
 Kusadası Kaleiçi, Merkez / Old Town, Centrum (   

 

 

M.Ö XI Tarihi ile başlayan yaşam onlarca farklı medeniyetin üzerinde hüküm 

sürdüğü medeniyetler havuzu olarak adlandırılabilir. Bölge de yaşayan 

medeniyetler arasında Iyonlar, Legeler ve Aeoleyaliler oldukça geniş alanlara 

hükmetmiştir. Büyük Menderes ve Gediz arasında yer alan bölge de kurulan antik 

şehir her dönem dünya üzerindeki en zengin şehirler arasında yer almayı 

başarmıştır. Ayrıca Iyon kolonilerinin bölge de 12 şehir daha kurduğu 

bilinmektedir. Life starting with the history of XI, can be called as the pool of 

civilizations, which are ruled by dozens of different civilizations. Among the 

civilizations living in the region, Ions, Legisans and Aeoleians ruled quite a wide 

area. The ancient city, which is located 

between Büyük Menderes and Gediz, 

has succeeded to be among the richest 

cities in the world in every period. Ion 

colonies are also known to have 

established 12 more cities in the 

region. 

 Milli Park, Güzelçamlı / 

National Park, Güzelçamlı 

 Dilek yarımadası olarak bilinen 

Kuşadası milli parkı, doğanın en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Milli 

parklar kanunu gereğince koruma altında 

olan parkın son derece önemli bitki ve 

hayvan türlerine ev sahipliği yaptığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. 27.675 hektar 

üzerine kurulmuş olan park, aynı zamanda 

209 farklı kuş türü içinde vatan olma özelliği 

taşımaktadır. Bölge de pek çok nesli 

tükenmekte olan bitki ve hayvan türünün 

yaşaması nedeni ile avcılık ya da ot 

toplamaya dayalı hiçbir aktiviteye müsaade 



edilmemektedir. Bölgede manzarası güzel bir alan keşfettiğinizde uzaktan da olsa 

Akdeniz foklarını izleme olanağı yakalayabilirsiniz. Çünkü bölge de bu eşsiz ve 

utangaç hayvanın gözlemlenmesi sık sık mümkün olmaktadır. Known as the Dilek 

peninsula, the Kuşadası National Park is one of the most important works of 

nature. It would not be wrong to say that the park, which is under protection 

according to national parks law, hosts very important plant and animal species. 

The park, which is built on 27.675 hectares, is also the motherland in 209 

different bird species. Due to the fact that many endangered plant and animal 

species live in the region, no activity based 

on hunting or weeding is permitted. When 

you discover a beautiful area with a view 

of the region, you can catch the 

Mediterranean monk seal remotely. 

Because it is often possible to observe this 

unique and shy animal in the region.  

 Güvercinada, Merkez / Pigeon 

Island, Centrum 
Takvimlere, kartpostallara konu olan 

Güvercin ada aynı zamanda Kuşadası için sembol bölgelerden biri olma özelliği 

taşımaktadır. Bu nedenle bölgeye gelenlerin ilk ziyaret etmesi gerektiği yapılardan 

biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yapım amacı tamamen denizden gelen 

saldırılardan korunmak olan Güvercin ada kalesi de hali hazırda bütünlüğünü 

koruyan ve turistlerin ziyaretine açık olan bir 

bölgedir. Surların 3 metreyi aşan boyları ve 

yapımındaki eşsiz mühendislik, bir Türk eseri olan 

kaleyi oldukça ihtişamlı kılmaktadır. Pigeon Island, 

which is the subject of calendars and postcards, is 

also one 

of the 

symbol 

regions 

for Kuşadası. For this reason, it would 

not be wrong to say that the people who 

came to the region were one of the first 

places to visit. Güvercin island fortress, 

whose purpose of construction is to be 

completely protected from the attacks 

from the sea, is a region which is already open to tourists' visit. The length of the 

walls exceeding 3 meters and the unique engineering in its construction make the 

castle, which is a Turkish work, quite magnificent. 

 



 Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Merkez/ Club 

Caravanserail, Centrum 
İsmi ilk duyduğunuzda biraz ilginç gelse de 

Osmanlı dönemi ve Türk milleti için oldukça 

önemli devlet adamlarından biri olan 

Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Türk asıllı olan bir 

aileden gelen önemli devlet adamları arasında yer 

almayı başarmıştır. 1. Ahmet döneminde 

devletin bir arada kalması için önemli 

reformlar yapan ve bu başarısı ile oldukça 

bilindik bir kişiliğe dönüşen devlet adamının ismi 

ise babasının bir nalbant olmasından kaynaklı olarak bu şekilde anılmaktadır. Tarih içinde pek çok 

kez restore edilen bu önemli yapı, turistlerin ziyaretine açık önemli turistik alanlar arasında yer 

almaktadır. It is a bit interesting when you 

first hear the name, but one of the most 

important statesmen for the Ottoman period 

and the Turkish nation, Grand Vizier Öküz 

Mehmet Pasha has become one of the 

important statesmen from a family of 

Turkish origin. 1. The name of the 

statesman who made important reforms to 

keep the state together in the period of 

Ahmet and became a very well known 

person with this success is mentioned in 

this way because his father was a blacksmith. This important building, which has been restored 

many times in history, is one of the important touristic places open to tourists' visits.  

 Meryem Ana Evi / The House Of Virgin Mary, Selçuk/Efes 
Hristiyan milletler için Kâbe olarak adlandırılan çok özel mabetler arasında yer 

almaktadır. Aynı zamanda 

Hristiyanlara ait ilk kiliseler arasında 

ye alan bu özel yapı, Roman Katolik 

Rahibesi olan Blessed Anne Catherine 

Emmerich’in raporları doğrultusunda 

keşfedilmiş bir yapıdır. It is among 

the very special temples called the Kaaba for 

Christian nations. At the same time, this special 

structure, which was among the first Christian 

churches, was discovered in accordance with the 

reports of Roman Catholic Sister Blessed Anne 

Catherine Emmerich. Mary. It is possible for the 

popes to visit the Pope after they visit and become pilgrims. 



   

 

 


