5 km, asfalt yol/kolay Çam ormanları, bağlar, zeytinlikler, doğal şifalı bitkiler 

(kekik, defne, adaçayı vd.), manzara güzellikleri.  

147 Seferihisar Sığacık-Teos Antik Kenti 4 km, asfalt yol/kolay Çam ormanları, Kemiksiz, Teos ve Akkum Plajları, 

naranciye bahçeleri, doğal şifalı bitkiler (kekik, defne 

vd.), manzara güzellikleri. 

148 Seferihisar Ulamış-Düzce-Azmak Koyu 9 km, asfalt yol/kolay Azmak kıyıları, deniz ve plaj,  doğal şifalı bitkiler 

(kekik, defne vd.), manzara güzellikleri.  
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149 Seferihisar Azmak Koyu-Demircili (Urla) 8 km, patika/orta Deniz ve plaj,  doğal şifalı bitkiler (kekik, defne, 

adaçayı vd.), manzara güzellikleri.  

150 Seferihisar Düzce-Turgut-İhsaniye-Bademler 

(Urla) 

10 km, asfalt yol /kolay Çam ormanları, doğal şifalı bitkiler (kekik, defne, 

adaçayı vd.), manzara güzellikleri.  

151 Selçuk Belevi-Şirince 13 km, patika/kolay Çam ormanları, maki, Belevi Gölü, doğal şifalı bitkiler 

ve yabani meyveler (kekik, adaçayı, dağ çileği, 

böğürtlen, defne, yaban meyvesi vd.), manzara 

güzellikleri.  

152 Selçuk Barutçu-Zeytinköy 7 km, asfalt yol, toprak 

yol/kolay-orta 

Küçük Menderes Delta Alanı; Gebekirse (az tuzlu) ve 

Çakal (diğer adı Akgöl, suyu tatlı) gölleri, bataklıklar, 

Selçuk Kuş Cenneti; 38 familyaya ait 92 kuş türü 

(dalgıç, pelikan, çeşitli türde ördek, çulluk, kınalı 

keklik vd.), tepelerde çam ormanları, maki, Korudağ I 

Mağarası (Zeytinköy Korudağ mevkiinde, kuyu 

biçiminde iki giriş var, derinliği -8m, uzunluğu 18 m), 

zeytin ağaçları, ovada narenciye bahçeleri ve pamuk 

tarlaları, doğal şifalı bitkiler, manzara güzellikleri. 
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Ek 7 (devam) 

Sıra 

No 

İlçesi Güzergah İsmi Güzergah Uzunluğu ve Tipi  

/ Zorluk Derecesi 

Doğal Güzellikler 

153 Selçuk Şirince-Selçuk-Efes Antik Kenti- 

Pamucak Plajı 

14 km, asfalt yol, 

şehirlerarası karayolu/orta 

Maki, Kuşini Mağarası (dikey mağra, derinliği 22 m), 

Sütini Mağarası (iki giriş var, uzunluğu 212 m, 

arkeolojki önemi: 14. yüzyılda Bizanslılar, tarafından 

kullanılmış), Kurudağ Mağarası (uzunluğu 42 m, eski 

çağlarda insanlar tarafından kullanılmış, sarkıt ve 

dikitler var), deniz, Pamucak Plajı, Küçük Menderes 

deltası ve su kuşları, panoramik manzara güzellikleri.   

154 Selçuk Çamlık-Şirince 13 km, asfalt yol/kolay-orta Çam ve zeytin ormanları, maki, doğal şifalı bitkiler, 

otlar, yabani meyveler (kekik, papatya, kuşburnu, 

böğürtlen, dağ çiçeği vd.), manzara güzellikleri.  

155 Selçuk Efes Antik Kenti-Meryem Ana Evi 4 km, asfalt yol, toprak 

yol/kolay 

Çam ve zeytin ormanları, maki,  panoramik manzara 

güzellikleri. 

156 Selçuk Meryem Ana Evi-Arvalya-

Pamucak Plajı 

7,3 km, stabilize yol /orta Çam ve zeytin ormanları, maki, deniz, plaj, panoramik 

manzara güzellikleri. 

157 Selçuk Meryem Ana Evi-Sultaniye 4 km, asfalt yol/kolay-orta Çam ve zeytin ormanları, maki,  panoramik manzara 

güzellikleri. 

158 Selçuk Fidanlık-Sinan Dede Türbesi 

(Piknik Yeri)-Belevi Mousoleumu 

 

 

8 km, stabilize yol/orta Çam ve zeytin ormanları, maki, manzara güzellikleri. 
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Ek 7 (devam) 

Sıra 

No 

İlçesi Güzergah İsmi Güzergah Uzunluğu ve Tipi  

/ Zorluk Derecesi 

Doğal Güzellikler 

159 Selçuk Belevi Yol Ayrımı-keçi Kalesi-  

Sarnıçlar Mevkii 

5,5 km, patika yol /orta Çam ve zeytin ormanları, maki,  panoramik manzara 

güzellikleri. 

160 Selçuk Bülbül Dağı-Lysimakhos Suları-

Pamucak  

Yol Ayrımı 

6 km, toprak yol, 

patika/kolay-orta 

Çam ormanları, maki,  panoramik manzara 

güzellikleri. 

161 Tire Tire-Kaplan 3,9 km, asfalt yol/kolay Maki, zeytin, kestane, ceviz, incir, çam ağaçları,  doğal 

şifalı bitkiler (kekik, adaçayı, papatya vd.), panoramik 

manzara güzellikleri. 

162 Tire Kaplan-Hisarlık  7,6 km, asfalt yol, 

patika/orta 

Maki, zeytin, kestane, ceviz, incir, çam ağaçları,  doğal 

şifalı bitkiler (kekik, adaçayı, papatya vd.), panoramik 

manzara güzellikleri. 

163 Tire Toptepe-Cambazlı 11 km, asfalt yol, patika/orta Maki, zeytin, kestane, ceviz, incir, çam ağaçları,  doğal 

şifalı bitkiler (kekik, adaçayı, papatya vd.), panoramik 

manzara güzellikleri. 

164 Tire Akçaşehir-Değirmendere 2,4 km, patika/kolay-orta Değirmendere Mağaraları, zeytin, kestane, ceviz, 

incir, kızıl elması, dağ çileği, çam vd., doğal şifalı 

bitkiler (kekik, adaçayı, papatya vd.), avcılık (tavşan, 

keklik vd.) 

165 Tire Çayırlı-Akyurt 9 km, patika/orta Maki, zeytin, kestane, ceviz, incir, kızıl elması, dağ 

çileği, çam vb., doğal şifalı bitkiler (kekik, adaçayı, 

papatya vd.), avcılık (tavşan, keklik vd.) 



 
 

248 
 

Ek 7 (devam) 

Sıra 

No 

İlçesi Güzergah İsmi Güzergah Uzunluğu ve Tipi  

/ Zorluk Derecesi 

Doğal Güzellikler 

166 Torbalı  Torbalı-Yeniköy-Metropolis 5,5 km, asfalt köy yolu/kolay Maki, Yeniköy'e 1 km uzaklıkta Özbey köyü 

yakınlarında Güvercinli, Küçük ve İncirli mağaraları, 

panoramik manzara güzellikleri. 

167 Torbalı  Sağcık-Keçi Kalesi (Selçuk) 9,8 km, toprak yol, patika 

/orta-Zor 

Maki, panoramik manzara güzellikleri. 

168 Torbalı  Dağkızılca-Vişneli (Kemalpaşa) 6,2 km, asfalt köy yolu, 

toprak yol/kolay 

Çam ormanları, maki, Sarı Kristal Mağarası (Dağkızılca 

köyü yakınlarında, derinliği 26 m, uzunluğu 63 m),   

Küçükpınar Mağarası (Vişneli köyü yakınlarında, 

traverten oluşumları var, derinliği 25 m, uzunluğu 128 

m), Fetrek-I ve II Mağaraları (Vişneli köyü 

yakınlarında), manzara güzellikleri. 

169 Torbalı  Dağtekke-Çınardibi (Bayındır) 9 km, asfalt köy yolu / Orta Orman, zengin bitki örtüsü, Dağtekke köyünde şifalı 

su, manzara güzellikleri. 
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Ek 7 (devam) 

Sıra 

No 

İlçesi Güzergah İsmi Güzergah Uzunluğu ve Tipi  

/ Zorluk Derecesi 

Doğal Güzellikler 

170 Torbalı  Ahmetli-Zeytinköy (Selçuk) 15 km, asfalt köy yolu/orta Zeytinköy yakınlarında (2-3 km) Küçük Menderes 

Delta Alanı; Gebekirse (az tuzlu) ve Çakal (diğer adı 

Akgöl, suyu tatlı) gölleri, bataklıklar, Selçuk Kuş 

Cenneti; 38 familyaya ait 92 kuş türü (dalgıç, pelikan, 

çeşitli türde ördek, çulluk, kınalı keklik vd.), kuşların 

beslenme, barınma ve kuluçka alanı, tepelerde çam 

ormanları, maki, Korudağ I Mağarası (Zeytinköy 

Korudağ mevkiinde, kuyu biçiminde iki giriş var, 

derinliği 8 m, uzunluğu 18 m), zeytin ağaçları, ovada 

narenciye bahçeleri ve pamuk tarlaları, doğal şifalı 

bitkiler, manzara güzellikleri. 

171 Urla İskele-Limantepe-Yıldıztepe 4,4 km, asfalt yol, patika 

yol/kolay 

Zeytin, çınar ağaçları, kır çiçekleri, doğal şifalı bitkiler 

(kekik, karabaş, kantaron vs.), piknik yerleri, manzara 

güzellikleri. 

172 Urla İskele-Karantina Adası 4,5 km, asfalt yol/kolay Zeytin, çınar ağaçları, kır çiçekleri, doğal şifalı bitkiler 

(kekik, karabaş, kantaron vs.), piknik yerleri, manzara 

güzellikleri, Karantina Adası plajları. 

173 Urla Güvendik-Karantina Adası 9 km, asfalt yol/kolay Maki, çam, zeytin, çınar ağaçları, doğal şifalı bitkiler 

(kekik, karabaş, kantaron vs.), manzara güzellikleri, 

Mavi Plaj, Karantina Adası plajları. 
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Ek 7 (devam) 

Sıra 

No 

İlçesi Güzergah İsmi Güzergah Uzunluğu ve Tipi  

/ Zorluk Derecesi 

Doğal Güzellikler 

174 Urla Özbek Koyu-Özbek-Çeşmealtı 10,1 km, toprak yol, stabilize 

yol, asfalt yol/orta 

Maki, çam, zeytin, çınar ağaçları, kır çiçekleri, doğal 

şifalı bitkiler (kekik, karabaş, kantaron vs.), piknik 

yerleri, plajlar (Özbek ve Çeşmealtı plajları) 

175 Urla Özbek (Güzelbahçe Körfezi)-

Torasan 

4,6 km, asfalt yol, köy 

yolu/kolay 

Maki, çam, zeytin, çınar ağaçları, doğal şifalı bitkiler 

(kekik, karabaş otu, defne, adaçayı, papatya, rezene, 

kantaron vd.), Özbek kıyılarında küçük koylar ve 

plajlar, adalar, turkuaz renkli temiz deniz, manzara. 

176 Urla İçmeler-Özbek 8 km, toprak yol, patika/orta Maki, çam, zeytin, çınar ağaçları, kır çiçekleri, doğal 

şifalı bitkiler (kekik, karabaş, kantaron vs.), manzara 

güzellikleri, piknik yerleri, Malkaca içmeleri. 

177 Urla Nohutalan-Birgi-Barbaros 6,7 km, asfalt köy yolu/kolay Zeytin, çınar ağaçları, kır çiçekleri, şifalı bitkiler (kekik, 

karabaş, kantaron vs.), koylar, kıyılar, manzara. 

178 Urla Zeytineli-Zeytineli Koyu 5,25 km, toprak yol, köy 

yolu/kolay-orta 

Zeytin, çınar ağaçları, kır çiçekleri, doğal şifalı bitkiler 

(kekik, karabaş, kantaron vs.), manzara güzellikleri. 

179 Urla Yağcılar-Demirci Koyu 

(Arkadeniz) 

6,5 km, şose, asfalt yol/orta Maki, zeytin, kiraz, üzüm, incir, çam ağaçları, doğal 

şifalı bitkiler (kekik, adaçayı, papatya vd.), manzara. 

180 Urla Demircili-Altınköy 7,2 km, patika, toprak 

yol/orta 

Çam ve zeytin ormanları, Çılga, Çılga Koyu, zeytin, 

çınar ağaçları, kır çiçekleri, doğal şifalı bitkiler (kekik, 

karabaş, kantaron vs.), manzara güzellikleri. 

Kaynak: Ege Turizm Derneği, 2009. 
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EK 8: İZMİR İLİNDE SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI YAPILAN (FAALİYETTE OLAN) VE YAPILABİLECEK (POTANSİYEL) ALANLAR 

 

Sıra No Baraj ya da Gölet Adı  İlçesi Mevkii 

En Yakın 

Yerleşim Yerine 

Uzaklığı (km) 

Maksimum 

Göl Alanı 

(ha) 

Minimum 

Göl Alanı 

(ha) Balık Türü 

Kapasite 

(kg/yıl) 

1 Ataköy Göleti Menderes   7  17,4  Pullu sazan - 

2 Beydağ Barajı Beydağ   2 1430 76 Pullu sazan, 

tatlı su 

kefali, 

- 

3 Kavakdere Barajı Seferihisar   5 97 6 Pullu sazan - 

4 Kestel Barajı Bergama   1 260 30 Pullu sazan, 

tatlı su 

kefali, 

kerevit 

2.500 

5 Seferihisar Barajı Seferihisar   6 200 20 Pullu sazan, 

Ot sazanı 

2.000 

6 İzmir-Urla Bademler 9 Eylül 

Sulama Göleti 

Urla Kavaklıç

eşme 

Deresi 

Bademler Köyü 

2 km 

5,9 1 Sazan - 

7 İzmir-Seferihisar Ulamış 

Kavakçayı Sulama Göleti 

 

 

Seferihisar Kavakça

yı Deresi 

Ulamış Köyü 4 

km 

14,1 2 Sazan - 
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Ek 8 (devam) 

Sıra No Baraj ya da Gölet Adı  İlçesi Mevkii 

En Yakın 

Yerleşim Yerine 

Uzaklığı (km) 

Maksimum 

Göl Alanı 

(ha) 

Minimum 

Göl Alanı 

(ha) Balık Türü 

Kapasite 

(kg/yıl) 

8 İzmir-Menderes Çatalca 

Sandidere Sulama Göleti 

Menderes Sandider

e 

Çatalca Köyü 1,5 

km 

10,6 2 Aynalı 

Sazan 

15.000 

9 İzmir-Menderes Yeniköy 

Balabandere Sulama Göleti 

Menderes Balanba

ndere 

Yeniköy  

3 km 

23,7 4 Aynalı 

Sazan 

40.000 

10 İzmir-Seferihisar Ulamış 

Ağalardere Sulama Göleti 

Seferihisar Ağalarde

re 

Ulamış Köyü 1 

km 

16,8 3 Sazan - 

11 İzmir-Urla Birgi  Sulama 

Göleti 

Urla Çukurha

rman 

Deresi 

Birgi Köyü  

1 km 

4,5 0,5 Sazan - 

12 İzmir-Urla  Kocagöl Sulama 

Göleti 

Urla Kocagöl Birgi Köyü  

1 km 

3 0,5 Sazan - 

13 İzmir Bergama Göçbeyli 

Sulama Göleti 

Bergama Solak 

Dere 

Göçbeyli Beldesi 

2 km 

18,2 1,5 Sazan - 

14 İzmir-Seferihisar Payamlı 

Sulama Göleti 

Seferihisar Nardere Ürkmez 7 km 9,2 2 Sazan - 

15 İzmir-Dikili Deliktaş Sulama 

Göleti 

Dikili Çaylakd

ere 

Deliktaş Köyü 1 

km 

 

22,5 3 Sazan - 

16 İzmir-Karaburun Parlak 

köyü Sulama Göleti 

Karaburun Söğütde

re 

Parlak Köyü 1 

km 

15,3 1 Aynalı 

Sazan 

15.000 
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Ek 8 (devam) 

Sıra No Baraj ya da Gölet Adı  İlçesi Mevkii 

En Yakın 

Yerleşim Yerine 

Uzaklığı (km) 

Maksimum 

Göl Alanı 

(ha) 

Minimum 

Göl Alanı 

(ha) Balık Türü 

Kapasite 

(kg/yıl) 

17 Belevi Gölü Sulak Alanı Selçuk Belevi 

Beldesi 

Belevi Beldesine 

3,5 km 

 

150 - - - 

18 Gölcük Gölü Sulak Alanı Ödemiş Zeytinlik 

Beldesi 

Zeytinlik Beldesi  

11 km 

86 - - - 

19 Gebekirse Gölü Sulak Alanı Selçuk Zeytinkö

y Mevkii 

Zeytinköy 1,5 

km 

839,2 - - - 

20 Karagöl Sulak Alanı Karşıyaka Karşıyak

a 

Karşıyaka’ya 18 

km 

80 - - - 

 Kaynak: DSİ 2.Bölge Bölge Müdürlüğü, İzmir İl Özel İdaresi, Tarımsal İşleri Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile İzmir 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü. 
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EK 9: İZMİR İLİNDE SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI YAPILABİLECEK (FAALİYETTE OLMAYAN) ALANLAR 

 

Sıra No 

Baraj ya da Gölet 

Adı Durumu İlçesi Mevkii 

En Yakın 

Yerleşim Yerine 

Uzaklığı 

Maksimum. Göl  

Alanı (ha) 

Minimum  

Göl  

Alanı (ha) 

1 Aktaş Barajı İnşaat halinde Ödemiş - 1 km 175 - 

2 Bademli Barajı İnşaat halinde Ödemiş - 2 km 33 - 

3 Çaltıkoru Barajı İnşaat halinde Bergama - 2 km 145 - 

4 Harputlu Göleti İnşaat halinde Dikili - 6 km 11 - 

5 Yiğitler Barajı İnşaat halinde Kemalpaşa - 1 km 78 - 

6 Yortanlı Barajı İşletmede Bergama - 2 km 523 44 

7 
Yuntdağ Hacılar 

Sulama Göleti 

İşletmede Bergama Karadere Yuntdağ Hacılar 

Köyü 4 km 

4 0,5 

8 
Yahşibey Sulama 

Göleti  

İnşaat halinde Dikili Kapızdere Yahşibey Köyü  

3 km 

36,04 5 

9 
Arıkbaşı Sulama 

Göleti 

İnşaat halinde Bayındır Künkdere Arıkbaşı Köyü 

4 km 

12,8 2 

Kaynak: DSİ 2.Bölge Bölge Müdürlüğü, İzmir İl Özel İdaresi, Tarımsal İşleri Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü   
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EK 10: İZMİR İLİNDE ÖNCELİKLİ EKOTURİZM FAALİYETLERİ VE ÖNCELİKLİ BÖLGELER  

 
FAALİYET 1. Derece Önemli 2. Derece Önemli 3. Derece Önemli 4. Derece Önemli 5. Derece Önemli 6. Derece  

 

Doğa 

Yürüyüşü 

Kemalpaşa (Nazarköy, 

Nif), Buca (Kaynaklar), 

Güzelbahçe (Köyleri), 

Karşıyaka (Yamanlar, 

Karagöl), Narlıdere 

(Altınvadi) 

 

Bayındır (Ovacık Yaylası), 

Bornova (Çiçekliköy, 

Yakaköy),  Bergama (Kozak 

Yaylası), Menderes  

(Özdere, Gümüldür, 

Değirmendere), Ödemiş 

(Bozdağ, Gölcük) 

Karabağlar (Kavacık), 

Seferihisar (Sığacık, 

Ürkmez), Selçuk (Efes, 

Keçikalesi, Şirince) 

Balçova (Teleferik, 

Baraj Yolu), 

Karaburun, Çeşme, 

Foça, Tire (Kaplan 

Köyü), Urla 

(Demircili, Yağcılar 

Köyü) 

  

Dağcılık Buca (Kaynaklar), 

Ödemiş (Bozdağ) 

Karşıyaka  (Yamanlar) Kemalpaşa (Nif Dağı) Kemalpaşa (Mahmut 

Dağı), 

Beydağ(Bademli) 

Tire (Güme Dağı)  

Bisiklet 

Turizmi 

Karşıyaka  (Yamanlar 

Dağı),  Güzelbahçe (Yaka 

Mah.) 

Çeşme (Alaçatı Bisiklet 

Yolu), Seferihisar 

(Seferihisar, Ürkmez), 

Menderes (Özdere, 

Gümüldür, Değirmendere) 

Beydağ  (Merkez -

Beyköy Mah.), Buca 

(Kaynaklar, Belenbaşı, 

Kırıklar),  

Bornova  (Çiçekliköy, 

Kayadila, Yakaköy, 

Eğridirek, Karaçam, 

Kavaklıdere) 

Balçova (Ilıca Deresi) Çiğli (Sasalı),  

Foça-Yeni Foça-

Kozbeyli 

 

 

Karabağlar 

(Kavacık),  

Kemalpaşa 

(Nif Dağı), 

Ödemiş 

(Zeytinlik) 

 

 

Mağara 

Turizmi 

Kemalpaşa  (Kemalpaşa 

Kurudere Kanyonu), 

Karaburun 

Urla Karabağlar (Kavacık)    

Sualtı Dalış Urla-Demircili-Yağcılar Karaburun, Çeşme,      Foça 

(Pollen Tatil Köyü Mevkii)             

Seferihisar (Sığacık),    

Menderes  (Özdere, 

Gümüldür) 
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Ek 10 (devam)                  

FAALİYET 1. Derece Önemli 2. Derece Önemli 3. Derece Önemli 4. Derece Önemli 5. Derece Önemli 6. Derece  

 

Foto safari Kemalpaşa  (Nazar Köy, 

Nif Dağı) 

Ödemiş (Bozdağ, Gölcük) Bayındır  (Ovacık) Beydağ, Tire, Urla   

Yayla 

Turizmi 

Ödemiş (Bozdağ, Gölcük 

Yaylası), Bergama 

(Kozak Yaylası) 

Bayındır (Alankıyı Yaylası, 

Ovacık Yaylası, Hisarlık 

Yaylası) 

 

Ödemiş (Başova, 

Çamyayla) 

 

   

Kampçılık Karşıyaka (Yamanlar, 

Karagöl) 

Buca (Kaynaklar), 

Kemalpaşa  (Nif Dağı), 

Ödemiş (Bozdağ) 

Güzelbahçe (Yaka 

Mah., Payamlı Köyü), 

 

Kemalpaşa (Karabel),  Dikili (Bademli)  

Oryan 

tiring 

Menderes (Çatalca),  

Foça (Ilıpınar, Kozbeyli), 

Bergama 

Güzelbahçe (Çamlı, 

Payamlı, Küçükkaya) 

Kemalpaşa (Karayel) Bornova (Çiçekliköy, 

Kayadila, Yakaköy, 

Eğridirek, Karaçam, 

Kavaklıdere) 

 

Bayındır 

Karabağlar 

(Kavacık)  

 

Kuş 

Gözlemi 

Çiğli (Kuş Cenneti) Aliağa Kuş Cenneti      

 

Karagöl, 

Gölcük Gölü,         Gediz 

Deltası,        Küçük 

Menderes Deltası  

Foça (Foça Dağları- 

Yeni Foça, Kozbeyli 

Dağları), Karaburun, 

Bayındır, Urla,                       

Buca (Kaynaklar 

Göleti) 
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Ek 10 (devam)                  

FAALİYET 1.Derece Önemli 2.Derece Önemli 3.Derece Önemli 4.Derece Önemli 5.Derece Önemli 6.Derece  

 

Agro 

turizm 

Kemalpaşa, Güzelbahçe, 

Urla (İskele, Kalabak, 

Köyler) 

Karaburun Köyleri 

Seferihisar (Gödence),  

Torbalı (Subaşı), 

Ödemiş (Bademli) 

Bayındır, 

 Bergama (Kozak 

Yaylası), Dikili,  Tire 

(Güme Dağı), 

Menderes 

(Gümüldür ) 

Menemen, Selçuk 

Buca Köyleri, 

Güzelbahçe, 

Kemalpaşa 

Çeşme-Alaçatı   

Botanik 

Turizmi 

Ödemiş ( Bozdağ, 

Gölcük) 

Kemalpaşa (Nif Dağı), Tire 

(Güme Dağı) 

Karşıyaka (Yamanlar) Bayındır, Buca, 

Torbalı, Urla İlçeleri 

  

Yaban 

Hayatı 

(Fauna) 

Gözlemi 

Selçuk (Küçük Menderes 

Deltası), Bayındır 

Kemalpaşa-Nif Dağı ve 

Doğu-Güney Cephesi, 

Buca, Menderes 

(Karacadağ ve Çevresi), 

Menemen (Gediz Deltası 

ve Dumanlı Dağlar),    , 

Narlıdere (Ali Onbaşı 

Deresi), Ödemiş 

(Bozdağlar ve Çevresi), 

Boncuk Dağı, Pamucak), 

Tire (Güme Dağı), Urla 

Doğal Yaşam Parkı    
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Ek 10 (devam)                  

FAALİYET 1.Derece Önemli 2.Derece Önemli 3.Derece Önemli 4.Derece Önemli 5.Derece Önemli 6.Derece  

 

Hava 

Sporları 

(Balon, 

Yamaç 

Paraşütü 

vb.) 

Turizmi 

Selçuk (Efes 

Harabeleri, Boncuk 

Dağı), Ödemiş 

(Bozdağ) 

Güzelbahçe (Çamlı 

Köyü), 

Menderes (Karacadağ 

ve Çevresi, Kıyılar), 

Seferihisar (Gümüldür, 

Özdere) 

 

Tire (Kazantepe, 

Güme Dağı), Çeşme 

(Çiftlik, Alaçatı) 

 

Buca (Kaynakalar, 

Kırıklar, Belenbaşı, 

Karaağaç, 

Doğancılar), 

Gaziemir 

(Çatalkaya Mevkii) 

Karaburun  

Atlı Doğa 

Yürüyüşü 

Urla, Karaburun, 

Bergama (Kozak Yaylası) 

Nif Dağı ve Doğu-Güney 

Çevresi (Kemalpaşa, Buca 

ve Torbalı İlçeleri) 

Çeşme, Karşıyaka-

Yamanlar Dağı, 

Menderes (Karacadağ 

ve Çevresi, Kıyılar), 

Seferihisar, Selçuk 

(Pamucak ve Arvalya 

Mevkii), Torbalı 

(Ayrancılar ve Yazıbaşı) 

   

İzcilik Bergama (Ovacık), 

Karşıyaka  (Yamanlar 

Dağı), Ödemiş (Bozdağ, 

Gölcük) 

Balçova, Buca (Kaynakalar, 

Kırıklar, Belenbaşı, 

Karaağaç, Doğancılar), 

Gaziemir (Sarnıç), 

Karaburun, Nif Dağı ve 

Doğu-Güney Çevresi 

(Kemalpaşa, Buca ve 

Torbalı İlçeleri), Menderes 

İlçesi (Karacadağ ve 

Çevresi, Kıyılar) 

Narlıdere, Seferihisar, 

Urla 
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Ek 10 (devam)                  

FAALİYET 1.Derece Önemli 2.Derece Önemli 3.Derece Önemli 4.Derece Önemli 5.Derece Önemli 6.Derece  

 

 Festival Turizmi Çeşme (Merkez ve 

Alaçatı), Selçuk (Pamucak) 

Buca (Belenbaşı) Çiğli, Karaburun, 

Kemalpaşa, Konak, 

Ödemiş (Bozdağ-

Gölcük), Tire, Urla 

(Çeşmealtı, İskele, 

Basenler Köyü), 

Bayınıdr 

  

Akarsu 

Turizmi 

Kemalpaşa (rafting)      

Golf Turizmi Urla      

Gem Safari 

(Süs Taşları 

Gezisi) 

Urla      

Su Sporları 

(Yelken, 

Sörf, vb.) 

Foça (1,2,3 Mersinaki) Çeşme (Alaçatı), Aliağa 

(Körfez ve Ön Plajlar 

Yelken), Dikili (Çandarlı 

Bademli Mevkii) 

    

Kayak 

Turizmi 

Ödemiş (Bozdağ, 

Gölcük) 

     

NOT: Öncelik ve talepler ok yönünde artmaktadır. Tablonun ilk sayfasındaki öncelik ve talepler en üst düzeydir, alt sayfalara doğru olan ekoturizm 

faaliyetlerine olan talepler azalarak devam eder. 
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EK 11: İZMİR İLİNDEKİ KORUNAN ALANLARDA YAPILABİLECEK EKOTURİZM FAALİYETLERİ 

Korunan/Kontrollü Alanlar 

Yapılabilecek Ekoturizm Faaliyetleri Yapılabilecek Proje Türü 
Korunan/ 

Kontrollü Alan Türü 

Korunan /Kontrollü Alan Adı 

TABİAT PARKLARI 

Örnekköy Tabiat Parkı 
doğa yürüyüşü, foto safari, yaban hayatı 

gözlemciliği. 

1.Tabiat parkı içerisindeki ve 

çevresindeki  potansiyeli saptama.                                                                

2.Tabiat parkı içerisindeki ve 

çevresindeki yürüyüş rotaları 

belirleme, işaretleme ve 

bilgilendirme.                                       

3.Alan kılavuzluğu eğitiminin 

verilmesi.  

4.Gelişme planlarının yapılması. 

 

Meryemana Tabiat Parkı Foto safari, doğa yürüyüşü, Dağcılık.  

Karagöl Tabiat Parkı 

Tabiat parkı civarında doğa yürüyüşü, 

sportif olta balıkçılığı, yaban hayatı fauna 

gözlemciliği, bisiklet turizmi, foto safari. 

Tanay Tabiat Parkı 
Tabiat parkı civarında deniz-kum-güneş 

turizmi imkanları vardır. 

Çiçekli Tabiat Parkı 

Tabiat parkı civarına yaz-kış hafta sonu 

ziyaretçi potansiyeli yoğundur. Çevresinde 

doğa yürüyüşü, atlı doğa gezisi, bisiklet 

turizmine uygun alanlar mevcuttur. 

Efeoğlu Tabiat Parkı Doğa yürüyüşü. 

Ekmeksiz Plajı Tabiat Parkı 

Tabiat parkında deniz-kum-güneş turizmi 

imkanları vardır. Çevresinde doğa yürüyüşü, 

atlı doğa gezisi, Bisiklet turizmine uygun 

alanlar mevcuttur 

Gümüldür Tabiat Parkı 

Tabiat parkında deniz-kum-güneş turizmi 

imkanları vardır. Kamp-karavan turizmi için 

uygundur. 

Gümüşsuyu Tabiat Parkı Kamp turizmi için uygundur. 
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Korunan/Kontrollü Alanlar 

Yapılabilecek Ekoturizm Faaliyetleri Yapılabilecek Proje Türü 
Korunan/ 

Kontrollü Alan Türü 

Korunan /Kontrollü Alan Adı 

Yamanlar Dağı Tabiat Parkı Tabiat parkında doğa yürüyüşü, Yaban 

hayatı fauna gözlemciliği, Bisiklet turizmi, 

foto safari, kamp-karavan, atlı doğa 

yürüyüşü yapılabilir.  

YABAN HAYATI 

KORUMA SAHASI 

Homa Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahası (İzmir Kuş 

Cenneti) 

Kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı 

(fauna) gözlemciliği 

1.Yaban hayatı koruma ve gelştirme 

sahaları içerisindeki ve çevresindeki 

potansiyeli saptama.                              

2.Yaban hayatı koruma ve gelştirme 

sahaları içerisindeki ve çevresindeki 

yürüyüş rotaları belirleme, 

işaretleme ve bilgilendirme.                                       

3.Envanter çalışmalarının yapılması.                            

4.Kuşgözlem kuleleri için uygun 

yerlerin belirlenmesi ve yapılması.                                                               

5.Ovacık Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası için fauna gözlem noktalarının 

belirlenmesi.                                 

6.Alan kılavuzu eğitiminin verilmesi.                                                 

YABAN HAYATI 

GELİŞTİRME 

SAHALARI 

Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 

Kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı 

(fauna) gözlemciliği, sportif olta balıkçılığı 

Bayındır Ovacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası  

Foto safari, yaban hayatı (fauna) 

gözlemciliği, doğa yürüyüşü 

SULAK ALANLAR 

Gediz Deltası Sulak Alanı   
Kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı 

(fauna) gözlemciliği. 

1.Sulak alan içerisindeki ve 

çevresindeki potansiyeli saptama.                                                                 

2.Sportif olta balıkçılığı yapılabilecek 

alanların tespiti.                                    

3.Envanter çalışmalarının yapılması.                            

4.Kuşgözlem kuleleri için uygun 

Gebekirse Gölü Sulak Alanı 
Kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı 

(fauna) gözlemciliği, sportif olta balıkçılığı. 

Belevi Gölü Sulak Alanı 
Kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı 

(fauna) gözlemciliği, sportif olta balıkçılığı. 

Ek 11 (devam) 
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Korunan/Kontrollü Alanlar 

Yapılabilecek Ekoturizm Faaliyetleri Yapılabilecek Proje Türü 
Korunan/ 

Kontrollü Alan Türü 

Korunan /Kontrollü Alan Adı 

Gölcük Gölü Sulak Alanı  Kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı 

(fauna) gözlemciliği, sportif olta balıkçılığı, 

kamp-karavan, çevresinde doğa yürüyüşü, 

bisiklet, atlı doğa yürüyüşü. 

yerlerin belirlenmesi ve yapılması.                                                                                           

5.Alan kılavuzluğu eğitiminin 

verilmesi.   

6.Foto safari rotalarının belirlenmesi 

ve işaretlenmesi.                                               

Karagöl Sulak Alanı  

Sulak alan civarında doğa yürüyüşü, sportif 

olta balıkçılığı, yaban hayatı fauna 

gözlemciliği, Bisiklet turizmi, foto safari. 

Küçük Menderes Nehri ve Deltası Sulak Alanı 
Kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı 

(fauna) gözlemciliği. 

Bakırçay Nehri ve Deltası Sulak Alanı 
Kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı 

(fauna) gözlemciliği. 

Alaçatı Kıyı Ekosistemi Sulak Alanı  
Kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı 

(fauna) gözlemciliği. 

MESİRE YERLERİ 
İzmir İlinde Orman Bölge Müdürlüğü kontrolünde 59 

adet Mesire Yeri bulunmaktadır 

Doğa yürüyüşü, kamp-karavan, kuş 

gözlemciliği, oryantiring, sportif olta 

balıkçılığı. 

 Mesire Yerlerinin gelişme 

planlarının yapılması. 

ÖZEL ÇEVRE 

KORUMA BÖLGESİ 

(ÖÇK) 

Foça ÖÇK 

Akdeniz Foklarının (Monachus Monachus) 

yaşam alanı. yaban hayatı (fauna) 

gözlemciliği, foto safari yapılabilir. 

 Foto safari ve yaban hayatı (fauna) 

gözlemciliği projeleri. 

 

Ek 11 (devam) 
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EK 12: İZMİR İLİNDEKİ POTANSİYEL ALANLARDA YAPILABİLECEK EKOTURİZM FAALİYETLERİ 

Potansiyel Alanlar Yapılabilecek Ekoturizm 

Faaliyetleri 
Yapılabilecek Proje Türü 

İlçesi Mevkii/Bölge Adı 

BORNOVA Gökdere Kanyonu 
Kamp-karavan, doğa yürüyüşü, dağcılık (kaya 

tırmanışı) 
1.Potansiyel saptama                                             

2.Pilot uygulama projesi                                        

3.Yürüyüş rotaları belirleme ve 

işaretleme                   

 4.Eğitim projesi                                                

5.İstihdam yaratma projesi 

(pansiyonculuk, yerel kılavuzluk vd.) 

BORNOVA Yakaköy Tabiat parkı planlaması yapılmaktadır. 

BUCA Kaynaklar-Kırıklar-Belenbaşı 

Doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, festival 

turizmi, kamp-karavan, atlı doğa yürüyüşü, 

bisiklet turizmi, foto safari, botanik turizmi, 

yayla turizmi, agro turizm 

GÜZELBAHÇE Payamlı-Küçükkaya-Çamlı 
Ev pansiyonculuğu, doğa yürüyüşü, bisiklet, 

festival turizmi, kamp-karavan, orientiring 

KEMALPAŞA Sütçüler-Beşpınar-Ansızca 

Doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, kamp-

karavan, atlı doğa yürüyüşü, Bisiklet turizmi, 

foto safari, botanik turizmi, yaban 

hayatı(fauna) gözlemciliği 

1.Potansiyel saptama                                             

2.Pilot uygulama projesi                                        

3.Yürüyüş rotaları belirleme ve 

işaretleme  

4.Eğitim Projesi                                                

5.İstihdam yaratma projesi 

(Pansiyonculuk, yerel kılavuzluk vd.) 

KEMALPAŞA Nazarköy-Kurudere Kanyonu, Nif Dağı 

Kamp-karavan, doğa yürüyüşü, foto safari, 

botanik turizmi, atlı doğa yürüyüşü, izcilik, 

fauna gözlemciliği, festival turizmi 

KEMALPAŞA Dereköy-Mahmutdağı 

Kamp-karavan, doğa yürüyüşü, dağcılık (kaya 

tırmanışı), bisiklet, izcilik, atlı doğa yürüyüşü, 

foto safari, fauna gözlemciliği, botanik turizmi 
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Potansiyel Alanlar Yapılabilecek Ekoturizm 

Faaliyetleri 
Yapılabilecek Proje Türü 

İlçesi Mevkii/Bölge Adı 

KARABURUN 

Karaburun Yarımadası 

Kamp-karavan, agroturizm, ev 

pansiyonculuğu, botanik turizmi, bisiklet 

turizmi, doğa yürüyüşü, atlı doğa gezisi, kuş 

gözlemciliği, foto safari, izcilik, sualtı dalışı 

1.Potansiyel saptama                                             

2.Pilot uygulama projesi                                 

3.Ekomüze yapımı                                           

4.Yürüyüş rotaları belirleme ve 

işaretleme                    

5.Eğitim projesi                                                

6.İstihdam yaratma projesi 

(Pansiyonculuk, yerel kılavuzluk vd.) 

MENDERES Deliömerli-Yeniköy 
Kamp-karavan, bisiklet, atlı doğa yürüyüşü, 

doğa yürüyüşü 
1.Potansiyel saptama                                             

2.Pilot uygulama projesi                                         

3.Yürüyüş rotaları belirleme ve 

işaretleme    

 4.Eğitim projesi                                                

5.İstihdam yaratma projesi 

(Pansiyonculuk, yerel kılavuzluk vd.) 

MENDERES Değirmendere-Ataköy-Karacadağ Civarı 

Doğa yürüyüşü, bisiklet turizmi, atlı doğa 

yürüyüşü, kamp-karavan, fauna gözlemciliği, 

İzcilik, orientiring, agro turizm, botanik 

turizmi, foto safari,  

MENEMEN Suuçan Şelalesi Doğa yürüyüşü, kamp, foto safari, agro turizm   

NARLIDERE Altınvadi (Alionbaşı Deresi) 

Doğa yürüyüşü, bisiklet turizmi, atlı doğa 

yürüyüşü, kamp-karavan,  botanik turizmi, 

foto safari, İzcilik 

1.Potansiyel saptama                                                

2.Pilot uygulama projesi                                        

3.Yürüyüş rotaları belirleme ve 

işaretleme  

 4.Eğitim projesi                                               

ÖDEMİŞ Bademli-Ovacık 

Doğa yürüyüşü, agro turizm, atlı doğa 

yürüyüşü, foto safari, bisiklet turizmi, kamp, 

yamaç paraşütü, festival turizmi, yaylacılık, 

botanik turizmi 

1.Potansiyel saptama                                                    

2. Pilot uygulama projesi                                    

3.Ekomüze yapımı                                               

4.Yürüyüş rotaları belirleme ve 

Ek 12 (devam) 
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Potansiyel Alanlar Yapılabilecek Ekoturizm 

Faaliyetleri 
Yapılabilecek Proje Türü 

İlçesi Mevkii/Bölge Adı 

ÖDEMİŞ 

Bozdağ-Gölcük 

Doğa yürüyüşü, agro turizm, atlı doğa 

yürüyüşü, foto safari, bisiklet turizmi, kamp-

karavan, yamaç paraşütü, festival turizmi, 

yaylacılık, botanik turizmi, kuş gözlemciliği, 

kaya tırmanışı, kış turizmi, sportif olta 

balıkçılığı 

işaretleme                     

5.Eğitim Projesi                                                               

6. İstihdam yaratma projesi 

(Pansiyonculuk, yerel kılavuzluk vd.) 

ÖDEMİŞ Birgi 
Doğa yürüyüşü, agro turizm, atlı doğa 

yürüyüşü, foto safari, bisiklet turizmi,  

DİKİLİ-BERGAMA Kozak Yaylası 
Agro turizm, kamp-karavan, botanik, bisiklet, 

doğa yürüyüşü, atlı doğa gezisi, foto safari 

1.Potansiyel saptama                                                   

2. Pilot uygulama projesi                                      

3.Ekomüze yapımı                                                  

4.Yürüyüş rotaları belirleme ve 

işaretleme  

5.Eğitim projesi                                                                

6. İstihdam yaratma projesi 

(Pansiyonculuk, yerel kılavuzluk vd.) 

SEFERİHİSAR Seferihisar 

Agro turizm, kamp-karavan, bisiklet, doğa 

yürüyüşü, atlı doğa gezisi, foto safari, sualtı 

dalışı, hava sporları 

1.Potansiyel saptama                                                   

2. Pilot uygulama projesi                                      

3.Ekomüze yapımı                                                  

4.Yürüyüş rotaları belirleme ve 

işaretleme  

5.Eğitim projesi                                                                

6. İstihdam yaratma projesi 

(pansiyonculuk, yerel kılavuzluk vd.) 

Ek 12 (devam) 
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Potansiyel Alanlar Yapılabilecek Ekoturizm 

Faaliyetleri 
Yapılabilecek Proje Türü 

İlçesi Mevkii/Bölge Adı 

TİRE 

Güme Dağı 

Agro turizm, bisiklet turizmi, doğa yürüyüşü, 

botanik turizmi, atlı doğa gezisi, 

dağcılık,yaban hayatı (fauna) gözlemciliği, 

foto safari, izcilik 

1.Potansiyel saptama                                                   

2. Pilot uygulama projesi                                      

3.Ekomüze yapımı                                                  

4.Yürüyüş rotaları belirleme ve 

işaretleme  

5.Eğitim projesi                                                                

6. İstihdam yaratma projesi 

(pansiyonculuk, yerel kılavuzluk vd.) 

URLA Urla 

Agro turizm, kamp-karavan, bisiklet, botanik 

turizmi, doğa yürüyüşü, atlı doğa gezisi, 

dağcılık, yaban hayatı gözlemciliği, foto safari, 

izcilik,  

1.Potansiyel saptama                                                   

2. Pilot uygulama projesi                                                                                       

3.Yürüyüş rotaları belirleme ve 

işaretleme  

4.Eğitim projesi                                                                

5. İstihdam yaratma projesi 

(pansiyonculuk, yerel kılavuzluk vd.) 

SELÇUK Selçuk 

Agro turizm, kamp-karavan, bisiklet, botanik 

turizmi, doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği, atlı 

doğa gezisi, dağcılık, yaban hayatı 

gözlemciliği, faoto safari, izcilik, sportif olta 

balıkçılığı 

1.Potansiyel saptama                                                   

2. Pilot uygulama projesi                                                                                       

3.Yürüyüş rotaları belirleme ve 

işaretleme  

4.Eğitim projesi                                                                

5. İstihdam yaratma projesi 

(pansiyonculuk, yerel kılavuzluk vd.) 

 

Ek 12 (devam) 
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EK 13: İZMİR İLİNDEKİ KORUNAN ALANLAR 
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EK 14: İZMİR İLİNDE KORUNAN ALAN OLARAK İLAN EDİLEBİLECEK POTANSİYEL ALANLAR 
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EK 15:İZMİR İLİNDE ÖNCELİKLİ EKOTURİZM BÖLGELERİ 
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