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İlçemizin tarihi, doğal ve sahip olduğu değerler itibari ile büyük bir turizm potansiyeline 

sahiptir. Hristiyanlık aleminin hac yeri olarak ilan edilen Meryemana Evi, dünyanın en 

büyük açık hava müzesi Efes Antik Kenti, dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis 

Mabedi, H. İsa’nın havarilerinden St. Jean adına yapılan Kilise ve mezar, 431 yılı Konsül 

Toplantısı’nın yapıldığı Meryemana adına yapılan ilk kilise olan Meryemana Kilisesi, 

Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk Kalesi, Su Kemerleri, Aydınoğlu Beyliği, Selçuklu ve 

Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yapılan başta İsa Bey Camii olmak üzere 

yüzlerce muhteşem Türk sanat eseri, Belevi Beldesinde bulunan Keçi Kalesi, Belevi 

Mozolesi, Selçuk Efes Müzesi, Çamlık Lokomotif Müzesi, Anadolu Yaşam Müzesi, 

geleneksel mimari yapısını en iyi şekilde koruyan ve yaşatan, otantik yapısı ve 

yaşantısıyla, köye has şarabı ve yemekleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan 

Şirince Köyü yerli ve yabancı turistlerin ilçemizi ziyaret sebepleridir. Ilıman iklimi ayrıca 

Ege Denizi sahilinde yer alması, deniz turizmini de giderek artırmaktadır.  

Küçük Menderes Nehrinin suladığı, yeşilin her tonunu barındıran irili ufaklı tepelerin 

çevrelediği Selçuk Ovası, tarih boyunca farklı medeniyetlerin merkezi olarak tarihin 

seyrini değiştirecek kadar önemli olaylara sahne olmuş bir yerleşim alanıdır. Selçuk; 

tarihi, kültürel, sanatsal ve doğasal zenginlikleri ile ülkemizde turizm potansiyelinin 

yoğunlaştığı, Türkiye’nin yerli ve yabancı konuklar tarafından en çok rağbet edilen, 

gezi programlarının olmazsa olmaz bölümü haline gelen ve uluslararası turizm 

sisteminin en gözde merkezidir.  

Yakın çevresindeki İzmir Adnan Menderes Havaalanı, küçük uçaklar için hazırlanmış 

Selçuk-Efes Havaalanı, Kuşadası ve İzmir Limanları, İzmir-Denizli demiryolu bağlantısı 

ve Türkiye’nin her yerine otobüs seferleri ile çok geniş bir ulaşım ağına sahiptir.  

İlçenin yaklaşık 3 km batısında, Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Efes 

Havaalanı’nda pilotluk ve paraşütle atlama eğitimi verilmekte ve uluslararası 

paraşütle atlama yarışları düzenlenmektedir. Şirince-Çamlık ve Çamlık-Sultaniye 

arasında at gezi yolu bulunmaktadır.  

Pamucak sahili su sporlarına oldukça elverişlidir. Dört yanı yeşilliklerle örtülü, çok 

yüksek olmayan tepeciklerle çevrili ilçe, dileyen turistlerin yürüyüş yapmasına da 

elverişlidir. Bunlara en güzel örneklerden biri ilçenin 9 km ötesinde Belevi Belde sınırları 

içerisinde bulunan denizden 400 metre yükseklikte Alaman Dağı zirvesindeki 13 yy. ile 

tarihlendirilen Keçi Kalesi’ne yapılacak yürüyüştür.   

İlçemizdeki konaklama tesisleri daha önceki yıllarda ev pansiyonculuğu şeklinde idi. 

Son yıllarda konaklama tesisleri açısından oldukça ilerleme kaydedilmiştir. 

Taşınmaz Kültür Varlıkları  

İlçemizde kayıtlı 276 kültür varlığı bulunmaktadır. İzmir ilinde bulunan kültür varlıklarının 

%5.40’ı ilçemizde bulunmaktadır. 

Varlık Türü SELÇUK İZMİR % 

Anıtlar Abideler 2 34 5,88% 

Dinsel Yapılar 21 306 6,86% 

Doğal Varlıklar 1 172 0,58% 

Endüstriyel / Ticari Yapılar 16 698 2,29% 

Ulaşım Yapıları 1 16 6,25% 

Askeri / İdari / Sağlık Yapıları 9 83 10,84% 

Kültürel / Eğitim Yapıları 8 101 7,92% 

Konut / Konut + Dükkan 141 2.715 5,19% 
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Taşınmaz 3 499 0,60% 

Köprü / Su Kemeri / Kuyu 9 65 13,85% 

Hamam Ilıca Sarnıç vb. 11 81 13,58% 

Çeşme Sebil 13 136 9,56% 

Sokak / Meydan vb. 3 10 30,00% 

Mezar Mezarlık 15 123 12,20% 

Duvar vb. Kalıntılar 23 76 30,26% 

Toplam 276 5.115 5,40% 

Turistik Tesisler 

İlçemize bağlı Pamucak, Türkiye’nin en uzun sahiline sahiptir ve önemli turistik tesisleri 

barındırmaktadır. Bu bölge dışında ilçe merkezinde ve Şirince’de de turistik tesisler 

bulunmaktadır. 

Tesis Durumu Sayı Kapasite 

Turizm İşletme Belgeli Tesisler 12 4.471 

Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri 3 878 

Turizm Yatırım Belgeli Golf Tesisleri 2 - 

Belediye Belgeli Tesisler 84 - 

Toplam 101 5.349 

 

Tesis Türü ve Sınıfı Sayı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

Beş Yıldızlı Oteller 5 1.876 4.122 

Dört Yıldızlı Oteller 1 96 192 

Üç Yıldızlı Oteller - - - 

İki Yıldızlı Oteller 2 51 99 

Pansiyonlar 54 - - 

Kamping 3 - - 

Toplam 65 2.023 4.413 

Ziyaretçi Sayıları  

Turizm Danışma Bürosuna Başvuru Sayısı  

İlçemize gelen yerli ve yabancı turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla Turizm Danışma 

Bürosu bulunmaktadır. Büro tarafından tutulan verilere göre 2015 yılında büroya 

yapılan başvuruların %4.84’ü yerli, %95.16’sı ise yabancı turistler tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

Yıl Yerli Yabancı Toplam 

2011 853 12.887 13.740 

2012 884 19.634 20.518 

2013 1.000 17.336 18.336 
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2014 1.208 20.417 21.625 

2015 1.015 19.961 20.976 

Meryem Ana Doğa ve Kültür Parkı Ziyaretçi Sayıları  

2011 yılından bu yana gerçekleşen ziyaretlere bakıldığında yerli turist sayısında %17.55 

oranında artış görülmüştür. Yabancı turist sayısında ise %23 oranında azalma 

gözlenmektedir. Ülke genelinde görülen turist sayısındaki azalma ilçemiz turizminde 

de gözlenmektedir. 

Yıl Yerli Yabancı Toplam 

2011 173.000 630.630 803.630 

2012 154.116 573.922 728.038 

2013 171.624 602.256 773.880 

2014 186.726 573.795 760.521 

2015 203.356 485.090 688.446 

 

Efes Ören Yeri Ziyaretçi Sayıları  

Efes’de bulunan tarihi eserlerin sergilendiği Efes Müzesi’ne 2015 yılında gelen ziyaretçi 

sayısı 2011 yılına göre %65 oranında düşüş göstermiştir. Turist sayısındaki düşüş müze 

ziyaretçi sayılarında da düşüşe neden olmuştur. Efes Müzesi 2013-2014 yıllarında 

yeniden düzenlenmiştir. 

İlçemizin en çok turist çeken bölgesi olan Efes’e gelen ziyaretçi sayısı da 2015 yılında 

2011 yılına göre %21 oranında düşmüştür. Benzer şekilde Saint Jean Kilisesi ziyaretleri 

de %29 oranında düşerken Yamaç Evlerin ziyaretçi sayısı %7 oranında artmıştır. 

Yıl Müze Efes Saint Jean Yamaç Evler 

2011 298.802 2.082.834 359.772 162.123 

2012 229.470 1.888.729 304.063 159.576 

2013 - 1.828.157 330.818 185.031 

2014 2.196 1.818.385 324.503 167.028 

2015 103.176 1.639.337 254.612 173.422 

Efes Ören Yeri 

2011 2012 2013 2014 2015

Yerli 173.000 154.116 171.624 186.726 203.356

Yabancı 630.630 573.922 602.256 573.795 485.090
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Efesin Tarihçesi  

MÖ 1050 yıllarında Yunanistan'dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman 

kenti Efes, MÖ 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taşınmıştır. Efes, Büyük 

İskender'in generallerinden Lysimakhos tarafından M.Ö. 300 yıllarında bugünkü yerine 

kurulmuştur. Hellenistik ve Roma çağlarında en görkemli dönemlerini yaşayan Efes, 

Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200.000 kişilik nüfusa sahipti. 

Efes, Bizans Çağında tekrar yer değiştirmiş ve ilk kez kurulduğu Selçuk'taki Ayasuluk 

Tepesi'ne taşınmıştır.  

 

Magnesia Kapısı 

Efesin çevresindeki sur duvarlarının 

doğu kapısıdır. Panayır Dağı ayrı 

zamanlarda yapıldığı düşünülen iki 

kısımdan meydana gelen Lysimakhos 

surları ile tahkim edilmişti. Panayır Dağı 

ile Bülbül Dağı arasındaki hafif meyilli 

arazide, kazılarla açığa çıkarılmış tek 

kent kapısı olan Magnesia Kapısı 

bulunmaktadır. Damianus tarafından 

yeniden yaptırılan Artemision yolu ve 

Menderes Magnesias’na ve Kaystros 

vadisine giden yollar buradan 

başlıyordu. 
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Doğu Gymnasiumu ve Devlet Agorası 

Hamamları 

Magnesia Kapısı’nın tam kuzeyinde, 

M.S. 2.yy’ın 2. yarısında inşa edilmiş, 

yaklaşık 130 x 107 m. Ölçülerinde bir 

alanı kaplayan Hamam/Gymnasium 

(Roma Çağı okulu) külliyesi yer alır. 

Hamamın batı ve güney taraflarında 

yer alan salonları tabanları mozaik 

kaplıdır. Geç Antik Dönemde anayol 

üzerinde, mezarlık kilisesi olarak üç nefli 

bir bazilika inşa edilmişti. 

 

 

Yukarı Agora (Devlet Agorası) ve 

Bazilika 

İlk olarak Helenistik Dönemde inşa 

edilmiş, Roma Döneminde İmparator 

Agustus zamanında tamamlanmıştır. 

Agora ticaretin devlet kontrolünde 

organize edildiği, resmi toplantıların ve 

borsa işlemlerinin yapıldığı yerdir. Ayrıca 

Agora içerisinde Efes’in ticaret borsası 

işlevini gören bir bazilika da 

bulunmaktaydı. Agoranın ortasında 

dikdörtgen bir tapınak vardı. 

Odeon 

M.S. 2.yy’da Publius Vedius Antoninus 

ve karısı Flavia Papina tarafından 

yaptırılmıştır. Zamanında üzeri ahşap bir 

çatı ile kapalı olan yapıda Kent Meclisi 

toplantıları yapılmış ve konserler 

verilmiştir. 1.400 kişilik kapasiteye 

sahiptir. Scaenae frons iki katlı 

sütunlarla oluşturulmuş ve dışa taşan 

aedikulalar içinde heykellerle bezeliydi. 

 

 

Prytaneion 

Efes Antik Kenti’nin günümüz deyimiyle 

belediye binasıdır. Kentin 

ölümsüzlüğünü simgeleyen kent 

ateşinin hiç durmadan yandığı yerdir. 

Salonun çevresinde tanrı ve imparator 

heykelleri sıralanmıştı. Onarım 

çalışmalarında ayağa kaldırılmış altı 

dorik sütun üstünde Prytaneion’da 

görevli rahiplerin adları ve bazı dini 

metinler yer almaktadır. Bina ilk olarak 

Lysmachos döneminde M.Ö. 3. yy’da 

inşa edilmiştir. Günümüzdeki kalıntıların 
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çoğu M.S. 1. yy’a aittir. Bu gün Efes 

Müzesinde sergilenen mermer Artemis 

heykelleri 4. yy’da meydana gelen bir 

deprem felaketinden sonra kült 

kuralları çerçevesinde buraya 

gömülmüşlerdi. Yanındaki yapılar 

kentin resmi misafirlerine ayrılmıştı. 

Domitian Tapınağı 

İmparator Domitian adına M.S 81-96 

yaptırılmış büyük bir tapınaktır. 

Tapınağın önünde “U” şeklinde bir 

sunak bulunmaktaydı. Burada bulunan 

normal bir insan ölçülerine oranla çok 

büyük ölçülere sahip olan Domitian 

heykeline ait parçalar Efes Müzesinde 

sergilenmektedir. Tapınağın altında 

bulunan galeriler Efes yazıtlar galerisi ve 

depo olarak kullanılmaktadır. 
 

 

Pollio Çeşmesi 

Domitian Meydanının doğusunda yer 

alan Pollio Çeşmesi M.S. 97 yılında C. 

Afillius tarafından C. Sextilius Pollio 

adına yaptırılmıştır. Önünde büyük bir 

havuz bulunan çeşme halen Efes 

Müzesinde sergilenen Odysseus ve 

Polyphemos heykel grupları ile 

süslenmişti. Çeşmenin kuzeyinde 

olasılıkla hastane yapısı yer alımaktadır. 

Memmius Anıtı 

İ.S. 1. yy’da İmparator Agustus 

döneminde inşa edilmiştir. Bir kitabeye 

göre anıt, diktatör Sulla’nın 

torunlarından Memmius adına ithaf 

edilmiştir. M.S. 4. yy’da kuzeybatısına 

büyük bir çeşme ilave edilmiştir. 
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Kuretler Caddesi 

Büyük bölümü mermer kaplı olan 

caddenin inşası M.S. 1. yy’a 

tarihlendirilmektedir. Caddenin iki 

tarafında sütunlu, ahşap çatılı yürüme 

yolları (stoa) ve arkada yolun her iki 

yanında dükkanlar yer almaktaydı. 

Cadde şehrin ve İmparatorluğun ileri 

gelenlerinin heykelleri ile süslüydü. 

Caddenin altında şehrin kanalizasyon 

şebekesi bulunmaktaydı. 

Herakles Kapısı 

M.S. 4.yy sonlarında zafer takı olarak 

yaptırılan bu kapı Kuretler Caddesi'ni 

yaya yolu haline getirmiştir. Ön 

cephesinde bulunan Kuvvet Tanrısı 

Herakles (Herkül) kabartmaları 

dolayısıyla bu ismi almıştır. Kabartmalar 

İ.S. 2. yy’a tarihlenmekte olup başka bir 

yapıdan getirilmiş olmalıdır. 

 

 

Trajan Çeşmesi 

Cadde üzerindeki iki katlı anıtlardan 

biridir. M.S. 114 yılında İmparator Trajan 

adına yaptırılmıştır. Ortada İmparator 

Trajan'un kolosal bir heykeli 

bulunmaktaydı. Bu gün heykelinin 

ayağı altında görülen küre dünyayı 

simgelemektedir. 

Yamaç Evler 

Bülbül Dağı eteklerindeki teraslar 

üzerine yapılmış evlerde kentin 

zenginleri oturuyordu. Evler açık peristil 

bir avlu etrafına iki katlı olarak inşa 

edilmişlerdir. İlk inşa tarihi M.S. 1. yy 

olarak belirlenen evler daha sonraki 

yıllarda çeşitli ilave değişikliklerle şehir 

terk edilene kadar kullanılmışlardır. 

Evlerin tabanları mozaikler, duvarları 

mermer kaplama ve fresklerle dekore 

edilmiştir. Evlerin içinde çeşmeler ve 

yerden merkezi ısıtma sistemleri 

bulunmaktaydı. 
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Varius Hamamları 

Romalıların en önemli sosyal 

yapılarındandır. Yapıldığı tarihten 

sonraki dönemlerde gimnasium gibi 

kullanılmıştır. Soğuk, ılık ve sıcak kısımlar, 

dinlenme, okuma ve oturma odaları 

vardır. 2. yy’da yapılmış, Bizans 

devrinde tamir görmüştür. Bir nişinde 

hamamı Hıristiyanlık döneminde 

onartmış olan Skholastikia’nın oturur 

pozisyondaki heykeli bulunmaktadır. 

Umumi Tuvalet (Latrina) 

Ortasında sütunlarla süslü havuz olan 

umumi tuvalet yapısı, aynı zamanda 

toplanma yeri olarak da kullanılmıştır. 

M.S. 1. yy’la tarihlenmiştir. Yapının üç 

tarafında mermerden, aralarında 

bölme bulunmayan yan yana dizilmiş 

klozet şeklinde tuvaletler, oturma 

yerlerinin önünde içinden temizlik için 

su akan bir kanal ve tabanda mozaik 

döşeme bulunmaktaydı. 

 

 

Aşk Evi 

M.S. 2. yy’da İmparator Traianus – 

Hadrianus dönemlerinde iki katlı inşa 

edilmiştir. Mermer Cadde ve Kuretler 

Caddesinden iki girişi olan Evin tabanı 

mozaik ve mermerlerle, duvarları ise 

fresklerle kaplıdır. Bir odanın tabanında 

dört mevsimi simgeleyen renkli 

mozaikler vardır. Efes Müzesinde 

sergilenen Tanrı Bes denilen Priapos 

heykeli bu evde bulunmuştur. 

Hadrianus Tapınağı 

İmparator Hadrianus adına, M.S. 118-

138 yıllarında P.Quintilis tarafından anıt 

tapınak olarak Varius Hamamı 

kompleksi içine, Kuretler Caddesine 

dönük inşa ettirilmiştir. Korinth 

düzenlidir. Alınlığında şehir ve şans 

tanrıçası Tike’nin kabartması yer alır. 

Efes'in kuruluş efsanesinin işlendiği 

firizlerin orijinalleri Efes Müzesinde 

sergilenmektedir. Sütunların önündeki 

yazılı heykel kaideleri Dioklotian, 

Maksimian, Constantius Cholorus ve 

Galerius’un bronz heykellerine aittir. 
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Alytarkhus Stoası 

Yamaç Evlerle Kuretler Caddesi 

arasında Geç Helenistik devirde 

yapılmış, M.S. 440-441 yıllarında son 

şeklini almıştır. 50 m. uzunluğunda, 5 m. 

genişliğindedir. Güneyinde 10 adet 

dükkan ve kuzeyinde renkli mermerden 

sütun sırası yer alır. Taban döşemesi 

olarak yapılan mozaik panolar çok 

renkli ve geometrik desenlidir. 

Oktagon 

Kare planlı bir podium üzerine oturan 

sekizgen planlı, korint düzenli bir mezar 

anıtıdır. İskender’in generallerinden 

olan Mısır Kralı Ptolemaioslar ailesine 

mensup bir genç kız adına inşa 

edilmiştir. Kleopatra'nın kız kardeşi IV. 

Arsinae için yapıldığı söylenir. 

Oktagon’un alt kısmındaki Podium 

kaplama bloklarının yola bakanları 

üzerinde M.S. 4. yy’da İmparator 

Valens, Valentinianus ve Gratianus’un 

Efeslilere yazdığı iki mektup yer alır. 

 

 

Heroon 

Efes’in efsanevi kurucusu için yapılan 

Androklos Anıtı ‘U’ planlı, dor düzenli bir 

altyapıya sahiptir. Alt yapı üzerinde ion 

düzenli alınlıklı bir anıt bulunmaktadır. 

Alınlıkta savaş sahneleri işlenmiştir. 

Anıtın önünde Bizans Döneminde 

İmparator Justunianus M.S. 526-565 

zamanında karşısındaki stoalarla 

beraber bir çeşme havuzu yapılmıştır. 
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Celcus Kütüphanesi 

Yapı Konsül Gaius Julius Aquila 

tarafından babası Asya Genel Valisi 

Celcus Polamaeanus adına M.S. 117 

yılında bir anıt mezar olarak 

yaptırılmıştır. Hem kütüphane, hem de 

mezar anıtı görevini üstlenmiştir. Kitap 

ruloları, yapı içerisinde, duvarlardaki 

nişlerde saklanıyordu. Cephesi 1970-

1980 yılları arasında restore edilmiştir. 

Binanın ön cephesinde Celcus’un akıl, 

erdem, anlayış ve bilim özelliklerini 

sergileyen 4 kadın heykeli kopyaları 

bulunmaktadır. 

 

 

Ticaret Agorası ve Güney Kapısı 

Efes’in kurucusu Lysimakhos MÖ 

3.yy’da kentin yerini değiştirdikten 

sonra Tetrogonos Agora ismi ile anılan 

ticaret agorasını eski yerleşme ve kutsal 

yol üzerine inşa ettirmişti. MÖ 1.yy 

sonlarında genişletilerek yeniden 

düzenlenen agora, dört yanı iki galerili, 

112 m. uzunlukta stoalarla çevrili kare 

planlı ve kapalı bir meydan halini 

almıştır. Limana direkt olarak bağlantılı 

olan agoranın doğusu hariç diğer üç 

cephesinde anıtsal kapıları vardır. 7. 

yy’a kadar kullanılan Agorada; 

tapınaklar, çeşmeler, yazıtlar, tanrılara 

ve kahramanlara adanmış sunaklar, 

kahramanların ve kente hizmet etmiş 

kişilerin heykelleri ve anıtları vardı. 

Augustus Döneminden biraz sonra inşa 

edilen Batı Kapısı İon düzenlidir. 

Limandan kent içine uzanan bulvar 

görünümlü caddenin doğu ucundadır. 

Yaklaşık olarak 17 m. genişlikte bir 

podium üzerine oturtulan anıtsal kapı 

Agoranın ana girişi olarak kabul edilir. 

Domitianus döneminde yan kısmı tadil 

edilmiş ve rampa ilave edilmiştir. 
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Mermer Cadde 

Kütüphane meydanından tiyatroya 

kadar uzanan caddedir. Çeşitli 

devirlerde onarım görmüştür. 

Arabaların kullandığı caddede yayalar 

için yolun yanında yüksekçe bir 

platform yapılmıştır. Caddenin altında 

şehrin atık suyunu taşıyan gelişmiş bir 

kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. 

Caddenin ortalarına doğru döşeme 

taşı üzerinde bulunan kazıma 

tekniğinde yapılmış bir kadın, sol ayak 

ve kalp figürlerinin aşk evindeki bir 

kadının reklamı olduğuna inanılır. 

 

 

Büyük Tiyatro 

Panayır Dağının güney eteklerinde yer 

alan tiyatro ilk olarak Helenistik Devirde 

inşa edilmiştir. Bu gün görülen kalıntılar 

M.S. 1. ve 2. yy aittir. 24.000 kişilik 

kapasiteyle antik dünyanın en büyük 

tiyatrosudur. Çok süslü ve 18 m. 

yüksekliğindeki üç katlı sahne binası 

tamamen yıkılmıştır. Oturma 

basamakları üç bölümlüdür. 

Liman Caddesi (Arcadiane) 

Geç Helenistik devirde yapılmış, 

İmparator Arkadius (395-408) 

zamanında onarılmıştır. 528 m. 

uzunluğunda, 11 m. genişliğindedir. Bir 

tür tören caddesi olarak da kullanılan 

caddenin iki yanında galeriler ve 

dükkanlar bulunmaktaydı. Efes kentinin 

limana bağlantısını sağlıyordu. Geceleri 

aydınlatılan cadde üzerine kentin 

Hıristiyanlık Döneminde anıtlar 

yapılmıştır. 

 

 

Tiyatro Gymnasionu 

Efes’teki dört büyük gimnasiondan 

biridir. Güney kısmında 70x30 m. 

boyutlarında üç yanı portiklerle çevrili 

büyük bir palaestra vardır. Palaestranın 

kuzeyinde seyirci oturma yerleri vardır. 

Kare planlı yapının güney kısmında 

frigidarium, orta kısmında havuzlu 

tepidarium yer alır. Kuzey kısmında 

ortadaki büyük salon İmparator Salonu 

olarak kabul edilmektedir. 
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Liman Hamamı 

Liman Caddesinin sonundaki büyük 

yapılar grubudur. Hamam, gymnasion 

ve palaestradan oluşmaktadır. Doğu 

batı ekseninde simetrik bir plana 

sahiptir. İmparator Domitianus 

döneminde yapımına başlanmış, 356 

yılı depreminde kısmen yıkılmış ve 

onarılmıştır. Ön avlusunun doğu ve batı 

yanları yarı yuvarlak, mozaik döşeli 

stoalarla sınırlanmıştır. 
 

 

Meryem Kilisesi 

Olympieionun güney stoasının batıdaki 

bölümü içine Geç Antik Dönemde bir 

kilise kompleksi inşa edilmiştir. Doğudaki 

bölümü ise değişiklikler yapılarak 

saraya benzeyen bir bina haline 

getirilmiştir. Bazı iddialara göre Hz. 

Meryem adına inşa edilmiş ilk kilisedir. 

431 yılında 3. Hristiyan Konsülü bu 

kilisede toplanmıştır. 

Saray Yapısı, Stadyum Caddesi, 

Stadyum ve Gymnasion 

Otoparkın doğu kısmında yer alan 

Bizans sarayı ve caddenin bir bölümü 

restore edilmiştir. Stadyum, antik 

devirde sportif oyunların ve yarışmaların 

yapıldığı yerdir. Geç Roma Çağında 

gladyatör oyunları da yapılmıştır. 

Stadyumun yanındaki gymnasion ise 

hamam-okul kompleksidir. 
 

 

Artemis Tapınağı 

Antik dünyanın mermerden inşa edilmiş 

ilk tapınağıdır. Büyüklüğü, 105 x 50 m. 

ve ön cephesi diğer Artemis (Ana 

Tanrıça) tapınakları gibi batıya 

dönüktür. Anadolu’da çok eski bir 

inanç biçiminin Ege Arkaik 

dönemindeki yansıması ve devamı 

olan Efes’li Artemis’in Tapınağı Antik 

çağın yedi harikasından biri olarak 

kabul edilmektedir. İngiliz demiryolu 

mühendisi J.T.Wood tarafından yedi yıl 

arandıktan sonra 1869 yılında bulunmuş 

ve kazılara başlanılmıştır. 1904 – 1905 

yıllarında yine British Museum adına 

D.G.Hogorth, 1965 yılından sonra da 

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından 
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kazıları yapılmıştır. 

Altında Myken dönemine kadar inen 

bazı anıtlar bulunan Artemis Tapınağı ilk 

kez M.Ö.6.yüzyılın ortalarında Kral 

Kroisos’un yardımıyla inşa edildi. Antik 

kaynaklardaki efsaneye göre adını 

ölümsüzleştirmek isteyen Herostratos 

adına biri tarafından M.Ö.356 yılında 

Büyük İskender’in doğduğu gece 

yakıldı. Mimar Paionios Demetrios ve 

Kheirokrates tarafından yeniden 

planlanıp yapılan Tapınak M.S. 263 

yılında Goth’lar tarafından yağma 

edildi. 400 yılından sonra kült sona erdi. 

Tapınağa ait mimari elemanlar St.Jean 

Bazilikası gibi bazı yapıların inşasında 

kullanıldı. 

Diğer Tarihi ve Turistik Yerler  

 

Yedi Uyuyanlar 

Panayır Dağı eteklerinde Bizans 

Döneminde mezar kilisesi haline 

getirilmiş olan bu yer, Geç Roma 

imparatorlarından Decius zamanında 

(M.S. 249-251) putperestlerin zulmünden 

kaçan 7 Hıristiyan gencin sığındıkları ve 

200 yıl uyuduktan sonra 2. Theodosius 

zamanında uyandıklarına inanılan 

(mezar anıtı) mağaradır. Burada iki kilise 

ile çok sayıda mezar bulunmaktadır. 

Kalıntılar M.S. 5-6. yy’a tarihlendirilir. 

 

Ayasuluk Örenyeri 

Selçuk çevresinde bazı höyüklerden 

sonra Tunç Çağında Ayasuluk 

Tepesinde yerleşme olduğu 

bilinmektedir. Helenistik ve Roma 

devirlerinde Efes Örenyerinde gelişen 

kent Bizans Çağında yeniden Ayasuluk 

Tepesine gelmiştir. 1330 yılında Türkler 

tarafından alınan ve Aydınoğullarının 

merkezi olan Ayasuluk 16. yüzyıldan 

itibaren küçülmeye başlamıştır. 

Ayasuluk Tepesinin zirvesinde yer alan 

Kale Bizans Çağında yapılmıştır. Ancak 

günümüzde görülen yapı ve surların 

çoğu Selçuklu ve Osmanlı Devirlerine 

aittir. Ayasuluk Tepesinde yer alan St. 

Jean Bazilikası Bizans İmparatoru Büyük 

Jüstinien tarafından inşa ettirilmiştir. 

Döneminin en büyük yapılarından biri 
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olan altı kubbeli kilisenin merkezi 

kısmında altta Hz. İsa’nın Havarilerinden 

St. Jean’ın mezarı bulunmaktadır. 

Ayasuluk Tepesinin batı eteklerinde bir 

diğer önemli yapı olan İsa Bey Cami yer 

almaktadır. 1375 yılında 

Aydınoğullarından İsa Bey tarafından 

Şamlı Mimar Ali’ye inşa ettirilmiş olan 

Cami, açık avlusu ve plan özellikleri ile 

Türk Sanat Tarihinde önemli bir yapıdır.  

 

Meryem Ana Evi 

Bülbül Dağı üzerinde Hıristiyanlığın kutsal 

anası Hz. Meryem'in Evi bulunmaktadır. 

Hıristiyanlarca ''Panaya Kapulu'' olarak 

da adlandırılan kutsal yerin M.S.4. 

yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır. Hz. 

İsa'nın yakalanıp çarmıha gerilişinden 

kısa bir süre önce annesini arkadaşı ve 

havarisi olan St. Jean'a teslim etmiştir. 

St. Jean Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinden 

sonra Hz. Meryem'in Kudüs'te kalmasını 

sakıncalı bulduğundan onu yanına 

alarak kaçırmış ve buraya getirmiştir. 

Hıristiyanlık dinini yaymak gibi kutsal bir 

görevi üstlenmiş olan St. Jean çağın en 

büyük kenti durumundaki Efes'i kendine 

hedef seçmiş Hz. Meryem'i 

putperestlerin diyarına sokmak 

istemediğinden onu Bülbül Dağı 

eteklerinde sık ağaçlarla kaplı bir 

köşede yaptığı kulübede gizlemiştir.  

St. Jean'ın her gün gizli gizli onu ziyarete 

gittiği ve yiyecek içecek götürerek 

yokladığı bilinmektedir. Hz. Meryem'in 

tam 101 yaşına kadar Bülbül dağındaki 

bu yerde yaşadığı ve burada öldüğü 

kabul edilmektedir. St. Jean Meryem 

Ana' yı yine bu dağda kendisinden 

başka hiç kimsenin bilmediği bir yere 

götürmüştür. Hıristiyanlığın 

yayılmasından sonra Hz. Meryem'in 

bulunduğu yere Hıristiyanlarca ''Haç'' 

şeklinde bir kilise inşa edilmiştir. Burası 

kötürüm olan ve Türkiye'ye gelemeyen 

bir Alman rahibenin tarifleri üzerine 

bulunmuştur. 
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Su Kemerleri 

Polli Su Kemeri, Selçuk-Aydın 

karayolunun 6. Km.sindeki Gaius 

Sextillius Pollio Aquaduct'ü olarak 

tanınan ve Agustus Dönemi'nde 

yapılmış olan Su Kemeri'dir. 

Bir diğer su kemeri ise doğu yönünden 

gelip Ayasuluk Tepesi'ne doğru giden 

Bizans Su Yolunun kalıntıları tren 

istasyonu çevresinde ve asfaltın iki 

tarafında görülebilir. Restore edilmiş 

haliyle su kemerleri bugün Selçuk'un 

simgesi olan leyleklerin barınma ve 

üreme yerleri olmuştur. 

 

İsa Bey Camii 

İsa Bey Camii, Artemis Tapınağı'yla Saint 

Jean Kilisesi arasındadır. 1375 yılında 

Aydınoğlu İsa Bey tarafından 

yaptırılmıştır. Mimar Şamlı Ali'nin eseridir. 

İsa Bey Camii, Türk mimarlık tarihinin 

Anadolu Beylikleri dönemine ait en eski 

ve gösterişli eserlerindendir. 19. yüzyılda 

kervansaray olarak da kullanılmıştır. 

Simetrik olmayan bir plana inşa edilen 

caminin yamaçta konumlandırılan iki 

giriş kapısı batı ve doğu tarafındadır. 

Batı kapısı yazılar ve geometrik şekillerle 

süslüdür. Batı yönündeki duvarlar 

mermerle kaplı, diğer cepheler ise 

kesme taştandır. Cephesi, pencere 

kenarları ve her iki kubbesinin de 

kasnağı Selçuklu çinileriyle süslüdür. 

Caminin doğu ve batı kapısının üstünde 

yükselen iki minareden birisi tamamen, 

diğerinin ise şerefeden yukarısı 16. 

yüzyılın ortalarında meydana gelen 

depremlerde yıkılmıştır. Aynı 

depremlerde caminin çatıları da 

yıkılmıştır. 1975 yılında dönemin Selçuk 

Müftüsü Abdullah Arılık tarafından 

yaptırılan iyileştirme çalışmaları ile çatısı 

ve duvarları onarılmış ve tekrar ibadete 

açılmıştır. 
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Karakol Yanı Camii 

Kitabesi günümüze gelemediğinden 

yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. 

Yakın tarihlerde onarılan caminin mimari 

üslubundan Aydınoğulları döneminde, 

XIV. yüzyılda yapıldığı, sonraki yıllarda 

da onarıldığı anlaşılmaktadır.  

Cami kesme taştan tuğla hatıllı, kare 

planlıdır. Önünde iki sütun ve iki payenin 

yuvarlak kemerlerle birbirine bağlandığı 

üç bölümlü bir son cemaat yeri 

bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli bir 

kapıdan içerisine girilen caminin üzeri 

yüksek kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. 

Kasnağın üzerine sağır nişler yapılmıştır. 

Bu nişlerin içerisine de yuvarlak kemerli 

küçük vitraylı pencereler yerleştirilmiştir.   

Caminin iki yan duvarında dikdörtgen 

söveli, sağır kitabelikli ikişer pencere 

bulunmaktadır. Bunların üzerinde de 

yuvarlak kemerli vitraylı pencereler 

yerleştirilmiştir.  

Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup, 

çağına uygun bezemesi günümüze 

gelememiştir. Caminin ibadet 

mekânının duvarına bitişik olan minaresi 

kesme taş kaideli, tuğladan silindirik 

gövdeli ve tek şerefelidir. Şerefe altına 

baklava motifleri ile bezeme yapılmıştır. 

 

İshak Bey Camii 

Aydın-İzmir yolu kavşağında bulunan bu 

caminin yapım tarihi kesinlik 

kazanamamıştır. Bununla beraber yapı 

üslubundan XIV. yüzyılın başlarında 

Aydınoğulları döneminde yapıldığı 

sanılmaktadır.  

Oldukça harap olan bu cami İzmir 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 

2005–2006 yılında onarılarak ibadete 

açılmıştır.  

Cami kesme taştan tuğla hatıllı, kare 

planlıdır. İbadet mekânının üzeri 

sekizgen kasnaklı kiremitli bir kubbe ile 

örtülüdür. İbadet mekânının iki yan 

duvarında altlı üstlü birer pencere ile 

aydınlatılmıştır. Mihrap yuvarlak bir niş 

şeklinde olup, dışarıya dikdörtgen çıkıntı 

yapmıştır. Caminin son cemaat yeri 

sonradan eklenmiştir. Cami içerisinde 
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bezeme elemanına rastlanmamıştır. 

Caminin yanındaki minaresi yapıdan 

ayrı olup, dikdörtgen taş kaide üzerine 

yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. 

Şerefe altında dönemine uygun 

mukarnaslar görülmektedir. 

 

Kılıçarslan Mescidi 

14. Yüzyıl Selçuklu Beylik eseridir. Kare 

biçimlidir. Dış duvarlar bir sıra tuğla iki 

sıra taş kullanılarak almaşık olarak 

yapılmıştır. Üzeri sekiz köşeli kasnak ve 

kasnak üstüne tek kubbe ile örtülüdür. 

Son cemaat yeri batıdan duvarla kaplı, 

doğudan sivri kemerli, kuzeyden biri 

gömme sütun olmak üzere dört sütun ve 

üç sivri kemerle biçimlenen revak 

şeklinde düzenlenmiştir. İçeride iki 

yanda gömme birer fil ayağı ve 

yanlarda düz mermer Iento, bunun 

üzerine tuğladan sivri destek kemer 

yapılmıştır. 

 

Akıncılar Mescidi 

Mescit 14. yüzyıl Beylikler dönemi 

eseridir. Beden duvarlarında taş ve 

tuğla malzemesinin kullanıldığı mescidin 

ibadet mekanı 4,65 m x 4,65 m. kare 

planlı olup, üzeri pandantif içeren bir 

kubbe ile örtülüdür. Kubbe kasnağı 

köşeli olup, tuğladan yapılmıştır. 

Mescide basık kemerli ve üzerinde 

tuğladan mamul sağır sivri bir kemer 

bulunan küçük bir kapıdan girilmektedir. 

Mihrap nişi köşeli olup, üst kısmı 

mukarnaslıdır. Mihrap nişi yanında küçük 

birer sağır niş daha bulunmaktadır. 

Mescidin ibadet mekanı doğu ve batı 

cephelerinde bulunan yuvarlak kemerli 

iki küçük pencere ile aydınlatılmaktadır. 

Minare, mescidin kuzey beden duvarı 

bitişiğinde bulunmakta olup, devrinin 

özelliğini taşımaktadır. Yuvarlak olan 

minare kaidesi taş aralarına iki sıra tuğla 

dizisinin yatay ve dikey şekilde 

konulması suretiyle oluşmuştur. Kaidenin 

orta kısmında bulunan tuğladan testere 

dişi motifli bir bordür kaideyi 

çevrelemektedir. Kaideden minarenin 

sekizgen olan kürsü kısmına baklavalı bir 

kuşakla geçilmektedir. Bu kuşağın 

üzerinde güzel tuğla işçilikleri görülmeye 
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değerdir. Şerefesine kadar ayakta 

kalmış olan minarenin şerefesinin altında 

kısmen bozulmuş durumda olan 

stalaktitler görülmektedir. 

İbadete açık olan mescidin minaresinin 

üst kısmı yıkılmış olup, Selçuk Turizm 

derneği tarafından mescidin ibadet 

mekanın duvarları sıvanmıştır. 

 

İsa Bey Hamamı 

Ayasuluk Kalesi ile St. John Kilisesi’nin 

bulunduğu tepenin yamacında 

bulunan bu hamam İsa Bey Camisi ile 

birlikte yapılmıştır. Kitabesi günümüze 

gelemediğinden, yapım tarihi kesinlik 

kazanamamakla beraber caminin 

yapım kitabesine dayanılarak 1375 

yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından 

yaptırıldığı sanılmaktadır. 

 

Azize Hatun Hamamı 

Efes Müzesi bitişiğinde bulunan bu 

hamam müzenin bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Hamamın kitabesi 

günümüze gelememiş, yapı 

üslubundan XVI. yüzyılda yapıldığı 

sanılmaktadır.  

Moloz taş ve tuğladan yapılan hamam 

haçvari dört eyvanlı ve dört köşe 

hücreli hamam tipinin değişik bir 

uygulamasıdır. Soyunmalık, ılıklık ve 

sıcaklık bölümlerinden meydana 

gelmiştir. Soyunmalık ile ılıklık arasında 

küçük bir geçiş mekânı bulunan bu 

hamam Efes Müzesi tarafından 1969–

1972 yıllarında onarılmıştır. Günümüzde 

müzenin etnografya bölümünü 

oluşturmaktadır. 

 

Keçi Kalesi 

İzmir ili Selçuk ilçesine 9 km. uzaklıktaki 

Alaman Dağında 300 m. yükseklikte 

bulunan bu kaleye çıkışın çok güç 

olmasından ötürü Keçi Kalesi ismi 

verilmiştir. Kızılhisar diye de anılan bu 

kale Menderes Ovasına hâkim bir 

noktada Sardes yolunu kontrol altında 

tutan bir gözetleme ve kontrol kalesi 

niteliğindedir. Tarihi kaynaklarda bu 

kalenin Helenistik dönemde, daha 

sonraki Roma ve Bizans dönemlerindeki 
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ismine rastlanmamıştır.  

Kale Helenistik dönemde (MÖ.300-

MS.20) yapılmış, daha sonra Roma, 

Bizans ve Selçuklular tarafından da 

kullanılmıştır.  

Kesme taştan dikdörtgen planlı olarak 

yapılan kalede yer yer moloz taş ve 

tuğla da kullanılmıştır. Duvar örgüsünde 

Bizans döneminde kireç harcı 

kullanılmıştır. Kale iç ve dış kale olmak 

üzere iki bölümden meydana gelmiştir. 

Giriş kapısının iki yanına dikdörtgen 

planlı kuleler yerleştirilmiştir. İç kalenin 

kuzeyinde depolar bulunmaktadır. 

Kalenin, yazıt ve süsleme detayları 

olamadığından, ayrıca yazılı 

kaynaklarda bahsedilmediğinden kesin 

tarihlendirilmesi mümkün değildir. 

Latmos bölgesinde (Bafa Gölü çevresi) 

bulunan kaleler, gerek tüm yapı 

karakteriyle detay konstrüksiyonları 

açısından benzerlik göstermektedir. 

Böylece bu kalenin, 13.yy da, Laskarisler 

Dönemine tarihlenebilir. Kalenin Bizans 

ismi bilinmese de Kızılhisar dendiği 

bilinmektedir. Kaleye çıkış, en kolay 

kuzey tarafından gerçekleşip, yer yer 

kireçtaşı bloklardan yapılmış 

Ortaçağdan kalma bir yol takip ederek 

bir saat kadar sürer. Keçi Kalesinin 

kuzey tarafında bulunan Hellenistik 

Kaleye giden yol üzerinde Hellenistik bir 

sarnıç yer almaktadır. 

 

Şirince Köyü 

Şirince’nin kuruluşuyla ilgili kesin bir 

kaynak bulunmamakta olup 

kuruluşunun M.S 6 yy kadar indiği 

tahmin edilmektedir. Resmi 

kaynaklarda kırkınca-çirkince en yakın 

16.yy da 1583 tarihli Aydın Vakıf Defteri 

vb. Osmanlı İmparatorluğu kayıtlarında 

geçmektedir. Şirince hakkında pek 

fazla resmi kaynak olmadığı için halk 

tarafından en kabul görmüş kuruluş 

hikayesi şu şekildedir. 

Roma imparatorluğu zamanında Efes 

dünyanın en büyük ticaret merkezi ve 

kentlerinden birisidir. Efesliler civarda 

başlayan su baskınlarından, sıtma 

salgınından korunmak, ayrıca daha 

güvenli, bulunduğu konum itibariyle 
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daha korunaklı olduğu için Şirince’ye 

sığınırlar. Bundan dolayı buraya aynı 

zamanda dağdaki Efes denilmektedir. 

Kyrkindje, Kirkincdsche, Kirkidje, Kırkıca, 

Kırkınca şeklinde Kiepert haritalarında 

adı geçen Şirince’ye, Aydınoğulları 

döneminde azat edilen bir grup Rum 

yerleşmiştir. Köy başkasına verilmesin 

diye Beyin sorduğu köyünüz nasıl 

sorusana verdikleri çirkince cevabı 

üzerine köy Ayasuluk (Selçuk) ve diğer 

yerlerde Çirkince diye anılmaya başlar. 

Kırkınca Çirkince olur. 

Aydınoğulları Beyliğini Osmanlıların 

almasıyla, Şirince Osmanlı topraklarına 

katılır. 

 

Osmanlı döneminde Şirince iki büyük 

incir tüccarı yetiştirmiş, İnciri ile ün 

yapmıştır. Şirince de toplanan incirler 

develerle Kemeraltı’na (İzmir) götürülüp 

satılırmış. Bundan dolayı Şirince’de 

günümüzde sadece bir tane kalmış 

deve ahırları çok fazlaydı. 

1910 yılına kadar huzur içinde yaşayan 

Şirinceliler, Yunanistan’dan sürülmüş 

göçebelerin kışkırtmalarıyla 

hareketlenmeye başlamış, Balkan 

savaşında Osmanlıya zaman zaman 

direnişte bulunmuşlar. Kurtuluş 

savaşında Yunanistan tarafında yer 

alan bazı Şirinceliler kurtuluş savaşının 

kazanılmasıyla Yunanistan’a kaçmıştır. 

Köyde kalan birkaç yaşlı dışında da 

yapılan mübadele ile Şirinceliler 

Yunanistan’a yerleştirilmiştir. 

1924 yılındaki göçmen mübadelesi ile 

Yunanistan’da (Selanik, Provusta, 

Kavala, v.b. gibi) yaşayan Türkler bu 

köye yerleştirilir. 

Cumhuriyet yıllarında İzmir Valisi olan 

Kazım Dirik Paşanın buraya yaptığı 

ziyareti sırasında “Böyle güzel bir yer 

Çirkince olamaz; olsa olsa Şirince olur” 

demesiyle Çirkince Şirince olmuştur. 

SEKTÖR SORUNLARI 

ALTYAPI 

 Elektrik temininde yaşanan sıkıntılar 
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 Şebeke suyunun temininde yaşanan sıkıntılar 

 İlçede yaşanan otopark sorunu 

 1079 nolu sokağın devamında bulunan derenin ıslah edilmesi gerekliliği 

FİNANSMAN 

 Turizm sektörünün yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kredilendirmede yaşanan 

sıkıntılar 

BÜROKRATİK SORUNLAR 

 Belediye hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar 

PAZARLAMADA YAŞANAN SORUNLAR 

 İlçede hizmet veren işletmelerin işbirliğinde yaşanan sıkıntılar 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 Ortak tanıtım, reklam, festival gibi organizasyonlarla kentin cazibesinin 

artırılması 

 Tanıtım çalışmalarıyla ilçeye gelen turist sayısının artırılması 

 Çeşitli bakanlıklar ve kuruluşlarla uluslararası piyasalarda geniş tanıtım 

kampanyaları düzenlenmesi 

 Turizm cazibesini artıracak düzenlemelerin yapılması 


