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Dev Öğrenci Marşı

Birleşen bu eller bizim elimiz,

İki yüz elli bir bin dev öğrenciyiz biz!

Sevgi, saygı, başarı; budur ilkemiz,

Bu amaçla çarpıyor bizim kalbimiz.

Haydi, sen de gel, katıl, sevgi, bilgi ver,

Güçlenelim seninle, bize kuvvet ver,

Manisamız için tüm bu gayretler,

Çalışsın birlikte bu dev yürekler.



 Güzel ve şanslı bir ilde yaşıyoruz. İlimizin her tarafı 
eşsiz doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu.  Ege Böl-
gesinin tek “şehzadeler şehri” yiz. Ayrıca çok avantajlı bir 
coğrafi konuma sahibiz. Büyük uygarlıklara ev sahipliği 
yapmış bir bölgedeyiz. Denize yakınız. Etrafımız önemli 
turizm çekim merkezleriyle dolu. 

 Bu özelliklerimizden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı ilimizi 15 kültür marka kentten birisi 
olarak ilan etmiştir.  Ancak, hala turizmde gerçek anlamda “marka kent” konumunda değiliz. Bu 
durumun en önemli sebebi, ilimizdeki “farkındalık”,  “tanıtım” ve  “aksiyon” eksikliği. 

 Bu eksikliği gidermek amacıyla Valiliğimizce “Manisa’nın Turizm Seferberliği ve Markalaş-
ma Projesi” başlatılmıştır. Projeyle; tüm toplum kesimlerinin hedefe yönelik kararlı çalışmalarıy-
la ilimizin turizmde “marka il” haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
 Bu bağlamda sizler de ilimizin tanıtımı konusunda büyük işler yapabilirsiniz. Örneğin ilimizi 
tanıtan Web sayfaları oluşturabilir; fotoğraf kulüpleri kurabilir; gezi programları düzenleyebi-
lir; kitap, dergi, broşür, gazete vb. tanıtıcı yayınlar çıkarabilir; sosyal medyayı değerlendirebilir; 
kartpostal, mektup kampanyaları düzenleyebilir; TV programları yapabilir / yaptırabilir; film, 
reklam filmi vb. yapabilir / yaptırabilir; tiyatro vb. oyunlar oynayabilir / oynatabilir; gazeteciler, 
turizm profesyonelleri, ünlüler vb. ile iletişime geçebilir; ailenizi çevrenizi bilgilendirebilir; turist 
ağırlayabilir; tanıtım amaçlı özel projeler üretebilir; vb. çalışmalar yapabilirsiniz.

 Ancak bütün bunları yapabilmeniz için öncelikle ilimizi iyi tanımanız gerekmektedir. 
 
 Bu kitap, sizlere ilimizi tanıtmak amacıyla hazırlandı. Bu kitaba “251 Bin Dev Öğrenci Kültür 
Yayınları” arasında yer vermeniz, her türlü takdirin üzerindedir. Bundan dolayı sizleri kutluyorum.  
 
 Sizler şimdiye kadarki çalışmalarınızla, meydana getirdiğiniz eserlerle, ürettiğiniz kitaplarla 
Manisamızın gururu oldunuz. Şimdi sizler tarih yazıyorsunuz, inanıyorum ki gelecekte de tarih 
sizleri yazacak.  

 Sizleri Manisa’nın en önemli “Turizm Elçileri” olarak görüyoruz.

 Özgüveniniz, heyecanınız, azminiz, ekip gücünüz ve internet ve sosyal medyayı kullanma be-
cerinizle turizm elçiliği görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. Bu konudaki en büyük 
yardımcılarınızın okul idarecileriniz, öğretmenleriniz ve arkadaşlarınız olduğunu unutmayın.

 Ve bilin ki “Geleceği tahmin etmenin en güvenilir yolu, onu bizzat hazırlamaktır”. 

 Sizlere başarılar diliyorum. Sizleri seviyoruz ve sizlere güveniyoruz. 

 Bu vesileyle bu muhteşem kitabı hazırlayan değerli yayın kurulu arkadaşlarıma bir kere daha 
yürekten teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum.  

Halil İbrahim DAŞÖZ
Manisa Valisi

(Proje Arkadaşınız)

Sevgili Dev Proje Arkadaşlarım!
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Sunuş

 Bu yayın, Manisa’yı İzmir İli istika-
metinden itibaren gezmeye başlayan bir 
rehber ve rehberin beraberindeki ziya-
retçi gruba Manisa’yı gezdirerek tanıt-
ması formatında hazırlanmıştır. Rehber, 
Manisa’yı gezerken Manisa’ya ait temel 
ve önemli değerlerin yakınındaki yol 
güzergahını takip ederek, Manisa’yla be-
raber, Manisa’nın değerlerini anlatmıştır. 
Ayrıca kutucuklar içerisinde, Manisa’nın 
önemli değerlerine ait bilgi notları da 
yer almaktadır. Kitapta Manisa’mız, 
yöreye ait bilinmesi gereken bütün temel 
değerlere (Marka değerler) yer verilerek 
tanıtılmaya çalışılmıştır.

 13 Ekim 2011 tarihinde, Manisa Valisi 
Sayın Halil İbrahim DAŞÖZ önder-
liğinde; ilimizdeki tüm okul öncesi, 
ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin 
katılımları ile başlatılmış olan; amacı, 
Manisa il genelindeki 251 Bin Öğrenci-
nin birbirleriyle ve Vali, İl Milli Eğitim 
Müdürü, Kaymakamlar, İlçe Milli Eği-
tim Müdürleri, Okul Yöneticileri, Öğ-
retmenler ve Velilerle Proje Arkadaşlığı 
konsepti içinde, bizzat karar verici ve 
uygulayıcı olarak rol alacakları süreçler-
de projeler ve faaliyetler gerçekleştirmek 
suretiyle yaşamları boyunca daha mutlu 
ve daha başarılı olmalarını sağlayacak 
kazanımlar edinerek; başta tanıtım ve 
eğitim olmak üzere ilimizin her alanda 

daha ileri düzeylere çıkmasına katkı sağ-
lamak olan 251 Bin Dev Öğrenci Projesi, 
bu özellikleriyle bir “eğitim”, “başarı”, 
“hoşgörü”, “sevgi”, “mutluluk” ve “de-
mokrasi” projesidir. 

 251 Bin Dev Öğrenci Projesi’nin 
ilimizin tanıtımına ve markalaşması-
na katkı sağlamak gibi çok önemli bir 
misyonu vardır. Bir ilin tanıtımının en 
etkili biçimde yapılabilmesi için; ilin, 
o ilde yaşayanlar tarafından çok iyi 
tanınması gerekmektedir ki, tam da bu 
noktadan hareketle, Manisa’da yaşayan 
öğrencilerin Manisa’yı yakından tanı-
malarını sağlamak ve temel özellikte 
bir tanıtım yayını ihtiyacını karşılamak 
üzere “MARKA ŞEHİR MANİSA” adlı 
Manisa’nın temel tanıtımını yapan 
kitabın oluşturulmasına karar verilmiş, 
yayına hazırlanarak Manisalıların ve 
Dev Öğrencilerin istifadesine sunulmuş-
tur. 

 Yayın Kurulu olarak, “MARKA ŞEHİR 
MANİSA” adlı bu tanıtım yayınının 
Manisalıların ve Dev Öğrencilerin, çok 
zengin değerlere sahip olan ilimizi ya-
kından tanıyarak daha çok sevmelerini 
sağlayacağına ve bu sayede ilin tanıtımı-
na yönelik yapacakları çok yönlü tanıtım 
faaliyetlerini daha verimli yürütecekleri-
ne inanıyoruz.

 YAYIN KURULU



Bunları Biliyor muydunuz?

• Ülkemizin en etkileyici volkanik lav 
tepeleri ve jeoparkının Manisa’ da (Kula)
olduğunu,

• Laleleri ve yaban atlarıyla ünlü muhte-
şem Spil Dağı Milli Parkı’nın Manisa’ da 
olduğunu, 

• Manisa’nın, Financial Times Dergisi 
tarafından 2 defa  Avrupa’da yatırım yapı-
lacak en uygun şehir seçildiğini,

• Şifa kaynağı Mesir Macununun yaklaşık 
500 yıl önce Merkez Efendi tarafından 
Hafsa Sultan’ı iyileştirmek için 41 çe-
şit bitki ve baharatla yapıldığını, Mesir 
Festivali’nin UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesinde yer aldığını,
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• Dünyanın  ilk madeni parasını ba-
san Lidyalıların başkenti  Sardes Antik 
Kenti’nin Manisa’da olduğunu,

• Anadolu’nun Piramitleri Bintepe 
Tümülüslerinin (Lidya Kral Mezarları) 
Manisa’ da olduğunu,

• Philadelphia (ABD) şehrinin ismini 
Manisa’da (Alaşehir) kurulmuş Philadelphia 
Antik Kenti’nden aldığını.

• Bilinen en eski (26 Bin Yıllık) insan ayak 
izlerinin Manisa’da olduğunu,

• Manisa’nın; Fatih Sultan Mehmet ve 
Kanuni Sultan Süleyman gibi büyük 
padişahları  da yetiştirmiş bir “Şehzadeler 
Şehri “ olduğunu,

Fatih Sultan Mehmet
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• Ülkemiz sultani çekirdeksiz kuru üzü-
münün %85’inin  Manisa’da üretildiğini,

• Birbirine en yakın (25 km.) il merkez-
lerinin Manisa ve İzmir olduğunu,

• Yunt Dağı’nda bulunan tarihi Aigai 
Antik Kenti’nin anlamının ‘Keçi Yurdu” 
olduğunu

• Manisa Tarzanı’nın Türkiye’nin ilk 
çevrecisi olduğunu,

• “Yeşil zeytin üretiminde Manisa’nın 
birinci olduğunu, zeytinin sağlık kaynağı 
olduğunu, 

• Doğal pamuk ve ipekten el yapımı ola-
rak üretilen Manisa bezinin 500 yıllık bir 
geçmişe sahip olduğunu,
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• İncil’ de adı geçen Anadolu’ daki 7 kutsal merkezden 3’ ünün Manisa’ da 
(Thyatira (Akhisar), St. Jean Kilisesi (Alaşehir), Sardes (Salihli)) olduğunu,

Sardes

ST. Jean Kilisesi Thyatira
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Kültür ve Uygarlıklar Beşiği Manisa

NiobeSardes

 Manisa dolaylarının M.Ö. III. bin yılda 
birçok yerleşime sahne olduğunu son 
yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar 
ortaya koymuştur. Ayrıca, günümüzde 
Saruhanlı ilçesi sınırları içinde ka-
lan Alibeyli, Araplı, Hacırahmanlı ve 
Halitpaşa’da elde edilen “siyah cilalı” 
buluntular M.Ö. IV. bin yıla; Nuriye ve 
Ulucak’taki “kaba cilalıları” M.Ö. V. bin 
yıla tarihlendirilmektedir. 

 Magnesia’nın M.Ö. II. bin yılına iliş-
kin bilgileri yazılı kaynaklarda  yer al-
mıştır. Plinius, Magnesia’nın ‘Sipyleum’ 
diye adlandırıldığını, ama daha önceleri 
‘Tantalis’ denildiğini belirtmiştir. 

 Tantalis kenti ile mitolojik kişiliği ve 
tarihsel kimliği örtüşen Kral Tantalos adı 
arasında bir bağ kurulabileceği üzerinde 
duruluyor. Tantalos, kızı Niobe, oğlu 
Pelops mitolojik kişilikleri ile karşımıza 
çıkıyor. Niobe / Ağlayan Kaya doğal anı-
tını, Pelops Tahtını Sipil Dağı’nda görebi-
liriz. 

 Antik Çağ yazarlarından Aristoteles ve 
Cicero’nun anlatımlarına bakılırsa, Tanta-
lis kentinin bir yer sarsıntısıyla yıkıldığı-
nı, sular altında kaldığını, yerine Sipylos 
kentinin kurulduğunu anlıyoruz. Sipylos 
kentinin Frigler tarafından kurulmuş 
olabileceği üzerinde duruluyor. Bölge-
de Friglerin ve Lidyalıların egemenlik 
kurduğu yıllarda, Manisa tarihinde yeni 
bir dönemin başladığını anlıyoruz. Bu 
dönemde Tantalis ya da Sipylos kentleri 
anılmıyor; karşımıza “Sipylos yanındaki 
Magnesia” yani ‘ Magnesia ad Sipylum’ 
kenti çıkıyor. 

 Magnesia adı Thesselia’da Pelion 
Dağı’nda oturdukları söylenen Magnet-
lere bağlanıyor. Magnesia’nın Magnetler 
tarafından kuruluşu söylence bağlamında 
dile getiriliyor. “Magnesia’nın,eski Tan-
talis ve Sipylos kentlerinden 5 km daha 
uzakta ve vadide kurulmuş olduğu tah-
min edilmektedir. Magnesia; Lidya, Pers, 
Makedonya (Büyük İskender ve Diadokh-
lar devirleri), Pergamon (Bergama),  
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Saray-ı Amire
(Manisa Veliaht Sehzadeler Sarayı) Kanuni Sultan Süleyman2. Selim

Roma ve Bizans egemenliği altında kal-
mıştır. Manisa dolaylarında Hititlerin ve 
Friglerin etkisi görülmüştür. Manisa’nın 
Akpınar mevkiindeki Kybele kabartması 
Hititlere aittir. Kaya mezarlarının varlığı, 
Frig etkisinin buralara uzandığını gösteri-
yor.  

 Manisa, Saruhan Bey tarafından 1313 
yılında Bizanslılardan alınmış, Türk ege-
menliğinde seçkin bir şehir konumuna 
yükselerek varlığını sürdürmüştür. Saru-
hanoğulları Beyliği’nin başkenti olarak 
tarih sahnesine yeni bir kimlikle çıkmış-
tır. Özellikle Saruhanoğlu Muzafferettin 
İshak Bey dönemindeki başkent Manisa, 
anıtsal yapılarla donatılmıştı. 

 Manisa 1410 tarihinde Osmanlı Dev-
leti topraklarına katılmıştı. Osmanlılar 
Dönemi Manisa’sı Sancak merkezi olarak 
adını duyurmuş, 1437 – 1595 tarihleri 
arasında Osmanlı şehzadeleri tarafından 
yönetilmiştir. Ünlü padişahlardan II. Mu-
rad, Fatih, Kanuni, II. Selim, III. Murad, 

III. Mehmed Saruhan Sancakbeyi olarak 
görev yaptıktan sonra buradan tahta çık-
mışlardır. Şehzadeler dönemi Manisa için 
bir “ikbal devri” olmuştur. Kent anıtsal 
yapılarla süslenmiş, Batı Anadolu ’nun en 
önde gelen siyaset, eğitim ve kültür odağı 
durumuna gelmiştir. Bundan dolayı da 
“Şehzadeler Şehri” sanıyla anılmıştır.

 Manisa, 25 Mayıs 1919’da Yunanlıla-
rın işgaline uğramış, tarihin en karanlık 
ve acı günlerini yaşamıştır. Kurtuluş 
Savaşı’nda kaçan düşman tarafından ateşe 
verilen yerleşimlerden biri olmuştur. 8 
Eylül 1922’de kurtarıldığında kent adeta 
bir “yangın yeri” görünümündeydi. Bu 
arada Alaşehir, Salihli, Ahmetli ve Tur-
gutlu ilçe merkezleriyle yakın köylerin de 
yakılıp yıkıldığını belirtmeliyiz. Cum-
huriyet ile birlikte, Manisa da yeni tarihi 
süreçteki yerini almıştır. 1923 yılında 
bütün mutasarrıflıkların vilayet sayılması 
üzerine Saruhan Sancağı da vilayet kimli-
ğini almış, 1927’de ‘Saruhan’ adı ‘Manisa’ 
olarak değiştirilmiştir.
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Günümüzde Manisa
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Manisa’ya Genel Bakış 

 Manisa; İzmir, Aydın, Denizli, 
Uşak, Kütahya ve Balıkesir illeri ile 
komşudur. 16 ilçe, 780 köy  ve top-
lam 84 belediye’ye sahiptir. 2011 yılı 
nüfus sayımı sonuçlarına göre top-
lam nüfusu 1.340.074, merkez nüfusu 
349.236’dır. Nüfusun 891.084’ü kent-
lerde, 448.990’nı kırsal kesimde yaşan-
maktadır. İlin ilçeleri: Ahmetli, Akhisar, 
Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gör-
des, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, 
Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve 
Turgutlu’dur.

 Yüzölçümü 1.345.830 hektardır. İl 
alanının; 515.193 hektarı tarım (%38), 
37.873 hektarı çayır – mera (% 3), 
500.776 hektarı orman – fundalık  
(%37), 291.988 hektarı tarım dışı arazi 
(%22)  olarak dağılım göstermektedir. 
Ege Bölgesi’nde yer alan il topraklarının 
büyük  bölümü Gediz Havzası içinde, 
küçük bir bölümü de Bakırçay Havzası 
içindedir. Manisa’da Akdeniz  iklimi ve 

doğuya doğru karasal  iklim görülür. Bit-
ki örtüsü; batıdan doğuya ova bitkileri, 
makiler, ormanlar ve alpin bitkilerinden 
oluşur. 

Dağlarından Yağ 
Ovalarından Bal Akan Şehir
 Türkiye tarımsal üretim, verim ve 
değer sıralamasında en ön sıralarda yer 
alan Manisa, ekonomiye önemli katkılar 
sağlamaktadır. Ülkemizde üzüm, zeytin, 
mısır, kiraz, kavun-karpuz, pamuk ve 
tütün üretiminde  başı çekmektedir. 

 İlin toplam 515.192,8 hektar tarım 
alanının 207.049 hektarı (% 40’ı) sulan-
maktadır. İl de 264 adet tarımsal koo-
peratif, 25 adet üretici birliği ve 66.351 
kayıtlı tarım işletmesi bulunmaktadır. 
Manisa’da tarımın en belirgin özelliği, 
“ürün çeşitliliği” ve “dış pazara yönelik” 
oluşudur. İlin en önemli bitkisel ürün-
leri Kuru ve Yaş Üzüm, Zeytin, Kiraz, 
Tütün, Kurutmalık ve Yaş Domates, Mı-
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sır, Kavun ve Karpuzdur. Manisa üzüm, 
tütün ve zeytin üretiminde ülke birin-
cisi konumundadır. Ülke genelinde 
kurutmalık üzümün % 91’i, tütün’ün 
% 36’sı, kiraz’ın % 7’si ve zeytin’in % 
12’si Manisa’da üretilmektedir. Ayrı-
ca Türkiye’de organik üretim yapan 
çiftçilerin yaklaşık % 10’u ilimizde 
bulunmakta olup, Manisa ülke ge-
nelinde organik tarım üretiminde 3. 
sırada yer almaktadır.

 Dünya ihracatının % 50’si ile 
dünyada en fazla kuru üzüm ihraç 
eden ülke olan Türkiye’de, yapılan 
çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının 
% 80’inin Manisa’dan gerçekleştiril-
mesi ilin dünya için de önemli bir 
üretim merkezi olduğunu göster-
mektedir. 

 Ülke genelinde Hayvansal Ürünler 
Üretim Değerinde 1.8 milyar TL. ile 
5., Meyvecilikte 1,5 milyar TL. ile 3. 
sırada yer alan Manisa; toplam 4,7 

Milyar TL ve % 3.5 katkı ile tarımsal 
ürünler üretim değerinde 6. Sıra-
dadır. Avrupa’ya işlenmiş piliç eti, 
İran’a beyaz et ihracatı, ülkemizde 
de ilk ve tek doğal besi yumurta 
üretimi yapan ilk ve tek tam entegre 
tavukçuluk firması Keskinoğlu başta 
olmak üzere sektörde irili ufaklı 
birçok firma üretim yapmaktadır.
2011 yılı ürünü için çiftçilerimize 
toplamda 111.948.388 TL destekle-
me ödemesi yapılmıştır. 

 İlin tarımsal potansiyelini kullan-
mak ve görece geri kalmış yöreleri 
kalkındırmak amacıyla il genelinde 
zeytin, ceviz, badem, çilek, buğ-
day, kiraz, armut, elma vb. fidan ve 
fideleri dağıtılarak hem ürün çeşit-
liliğini artırılmış hem de çiftçiler 
tarımsal üretime teşvik edilmiştir. 
Benzer şekilde hayvancılık projeleri 
ile de saanen keçisi, damızlık gebe 
düve, koyun dağıtımı yapılmış, ahır 
ve barınak tesisleri inşa edilmiştir. 
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Avrupada Geleceğin En 
Uygun Yatırım Şehri
Son yıllarda il genelinde çok ciddi bir 
sanayileşme atılımı yaşanmaktadır. 
İldeki Organize Sanayi Bölgeleri yerli 
ve yabancı yatırımcıların ilgi oda-
ğı durumundadır. Örneğin, Manisa 
Organize Sanayi bölgesinde dün-
ya markası Vestel yanında, Indesit 

Company, Bosch, Rexam, Imperial 
Tobacco, Hayes Lemmerz Jantaş gibi 
yabancı sermayeli büyük kuruluşlar 
üretimlerini sürdürmektedir. Mani-
sa OSB’de toplam 157 tesis üretim 
yapmakta bu tesislerde 34.600 işçi 
çalışmaktadır.

 Manisa, merkezi İngiltere’de bulunan 
Financial Times basın grubunun, ya-

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası  : 23
İşsizlik Oranı                                               : % 8,1
Kamu gelirlerinin giderleri karşılama oranı  : % 95,69
Sanayi Sicil Belgeli Tesis sayısı    : 1.229
500+ işçi Çalıştıran Tesis Sayısı            : 25 
OSB Sayısı                                                       :  4 (İstihdam 40.500 kişi)
Küçük Sanayi Sitesi Sayısı : 17 (İstihdam 12.600 kişi)
İmalat Sanayi Toplam İstihdam                 : 71.000 kişi
- En Büyük 500 Sanayi Tesisinin 23’ü Manisa’da….
➢ Ülke ihracatının %3,10’u ilimizden gerçekleştirilmekte olup, Manisa 7. sırada
➢ Ülke ithalatının %1,51’i ilimizden gerçekleştirilmekte olup 8. sıradadır.
➢ İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI BAKIMINDAN 1. SIRADADIR.

Tarım ve Sanayi Şehri
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bancı yatırımlarla ilgili yayını olan ‘FDI 
Magazine’ dergisi tarafından düzenlenen 
‘European Cities/Regions Of The Future 
2004’ (Avrupa’nın gelecekteki kentleri) 
yarışmasında birinci seçilmiştir. 200 kent 
arasında, yabancı yatırımcılar için en 
uygun yatırım kenti kategorisinde birinci 
olan Manisa’ya ödülü,18-19 Kasım tarih-
lerinde Hong-Kong’da düzenlenen törenle 
verilmiştir.

Toprak, Su ve Havanın 
Enerjiye Dönüştüğü Şehir
 Birincil enerji kaynakları; güneş ener-
jisi, rüzgar enerjisi, su enerjisi, biyogaz 
enerjisi, biyomas enerjisi, odun, kömür, 
petrol, jeotermal, doğalgaz olarak sırala-
nabilir. Manisa ilimizde bu enerjilerden 
güneş enerjisi, odun enerjisi, kömür ener-
jisi, jeotermal enerji ve rüzgar enerjisi 
üretilmektedir. İlimizde Soma ilçesinde 
22x2=44 MW, 165X6=990 MW olup 
toplam 1034 MW kurulu güce sahip, 8 
üniteden oluşan; linyit kömürü ile çalışan 
termik santral mevcuttur. Yıllık ortalama 
6500 saat çalışmaları dikkate alınarak 
yılda 8.186.000 ton kömür kullanılarak 
6.721.000.000 kwh elektrik enerjisi ürete-
bilecek kapasitededir. 2012 yılında Soma 
Termik Santralinde 5.019.548.510 kwh 
elektrik enerjisi üretilmiştir. 1034 MW 
ile Soma Termik Santrali, 54.3 MW ile 
Organize Sanayi Bölgesi Santrali, 10 MW 
ile Polinas Kojenerasyon Tesisi, 69 MW 
ile Demirköprü Hidroelektirk Santrali 
olmak üzere toplam 1167.3 MW kurulu 
güce sahiptir. 2012 yılında Demirköprü 
Hidroelektirk Santrali’nde ise 193.000.000 
kwh elektrik enerjisi üretilmiştir. Soma 
Termik Santrali, Demirköprü Hidroelek-
tirk Santrali ve Organize Sanayi Bölgesi 

Santrallerinde yıllık yaklaşık 6 milyar 
kwh elektrik enerjisi üretilmektedir. 
İlimizde bulunan Soma Elektrik 
Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 
çalışma alanı santral sahası (Soma 
Termik Santrali) 1.752.000 m2 olup 
tüm tesislerle beraber 7.500.000 m2 
mevcut alana sahiptir.  Türkiye’nin 
ihtiyacı olan elektriğin  % 4 ü üretil-
mektedir. 

 Jeotermal enerjinin kentsel ısıtma 
amaçlı olarak kullanımına Salihli ilçe-
sinde başlanmıştır. Kırkağaç ilçesinde 
özel sektör tarafından kurulan rüzgar 
enerji santrallerinden enerji üretimi-
ne başlanmıştır. Alaşehir çevresinde 
açılan sondaj kuyuları ile oldukça bü-
yük miktarda jeotermal enerji üretimi 
gerçekleştirilebileceği ortaya çıkmış-
tır. İlimizde petrol rezervi Alaşehir 
ilçesinde bulunmaktadır. Organize 
Sanayi Bölgesinde bulunan enerji 
santrali; Manisa Organize Sanayi Böl-
gesinde üretim yapan sanayi tesisle-
rine düzenli, kaliteli ve ucuz enerji 
sağlamak amacıyla, kullanılmakta olan 
kapasiteler ile yakın gelecekte kullanıla-
cak olan kapasiteler dikkate alınarak ilk 
etapta 55 MW lık, daha sonra 55 MW 
ilavesiyle 110 Mw lik kapasitede (Koje-
nerasyon Santrali) kurulmuştur.

 Güneş enerjisinden faydalanmak 
mümkündür. Özellikle güneşli bölgeler-
de sıcak su sağlamaya yarayan kolek-
törler ilimizde de yayılım göstermiştir. 
Ekonomik oluşu, iletim-dağıtım gibi 
sorunların olmaması ve çevre kirliliğine 
yol açmaması özelliklerinden dolayı 
tercih edilmekte ve en çok su ısıtma 
amacıyla kullanılmaktadır.  İlimiz 
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rüzgar enerjisi bakımından da ol-
dukça uygun hava akımı bulunan bir 
coğrafyada yer almaktadır. İlimizde 
işletmede olan rüzgar enerjisi santralle-
ri Akhisar, Soma ve Kırkağaç ilçelerimiz-
de bulunmaktadır. Toplam Türbin sayısı 
210 olup, bu santraller toplam 293.8 MW 
kurulu güce sahiptir.

Ulaşımı En Yakın 
ve Kolay Şehir
 Manisa gerek coğrafi konumu, gerek 
topografik yapısının uygunluğu nede-
niyle, ulaşım olanakları gelişkin sayılabi-
lecek bir il’dir. İl, kara ve demiryolunun 
yanı sıra, İzmir’e çok yakın olması ve bu 
kentle sosyo-ekonomik bağlantılarının 
yoğunluğu nedeniyle İzmir’deki deniz ve 
hava limanlarından da yararlanmaktadır. 
Manisa ili iki önemli aks olan İstan-
bul-Bursa-İzmir ve Ankara Karayolu 
aksı üzerinde yer almaktadır. İstan-
bul-Bursa-Manisa-İzmir aksı ülkenin 
en önemli aynı zamanda en yoğun 
karayolu aksı özelliğini taşımaktadır.

Manisa İl Merkezinin 
Bölgedeki diğer illere uzaklığı;
 Manisa İl Merkezinin Aydın iline 
karayolu uzunluğu 156 km, Balıkesir  
İline 137 km, Denizli İline 206 km, 
İzmir İline 36 km, Kütahya İline 316 
km. ve Uşak İline 193 km’dir.      

Manisa İl Merkezinin 
ilçelere göre uzaklığı;
Manisa merkez İlçenin ilin Mer-
kezinde yer almaması ve merkezi 
konum taşımaması, çevre illere ula-
şım, kendi ilçelerine ulaşımdan daha 
kolay sağlanmaktadır. Merkez ilçe ile 
ilçeler bağlantısı ve ilçeler arasındaki 
bağlantı tamamen asfalt yol ile sağlan-
maktadır. Manisa il merkezi ile ilçeler 
arasındaki uzaklık aşağıdaki tabloda 
belirlenmiştir.

 Manisa genelinde 819 sivil mimari 
yapı, 252 dinsel ve kültürel yapı, 246 en-
düstriyel yapı, 69 idari ve 29 askeri yapı, 
106 doğal anıt olmak üzere toplam 1521 
tek yapı örneği ile 184’ü arkeolojik sit, 8’u 
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doğal sit 8’i kentsel sit, 6’ü tarihi sit top-
lam 206 sit alanı taşınmaz kültür varlığı 
olarak günümüze ulaşmıştır. İlde; Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 21, mahalli 
idarelere bağlı 9 olmak üzere 30 kütüp-
hane bulunmaktadır. Kütüphanelerdeki 
kitap sayısı 334.229, 2011 yılı okuyucu 
sayısı da 626.989’dur. Tarihsel yapı ve 
dokusuyla, kültürel planda Şehzadeler 
Kenti kimlik ve iddiasını bugün de ortaya 
koyabilecek çok sayıda mimari miras 
hala dimdik ayakta durmaktadır. Birçok 
turizm türüne ev sahipliği yapabilecek 
potansiyele sahip Manisa’yı ziyaret eden 
turist sayısı arzu edilen düzeye henüz 
ulaşamamakla beraber; 2011 yılında gelen 
toplam turist sayısı önceki yıla göre %7 
artışla 291.683’ten 311.324’e ulaşmıştır.

Eğitim,Sağlık ve Spor Şehri
   İlde halen örgün eğitimde 829 okul, 
9.504 derslik bulunmaktadır. Her dü-
zeyde toplam 253.603 öğrenci, 13.965 
öğretmenle eğitim - öğretim etkinlikleri 
sürdürülmektedir. 1992 yılında kurulan 

Celal Bayar Üniversitesinde 32.789 öğ-
renci bulunmaktadır.  247 spor kulübü, 
75 spor tesisi bulunan ildeki lisanslı 
sporcu sayısı 41.815’tir. 

 Sporumuza 2005 yılında kazan-
dırılan ve ilk ciddi uluslararası spor 
sınavından Dünya Üniversite Spor 
Olimpiyatları’nın yüzme dalında ev 
sahipliği yaparak başarıyla çıkan “Özel 
İdare Olimpik Yüzme Havuzu” alanında 
bölgenin ve ülkemizin en modern spor 
tesisidir. Vestel Manisaspor ve Akhi-
sarspor son yıllarda başarılarıyla tüm 
Manisalıların gurur kaynağı olmuştur. İl 
genelinde; 29 hastane (10 özel), 3 dis-
panser, 155 sağlık merkezi bulunmakta 
olup, sektörde  toplam 1795 hekim, 301 
diş hekimi, 490 eczacı görev yapmaktadır. 
Nüfusun tamamı sosyal güvenlik koru-
ması altındadır.

Celal Bayar Üniversitesi
 Üniversite, 1992 yılında kurulmuş-
tur. Adını; Milli Mücadele yıllarında 
Atatürk’ün yanında silah arkadaşı 
olarak yer alan, Son Osmanlı Mebusan 
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Meclisi’nde Saruhan Mebusluğu da 
yapmış olan Celal Bayar’dan alan Celal 
Bayar Üniversitesi, bölgenin sosyal ve 
kültürel beklentilerine ve gereksinim-
lerine cevap verecek araştırma merkez-
lerini de açmış ve bunları işlevsel hale 
getirmiştir.

Bugün  5 fakültesi, 4 yüksek okulu, 16 
meslek yüksek okulu, 3 enstitüsü,  10 
araştırma merkezi ve 1 araştırma uygu-
lama hastanesi (Üniversite Hastanesi) 
olmak üzere toplam 39 birim ile eğitim ve 
öğretime devam eden Celal Bayar Üniver-
sitesi, 1219 akademik personeli, 879 idari 
personeli  ve 30000’e yakın öğrencisiyle, 
Ege Bölgesi’nin en büyük 3 üniversitesin-
den biridir.
 
Kültür Marka Şehri
 Manisa, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
kültür turizmini canlandırmak amacıyla ha-
zırladığı Marka Kent Projesi kapsamına alın-

mıştır. Manisa dışında Amasya, Adıyaman, 
Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, 
Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, 
Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illeri de bu proje 
içinde yer almaktadır. Proje ile 15 kent 
markalaştırılarak ön plana çıkartılacaktır. 
Bu kapsamda; her yıl bakanlık tarafından 
belirtilen öncelikli şehirlerden biri “Kültür 
Marka Kenti” olarak ilan edilecek, tarihi, 
kültürel ve mimari özelliği olan yapıların 
ve ören yerlerinin restorasyonu gerçekleş-
tirilecektir. Anıt, kale, su kemeri, sur, han, 
kervansaray gibi tarihi yapıların ışıklandır-
ma ve çevre düzenlemeleri ve tarihi çekim 
noktalarının çevresinde turistik yeme - 
içme tesisleri yapılacaktır. Kültür turizmi 
kapsamında festivaller, fuarlar düzenlene-
cek, yöresel etkinlikler uluslararası standart-
lara uygun biçimde geliştirilecek, kültürel ve 
sanatsal gösterilerin sergileneceği açık hava 
tiyatroları yapılması sağlanacaktır.  
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Marka Kent Manisa’ya 
Yolculuğumuz Başlıyor
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Tarihe Yolculuk 

Heykeltraş Tankut Öktem’in eseri olan Kuvayı Milliye anıtı

 2003 yılında yaptırılan anıtın 
finansmanı çevre vakfı kaynakla-
rından karşılanmıştır. Manisa’nın 
işgal acılarından kurtuluş sevincini 
yansıtan anıt, 65 metre yüksekli-
ğiyle Türkiye’nin en yüksek anıtı-
dır. Anıt müellifi Prof. Dr. Tankut 
Öktem’dir.  İzmir- İstanbul kara-
yolunun Manisa girişinde bulunan 
anıtın rekreasy onel düzenlemesi 
ve parkı, gezi ve dinlenme ama-
cıyla yoğun bir kullanıma konu 
olmaktadır.

Kuvayı Milliye Anıtı

 İzmir’den “Şehzadeler Şehri” Manisa’ya, 
yemyeşil ormanların eşlik ettiği, zorlu vi-
rajların aşıldığı bir yolculukla ulaşıyoruz. 
İzmir ile Manisa arasında yapımı devam 
eden tünel, hem bu zorlu yolculukları 
sonlandıracak hem de birbirine çok yakın 
olan iki kenti daha da yaklaştıracak. 

 İzmir’den Manisa’ya giderken sağ 
tarafımızda Süreyya Piknik Alanı’nı 
görüyoruz. Bir ormancının adı ve anısına 
düzenlenen bu alan, dağın kuytusunda yer 
alan gölgelik bir dinlenme yeri. Bu özel-
liğiyle sıcak yaz aylarında, Manisalılara 
serin bir ortam sunuyor. Süreyya Piknik 
Alanı’nın karşısında yükselen Kuvayı 
Milliye Anıtı ise kentin ziyaretçilerini, 
“Manisa’ya hoş geldiniz” diye selamlıyor 

adeta. Türkiye’nin en yüksek anıtı olan bu 
yapı Tankut Öktem’in eseri. Özgürlük ve 
bağımsızlığımızın simgesi olan bu anıt, 
doğal bir güzelliğin ortasında yükseliyor. 

Sabuncubeli
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Avrupa’nın En Uygun Yatırım Kenti

 Manisa, merkezi 
İngiltere’de bulunan 
Financial Times 
basın grubunun, 
yabancı yatırımlarla 
ilgili yayını olan ‘FDI 
Magazine’ dergisi ta-
rafından düzenlenen 
‘European Cities/Re-
gions Of The Future 2004’ (Avrupa’nın 
gelecekteki kentleri) yarışmasında birin-
ci seçilmiştir. 200 kent arasında, yabancı 
yatırımcılar için en uygun yatırım kenti 
kategorisinde birinci olan Manisa’ya 
ödülü,18-19 Kasım tarihlerinde Hong-
Kong’da düzenlenen törenle verilmiştir.

 Daha sonra, Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi’ni görüyoruz. Yüzlerce 
fabrikada on binlerce insan, Manisa’yı 
ve Türkiye’yi daha güzel bir gelece-
ğe taşımak için burada çalışıyor ve 
üretiyor. Ülkemizin en donanımlı, en 
çevreci, en kıdemli üretim bölgesi olan 
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nden 
dünyanın pek çok ülkesine ihracat 
yapılıyor. Dünyaca ünlü markalar Ma-
nisa Organize Sanayi Bölgesi’nde fab-
rika açıyor. Sağ yanımızda, Manisa’yı 
kollarına almış bir anne gibi, görkemli 
Spil Dağı yükseliyor. Kentin dününü 
ve bugününü biçimlendirmiş olan Spil 
Dağı, kuşkusuz Manisa’nın geleceğin-
de de önemli rol oynayacak. Spil Dağı, 
Gediz Nehri ile birlikte Manisa’yı Ma-
nisa yapan değerlerin başında geliyor. 

Manisa OSB’den görünüm
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Manisa Küçük Sanayi Sitesi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi

 Ülke ekonomimizin dünya ile bütünleşebilmesinde üzerine düşen görevleri en 
üst düzeyde yerine getirmek çabasında olan ve planlı kalkınma modeli çerçeve-
sinde çalışmalarını sürdüren Manisa Organize Sanayi Bölgesi gerek bünyesinde 
faaliyet gösteren sanayi tesislerinin büyüklüğü ve gerekse de sanayiciye sağlanan 
tüm altyapı ve destek hizmetlerinin yanı sıra çevreye vermiş olduğu önemle diğer 
OSB’ler arasında tercih sıralamasında önde gelmektedir. 

 Hali hazırda tahsislerin devam ettiği tevsii alanlarının ilavesiyle bugün 960 hek-
tara ulaşmış olan bölgede faal 203 işletmede, 35 bin kişi çalışmaktadır.  Bölgenin 
16 firması Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almakta olup,  
aralarında dünya ölçeğinde isim yapmış 23 firma da doğrudan yabancı yatırımcı 
kimliği ile bölgede faaliyet göstermektedir. 

 Bölge firmaları, ilimize kazandırdıkları geniş istihdam olanakları, imal ettikleri 
ileri teknoloji ürünleri ve ülkemize sağladıkları döviz girişi ile ekonomiye büyük 
katkı sağlamaktadır.
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Alan Dağılımı
I.KISIM :  1.739.000 m²
II.KISIM :  1.500.000 m²
III.KISIM :  1.850.000 m²
IV.KISIM :  3.759.600 m²
V.KISIM :  743.000 m²

TOPLAM :  9.591.600 m²
Faaliyette İşletme Sayısı :  155
Kapalı :  9
İnşaat Halinde :  20
Tahsisi Yapılmış :  12

TOPLAM :  196
Tüketim Değerleri (2010)
Elektrik Tüketimi :  733.100.230,00 kWh
Su Tüketimi :  9.298.299,00 m³
Doğalgaz Tüketimi :  219.303.694,63 Sm³
Buhar Tüketimi :  233.314,33 ton
Sıcak Su Tüketimi :  32.285.184,14 (1000 kcal)
Dış Ticaret Hacmi :  6.650.000.000 USD
Toplam Çalışan :  34.600 Kişi
Arazi m2 Fiyatı :  100 TL

➢ Avrupa’da ki toplam TV üretiminin % 30’u,
➢  Türkiye’deki TV üretiminin %65’i,
➢  Bisiklet Üretiminin % 35’i,
➢  Buzdolabı üretiminin % 26’sı 
➢  Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılmaktadır.
➢  Toplam buzdolabı üretiminde ise dünya’da 1. Merkez, Manisa Organize Sanayi Bölgesidir.

1- MANİSA OSB
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Manisa’ya
Magnesia’dan 
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 İzmir üzerinden Manisa’ya gelirken, 
yön tabelalarını takip edip, sağ tarafa 
döndüğümüzde eski Manisa’ya ulaşıyo-
ruz. Askeri kışladan sonra, Moris Şinasi 
Milletlerarası Çocuk Hastanesi yer alıyor. 
Geçmişi yetim bir Musevi çocuğun 19. 
yüzyıl sonundaki dokunaklı hikâyesine 
uzanan bu hastanenin Manisa için özel 
bir anlamı var. Meydandaki, Manisalı Pa-
dişahlar Anıtı’nı geçtikten sonra; yol bizi, 
Saruhan ve Osmanlı dönemine ilişkin çok 
sayıda eseri barındıran Karaköy semtine 
ulaştırıyor. Yol üzerinde geçmişten güzel 
izler taşıyan Hacı Yahya Cami ve Karaköy 
Hamamı’nı görüyoruz. Az sonra masal-
sı varlığıyla Kırmızı Köprü ve Çaybaşı 
Deresi karşımıza çıkıyor. Bu dere ve 
çevresi Manisa’nın en değerli rekreasyon 
(yeniden yapılanma) alanıdır. Geçmişle 
bugünün, tarihle coğrafyanın kaynaştığı 

Çaybaşı Deresi ve üzerindeki kırmızı köprü, 
Manisa’nın nostaljik tarihi merkezi gibidir.

20. yy. başlarında Çaybaşı Deresi

Karaköy Hamamı
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İvaz Paşa Cami: 
İvaz Paşa tarafından 1484 yılında yaptırılmıştır

mekânlardan biridir. Derenin sağında ve 
solunda bulunan eserler ile çevresinde-
ki çınarlar ve doğal doku insana huzur 
veriyor. Köprüden, dere boyunu takip 
ederek dağa doğru yürüdüğümüzde 
solda Sinan Bey Medresesi karşımıza çı-
kıyor. Medrese, Fatih Sultan Mehmet’in 
müderrislerinden Titrek Sinan Bey 
tarafından, 15. yüzyılda inşa ettirilmiş. 
Günlük kullanıma kazandırılmış olan 
bu yapı görkemi ve zarafetiyle dikkat 
çekiyor. Yürüyüşe devam ettiğimizde, 
bir sanat eseri güzelliğindeki minaresi 
ile İvaz Paşa Camisi’ni görürüz. Dere 
içindeki genç ve gürbüz çınarlar şim-
diden bu güzel tarihe bekçilik etmeye 
başlamışlar. Bu çınarları da gelecek 
kuşaklara miras bırakmak başta beledi-
ye olmak üzere tüm hemşehriler için bir 
görevdir. 

    Manisa, Saruhan sancağı 
adı altında Osmanlı devletine 
padişah yetiştiren bir şehzadeler 
şehridir. Süleyman Çelebi, 
II. Murad, Mehmed (Fatih), 
Mustafa, Abdullah, Alemşah, 
Korkut, Mahmud, Yavuz Selim, 
Süleyman (Kanuni), Mustafa, 
Mehmed,  II. Selim, III. Mu-
rad, III. Mehmed gibi daha 
sonra Osmanlı tahtına oturmuş 
padişahların da içinde olduğu 16 
şehzade Manisa’da sancakbeyliği 
yapmıştır.

Şehzadeler Kenti
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Yedi Kızlar Türbesi

 Koyu gölgeli dere yolundan dağa doğru 
süren yolculukta bir süre sonra karşımı-
za Niobe Ana çıkıyor. Dağın eteklerine 
tutunmuş bu kaya anıtı, bize binyıllar 
ötesinden acıklı bir mitolojik öyküyü fı-
sıldıyor. Karşısındaki Yedi Kızlar Türbesi 
de hüzünlü bir tarihsellikle hayatımızın 

parçası olmayı sürdürüyor. Derenin, 
derin bir vadiyle dağın içlerine sokulduğu 
noktada, zarif bir su kemeri bulunuyor. 
Çam, hayıt, yaban nanesi ve kekik koku-
larıyla su sesleri arasında yürürken, insan 
kendini dağın parçası sanıyor. Yol, dağa 
doğru kıvrılarak yükseliyor.

5.yy. da Attika vazosu üzerinde 
Niobe efsanesinin canlandırılması

Hacı Yahya Cami 1447 yılında Hacı Yahya 
Oğlu Mehmet  tarafından yaptırılmıştır.
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    Kral Tantalos’un kızı olan Niobe, Thebai kralı 
Amphion ile evlenir ve bu evlilikten 6 kız 6 erkek 
12 çocuğu olur. Arkadaşı tanrıça Leto’nun ise Apol-
lon ve Artemis olmak üzere sadece iki çocuğu 
bulunmaktadır. Bir Leto şenliği sırasında Niobe, 
kendisinin on iki çocuğu olduğunu oysa Leto’nun 
sadece iki çocuğu olduğunu söyleyerek övünür. 
Niobe’yi kıskanan Leto, Apollon ve Artemis’e 
Niobe’nin çocuklarını öldürmelerini emreder, onlar 
da Niobe’nin on iki çocuğunu oklarıyla öldürürler. 
Niobe çocuklarının cesetleri başında günlerce ağlar. 
Sonunda Zeus, Niobe’ye acır ve onun bu acısına bir 
son vermek için onu taş haline getirir. Bugün Spil 
Dağı kuzeybatı eteklerinde bulunan bu kaya, bölgede 
en çok ziyaret edilen yerlerden biridir.

Niobe (Ağlayan Kaya)
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Manisa Kalesi
 Yukarıda Manisa Kalesi, ayakta 
kalmış az sayıda sur ve burcu ile ta-
rihten bize selam ediyor.  Yol boyunca, 
Manisa’yı tepeden görmek ve mola 
vermek isteyenler için doğal seyir nok-
taları var. Bir süre sonra, dar bir yolla 
Ulu Cami önüne iniyoruz. Saruhano-
ğulları Beyliği’nin bu değerli hatırası, 
yaklaşık 700 yıldır ruh dünyamızı 
ışıldatmayı sürdürüyor. Camisi, med-
resesi ve hamamı ile birlikte bir külliye 
olarak inşa edilen bu yapı, Manisa’da 
Türk-İslam tarihinin ilk anıtsal yapısı 
olma özelliği taşıyor. Külliye içindeki 
medreseyi, Manisa’nın ilk yükseköğre-
tim kurumu saymak mümkün.  

    Manisa’nın hemen 
güneyindeki Spil Dağı’nın kuzey 
yamaçlarında kalıntıları görülen 
kale dış kale ve iç kale olmak 
üzere iki bölümden meydana 
gelmiştir. Yapım tarihi bilin-
memekle beraber 13. yüzyıl 
başlarına tarihlenebilir. Kale, 
Bizans mimarisinin genel özelliği 
olan tuğla hatıllı moloz taş örgü 
tekniği ile yapılmıştır. Şekli 
nedeniyle yöre halkı tarafından 
Sandıkkale adıyla anılmaktadır.

Manisa Kalesi-Kapı ve burç kalıntısı
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    Ulu Cami, Saruhanoğlu 
İshak Çelebi tarafından 1366 
tarihinde Mimar Emet Bin 
Osman’a yaptırılmıştır. Cami 
Anadolu Türk Beylikleri döne-
minin önemli yapılarındandır. 
Bitişiğindeki medrese, 1378 
yılında aynı mimar tarafından 
yapılmıştır. Camiden medreseye 
geçişi sağlayan koridor üzer-
inde İshak Çelebi’nin türbesi 
bulunmaktadır. Caminin mim-
beri Türk ahşap oymacılığının 
şaheserlerinden biridir. 

Ulu Cami ve Saat Kulesi

Ulu Cami iç mekan

Ulu Cami ve Külliyesi
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Manisa Kalesi

 Saruhan Beyliği’nin kurucusu Saruhan Bey; 1313 yılında Regaip Kandili gecesi 
Manisa’yı Bizanslılardan alarak Bizans egemenliğine son verir. Beylik merkezi 
haline getirilen şehrin adı da Saruhan olarak değiştirilir. O günden bu yana şehir 
sakinleri bu günü hem fetih günü hem de Regaip Kandili olarak kutlamaktadırlar.

 1348 yılında ölen Saruhan Bey’in Muradiye Camiinin batısında bulunan türbesi 
torunu İshak Çelebi tarafından yaptırılmıştır.
 
Saruhan Bey Türbesinin merkezi geniş alınlığında kitabe yeri olmasına karşın 
kitabesi bugün bulunmamaktadır. Türbe tek merkezi kubbeli olup, giriş bölümü 
yuvarlak kemerlidir. Kubbeli ana mekanın kuzeyine eklenen tonozlu giriş mahalli 
ile Manisa yöresine özgü bir plan tipinin ilk örneği olmuştur. Yanındaki Saruhan 
Bey anıtı ile birlikte önemli bir rekreasyonel değer taşıyan türbe çok sayıda ziya-
retçinin ilgisini çekmektedir. 
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Muradiye Cami ve Külliyesi

   Klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan Muradiye Cami, 1583-
1585 yıllarında, Sultan III. Murat adına külliye olarak yapılmıştır. Proje 
Mimar Sinan’a aittir. Kesme taştan yapılmış olan ve iki zarif minaresi bulu-
nan caminin çinileri, kalemişleri, vitrayları ve mermer mimberi Osmanlı 
süsleme sanatının en güzel örneklerindendir. Şehrin Sultanönü adıyla 
anılan semtinde bulunan külliyenin diğer bölümleri imarethane, medrese 
ve yıkılmış olan sübyan mektebidir. Medrese ile imarethane günümüzde 
Manisa Müzesi olarak kullanılmaktadır.
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    Çevrede restore edilmiş çok sayıda tarihi 
eser bulunuyor. Şehzadeler Şehri Manisa, 
bu eserlerle tarihsel kimliğini yaşatıyor. Ulu 
Cami altındaki dik bayırın hemen altında bü-
tün mimari ihtişamı ve zarafetiyle Muradiye 
Camisi yer alıyor. Mimar Sinan’ın bölgemiz-
deki tek eseri olan cami, bir külliyenin parçası 
olarak yapılmış. Yanında yine bir başka sultani 
eser; Sultan Camisi ve Külliyesi var. Bu yapı, 
Yavuz Sultan Selim’in eşi ve Kanuni Sultan 
Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın Manisa’ya 
hediyesi. Her iki külliye de güzel ve büyük-
çe parkların yanında yer alıyor. Muradiye 
Külliyesi’nin bir bölümü Arkeoloji ve Et-
nografya Müzesi olarak kullanılıyor. Her yıl, 
Geleneksel Mesir Macunu Saçım Töreni heye-
canı Sultan Cami ve kubbelerinde yaşanıyor. 
Külliye içindeki tüm eserler bir şekilde günlük 
kullanıma kazandırılmış. İnsanların tarihi 
yaşadığı ve yaşattığı yerler haline getirilmiş.

Muradiye Cami içten görünüm
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Manisa Müzesi

    Sart ören yerlerinden çıkan 
eserlerin sergilendiği yer ol-
ması bakımından da önem arz 
eden Manisa Müzesi, Muradiye 
Camisi’nin batısında, külliyenin 
medrese ve imarethane bölümle-
rinde yer almaktadır. Arkeolojik 
eserlerin sergilendiği imarethane 
bölümünde; bronz çağdan Bizans 
dönemi sonuna kadar heykel lahit 
gibi parçalar, salon kısmında, 
toprak kaplar, heykelcikler, mezar 
taşları, mozaikler, büstler, takılar, 
cam ve fildişi gibi diğer eşyalar ise 
yan odalarda görülebilir. Halkın 
gelenek, görenek, inanç ve yaşam 
biçimini yansıtan silah, giysi, 
ev eşyaları ve el yazmaları gibi 
etnografik eşyalar ise külliyenin 
medrese kısmında yer alan diğer 
bölümde görmek mümkündür.
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    XIV. yüzyılda Kanuni Sultan 
Süleyman’ın sancak beyi olarak 
Manisa’da görev yaptığı sırada 
inşaatına başlanılan Sultan Cami ve 
Külliyesi, Sultan Süleyman’ın annesi 
Hafsa Sultan adına yaptırılmıştır. 
Sade bir mimariye sahip iki mina-
reli cami, medrese, sübyan mektebi 
ve imarethaneden oluşan külliye, 
1522 yılında tamamlanmış darüş-
şifa ile hamam daha sonradan ilave 
edilmiştir. 

Sultan Cami ve Külliyesi 
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Dünya Kültür Mirası Mesir Macunu Şenlikleri

    Osmanlı padişahı Yavuz Sultan 
Selim’in eşi, Muhteşem Süleyman diye 
tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman’ın 
annesi Hafsa Sultan Manisa’dayken has-
talanır. Hastalığına çare bulunamayan 
sultanın kendisinin yaptırdığı Sultan 
Cami Medresesi’nin başına getirilen 
Merkez Efendi, bitki ve baharatların ka-
rışımından oluşan bir macun hazırlar. 
41 çeşit baharat karıştırılarak hazırla-
nan macunu yiyerek sağlığına kavu-
şan Hafsa Sultan hastalara bu ilacın 
verilmesini ister. Halktan gelen isteğin 
artması üzerine kâğıtlara sarılan macu-
nun Sultan Camisi’nin kubbe ve mina-
relerinden saçılmasını buyurur. Manisa 
mesir şenlikleri bu şekilde doğmuştur.

Somut Olmayan Kültürel Mi-
ras (SOKÜM) Temsili Listesi
 Somut olmayan kültürel mirasın görü-
nürlüğünü artırmak, önemi konusunda 
bilinçlendirmeyi sağlamak ve kültürel di-
yalogu-işbirliğini desteklemek amacıyla; 
sözleşmeye taraf olan ülkelerin sunduğu 
kültürel unsurlar üzerinde yapılan detaylı 
inceleme sonucu belirlenen unsurlar ile 
her yıl, insanlığın somut olmayan kültü-
rel mirasının temsili bir listesi oluşturu-
lur, bu liste güncellenir ve yayımlanır.

Türkiye’nin Somut Olmayan 
Kültürel Miras (SOKÜM) 
Listesinde Kayıtlı Unsurları
 Türkiye; 2012 yılına kadar  “Meddah-
lık Geleneği”, “Mevlevi Sema Törenleri”, 
“Karagöz”, “Âşıklık Geleneği”, “Nevruz” 

(çoklu dosya), “Kırkpınar Yağlı Güreş 
Festivali”, “Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah”, 
“Geleneksel Sohbet Toplantıları” ve “Tö-
ren Keşkeği Geleneği” başlıklı unsurları-
nı Temsili Liste’ye kayıt ettirmiştir. 

Mesir Macunu Festivali, 
Somut Olmayan Kültürel 
Miras (SOKÜM) 2012 Yılı 
Temsili Listesi’nde
 UNESCO’nun Somut Olmayan Kültü-
rel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 
Komitesi’nin 3-7 Aralık 2012 tarihleri 
arasında Paris’te yapılan 7. Toplantısı-
nın 6 Aralık 2012 tarihli oturumunda 
“Mesir Macunu Festivali”nin İnsanlığın 
Somut Olmayan Kültürel Mirası Tem-
sili Listesi’ne kaydedilmesi oybirliğiyle 
kararlaştırılmıştır. 
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Hafsa Sultan (1479 - 19 Mart 1534):

 Ayşe Hafsa Sultan Osmanlı padi-
şahı Yavuz Sultan Selim’in eşi, Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın annesidir. 
Ayşe Hafsa Sultan Kanuni Sultan 
Süleyman 1520 yılında tahta çıkınca 
Valide Sultan oldu. Bu sıfat ile anıl-
mış ilk padişah annesidir. Kanuni 
Sultan Süleyman’ın Manisa’daki Şeh-
zadelik döneminde yanında bulu-
nan Hafsa Sultan Kanuni’nin yetiş-
mesinde önemli bir paya sahip olup 
Manisa’nın tarihi kültürel mirasına 
da önemli katkılar bırakmıştır. 
Manisa’ da14 yıl Valide Sultan kaldı. 
Her ne kadar Valide Sultanlık döne-
minin sonları Kanuni’nin çok etki 
sahibi eşi Hürrem Sultan’ın zamanı-
na denk gelmişse de Kanuni’nin an-
nesine sık sık danıştığı ve fikirlerine 
büyük önem verdiği bilinmektedir. 

Manisa’da 
1522 
yılında ta-
mamlanan 
bimaristanı 
ile ünlü 
külliyesinin 
yanı sıra, 
gelirlerini 
bu külliye-
ye vakfet-
tiği Urla’da 
bir mescid yaptırdı. Marmaris’teki 
Osmanlı kervansarayı da, kitabesi 
1545 tarihini taşımakla birlikte, 
Hafsa Sultan’ın ismi ile anılmakta-
dır. 19 Mart 1534 tarihinde oğlunun 
saltanatı sırasında öldü. İstanbul’da-
ki Yavuz Sultan Selim Camii’ndeki 
türbeye gömüldü.

 Merkez Efendi 1460 yılında 
Denizli’nin Buldan İlçesine bağlı 
Sarımahmutlu köyünde doğar. Asıl 
adı Musa, lakabı “Muslihuddin”, Ba-
bası Mustafa Efendi’dir. İlk eğitimini 
babasından aldıktan sonra İstanbul’a 
gelerek medrese tahsili görür. Ma-
nevi bir arayış içinde Sümbül Sinan 
Efendi’ye bağlanır. Sümbül Efendi’nin 
“kudretiniz olsaydı kainatı nasıl 
yaratırdınız?” sorusunu “kainat öyle 
ahenkli ki her şeyi merkezinde bıra-
kırdım” diye cevapladığı için Sümbül 
Efendi’nin kendisine “Merkez Efendi” 
dediği rivayet edilir. Merkez Efendi 
görev aldığı tekkelerde halkı irşada 
çalışırken, Kanuni Sultan Süleyman’ın 

annesi Hafsa Sultan Manisa’da inşa 
ettirdiği külliyenin zaviyesi için 
Sümbül Efendi’den bir halifesini 
göndermesini ister. Sümbül Efendi, 
Merkez Efendi’yi gönderir. Merkez 
Efendi, Manisa’da bulunduğu dönem-
de 41 çeşit baharattan mesir macu-
nunu hazırlatır. 1524-1529 yılları 
arasında Manisa’da bulunur. Merkez 
Efendi, Sümbül Efendi’nin hastalanıp 
vefat etmesi üzerine İstanbul’a gelir 
ve onun yerine geçer. 1552 yılında 
vefat eden Merkez Efendi, Ebussuud 
Efendi’nin kıldırdığı cenaze namazıy-
la büyük bir kalabalık tarafından top-
rağa verilir. Türbesi hala İstanbul’un 
en çok ziyaret edilen yerlerindendir. 

Merkez Efendi
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Rum Mehmet Paşa Bedesteni

 Fatih Sultan Mehmet’in komutan-
larından biri olan Rum Mehmet Paşa 
tarafından İstanbul’da yaptırılan cami ve 
medreseye vakıf  olarak inşa edilmiştir.
Kuzey-Güney yönünde uzanan enine dik-
dörtgen bir planlı olan tek katlı yapı içten 
içe 42x10 m ölçülerindedir. Dört yönden 
giriş kapısı bulunmaktadır. Bina içten beş 
sivri kemerle altı bölüme ayrılmış ve üst 
örtü içten beşik tonozla kapatılıp, dıştan 
klasik kiremitli bir kırma çatı ile örtül-
müştür. Dış cephelerde 39 dükkan yer 
almaktadır. Güney ve batı girişlerinin dış 
kısımlarında daha geç devirlerde yapılan 
birer çeşme bulunmaktadır.Cumhuriyet 
öncesi ve cumhuriyetin ilk dönemlerinde 
küçük esnafın yoğun faaliyetine mekanlık 
eden bedesten; günümüzde iç mekanı 
depo olarak kullanılan ve dış dükkanlarda 
ticaret ve meslek gruplarının cansız hare-
ketliliğine maruz kalmış durumdadır.
Manisa İli Merkez, Çarşı Mahallesinde 
Kentsel Sit Alanı içinde kalan ve Anıt Eser 

olarak tescilli Bedesten, tapunun 44 pafta 
283, 284, 285, 293, 294 ve 295 adalarında  
kayıtlı olup, İzmir II Numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tara-
fından Sosyo-Kültürel Tesis kapsamında 
iç mekanının Kültür Sanat Merkezi, dış 
cephe dükkanlarının da tarihsel sürecine 
uygun olarak ticari amaçlı olarak kullanıl-
mak üzere fonksiyonlaştırılmasına karar 
verilmiştir. Belirtilen özellik ve planlanan 
fonksiyon çerçevesinde Tarihi Bedesten’in 
Restorasyonunun gerçekleştirilerek 
Manisa Kültür ve Ticaret hayatına ka-
zandırılması amacıyla Manisa Valiliği ile 
meslek kuruluşları mutabakata varmışlar 
ve yapının iç mekanının özel şahıslarda 
bulunan mülkiyetinin meslek kuruluşları 
tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır
Bedesten’in iç mekanı kamulaştırıldık-
tan sonra yapının restorasyonu Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ve dış cephe dükkan 
sahipleri arasında yapılacak protokol çer-
çevesinde ortaklaşa gerçekleştirilecektir.

45



 Han’ın yapım tarihi hakkında kesin 
bilgi bulunmamaktadır. Halk arasında 
Karaosmanoğulları tarafından yapıl-
dığı söylenir. 1832’de Manisa’ya gelen 
C.Texier’in “birkaç sene evvel inşa 
edilmiş olan geniş bir kervansaray ma-
halli ticaretin bütün ihtiyaçlarına cevap 
verir” demesiyle, Han’ın 1825-1830’larda 
yani Karaosmanoğulları döneminde 
yaptırıldığı söylenebilir.Manisa Şeriye 
sicillerinde bulunan bir satış senedinde  
Yeni Han’ın kurulduğu alanın eskiden 
beri kebapçılarla çevrili ve 63 dükkanlı, 
3 helalı, 1 ahırlı olduğu belirtilmektedir. 
Han’ın geçirmiş olduğu onarımlar belli 
değildir. Yeni Han, 1922 Yunan işgali sı-
rasında hapishane olarak kullanılmıştır. 
İşgal sırasında yandığı için sonrasında 
restore edilmiştir. 2001 yılında başlayan 
restorasyon öncesinde ayakkabı (saya-
cılar) imalatçıları hanı olarak kullanıl-
maktaydı.Han orta avlulu ve iki katlıdır. 
Güney, doğu ve batı cephelerine bitişik 
dükkanlar bulunmaktadır. Han doğu-
batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. 

Alt kat odaları avluya, üst kat odaları 
revaklara açılır. Güney cephede girişi 
bulunmaktadır. Kuzeybatıdaki koridor 
develikle (ahırların yer aldığı mekan) 
bağlantıyı sağlayan geçiş koridorudur.
Alt katta yer alan dükkanlar bir duvarla 
ikiye bölünmüştür. Alt katta odaların 
iki bölümlü olması ve ocakların bulun-
mamasından dolayı depo olarak kulla-
nıldığı söylenebilir. İkinci kat dükkan-
ların önünü yuvarlak kemerli revaklar 
çevreler. Üst katta, kuzey cephede sekiz, 
doğu, batı ve güney cephelerde yedi, 
birer de köşede olmak üzere toplam 33 
dükkan yer almaktadır. Odaların bir 
kaçı hariç, tamamında ocak bulunmak-
tadır.2001 yılında başlayıp, 2004 yılında 
tamamlanan restorasyon çalışmala-
rında restorasyon projesine ve yapının 
orijinaline uygun olarak yapılmıştır. 
Günümüzde Yeni Han alışveriş merkezi 
olarak kullanılmaktadır. Han’ın bugün-
kü kullanımından doğan ihtiyaca uygun 
olarak bazı mekanlar arasında geçişler 
sağlanmıştır.

Yeni Han

Yeni Han’ın Tarihçesi
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 Sultan II. Bayezıd’ın karısı 
ve Şehzade Şehen Şah’ın annesi 
olan Hüsni-Şah Hatun tara-
fından yaptırılan külliye 1490 
yılında inşa edilen cami, med-
rese, imaret ve sübyan mekte-
binden oluşuyordu. Hüsni-Şah 
Hatun, külliyesine gelir sağla-
mak için 1497 yılında Kurşunlu 
Hanı da inşa ettirdi.

Hatuniye Külliyesi

Hatuniye Cami ve Külliyesi

Manisa Bezi

 Üretimi 1950’li yıllarda seri dokuma 
tezgahlarında gerçekleştirilen, daha sonra 
da ABD başta olmak üzere bir çok ülkeye 
ihraç edilen Manisa bezi yeniden dokun-
maya başlanmıştır. Manisa Valiliği ile 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle 
halk eğitim merkezi’nde açılan ‘Manisa 

Şile Bezi dokuma Kursları’nda Manisa 
Bezi’nin yeniden canlandırılması hedef-
lendi. Manisa bezi gemi yelkeni, iç ve dış 
giyim, masa örtüsü, perde, yorgan kılıfı 
olarak kullanılabilir. Hac ve umre giysileri 
Manisa bezinden yapılabilir.
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 İşgal döneminde yakılan eski Hükümet 
Konağının yerine, 1924-1925 yılları arasın-
da dönemin Valisi Müştak Lütfü Bey tara-
fından yaptırılmıştır. Neo-klasik Osmanlı 
mimarisi sitilinde yapılan bina, dikdörtgen 
planlı ve üç katlı olup 925 m2 bir alan üstünde yükselmektedir. Her katında 17’şer oda 
bulunmaktadır. Yapının kuzey cephesinin ortasındaki giriş, anıtsal bir form özelliğini 
taşımaktadır. Bu kısımda iki yandan merdivenlerle çok köşeli, dört sütunlu ve üç sivri 
kemerli bir sundurmayla çıkılmaktadır. Sundurmanın üstü balkon biçiminde düzen-
lenmiş ve dört adet sütun üzerine oturtulan balkon çatısının üzerine yarım bir yalancı 
kubbe yapılmıştır. Güney cephesinin ortasında yedi mermer basamakla çıkılan ikinci 
bir giriş kapısı vardır. Çatı dışa doğru çok çıkıntılı yapılmış ve saçak altları geometrik 
motiflerle süslenmiştir.

 Sultan Cami’nden yürüyerek birkaç 
dakikada ulaşılacak tarihi çarşı içinde Yeni 
Han, Kurşunlu Han, Çeşnigir Camisi, Ha-
tuniye Camisi ve Külliyesi, Rum Mehmet 
Paşa Bedesteni, Yirmiiki Sultanlar Türbesi 
gibi atalarımızdan miras kalan eserler, 
çarşının tarihi değerini besliyor. Manisa 
için İstanbul’daki Topkapı Sarayı kadar 
önemli olan Saray-ı Âmire, Fatih Parkı 
merkezli olarak ortaya çıkarılmayı ve geri 
kazanılmayı bekliyor. Saray-ı Amire, şehrin 
merkezinde Osmanlı döneminin Manisa’sı-
nı her şeyiyle yaşatacak ve tanıtacak bir tu-

rizm değeri olabilecektir. Hükümet Kona-
ğı, Tarihi Borsa Kahvesi, Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü kullanımındaki tarihi bina, 20. 
yüzyıl başında yapılmış ve halen kullanıl-
makta olan tarihsel mekânlardır. Çarşıda 
Manisa Kebabı yemek ve hediyelik olarak 
Manisa Bezi ile Mesir Macunu almak 
Manisa ziyaretçilerinin olmazsa olmazları 
arasındadır. Manisa, göklerinde çocuk 
Fatih’in sesleri yankılanan, tüm ağaçların-
da Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin sevgi 
ve emeği olan, yangınlardan gül bitirmeyi 
başarmış kutlu bir şehirdir.  

Vilayet Konağı

Hükümet Konağı
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Yürüyoruz Manisa’nın Kalbine 
 Manisa’yı gezdik. İki ünlü dağını bir kuş uçumu dolanıp düze indik. Yedik içtik. Bütün gü-
zelliklerini kalbimize sindirdik. Boşuna Şehzadeler Şehri dememişler Manisa’ya. Tarih hâlâ 
soluk alıyor burada. Neredeyse şehzadelerin sesini duyuyorduk Fatih Parkı’nda. Büyük işgal 
yangını sonrası, ülkemizde yapılan ilk imar planı ile yeniden şenlenen bu çocuk saflığındaki 
huzur ve üretim şehri, her gelene kucağını açıyor. Bu güzel şehrin ilçeleriyle, diğer tarihi ve 
doğal zenginliklerini de merak ediyoruz. Haydi, öyleyse geziye devam…

    Sultan II. Murad’ın 1445 tari-
hinde Manisa’da yaptırdığı Saray-ı 
Amire’nin 13 kulesinden biridir. 
Manisa Sarayı’ndan geriye kalan ve 
hâlâ ayakta olan tek yapı özelliğine 
sahiptir. Bina Kızılay Manisa 
Şubesi olarak hizmet vermektedir. 

Fatih Kulesi

Fatih Parkı
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           Osmanlı döneminde 2. 
Murat’tan, 3. Mehmet’e kadar 
imparatorluk tahtına varis olan 
şehzadeler Saruhan sancak beyi 
olarak Manisa’yı yönetmişlerdir. 
Bu dönemin önemli eserlerin-
den biri de ne yazık ki günümüze 
ulaşamayan ve yakın bir geçmişte 
tamamen yakılmış olan Saray-ı 
Amire (Manisa Sarayı)’dir. Bugünkü 
Fatih Parkı ve Kızılay binasının 
bulunduğu alanda yer alan sarayı, 

Sultan 2. Murat inşa ettirmiş, Fatih 
Sultan Mehmet genişletmiştir. 
Vakfiyesinde H. 849 (M. 1403) de 
yapıldığı belirtilmektedir. Kurtuluş 
Savaşı sırasında sarayın ahşap 
kısımları tamamen yanmıştır. 
Günümüze ulaşan kare planlı kısmı 
taş ve tuğladan yapılmış bir kulenin 
üstü sıvanıp üç katlı bir apartman 
haline getirilmiştir. Bu bina halen 
Kızılay Derneği’nin merkezi olarak 
kullanılmaktadır.

Saray-i Amire
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 Binanın temelleri Türk Ocağı binası 
olarak atılmıştır. Kuruluş kapatılınca bina 
tamamlanamamış, dönemin valisi Dr. 
Lütfi Kırdar binanın kütüphane olarak 
tamamlanabilmesi için “Manisa Kitap-
saray Kurumu”nu kurmuştur. 1937 yılı 
başlarında çalışmaya başlayan derneğin 
çabaları sonucu halktan toplanan bağışlar 
ve borsada satılan üzümlerden çuval başı-
na alınan 5’er kuruşlarla tamamlanan bina 
29 Ekim 1938 günü düzenlenen törenle 
hizmete açılmıştır. Planı, Mimar Prof. Dr. 
Arif Hikmet tarafından yapılan binanın 
yapımı için 20 bin lira harcanmıştır. 29 

Ekim 1938’de yapılan açılışa rağmen 
1940-1944 yılları arasında askeri hastane 
olarak da kullanılan bina ancak 23 Nisan 
1945 tarihinde Vali Ali Rıza Çevik’in de 
hazır bulunduğu ikinci bir açılış töreni ile 
kütüphane olarak halkın hizmetine su-
nulmuştur. Kütüphanenin ilk koleksiyo-
nunu büyük oranda Muradiye ve Çeşnigir 
kütüphanelerinden taşınan kitaplar ile ilçe 
ve köylerden derlenen toplam 11 bin 50 
adet kitap oluşturmuştur. Bu kitapların 
da büyük çoğunluğu 1928 yılından önce 
yazılan ve basılan yazma ve Arap harfli 
basma eserlerdir.

Kitapsaray - El Yazması Eserler Kütüphanesi
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Yolculuk...
Şehrin Süsü Efsane Dağa
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Mevlevihane

 Mevleviliği yaymak yaşatmak amacı 
ile 1368 yılında Saruhan Bey’in torunu 
İshak Çelebi tarafından yaptırılmıştır.  
Spil eteklerinde bulunan bina 19. yüzyıl 
sonlarına kadar Mevleviler tarafından 

kullanılmış, sonra kendi haline bıra-
kılmıştır. Yakın zaman içinde Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nce restore edilen 
yapı, Celal Bayar Üniversitesi’ne tahsis 
edilmiştir. Günümüzde ziyarete açıktır.

 Spil’e çıkıyoruz, yani Manisa Dağı’na, 
Dumanlı Dağ’a değil... Pek çok mitolojik 
öykü ve kahramana ev sahipliği yapmış 
söylence dağı Spil’e rüya gibi bir yolcu-
lukla çıkıyoruz. Dağın kapısı sayılacak 
bir yerde, Saruhanoğulları döneminde 
yaptırılmış olan Manisa Mevlevihane’si 
karşılıyor bizi . Şehre hâkim bir noktada, 
taşıdığı ruhaniyete yakışır bir görkemle 
yükselen bu anıtsal yapı, tarihsel özü-
ne uygun kullanılması için Celal Bayar 
Üniversitesi’ne tahsis edilmiş. Hemen 

yakınında yer alan Polis ve Jandarma 
tarafından kullanılan iki sosyal tesis, 
bölgenin güzelliğini Manisalıların da 
yaşamasını sağlıyor. Buradan itibaren 
vadilere iniş ve tepelere tırmanış şeklin-
de bir yolculuk başlıyor. Milli Park ol-
duğu için doğal ortamı çok iyi korunan 
Spil Dağı’na yolculuk bir safari heyecanı 
içinde sürüyor. Gediz Nehri ve Ovası, 
Saruhanlı, Yunt Dağları bu yolculuğun 
çeşitli aşamalarında çok güzel panora-
mik görünümler veriyor.

54



 Yol üzerindeki Turgutalp Yaylası ve Sul-
tan Yaylası, geçmişleri Osmanlı Dönemi-
ne uzanan yerleşimlerdir. Bunlar, Osmanlı 
şehzadelerinin at ve silah eğitimi yaptıkla-
rı, Manisa’nın yaz sıcaklarında serinlemek 
için çıkıp otağ kurdukları yaylalardır. 
Bu güzel yayla geleneği şu anda da, 
Manisalılar tarafından aynı coşku ve 
yoğunlukla yaşanıyor. Yol üzerindeki 
Seyir Tepesi’nden, İzmir Körfezi’ni ve 
Manisa’yı seyretmek apayrı bir heyecan 

veriyor. Spil Dağı bir küçük göl ile kar-
şılıyor bizi.  

 Çevrede çok sayıda, yılkıya çıkarıl-
mış ama doğal ortamda, adeta vahşi ve 
görkemli birer küheylana dönmüş atlar 
görüyoruz. Sürüler halinde insanlardan 
uzakta, bir görünüp bir kaybolan, artık 
dağın doğal ve değerli bir parçası hali-
ne gelen bu atlar, Milli Park yönetimi 
tarafından korunuyor. 
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Spil Dağı

 Şehrin hemen güneyinde yükse-
len Spil Dağı’nda yer alan Milli Park. 
Manisa’dan 23 kilometre’dir. 60 metre 
yükseklikten başlayarak zirvede 1517 
metreye ulaşan Spil Dağı şehre oranla 
10-15 derece kadar daha serindir. San-
dıkkale, Tantalos kalesi gibi arkeolojik, 
Niobe, Kybele gibi mitolojik değerleri, 
mağara, in, kanyon, dolin gölü gibi 
jeofizik formasyonları ve panoramik 
güzellikleri ile ülkemizin en güzel 
parklarından biridir. Milli park lalele-
riyle de ünlüdür. Osmanlı İmparator-
luğu zamanında bir devre adını veren 

lalelerin Spil Dağı’ndan götürüldüğü 
rivayet edilmektedir. Milli Park’ın 
mutlak koruma sahası olan Seyirtepe 
çevresinde endemik bitki türleri, derin 
vadiler, kar ve rüzgarın şekillendirdiği 
yaşlı çam ağaçları bulunmaktadır. 
 Yaban hayatı bakımından da keklik, 
tavşan, çakal, yaban domuzu ve birçok 
ötücü kuş cinsi parkta yaşayan hayvan-
lardır. Milli parkın asıl yerleşim sahası 
olan Atalanı’nda piknik tesisleri, kamp 
alanı, 24 adet dinlenme evi, kır gazi-
nosu, Atalanı kırkahvesi ve Çampınar 
gazinosu devamlı hizmete açıktır.

56



Yılkı Atları

 Bir zamanlar yöre halkının yaşla-
nan ve hizmetini tamamlayan ve dağa 
salınan atlar birbirleri ile çiftleşerek 
üremiş ve yabanileşmişlerdir. Yılkı at-
ları, 10-12 attan oluşan gruplar halin-
de dolaşmaktadırlar. Her grubun bir 
lider atı vardır. Atalanı Mevkii’nde 
onlarca yılkı atı yaşamaktadır. Grup-
lar halinde yaşamaktadırlar, çünkü 
kışın zor şartlarında kendilerine 
saldırmak isteyen yabani hayvanlarla 
bu şekilde mücadele etmektedirler. 

Onların sığınakları çam ağaçlarından 
oluşan ormandır. Kışın kar yağdığın-
da ağaçların altına sığınarak yaşamla-
rını sürdürmektedirler. 

 Atalanı Mevkii’ndeki yılkı atlarına 
50 metre bile yaklaşmak mümkün 
değildir. Biraz yaklaşılmaya çalışıldığı 
zaman ürkmektedirler ve gruplar ha-
linde dört nala koşmaktadırlar. Yılkı 
atları ancak uzaktan seyredilebilmek-
tedir. 

Yılkı atları

57



Turizm İmkanlarıyla  Spil

 Spil Dağı’nın esas kullanım alanı 
Atalanı denilen düzlüktür. Kısmen 
ağaçlarla kaplı bu düzlükte, Orman ve 
Su İşleri Bölge Müdürlüğünce işletilen 
konaklama tesisleri ve sosyal tesisler yer 
alıyor. Su ve elektriği bulunan, güvenli 
ve yaz aylarında sağlık hizmeti verilen 
bu bölge yaz-kış, Manisa ve İzmir’den 
çok sayıda gezgini ağırlıyor. Endemik 
bitkileri, yaban hayvanları, çam orman-
ları, serin ve temiz havası, şehir mer-

kezlerine yakınlığı, kış mevsiminde kar 
bulunması, Spil Dağı’nı benzersiz bir 
turizm değeri haline getiriyor. 

 Turizm merkezi ilan edilen bölgeyi, 
hazırlanan planlarına uygun biçimde 
yapılandırmak ve kullanmak için çeşitli 
çalışmalar yürütülüyor.  Spil Dağı son 
yıllarda yamaç paraşütü, trekking, foto 
safari gibi yeni turizm ve spor türlerine 
de ev sahipliği yapıyor. 
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Manisa Endemik Bitki

Manisa Lalesi Uzun Yapraklı Sefalantera

Hayvan Bezelyesi Parentucellia Latifolia

Spil Sizi Renk Renk Çiçeklerle Karşılar

Ege Hünkarbeğendisi
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Manisa Lalesi

Manisa Lalesi (Spil Lalesi)

Latince adı “Tulipa” olan lale zam-
bakgiller (Liliceae) familyasından 
çok yıllık,otsu ve soğanlı bir bitkidir. 
Anadolu’da Trakya,Marmara ve Ege 
bölgeleri ile Torosların batı yarısındaki 
ormanlık ve makilik alanların açıklıkla-
rın da yetişen lale mart – mayıs ayların-
da çiçeklenir ve her bir soğan 1-4 çiçek 
açar.Manisa Lalesi bir çok kaynakta 
düğün çiçeği ailesinden olan anemonla 
karıştırılır.Oysa anemon alçak araziler-
de görünürken gerçek lale yani tulipa 
yüksek kesimlerde yani dağlarda yetişir.
Tulipa’nın Spil dağına özgü endemik bir 
türü olan Manisa Lalesi ince uzun altı 
taç yaprağı, ince ve kanallı parlak yeşil 
yaprakları ile göz alıcı zarif bir çiçektir.

Osmanlı imparatorluğu’nun veliaht 
sancağı Manisa’dan Topkapı Sarayı 
bahçesine gönderilen Spil Lalesi 16.yy 
da klasik Osmanlı sanatının en beğe-
nilen motiflerinden biri olmuş, kumaş 
desenleri çiniler,ebrular,mücevherler 
gibi pek çok sanat eseri lale motifleri ile 
bezenmiştir. Osmanlının Duraklama 
Dönemi olan 17.yy ın uzun barış, sanat 
ve eğlence dolu günlerine adını “Lale 
Devri” olarak veren bu güzel çiçeğin so-
ğanları Avrupalılar tarafından Hollanda 
ya taşınıp melezlemelerle pek çok cins 
ve rengi yetiştirilmiş ona duyulan tutku 
ve yüksek fiyatlar ekonomiyi bile çökme 
noktasına getirmişti.
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Yamaç Paraşütü

 Yüksekliği bin 517 metreye varan, 
Manisa’nın hemen güneyindeki Spil 
Dağı kuzey yamaçlarının, çeşitli yüksek-
liklerde, yamaç paraşütüne imkan veren 
bir yapısı vardır. Bu özelliği ile her se-
viyeden sporcu için, yamaç paraşütüne 
uygun bir alan oluşturmaktadır. Hakim 
rüzgarın kuzeydoğu olduğu bölgede 
yeni başlayanlar için ideal olan Kırtık 
mevkii 170 metre yüksekliktedir. Biraz 
yukarısında, uçuş için düzenlenmiş bir 
alana sahip 300 metre yüksekliğinde bir 
yer daha bulunmaktadır. Sultan Yaylası 

yolu üzerinde de, yol kenarında Manisa 
Valiliği’nce tesviye edilmiş 400 metre 
yüksekliğinde bir alan mevcuttur. 750 
metre yükseklikteki Seyirtepe ve 1.250 
m. yükseklikteki Karlık Mevkii’nden 
de iniş alternatifli olmak üzere, şehir 
manzaralı uçuşlar gerçekleştirilebil-
mektedir. 1.517 m. yükseklikteki yangın 
kulesi alanından da Manisa ve Turgutlu 
istikametine daha uzun uçuşlar yapıla-
bilmektedir. 2002 yılında “Manisa Ha-
vacılık Topluluğu” adı altında bir kulüp 
oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.
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 Ünlü Manisa Lalesi  de doğal yetişme 
ortamı olan dağ, Manisa Tarzanı ile 
birlikte çok özel bir anlam ve değer ifade 
ediyor. Şehir ile birlikte dağ eteklerinin 
ağaçlandırılmasında, çevre bilincinin ve 
ağaç sevgisinin güçlenmesinde Manisa 
Tarzanı Ahmet Bedevi’nin büyük hizmet-
leri olmuştur. Tarzan, şehrin tarihinin 

özgün parçası, Manisa’nın en değerli ta-
nıtım figürlerinden biridir. Serin ve temiz 
havası, şehre çok yakın ama bir o kadar 
da iyi korunmuş doğası, Spil Dağı’nı, 
Manisa turizmi açısından çok özel bir 
cazibe merkezi yapıyor. Dağ her şeyiyle 
hayatımıza katılmak için, sevecen ilgimizi 
ve duyarlı kullanımımızı bekliyor.

Manisa Tarzanı Heykeli

Manisa Tarzanı

 Asıl adı Ahmeddin Carlak olan 
Manisa Tarzanı, 1899 yılında 
Bağdat’ta doğmuştur. Kurtuluş Savaşı 
sırasında Gaziantep ve Kilis cephele-
rinde savaşmış olup, İstiklal Madalya-
sı sahibidir. Savaşın ardından yaşamı-
nı Spil Dağı eteklerindeki küçük bir 
kulübede sürdüren Manisa Tarzanı, 
tüm yaşamını doğa ve ağaç sevgisine 
adamış, bu sayededir ki İstiklal Savaşı 
sırasında yanan Manisa, birkaç yıl 
içinde yemyeşil olmuştur.
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Spil’den Yunt Dağı’na

Yürümek
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 Yunt Dağları, Sipil Dağı ile birlikte 
Manisa’yı Manisa yapan coğrafi unsurların 
başında geliyor.  Yunt Dağı yöresi; özgün 
yerleşim dokusuyla, üretim ve yaşam biçimi-
ni yüzyıllardır koruyor. Tarihsel ve kültürel 
anlamda, bize ait ne varsa, en özgün haliyle 
bu yörede bulmak mümkün. Köseler Köyü 
yakınındaki Antik Aiol Kenti Aigai, taşıdığı 
tarihsel değer ile yörenin binlerce yıl öncesi-
ne işaret ediyor. “Keçi yurdu” olarak bilinen, 
kazı çalışmaları süren bu antik kent, önemli 
turizm destinasyonlarımız arasına girmeye 
aday.

 Manisa-Menemen yolu üzerinden Mu-
radiye Kasabası’nı geçerek şehirden güneye 
doğru giden yol bizi Yunt Dağları’na götü-
rüyor. Yolculuğa başlarken karşı yamaçlarda 
bütün görkemiyle Celal Bayar Üniversitesi 
Muradiye Kampusu görünüyor. Yol, Bağyolu 
Köyü’nde ikiye ayrılıyor. Bu iki yol Üçpınar 
Kasabası ve Osmancalı Bucağı üzerinden 
adeta yöreyi kucaklayan bir ağ şeklinde uza-
yıp gidiyor. Tüm yol ağı asfaltlandığı için en 
uzak köyden bile bir saatte Manisa Merkez’e 
ulaşılıyor.  İzmir’in Aliağa ve Bergama ilçeleri 
ile çevrelenmiş yörede, göçler nedeniyle 
nüfusu azalmış çok sayıda köy var. Yöre, en-
gebeli, çok verimli olmasa da doğal yaşama, 
organik üretimlere ve kırsal turizme uygun 
arazilere sahip. 

 Örselli Köyü, kadınların önderliğinde 
çalışmalarını sürdüren Halıcılık Kooperatifi 
ile ürettiği değerli halıları yurt dışına satıyor. 
Örselli Köyü, yörede turizme ilk açılan köy 
olma özelliğini taşıyor. Son yıllarda uygu-
lanan “Kırsal Kalkınma Projesi” sayesinde 
yöre, güzel yollara, sulama göletlerine, çilek, 
antep fıstığı, yayla bağcılığı başta olmak yeni 
ürün türlerine kavuştu. Osmancalı, Siyekli, 
Pelitalan ve Köseler Göletleri buraları için 
adeta yeni bir hayatın müjdecisi oldu. Fidan 
desteği, tarımsal danışmanlık hizmeti ve 
damla sulama ile üretim arttı ve çeşitlendi, 
köylerde yaşam yeniden canlanmaya başladı.   
Her şeyiyle büyümekte ve gelişmekte olan 
Manisa, rüzgârıyla Yunt Dağları’nı da güzel 
bir geleceğe yolcu ediyor. Türkmen Şelalesi, 
Aigai Antik Kenti, aslına uygun kökboyalı 
halıları, organik ürünleri, güzel insanları ile 
Yunt Dağları sizleri bekliyor. Gezginlere, bir 
kartal yuvasına benzeyen Dazyurt Köyü’nde, 
Güzelhisar Barajı ve Ege Denizi’ni seyir key-
fini, paha biçilmez bir görsel güzellik olarak 
yaşamalarını öneriyoruz. İster gezgin olun, 
ister sürekli yaşamayı seçin, isterseniz üretim 
yapmayı düşünün ama gelecek planlarınızda 
bu yöreye mutlaka yer verin. Orta Asya’ya 
uzanan geçmişimizin en saf halini görmek, 
yaşamak ve şaşırmak için Yunt Dağları’nın 
çağrısına kulak verin…   

OrtaköyÖrselli Köyü-çıkrıkla halı ipi bükülmesi
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Aigai Antik Kenti

    Manisa’ya 49 kilometre uzak-
lıktaki antik Aigai, Heredot’un 
bahsettiği on bir Ailois kentinden 
biridir. Keçi Yurdu olarak bilinen 
Aigai Antik Kentinde 2004 yılın-
da başlatılan 5 yıllık kazı progra-
mı çalışmaları devam etmektedir. 
Kalıntılardan, Aigai’nin tarihinin 
Bergama Krallığı dönemine 
kadar indiği ve Roma dönemin-
de önemli bir ticaret merkezi 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu ören 
yeri İzmir- Çanakkale karayoluna 
yaklaşık 15 kilometre mesafede 
olup, Bergama-Şakran-Köseler 
köyü üzerinden ulaşılabilir.

Yoğurtçu Kalesi

   Muradiye Kasabası, Uzun-
burun köyü sınırları içinde geç 
Bizans dönemine ışık tutacak 
öneme sahip yapı, çevreye hakim 
stratejik yönden önemli bir nok-
taya kurulmuş olup, yerel ismi 
Yoğurtçu Kalesi olarak bilinir.

Yoğurtçu Kale
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Bouleuterion (Halk Meclisi Binası)

Macellum (Et-Balık Pazarı)

Agora Çarşı Binası Aigai Antik Kenti
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Gediz Boyunca 
Başlayan Yolculuk
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	 Gediz	Ovası’nın	üzerinde	konumlanan
Saruhanlı,	doğudan	Akhisar	ve
Gölmarmara,	batıdan	Kınık,	güneyden
Turgutlu	ve	Ahmetli,	güneybatıdan	da
Manisa	merkez	ile	çevrilidir.	İsimden
de	anlaşılabileceği	gibi	14.	yüzyılda
Saruhan	Beyliği’nin	hükmünde	bulunan
ilçe	ismini	bu	beylikten	almıştır.	İlçenin
adından	ilk	kez	Cevat	Paşa	Tarihi’nde
söz	edilmektedir.	(1754)	İlçenin	aydınlığa
kavuşmuş	tarihi	Kurtuluş	Savaşı	ile
başlar.	1918	yılında	150	haneli	bir	köy
olarak	görülen	ilçe,	7	Eylül	1922	tarihinde
düşman	işgalinden	kurtulmuştur.
O	zamanlar	köy	olan	ilçe,	verimli	tarımsal
topraklara	sahip	olduğundan	yoğun

göçe	maruz	kalmıştır.	Balkan	ülkelerinden
ve	tarımsal	alanların	genişliğinden
faydalanmak	isteyen	Türklerin	adeta
akınına	uğramıştır.	Bu	durum	gelişimde
büyük	rol	oynamıştır.

	 İstanbul	-	İzmir	karayolunun	tam
içinden	geçmesi	nedeniyle	Kuzey	ve
güney	yönünden	ulaşımlar	kara	yolu
ile	çok	kolaydır.	Bandırma	ve	Ankara
hatlı	demiryolunun	da	ilçeden	geçişi
alternatif	olarak	ulaşım	sağlamaktadır.
Adnan	Menderes	hava	alanından	İzmir
otogara,	oradan	da	ilçeye	giden	otobüs
firmaları	kullanılarak	kısa	süre	içerisinde
ulaşılabilecek	bir	bölgedir.
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 En yakın ilçemiz Saruhanlı’ya bir 
merhaba deyip dönmek üzere; Manisa’yı 
Akhisar-Balıkesir-Bursa ve İstanbul’a 
bağlayan yola düşüyoruz. Yerleşimler, 
fabrikalar, bağlar ve bahçeler içinden 
geçerek kısa zamanda Saruhanlı’ya 
varıyoruz. Upuzun bir yerleşim yeri. 
Çok verimli bir ovanın ortasında, yola 
dik uzanan ilginç bir yerleşim. Tarımsal 
üretim ve tarımsal sanayi ile kurmakta 
geleceğini. Görünen o ki, orta vadede 
belki bütünleşecek Manisa ile. Çevre-

sinde ve yol üzerinde hepsi de zengin ve 
üretken birçok kasaba yer alıyor. İlçeyi 
Marmara Gölü yönüne bağlayan ve 
adeta bir zeytin denizi içinden geçerek 
giden yol üzerinde Halitpaşa, Alibeyli, 
Büyükbelen kasabaları yer alıyor. Halit-
paşa tarihi eskilere dayanan bir yerleşim, 
Kurtuluş Savaşı kahramanımız Şehit 
Karaosmanoğlu Halit Paşa’nın memleke-
ti. Bu güzel, çalışkan ve üretken ilçeye ve 
kasabalarına hoşça kalın deyip dönüyo-
ruz Manisa’ya.  

Saruhanlı tren istasyonuSaruhanlı

Halit Paşa Anıtı Halit Paşa

72



Şatırlar Köyü yolundaki köprü Yeşil ve siyah zeytin

Çekirdeksiz kuru üzüm Yayla bağcılığı

Kurutulmuş domates
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Kybele (Bereket Tanrıçası)

 Ana tanrıça Kybele bir çok ülkede Kybe-
le,  Marienna, Artemis, Hepat ve Venüs gibi 
adlarla anılan uluslararası özelliğe sahip 
Anadolu kökenli bir tanrıçadır. Manisa’ya 7 

kilometre uzaklıkta, Spil dağı eteğinde bu-
lunan, Gediz Ovası’na dönük ve oturmuş 
kadın şeklinde tasvir edilen rölyefinin Hitit 
döneminde yapıldığı sanılmaktadır.

 Sağ yanımızda görkemli bir anıt gibi 
yükselen Tarzan’ın güzel dağı Spil’in 
gölgesinden Turgutlu’ya gidiyoruz. Hani 
şu Kasaba adıyla ünlenen güzel ilçeye… 
Manisa’dan ayrılırken, karşımıza ilk ola-
rak Akpınar Mesire Yeri denilen gülistan 
çıkıyor. Sırtını dağa dayamış bu alan 
büyük çınarlar altında uzanan bir huzur 
adası adeta. Kuş sesleriyle bezeli olan 
Akpınar Mesire Yeri, ziyaretçilerini her 
mevsim huzura ve dinlenmeye çağırıyor.  

 Hemen dibindeki yamaçta Kibele 
Kaya Anıtı gülümsüyor. Anadolu uy-
garlıklarının tarih öncesinden itibaren 
ortaklaşa benimsediği, barışın, bereketin, 
kardeşliğin simgesi Ana Tanrıça Kibele, 
ovayı seyrettiği tahtından adeta “güle 
güle” diyor bize. Anıtın yanında bütün 
gizi ve gizemiyle Yarıkkaya görünüyor. 
Dağın kalbine doğru ilerleyen bu coğ-
rafya harikası oluşum, gezi düşkünlerini 
başka bir dünyaya çağırıyor sanki.

Spil Akpınar Kybele kabartması
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Kiraz hasadı

Yörük Yerleşimleri
 Dağın hemen ilerisinde, sağa doğru 
Nif Çayı vadisine inen yol üzerinde, 
Karaoğlanlı, Sancaklı Bozköy, Sancaklı 
Çeşmebaşı, İğdecik kasabaları sıralanıyor. 
Hepsinin adları bir tarih esintisi taşıyor. 
Hepsi katıksız Orta Asya yörüğü... Bin yıl 
önce gelip yurt edinmişler bu toprakları. 
Sancaklı Yörükleri çalışkan ve konuksever 
insanlar... Bölgenin en güzel kirazını ve 
şeftalisini, sezonun ilk ürünü olarak onlar 
üretiyor. “Daha nisan ayında kırmızı 
yanaklarıyla merhaba diyor” erkenci 
kirazları. Spil Dağı’nın doğu yakasını 
şenlendiriyorlar emekleriyle…  

Suyun Şiiri
 Az sonra adını perilerden alan mitolo-
jik Nif Çayı kesiyor önümüzü. Üzerinde 
beton tacıyla şiirin ta kendisi bir anıt 
köprü görüyoruz. Yalnız, yapılan yeni yol 
bu güzel köprüyü kullanım dışı bırakmış. 
Güzel bir ovaya ad ve hayat veren Nif 
Çayı artık yorgun ve kirli.  Tam karşımız-
da, sıradağlar halinde İzmir’den Salihli’ye 

doğru Bozdağlar uzanıyor. Kemalpaşa, 
Salihli, Alaşehir, Kiraz, Ödemiş, Bayın-
dır ilçeleri adeta çocuklar gibi tutunmuş 
Bozdağlar’ın eteklerine. Gediz Ovası 
kıyısından yol alıyoruz.

Kiraz

 Manisa tarımının Türkiye tarımı 
içindeki yerine baktığımızda çekir-
deksiz kuru üzüm, tütün, pamuk, 
zeytin ve kirazın önemli yer tuttuğu 
görülmektedir. Bu ürünler ihracat 
olarak büyük katma değer sağlayan 
ürünlerdir. Akşehir napolyonu, 
Uluborlu kirazı, Malatya dalbastı ve 
ziraat olarak adlandırılsa da Sa-
lihli ilçesi Allahdiyen beldesinden 
yayılmıştır. Bu nedenle Salihli kirazı 
olarak ünü yayılmıştır. Önemli bir 
ihracat ürünümüzdür. Merkez, De-
mirci, Gördes ve Selendi de her yıl 
festivalleri yapılmaktadır.
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	 Turgutlu;	doğusunda	Ahmetli,	güneyinde	
Ödemiş	ve	Bayındır,	kuzeyinde	Akhisar,	batı-
sında	İzmir	ve	Manisa	illeri	ile	komşudur.	Ege	
kıyılarından	52	kilometre	uzaklıkta	bulunan	
Turgutlu,	Manisa’nın	en	kalabalık	ilçelerinden	
biridir.	Turgutlu	yöresinin	eskiçağı	hakkındaki	
bilgiler	oldukça	azdır.	Turgutlu	civarındaki	
mevcut	höyüklerde	henüz	arkeolojik	kazılar	
yapılmamıştır.	Buna	rağmen	yörede	yapılan	
yüzey	araştırmalarındaki	buluntular,	bölgenin	
tarihini	M.Ö.	5.	ve	4.	bin	yıllarına	kadar	çıkar-
maktadır.	Yörenin	M.Ö.	5	binli	yıllarda	iskân	
gördüğü,	M.Ö.	3	binli	yıllarda	da	yerleşme	
sayısının	oldukça	fazla	olduğu	anlaşılmaktadır.	
Sırasıyla	Trako	Frigleri,	Ludu	Prensleri,	Lidya	
Krallığı,	Pers	İmparatorluğu,	Grekler,	Roma	
ve	Osmanlı	imparatorluklarının	hâkim	olduğu	
ilçe,	ismini	II.	Murat	döneminde	bu	topraklar	
üzerinde	bulunan	köyde	yaşayan	Turgud	
aşiretinden	almıştır	ve	bu	isim	o	dönemden	
beri	değişime	uğramamış	Turgutlu	olarak	
gelmiştir.	29	Mayıs	1919	tarihinden	7	Eylül	
1922	tarihine	kadar	Yunan	işgali	altında	kalan	
ve	o	yıllarda	harabeye	dönen	Turgutlu,	1925-
1926	yıllarında	dönemin	son	mimari	teknikleri	
kullanılarak	tekrar	inşaa	edilmiştir.

	 Evliya	Çelebi’nin	10	ciltlik	“Seyahatname”	
adlı	eserinin	9.cildinde	“Evsaf-i	şehr-i	azim-i	
Durkutlu”	başlığı	altında	Turgutlu	anlatıl-
maktadır.	Ünlü	seyyah	Turgutlu	için	“şehr-i	
azim”	ifadesini	kullanmıştır.

	 İlçeye	karayolu	ve	demiryoluyla	doğru-
dan	ulaşım	mümkündür.	Güneyinde	İzmir	
-	Ankara	karayolu	kuzeyinde	ise	Afyon-
Uşak-İzmir	demiryolu	bulunan	ilçenin	tam	
merkezinden	de	İzmir	karayolu	geçmektedir.	
Aynı	zamanda	İzmir’e	hava	yolu	ile	seya-
hat	edenler	demir	yolu	ve	karayolu	ile	de	
Turgutlu’ya	kolayca	ulaşabilirler.	

	 Kaplıcalarıyla	termal	turizme	fazlasıyla	
elverişli	olan	Turgutlu,	sanayi	ve	tarımdaki	iş	
sahasının	genişliğinden	ötürü	dışarıdan	çok	
göç	almaktadır.	Gediz	Vadisi	üzerinde	kuru-
lu	olan	ilçenin	etrafında	verimli	tarım	alanla-
rı	vardır.	Üzüm	,	pamuk	,	tütün	,	domates	,	
kiraz	,	şeftali	,	erik	ve	zeytin	bölgenin	yöresel	
tarım	pazarını	oluşturmaktadır.	Alternatif	
tarımlarda	kırsal	kesimlerde	yapılmaktadır	
ancak	yoğunluk	bu	ürünler	üzerinde	toplan-
mıştır.
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Kasaba Dedikleri…
 Turgutlu bize sanayisi ve çok sayıda 
tuğla fabrikası ile “hoş geldin” diyor. Ko-
caman bir şehir. Nüfusu 100 bini aşıyor. 
Hem tarımda hem de sanayide güzel 
bir geleceğe doğru adeta koşar adım 
ilerliyor Turgutlu.  Irlamaz Çayı, her iki 
yanına yapılan gerdanlık misali çevre 
düzenlemesi ile artık çok hoş bir mesire 
yeri haline gelmiş. Girişte Halil Kale Fen 
Lisesi, bir gurur ve başarı abidesi olarak 
gençleri Türkiye’nin güzel geleceğine 
taşımayı sürdürüyor. Bir hayırseverimi-
zin yaptırdığı bu okul, en başarılı lisemiz. 
Hemen yanında Celal Bayar Üniversitesi 
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 
yükseliyor. Turgutlu; sanayicilerinin yatı-
rımları, hayırseverlerinin eğitim ve sağlık 

tesisleri ile ülkemizin en gelişmiş 50 ilçesi 
arasında yer almanın haklı gururunu ta-
şıyor. Hızla gelişen Organize Sanayi Böl-
gesi Turgutlu’yu daha varlıklı ve üretken 
yapıyor. Hemen yakınındaki Bağyurdu 
ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge-
leri ile birlikte Turgutlu Organize Sa-
nayi Bölgesi, Ege Bölgesinin en önemli 
sanayi odaklarından biri olma yolunda 
hızla ilerliyor. Urganlı Kaplıcaları, 
Turgutlu’nun geleceği için büyük değer 
taşıyan bir jeotermal alan. Kentsel ısıtma 
ve termal turizm alanında değerli yatırım 
fırsatları barındıran Urganlı Kaplıcala-
rı, şimdi de jeotermal ısıtmalı seraları 
şenlendiriyor. 1922 işgal yangınından 
gül bitirmeyi başaran Turgutlulular, “çok 
yaşayın siz” diyor. Güneşin doğduğu yere 
doğru sürüyoruz gezi atımızı…

Turgutlu’dan görünüm
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Üzüm bağları

Tuğlasıyla da meşhurdur  Turgutlu

3- TURGUTLU OSB

Bölgenin kuruluş tarihi : 1996
Bölgenin toplam alanı : 326 Ha.
I. Kısım alanı : 162 Ha.
Iı. Kısım alanı : 164 Ha.
Tesis sayısı : 42
Tesis faaliyeti : 
Faal tesis sayısı : 25
Gayrı faal tesis sayısı : _
Yapım aşamasında tesis sayısı : 8
Proje aşamasında tesis sayısı : 7
Toplam : 40
İhracat($) : 26.010.942
İthalat ($) : 495.805
Arıtma tesisi : _
Enerji santralleri : _
Toplam çalışan sayısı : 2.596
Arazi m2 fiyatı : 29 TL
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Ahmetli ilçe merkezi

	 Ege	Bölgesi’nin	iç	kısmında	yer	alan	Ahmetli	
ilçesi;	doğusunda	Salihli,	batısında	Turgutlu,	
kuzeyinde	Gölmarmara	ve	Saruhanlı,	güneyinde	
Ödemiş	ilçeleri	ile	çevrilidir.		M.Ö.’ye	ait	Ahmetli	
sınırları	içinde	bir	yerleşim	bölgesi	görülmemek-
tedir.	Ancak	ilçe	genelinde	eski	mezar	odalarını	
saklayan	pek	çok	yığma	tepe	mevcuttur.	İsa’dan	
önce	6.	yüzyılda	yaşamış	olan	Lidyalılara	ait	bu	
höyüklerin	çoğu	Bintepeler	mevkisinde	bulun-
maktadır.	Lidyalıların	tümülüsleri	(hoyuk-mezar)	
bulunmaktadır.	Miletos	ve	Efesus’tan	başla-
yan,	Orta	Anadolu’dan	Kızılırmak’tan	geçerek	
Mezopotamya’ya	giden	“Kral	Yolu”	Ahmetli’nin	
içinden	geçmektedir.	Hititler,	İyonlar,	Frigyalılar,	
Lidyalılar,	Persler,	Makedonyalılar,	Romalılar,	
Bizans	ve	Anadolu	Selçuklu	Devletleri,	Ahmetli’nin	
de	içinde	olduğu	bu	coğrafyada	yaşamışlardır.		İl-
çenin	ilk	ismi	Karacabey	iken	sonradan	Çerkezlerin	
buraya	yerleşmesiyle	Beyazıt	adını	almıştır.	1870	

yılı	sonlarında	resmen	nahiye	olan	ilçenin	adı	Şehit	
Ahmetli	olarak	kayıtlara	geçmiştir.	29	Ekim	l923	
yılında	Cumhuriyetin	ilanı	ile	ilçenin	adı	Ahmetli	
olarak	değiştirilmiştir.	Bu	ismin	kesin	olarak	nere-
den	alındığı	belli	olmamakla	beraber	Karacabey’in	
diğer	adının	Ahmetli	olması	nedeniyle	verildiği	
tahmin	edilmektedir.	l875	yılında	kurulan	Belediye	
teşkilatı	bir	ara	kaldırılmış	ve	1951	yılında	yeniden	
kurularak	günümüze	kadar	gelmiştir.	Ahmetli	ilçe	
merkezi	İç	Anadolu’yu	Ege’ye	bağlayan	E-96	
Devlet	Karayolu	üzerinde	kurulmuştur.	İlçe	merke-
zinde	tüm	köylere	yaz-kış	ulaşım	imkanı	sağlayan	
köy	yolları	mevcuttur.	Ahmetli	ilçesinden	ayrıca	
demiryolu	da	geçmektedir.	Demiryolu	genelde	
bölgesel	yolcu	ve	yük	taşımacılığında	kullanılmakta,	
her	gün	Basmane-Uşak,	Manisa	Alaşehir	arasında	
sefer		yapılmaktadır.		Ağırlıklı	olarak	tarımla	uğra-
şan	Ahmetli’de	kuru	üzüm,	zeytin,	domates,	biber,	
tütün,	buğday,	pamuk	yetiştirilmektedir.	
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Biz...
Dağın ve Ovanın Arasında

Salihli-Bozdağların yamaçlarından Gediz Ovası’nın görünüşü
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Gediz Nehri ve Ovası

Gediz Nehri ve kız köprüsü

Gediz Nehri

 Bir yanımız Bozdağlar yani mitolojik 
adıyla Tmolos, diğer yanımızsa altın ova 
Gediz ve içinden akan Gediz Nehri. Nehrin 
adı mitolojide Hermos diye geçiyor. İnsan-
ların, tarih boyunca yaşamak ve üretmek 
için hep tercih ettikleri bu ova, yeşil ışıltılar-
la bir bağ denizi sanki. Sultaniye üzümüyle 
ünlenen bu bağların insanlara en değerli 
hediyesi de üzüm. İzmir-Ankara karayolu 
çok hoş görünümler sunuyor yolculuk ya-
panlara. Binyıllardır taşıdığı değerli toprak-
larla Gediz Ovası’nı meydana getiren Gediz 
Nehri artık uslanmış. Ovanın koynunda 
yorgun bir salınımla Ege Denizi’ne doğru 
yolculuğunu sürdürüyor.

 Murat Dağı’nın kuzeybatı ya-
maçlarından başlayan Gediz vadisi, 
Uşak il alanı içinden batıya uzana-
rak Eşme ilçesinin kuzey batısın-
dan Manisa il topraklarına gir-
mektir. Vadinin tabanı, il sınırları 
içinde kalan kesimlerde genişle-
mektedir.   Gediz ırmağı ve kolları, 
vadideki alüvyal topraklarla kapalı 
geniş düzlükler üzerinden derin 
olmayan yataklar açarak akmak-
tadır. Gediz Vadisi’nin yükseltisi 
Kütahya’nın Gediz ilçesi yakınında 
bin 200 metre dolayında iken, De-
mirci çayı birleştiği kesimde yük-
selti 150 metreye kadar inmektedir. 
Manisa’nın batısında, Menemen 
Boğazı kesiminde daralan bu vadi, 
buradan sonra yeniden genişleye-
rek İzmir Körfezi’ne açılmaktadır.
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	 Manisa	merkezine	72	kilometre	ve	İzmir	il	
merkezine	96	kilometre	uzaklıkta	bulunan	Salih-
li,	batıdan	Ahmetli,	kuzeybatıdan	Gölmarmara,	
kuzeyden	Gördes	ve	Köprübaşı,	kuzeydoğudan	
Demirci,	doğudan	Kula,	güneydoğudan	Alaşehir	
ve	güneyden	Ödemiş	tarafından	çevrelenmiştir.		
Yöre	tarihinin	çok	eskilere	dayandığı,	baraj	gölü	
yakınlarındaki	Sindel	ve	Çarıklar	köyleri	civa-
rında	bulunan	ilk	insan	ayak	izlerinden	anlaşıl-
maktadır.	Bilinen	en	eski	yerleşim	ise,	Salihli’nin	7	
kilometre	batısında	yer	alan	Sardes’tir.	M.Ö.	547	
yılına	kadar	Lidya	hâkimiyetinde	olan	bu	bölge,	
bu	tarihte	Perslerin	eline	geçmiş	ve	M.Ö.	334	
yılına	kadar	Pers	yönetiminde	kalmıştır.	Bu	tarih-
ten	sonra	sırasıyla	Makedonya,	Bergama,	Roma	
ve	Bizans	egemenliğinde	kalan	yöre,	1300’lerin	
başında	Saruhanoğulları’nın,	1400’de	Osmanlı	
İmparatorluğu’nun	yönetimine	gören	Sart,	Aydın	
sancağına	bağlı	bir	kaza	olmuştur.	

	 O	tarihlerde	Sart	kazasına	bağlı	bir	köy	olan	
ve	Veled-i	Salih	adıyla	anılan	şimdiki	ilçe	merke-
zinin,	zaman	içinde	Sart’a	oranla	daha	hızlı	bir	
gelişim	göstererek	18.	yüzyıl	başlarında	kasaba,	
1872’de	ise	Saruhan	Sancağı’na	bağlı	kaza	
olduğu	belgelerden	anlaşılıyor.	1927	yılında	
Saruhan	Sancağı’nın	adının	değiştirilmesinden	
sonra	Manisa’ya	bağlı	en	büyük	ilçelerden	biri	

durumunda	olan	Salihli,	24	Haziran	1920-
5	Eylül	1922	tarihleri	arasında	işgal	altında	
kalmıştır.		Yapılan	kazılarda	çıkan	buluntular	
ve	özellikle	Lidya	dönemine	ait	eserlerle	nam	
salan	ilçe	bu	yönüyle,	tarih	ve	kültür	turizminde	
ülkemizin	önemli	merkezlerinden	biridir.	Hris-
tiyanlığın	ünlü	ilk	7	kilisesinden	biri,	Lidya’ya	ait	
antik	kent,	Anadolu’nun	en	büyük	tümülüsleri	
olan	Bintepeler,	ilk	banka	kabul	edilen	Artemis	
ve	ilk	altın	paranın	basıldığına	dair	kalıntılar	
yörenin	uygarlık	merkezi	olduğunun	da	kanıtıdır.	
Modern	merkez	yapılanması	ile	dikkat	çeken	ve	
çevre	ilçelerin	ticari	ve	ekonomi	merkezi	olan	
Salihli’de	sanayi	her	geçen	gün	gelişmektedir.	
Aynı	zamanda	verimli	tarım	alanlarına	sahip	
olan	ilçede,	üzüm,	pamuk,	zeytin,	meyve,	sebze,	
tahıl,	tütün	ve	çeşitli	ağaç	fidanları	yetiştirilmek-
tedir.

	 Ankara	-	İzmir	karayolu	ve	Uşak,	Afyon	-	İz-
mir	demiryolları	üzerinde	bulunan	ilçe	dağlar	ve	
ovalarla	çevrilidir.	Gümüş,	Kurşunlu	ve	Alaşehir	
çayları	Gediz	nehrine	karışır.	Ayrıca	Demirköprü	
Barajı	da	ilçe	sınırları	içindedir.	Ulaşımı	hem	
demir	yolu	hem	de	karayolu	ile	sağlanmaktadır.	
Uşak-Afyon	yönünden	gelen	ziyaretçiler	genelde	
demir	yolunu	tercih	etseler	de	E	96	karayolu	ile	
özel	ulaşım	sağlanmaktadır.
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Sardes Artemis Tapınağı

Sardes

Altın Lidya Krallığı parası M.Ö. 560-546

Bu Yol Sizi Doğanın 
ve Tarihin Gizlerine Götürür
 Sardes’ e gelmeden hemen önce sağa 
işaretli bir Ödemiş-Gölcük levhası görür-
sünüz. Heybetli sıra dağların içine doğru 
cesaretle dalan bu küçücük yol sizi; Allah-
diyen adlı muhteşem bir dağ köyüne, 
Kırkoluklar adıyla anılan bir su mucize-
sine, Gölcük Yaylası ve Gölcük Gölü adlı 
bir doğa harikasına götürür. Gitseniz, bu 
yol üzerindeki güzelliklere hayran olur, 
yörenin müdavimleri arasına katılırsınız. 
Dünyanın en ünlü sofraları için ihraç 
edilen, en güzel kirazlar, organik sebzeler, 
kızılcıklar, kestaneler, size eşlik eder bu 
yol boyunda. Yalnızca bu kısa yolculukta 
bile, ülkenize bir kez daha hayran olma-
nız işten bile değil. 

Uygarlığın Adıydı Lidya
 Paranın tarihte ilk kez basılarak kulla-
nıldığı, ilk tiyatro oyununun yazılıp oy-
nandığı, ünlü parfüm ve sanatsal parfüm 
şişeleri ile ilk çağ kadınlarının güzelliğine 
güzellik katan, altın üretim ve işleme-
ciliğinde en önemli merkez Sardes’e 
geldik nihayet. Tarihi “Kral Yolu”nun 
başlangıcı, ilk çağın parlak yıldızı, Karun 
(Krezüs)’un efsane başşehri Sardes, ayak-
ta kalmış eserleri ile insanı büyülüyor. 
Yanı başında akan Sart yani Paktolos Çayı 
ve altın üretimine ilişkin yarı mitolojik 
hikâyeler, üç bin yıl öncesine götürüyor 
insanı. 

 Altının ve zenginliğin merkezi Sardes; 
Gymnasium, Artemis Tapınağı, hamamı 
ve diğer kent parçaları ile hâlâ soluk alıp 
veriyor. Bölgede sürdürülen kazılar so-
nucunda, en az Efes kadar heyecan verici 
bir güzelliğin toprak altından gün ışığına 
çıkarılmayı beklediğini biliyoruz. Turizm 
adına Sardes’i tanımayı ve tanıtmayı en 
zevkli görevimiz sayıyoruz.
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Sart Antik Kenti

 Lidya devletinin başkenti olan 
Sardes antik kentinin kalıntıları Sart 
kasabasındadır. Sart ve yöresinin 5 bin 
yılı aşkın bir süredir çeşitli yerleşim-
lere sahne olduğu, Roma ve Bizans 
dönemlerinde de önemli bir yerleşim 
merkezi olduğu kazı çalışmalarından 
anlaşılmaktadır. Sardes kenti, tarım, 
hayvancılık, ticaret ve Paktolos (Sart) 
çayında yapılan altın madenciliği 
sayesinde zengin bir kent olmuştu. 
M.Ö. 7. yüzyıldan başlayarak M.S.7. 
yüzyıl erken Bizans dönemine kadar 
süren 14 yüzyıl boyunca Sardes gerek 
ulaşım, gerekse idari ve ticari bakım-
dan önemli bir kent olma özelliğini 

korumuştur. İncil’in vahiy bölümünde, 
Hristiyanlığın batıya yayılmasında 
önemli rol oynayan Batı Anadolu’daki 
yedi kiliseden biri olarak anılan Sardes, 
dini açıdan da ayrı bir öneme sahiptir.

Sardes Gymnasium Hamam, Sinagog 
kompleksi hava fotoğrafı

 Lidya’nın efsanevi bir boyuta ulaşan 
ve ilk çağ yazarlarınca hayranlıkla anla-
tılan muhteşem zenginliğinin kaynağı 
altın madenciliğiydi. Lidya’lılar MÖ. 
7 yy’da başkentleri Sardes’in içinden 
geçen Paktalos (Sart) çayının alüvyon 
yataklarındaki altın birikimlerini tespit 
edip işletmeye başladılar. Kral Gyges 
elde edilen doğal altın-gümüş alaşımı-
nın (elektron) devlet arması ile dam-
galanan paraların basımında kullandı. 
MÖ. 5.yy’da, Lidya’nın en ünlü ve son 
kralı  Kroisos döneminde Sardes’te 
Anadolu’nun bilinen en eski altın 
rafinerisi kuruldu. Burada elektron, 
altın ve gümüşe ayrıştırılıp bu değerli 
madenler saflaştırıldı. Kroisos tarihin 

ilk ayar ve ağırlıkları devlet damgası ile 
garantilenmiş altın ve gümüş paraları 
bastırdı. Dönemin ağırlık birimi olan 
stater’in alt birimlerinde basılan bu 
paralar ekonomide devrim yaratıp 
Lidya’nın zenginlik ve ününü daha  da 
arttırdı.  

M.Ö. 6 Elektrum  
(doğal altın-gümüş karışımı) Lidya parası  

Lidya Krallığı Tarihin İlk Paralarını Bastı
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Artemis Tapınağı (Salihli)

 Paktolos (Sart çayı) vadisinde yer 
alan Artemis Tapınağı, İon tarzın-
daki en büyük mabetlerden biridir. 
Başlangıçta sadece Artemis’e ibadet 
edildiği anlaşılan tapınak, daha 
sonra doğu kısmı Zeus’a, batı kısmı 
Artemis’e ait olmak üzere ikiye ayrıl-
mıştı. M.Ö. 4.  yüzyılda yapılmış olan 

mabet, M.S. 17 yılındaki depremde 
ve 3. yüzyıldaki sel baskınında hasar 
görmüş, daha sonra Romalılar tara-
fından onarılmıştır. Mabedin arka 
kısmında M.S. 400 yıllarına tarihle-
nen küçük bir kilise, batı tarafında 
ise M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen bir 
sunak bulunmaktadır.
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 Sardes, aynı zamanda dinsel turizm 
yönüyle de çok değerli bir konumda. 
Hristiyanlığın Batı Anadolu’da kurduğu, 
İncil’de adı geçen ilk yedi kiliseden biri 
Sardes’te. Antik çağın en büyük sinago-
gunun da burada bulunduğunu düşünü-
lürse, Sardes’in Hristiyanlık ve Musevilik 
için ne kadar önemli bir merkez olduğu 
ortaya çıkıyor. Bir de ürpertici görü-
nümleri ile dümdüz ovanın ortasında 

yükselen kral mezarları var. Ana yolun 
sol tarafında, ovada, Salihli-Gölmarmara 
yolu çevresinde piramit benzeri yük-
seltiler zamana mühür vuruyor adeta. 
Bunlar Bintepeler mevkiindeki Lidya 
Kral Mezarları. Lidya’nın ünlü kralları, 
artık doğanın bir parçası haline gelmiş 
bu anıt mezarlar içinde uyuyorlar. Biz bu 
anıtsal yapılara “Anadolu’nun Piramitleri” 
diyoruz.

Sardes Gymnasium

Hamam ve sinagog kompleksi Paleastra
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Bin Tepeler (Kral Mezarları)

 Gölmarmara, antik kaynaklarda Gigeia Gölü adıy-
la geçer. Atalar Gölü diye çevrilebilecek bu ismin, 
Tümülüslerin bu çevreye yapılmasının nedenini de 
açıkladığı düşünülür. Son arkeolojik araştırmalarda 
gölün yakının-
da muhtemelen 
Lydialıların ata-
ları olan Meon-
lara ait büyük 
bir Orta Bronz 
Çağı kale şehri-
nin bulunması 
bu tezi doğrular 
niteliktedir. 
Yığma tepe 
mezarların en 
büyük iki tanesi 
Lydia Kralla-
rı Alyettes ve 
Giges’in mezar 
anıtlarıdır. Bölgeye yayılan ve sayıları 90’ı bulan 
diğer Tümülüsler Lydia elit sınıfına aittir. Tümülüs-
lerin hemen hepsi ilk ve orta çağlarda soyulmuştur. 
Mısır’daki piramitlerden sonra dünyadaki en gör-
kemli kral mezarları olarak bilinmektedir.
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Termal Kaynaklar

 Şifalı sular bakımından zengin bir 
bölgede bulunan Manisa, termal kay-
naklar açısından da şanslı illerimizden 
biridir. Bazılarının yakınlarında bulu-
nan hamam kalıntılarından, bunların 
antik dönemden beri kullanıldığı anla-

şılmaktadır.  Salihli Kurşunlu Kaplıcala-
rı, Salihli Sart Kaplıcaları, Turgutlu Ur-
ganlı kaplıcaları, Kula Emir Kaplıcaları, 
Demirci Saraycık Kaplıcaları, Demirci 
Hisar Kaplıcaları ve Soma Menteşe Kap-
lıcaları önemli termal merkezleridir.

 Sardes’i geçince, sağ tarafta Bozdağlar’a 
sokulmuş bir vadi karşılıyor bizi. Termal 
suların çıktığı bu vadi, ilkçağdan itibaren 
eğlenme dinlenme ve şifa bulma amacıyla 
kullanılmış. 

 Lidya’nın sayfiyesi de diyebileceğimiz 
bu hoş ve değerli alana insanların ilgisi 
bugün de yoğun bir biçimde sürüyor. Ter-
mal sağlık turizmi için tüm özellikleri ile 
mükemmel bir ortam sunuyor Kurşunlu. 
Yapılan ve yapılacak olan turistik konak-
lama ve sağlık tesisleri ile bu vadi Salihli 
ve bölge için çok değerli bir kaynak. Lydi-
alı madenciler M.Ö. 7. yüzyılda Sart Çayı 

yataklarında altın çıkarmaya başlamış-
lardı. M.Ö. 6. yüzyılda Lydia Kralı Cresus 
döneminde kurulan rafineride saf altın 
ve saf gümüş elde edildi. Bugün Salihli’de 
kent meydanını süsleyen Lydialı altın 
ustası heykeli o günlerin anısını yaşatıyor.

 Bölgedeki termal kaynaklar çok yönlü 
kullanım potansiyeli ile Salihli’nin gelece-
ği için önemli yatırım fırsatları sunuyor. 
İlçede uygulamaya başlanan jeotermal 
kentsel ısıtma projesi, termal sularla ısıtı-
lan dev seralar, enerji üretimi için yapılan 
termal sondajlar, bu kaynakların Salihli 
için önemini ortaya koyuyor. 

Kurşunlu Çayı Kurşunlu Kaplıcası

Sağlık ve Gençlik Vadisi  Kurşunlu
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 Yıl boyu sıralanan odun köftesi 
yapılan tesisler ve yolun ardındaki 
tepelere doğru kiraz bahçeleri, ovada 
sebze bahçeleri, fidanlıklar ve üzüm 
bağları… Salihli ovayı teriyle sulayan 
bir ilçe. Odun Köftesi ve Salihli Kirazı 
şimdiden marka değer olarak belge-
lemiş varlıklarını. Yolların kavşağın-
daki Salihli, modern bir yerleşim yeri 
olarak karşılıyor bizi. İlçe, coğrafi 
özellikleri ve konumuyla, üzerinde 
kurulacak her türden gelecek hayalini 

gerçekleştirmeye hazır. Çarşı ve pazarı 
çok hareketli olan Salihli, ekonomik 
yönden ciddi bir bölgesel çekim mer-
kezi. Kula, Demirci, Alaşehir arasında 
bir odak noktası.  

 Sağda ovanın orta yerinde, uslu bir 
su kütlesi uykudadır adeta; adı Mar-
mara Gölü. Bu göl, tarihten bize selam 
getiriyor, ovaya da bereket sunuyor. 
Sazanlar, göçmen kuşlar burada, huzur 
içinde yaşıyor kendi hikâyelerini. 

Salihli kirazı

Salihli çarşıSalihli Lidyalı altın madencisi heykeli

Salihli odun köfte
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Çömlekçilik ve Gökeyüp Güveçleri

 Çömlekçilik, Anadolu’da çok eskiden beri yapıla gelmiş el 
sanatlarından biridir. Çamur, kolaylıkla elde edilen hammad-
delerin en eski, kullanışlı olanıdır. Yumuşakken kırılmadan 
biçimlendirilebilir.

 Çömleklerin elle yapımında uygulanan temel yöntemler çim-
dik, fitil, levha, modeldir. Özlü çamurdan elle veya çömlekçi 
çarkından geçirilerek çeşitli ölçülerdeki kalıplara dökülüp form 
kazandırılmaktadır. Fırınlarda pişirilerek, sırlanan veya sırlan-
madan yapılan toprak çanak, çömlek, testi, vazo, küp vb. yapma 
sanatı olarak tanımlanabilir.

 Anadolu’da üretilen çömlekler genellikle sulandırılmış 
çamurla sırlanmakta, çömlekler açık ateşte pişirilmektedir. Gü-
nümüzde fonksiyonel olarak yapısı kaybolmaya başlayan ancak 
kullanım alanlarında değerlendirilen çömlekçilik sanatı birkaç 
yörede az sayıda ustasıyla devam etmektedir.
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 Göl kıyısındaki Tekelioğlu Köyü 
ise yeni bir turizm türünün ipuçları-
nı veriyor. Organik tarımın parçası 
olmak ve üreterek tatil yapmak. Bol 
yıldızlı gökyüzünün altında masal-
sı Lidya geceleri yaşamak. Tarha-
na ovmak, erişte kesmek, pekmez 
kaynatmak ve bir sazın sesinden 
yöre türkülerine eşlik etmek… Kırsal 
turizme öncülük ediyor bu köyümüz. 
Bu tecrübenin vereceği sonuç ve 
cesaret diğer ilçelerimize de örnek 
oluyor. Gökeyüp Kasabası’nda güveç 
dediğimiz çeşitli yemek kapları üre-

tiliyor. Güveç, binlerce yıllık üretim 
geleneği ile insanlığın gelişiminde 
önemli bir aşamayı da temsil ediyor. 
Birkaç bin yıldan bu yana kullanıldığı 
bilinen Gökeyüp güveçleri, geçmişi 
geleceğe bağlayan turistik değerleri-
miz arasında yer alıyor. Ülkemizin 
en uzun soluklu edebiyat etkinliği 
olarak 1985 yılından bu yana aralıksız 
gerçekleştirilen “Salihli Şiir İkindile-
ri” de ilçeyi sanat ve kültür alanında 
yüceltiyor. 2012 yılında 47’ncisi ya-
şanan bu coşkulu şiir şöleni alanında 
ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Adala Kanyonu
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 Ötede, Demirci yolu üzerinde, 
kuzeydoğuya yani dağlara doğru 
yönelince Demirköprü Barajı yor-
gun bir “merhaba” diyor bize. 50 
yaşını geçmiş bu baraj, döneminin 
gurur abidesi. Gediz Ovası’nı seller-

den kurtaran, ovayı cennet yeşili bir 
verimlilik denizine çeviren ve bir de 
karanlıklar içindeki bölgeye elektrik 
veren hep Demirköprü Barajı idi. Böl-
gedeki ilk yaygın sanayileşme çabaları 
Demirköprü Barajı ile başlamıştı.  

Gediz’in Altın Gerdanlığı Demirköprü Barajı

Demirköprü Barajı

Demirköprü Barajı

 Demirköprü Barajı, Manisa ilinde, Gediz Nehri üzerinde, sulama, taşkın kontro-
lü ve enerji üretimi amacıyla 1954 - 1960 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. 
Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 4 milyon 300 bin metreküp, 
akarsu yatağından yüksekliği 74 metredir. Normal su kotunda göl hacmi 1 mil-
yon 320 bin hektometreküp, normal su kotunda gölalanı 47,66 kilometrekaredir. 
69 MW güç kapasitesindeki HES (hidroelektrik santrali) yılda 193 GWH elektrik 
enerjisi üretimi sağlamakta, baraj 99 bin 220 hektarlık bir alana sulama hizmeti 
vermektedir.
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Gediz’in bu altın gerdanlığı, piknik, 
kamp, su sporları  ve balık avcılığı 
için sizleri bekliyor. Oralara kadar 
gitmişken, Gediz üzerindeki Adala 
Kanyonu’nu görmemek, Kız Köprüsü 
üzerinden geçmemek ve mevsimiyse 
Adala Şeftalisi’nin tadına bakmamak 
da olmaz. Bizden söylemesi… 

İş, Ekmek, Üretim: Salihli 
Organize Sanayi Bölgesi
 Bizi üzüm bağları ve Sardes’le kar-
şılayan Salihli, şimdi Organize Sanayi 
Bölgesinin tüten bacaları ile uğurluyor. 
Ovanın ürünlerini işleyerek katma değer 
yaratan, insanlarına iş ekmek ve gelecek 
ümidi veren bölge, Salihli’nin geleceğini 

temsil ediyor. Giderek, gıda sanayii ala-
nında ihtisas bölgesi olma yoluna ilerle-
yen Salihli OSB, yabancı yatırımcıların da 
ilk tercihleri arasında yer alıyor. Tarım, 
sanayi ve turizm, Salihli’yi 21. yüzyıla 
uçuracak kanatlardır diyebiliriz.

Yolların Barıştığı Yer
 Salihli, yolların barıştığı ve sonra her 
birinin başka diyarlara uzandığı, gü-
zel bir merkezdir. Bir yol, Demirköprü 
Barajı üzerinden dağlara, Köprübaşı 
ve Demirci’ye doğru gidiyor. Bir yol, 
Gölmarmara üzerinden göl manzarası 
eşliğinde Akhisar’a ulaştırıyor sizi. Bir 
başka yol, üzüm diyarı Alaşehir ve Sarı-
göl üzerinden Denizli’ye bağlanıyor. Ana 

Bölgenin kuruluş tarihi : 1998
Bölgenin toplam alanı : 250 Ha.
I. Kısım alanı : 115 Ha.
Iı. Kısım alanı : 135 Ha.
Tesis sayısı : 49
Tesis faaliyeti : 
Faal tesis sayısı : 32
Gayrı faal tesis sayısı : 7
Yapım aşamasında tesis sayısı : 6
Proje aşamasında tesis sayısı : 5
Toplam : 50
Dış ticaret hacmi($) : 33.443.349
İhracat(2010)($) : 31.928.109
İthalat(2010)($) : 1.515.240
Arıtma tesisi : 4.000 m3/gün makine montajı aşamasında
Enerji santralleri : _
Toplam çalışan sayısı : 1.700-2.200
Arazi m2 fiyatı : 6 TL

- Salihli OSB 2.Etap çalışmaları hali-hazır harita çalışmaları onaylanmıştır. Kamulaştırma ve 
altyapı çalışmaları 2012 yılında da devam edecektir.
- Salihli OSB’de enerji üretimi yoktur. OSB dağıtım lisansına sahiptir. Demirköprü HES’ten 
ENH çekilmiştir. Mevcut hattın enerji taşıma kapasitesi 50 MVA’ dır.

4- SALİHLİ OSB
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Salihli OSB

Tekelioğlu Köyü

yol ise İzmir-Ankara yolu. Yakın gelecek-
te aynı güzergâhta yüksek hızlı trenler de 
çalışacak. İnsan, bu güzel ilçelerin parlak 
geleceğini hayal etmekte zorlanıyor. Yollar 
bir ülkenin kan damarlarıdır diye boşuna 
söylenmemiş. Yol varlık demek, uygarlık 
demek, zenginlik ve hayat demek…

Tekelioğlu Köyü’nde Kırsal Turizm

 Tekelioğlu köyü, Marmara Gölü kı-
yısında bulunan balıkçılık ve çiftçilikle 
geçimini sağlayan yerel halkın son 
yıllarda organik tarım ürünleri üreti-
mi ve doğal güzelliği ve antik Sardis 
kentinin kral mezarları ile yurt içi ve 
yurt dışındaki turistlerin de ilgisini 
çeken ve ziyaret edilen bir köyümüz-
dür.Manisa ili Salihli ilçesi Tekelioğlu 
Köyü ülkemizdeki örnek eko köyler 
içerisinde yer almaktadır.Bu köyde 20 
yıl önce özel firma tarafından başlatı-
lan organik tarım yetiştiriciliği  çiftçi-
ler arasında giderek yaygınlaşmıştır.

Fransa ve Almanya gibi  ülkelerden 
köye bir –iki hafta süreyle yatılı turist 
grupları gelmekte,  hem köyü hem de 
bölgedeki tarihi eserleri ziyaret et-
mektedirler.Özellikle  köy civarındaki 
Lidya krallarına ait 90 civarında kral 
mezarları (Tümülüsler), 30 km me-
safedeki Lidya uygarlığına ait Sardes 
Antik kenti ile Kurşunlu ve Çamur 
jeotermal kaynak sularında bulunan 
sağlık turizm tesislerinin Tekelioğlu 
köyüne yakın olması,Marmara Gölün-
de Kırsal Turizmin geliştirilmesinin 
isabetli olacağını göstermektedir.
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	 Gölmarmara,	Ege	Bölgesi’nin	kuzey-
batı	kesiminde	yer	almaktadır.	Batısında	
Saruhanlı	ve	Manisa,	kuzeyinde	Akhisar	
ve	Gördes,	güneydoğusunda	Salihli,	
güneybatısında	Ahmetli	ve	Turgutlu	ile	
sınırlanmıştır.	

	 Gölmarmara	sınırları	içerisinde	ilçenin	
tarihini	belirleyecek	herhangi	bir	kalın-
tıya	rastlanmamıştır.	Evliya	Çelebi	Batı	
Anadolu	seyahatinde	eski	adı	Marmara	
olan	ilçeye	de	uğramış	ve	Marmara’nın	
11	köyü,	bin	200	evi	olan	bir	kasaba	
olduğunu	belirtmiştir.		Marmara	1628	yı-
lından	itibaren	Manisa’ya	bağlı	olarak	gö-
rülmektedir.	1987	yılında	ilçe	olan	Mar-
mara,	şimdiki	ismi	olan	Gölmarmara’yı	
çok	yakınındaki	göl	ve	mermer	ocakların-
dan	almıştır.	Bir	süre	Gölmermere	olarak	
anılan	ilçenin	ismi	daha	sonra	dile	daha	
kolay	geldiği	için	Gölmarmara	olmuştur.		
Düzlük	bir	alanda	yer	alan	ilçe	verimli	

topraklara	sahiptir.	Sanayi	ürünleri	ve	
bütün	tarla	bitkilerinin	yetiştirilmesine	
elverişli	olan	Gölmarmara’nın	ekonomisi	
tarıma	dayalıdır.	Pamuk,	üzüm,	kavun,	
karpuz,	lahana,	mısır,	zeytin	ve	her	türlü	
sebze	halkın	geçim	kaynağını	oluşturmak-
tadır.		

	 İlçe	merkezine	12	kilometre	uzaklıkta	
Marmara	Gölü	bulunmaktadır.	Marmara	
Gölü,	Gölmarmara	ile	Salihli	arasındadır.	
Doğal	bir	set	gölü	olmasına	rağmen	yapay	
kanallar	vasıtasıyla	baraj	gölü	fonksiyonu	
kazanmıştır.	Göle	bağlanan	bu	kanallar	
kış	aylarında	önemli	miktarda	suyun	
depolanmasını	sağlarken,	tarım	alanlarına	
yönelmiş	olan	kanallar	da	yaz	aylarında	
sulamaya	katılmaktadır.	Göl	çevresinde	
200’	yakın	kuş	çeşidi	bulunmaktadır.	
Gölde	ayrıca	sazan	balığı	üretimi	yapıl-
maktadır.	Marmara	Gölü	ve	çevresi	sulak	
alan	olarak	korumaya	alınmıştır.
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Marmara Gölü

 Marmara Gölü, Ege Bölgesinde Ma-
nisa iline 78 km, Salihli ilçesine16 km 
uzaklıkta bulunmaktadır. 1932-1953 
yılları arasında su ürünleri üretiminin 
korunması ile artırılması, sulama suyu 
sağlanması ve taşkın koruma amaçlı 
düzenleme çalışmaları sonucunda, re-
zervuar haline getirilmiş, doğal bir göl-
dür. Göl, Salihli ile Gölmarmara ilçeleri 
sınırları içerisindedir. Ege Bölgesinde 
bulunan Marmara Gölü , su kuşları 
için uygun biyotoplar (sazlık, bataklık, 
adacık, kamışlar gibi değişik ortamlar) 
sunması dolayısıyla çok sayıda yerli kuş 
türü barındırmakta ve ayrıca göç yolu 
üzerinde göçmen türlerin de önemli bir 
kışlama ve kuluçka alanıdır.  Marmara 
Gölünde Su Kuşları Faunası  konusun-
da araştırma yapılmış olup, araştırma  
sahasında yaşadıkları belirlenen 15 

takımdan 40 familyaya ait 101 kuş türü 
bulunmuştur.Türkiye genelinde 421 kuş 
türünün bulunduğu bilinmekte olup, 
Marmara Gölünün oldukça zengin 
bir kuş faunasına sahip olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Yörede kuluçkaya yatan 
kuşlar; tepeli batağan, kuğu, angıt, pas-
baş, dalağan, uzunbacak, yılankartalı, 
kızılbacak , mahmuzlu kızkuşudur. Göl 
ve çevresi kışın su kuşları için önemli 
bir bölgedir. Kutan, karaboyunlu bata-
ğan, karabatak, çamurcun, bozdalağan, 
sakarmeke yöredeki önemli örnekle-
ridir. Deniz kartalı da kışı bu yörede 
geçirmektedir. 101 kuş türünden 39 
tanesinin yerli kuş olduğu, 38 tanesinin 
yaz göçmeni, 17 tanesinin kış göçmeni, 
5 tanesinin transit geçen türlerden ol-
duğu tespit edilmiş,. 2 türün ise tespiti 
yapılamamıştır.
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Gölü ve Kavun Karpuz 
Cenneti Gölmarmara’yı 
Selamlayıp Dönmek
 Marmara Gölü ve göl kıyısındaki 
ilçemiz Gölmarmara, Akhisar-Salihli 
yolu üzerinde bulunuyor. İlkçağlarda 
adı Gyges Gölü olan Marmara Gölü ve 
ilçenin tarihi Lidya’ya kadar uzanıyor. 
Lidya’nın altın başşehri Sardes için bu 
bölgenin mermer yataklarının kullanıldı-
ğını biliyoruz. 

 İlçe, Manisa’nın kavun karpuz amba-
rıdır adeta. Her yıl bu iki ürün odağın-

da artık geleneksel hale gelen şenlikler 
yapılıyor. İlçe yakınındaki Akpınar 
Mesire Yeri, çok uzaklardan gelmeyi 
hak edecek kadar güzel, doğal ve huzur 
verici. Marmara Gölü’nün ünlü sazan 
balıkları ilçeyi ziyaret edenlere sunulu-
yor. Kaynak suları ile de bir su cenneti 
olan ilçe merkezinde, Osmanlı Padişahı 
III. Mehmet’in, sütannesi Halime Hatun 
adına yaptırdığı “Halime Hatun Camisi 
ve Külliyesi” değerli bir tarih ve kültür 
hazinemizdir. Çalışkan ve üretken ilçe-
miz Gölmarmara ve Marmara Gölü’nü 
ardımızda bırakıp, yönümüzü Bakırçay’a 
doğru çeviriyoruz.

Halime Hatun Camisi ve Külliyesi (Gölmarmara)

 1566 yılında Manisa’da doğmuş 
olan, Sultan III. Murad’ın oğlu Şehzade 
Mehmet, 1584 yılından, III. Mehmet 
olarak tahta çıktığı 1595 yılına kadar 
Manisa’da sancakbeyi olarak görev 
yapmıştır. Dadısı ve sütannesi Halime 
Hatun adına Gölmarmara’da yaptırmış 
olduğu külliye, cami, medrese ve ima-
retten oluşmaktadır. 17. yüzyıl sonla-
rında külliyeye gelir sağlamak amacıyla 
bir de çifte hamam ilave edilmiştir.  
İyi korunmuş bir biçimde günümü-
ze ulaşan cami, Şahuban Camisi’ne 
benzemekle birlikte daha gösterişli bir 
yapıdır. Taş ve tuğladan yapılmış, kare 
planlı ve yüksek pandantif kubbelidir. 
Kadınlar mahfili tavanının altın yaldızlı 
kalem işleri ve bir göbekte süslendiği, 

yarım kemer biçiminde duvara dayalı 
minberinin iki renkli mermerden yapıl-
dığı görülmektedir.

Halime Hatun Camisi
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	 Alaşehir,	Ege	Bölgesi’nde	Bozdağlar’ın	ku-
zeye	bakan	yönünde	üç	tepeler	üstüne	kurul-
muştur.	Batısında	Salihli,	doğusunda	Sarıgöl	ve	
Eşme,		güneyinde	Nazilli	ve	Kuyucak,	kuzeyin-
de	ise	Kula	yer	almaktadır.	Deniz	seviyesinden	
yüksekliği	189	metre	olan	Alaşehir’in	Manisa	
merkeze	uzaklığı	110	kilometredir.

	 Alaşehir	M.Ö.	150-138	yılları	arasında	Ber-
gama	Kralının	kardeşi	II.	Attalos	Philadelphos	
tarafından	kurulmuştur.	Bu	nedenle	yerleşim	
biriminin	ilk	adı	“Kardeşseverlik” anlamındaki 
Philadelphia’dır.	Bergama	Krallığı	döneminde-
ki	önemini	Romalılar	döneminde	de	koruyan	
Philedelphia,,Romalıların	Anadolu’daki	en	
önemli	merkezlerinden	biri	olmuştur.	Romalılar	
döneminde	daha	da	gelişen	Philedelphia	M.S.	
40	yıllarında	Hıristiyanlığı	kabul	etmiştir..Bu	ta-
rihten	itibaren	dini	açıdan	da	önem	kazanmaya	
başlamıştır.	Hıristiyanlığın	teşkilatlanıp,	yayılma	
çalışmalarının	sürdürüldüğü	ilk	yedi	kentten	biri	
olarak	ün	yapmıştır.	Philedelphia	adı,	günümüz-
de	özellikle	bu	bakımdan	hatırlanır.	Philedelp-
hia,	Bizans’ın	da	önemli	bir	askeri	üssü	olmuş	
ve	bu	yüzden	birçok	saldırıya	maruz	kalmıştır.	
Fakat	şehri	çevreleyen	sağlam	surlar	savunma-

da	önemli	bir	etken	olmuştur.	Bu	dönemlere	ait	
birçok	tarihi	eserler	bulunmakta;	ancak	bölge-
nin	birinci	derecede	deprem	kuşağında	olması	
nedeniyle	birçok	eser	zaman	içinde	yıkılmış	ve	
toprak	altında	kalmıştır.

	 Tarih	boyunca	Bizanslılar	ile	Türkler	
arasında	el	değiştirme	ile	sonuçlanan	savaşlar	
sonucunda	Alaşehir	1389	yılında	Yıldırım	Ba-
yezıd	tarafından	kesin	olarak	Türk	topraklarına	
katılmıştır.	O	tarihte	Yıldırım	Bayezıd	Han	yük-
sek	bir	tepeden	şehre	bakarak	ne	“Ala	Şehir”	
diyerek	İlçenin	Türkçe	isim	babalığını	yapmıştır.		

	 Cumhuriyetin	İlanına	kadar	Aydın	İli	Manisa	
Sancağına	bağlı	olan	Alaşehir	Manisa’nın	il	ol-
ması	ile	buraya	bağlanmıştır.	24	Haziran	1920	
tarihinde	Yunanlıların	işgaline	uğramış,	5	Eylül	
1922	tarihinde	işgalden	kurtarılmıştır.	

	 Türkiye’nin	en	verimli	ovalarından	birine	
sahip	olan	ilçenin	ekonomisi	tarım,	hayvancılık,	
sanayiye	dayalıdır.	Yetiştirilen	başlıca	tarım-
sal	ürünler,	üzüm	başta	olmak	üzere,	tütün,	
pamuk,	tahıl,	armut	ve	zeytindir.	Sultaniye	
üzümünün	yetiştiği	nadir	bölgelerden	biridir.
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 Bir koşu Alaşehir ve Sarıgöl’ümüzü 
de gezip dönelim dilerseniz. Şimdilerde 
bölünmüş yol olarak yeniden yapılan Sa-
lihli-Alaşehir-Denizli yolu üzerinden kısa 
bir yolculukla Alaşehir’e varıyoruz. Bizim 
tarihimizde adına Uluşehir dediğimiz 
bu varlıklı ve güzel ilçe, ilk çağlarda 
Philadelphia adıyla tanınmıştır. Hris-
tiyanlığın Batı Anadolu’da kurduğu 
ve İncil’de adı geçen ilk yedi kiliseden 
biri de Alaşehir’dedir. St. Jean Kilisesi 
başta olmak üzere, o döneme ait tarihi 

St. Jean Kilisesi (Alaşehir)

Alaşehir Şeyh Sinan Cami

 Alaşehir’in üzerine kuru-
lu olduğu antik Philadelphia 
Kenti’nin akropolü durumun-
da olan Toptepe düzlüğündeki 
tapınak kalıntıları, Toptepe’nin 
kuzey eteklerinde erken roma 
dönemi tiyatro kalıntıları, Bizans 
döneminde yapılmış olan surlar 
doğu kapısı ve M.S. VI. yüzyıla ait 
St. Jean kilisesi en önemli eserler-
dir. Havarilerden Ioannes adına 
yapılan, Ege Bölgesi’ndeki Hristi-
yanlığın ilk çağlarına ait yedi kili-
seden biri olan St. Jean Kilisesi’ne 
ait ayaklardan üç tanesi sağlam 
durumdadır. Payelerin yüksekliği, 
kalınlığı ve kemerlere bağlanışı, 
vaktiyle görkemli bir yapı olduğu 
izlenimini vermektedir.

Mahmut Fakih oğlu Şeyh Sinan 
tarafından yaptırılmıştır. Çok
kubbeli cami tipinde inşa 
edilmiştir. İç mekandaki oriji-
nal kalem işleri ile mihrap ve 
minberi, döneminin Osmanlı 
sanatkârane örnekleri arasın-
dadır. Önünde şadırvanı olan 
caminin zaviye ve kütüphanesi 
yangınla tahrip olmuştur. Av-
lusunda bulunan Şeyh Sinan’ın 
kendi adına yaptırmış olduğu 
türbe, mevcut kitabeye göre 
1465 yılında yapılmıştır
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eserlerin bir kısmı halen ayaktadır. 
Bergama’dan başlayıp, Denizli üze-
rinden geçerek Antalya’da sonlanan 
“Turizm Yolu” üzerindeki Alaşehir, 
inanç turizmi alanında önemli bir 
potansiyel taşımaktadır. Çoğu antik 
dönem eserimizde olduğu gibi burada 
da yeni kazılar, restorasyon çalışmaları 
ve tanıtım yapılması gerekmektedir. 
Doğanın bu bölgeye armağan ettiği 
Sultaniye üzümün en yoğun ve ka-
liteli üretildiği yer Sarıgöl ile birlikte 

Alaşehir ilçemizdir. Buralarda bağcılık 
ve üzüm yetiştiriciliği, ürüne marka 
olacak kadar başarıyla sürdürülmek-
tedir. Son yıllarda yaş sofralık üzüm 
olarak gerçekleştirilen ihracat, bölge 
ekonomisini adeta bir başka boyuta 
taşımıştır. Alaşehir, kurulan Güm-
rük Müdürlüğü, yeni tarımsal tahlil 
laboratuvarları, dış ticaret şirketleri 
sayesinde, yaş sebze ve meyve ihracatı 
konusunda Ege Bölgesi’nin en iddialı 
merkezlerinden biri haline gelmiştir.

St. Jean Kilisesi
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Çekirdeksiz üzüm
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Sultaniye Üzümü

 Ağız tatlandıran, enerji veren Ege 
Bölgesi’nin dünyaca ünlü sultaniye 
üzümü günümüzde Manisa ile özdeş-
leşmiş bir üründür.  Manisa sultani 
üzümü ilimizle adı anılır. Sultanların 

üzümüdür. 220 bin ton çekirdeksiz 
kuru üzüm üretimi Türkiye’nin yüzde 
85’ini karşılar. Üretimde birincidir. Ge-
leneksel bağ bozumu şenlikleri her yıl 
yapılır.

Üzüm serme Üzüm asma
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	 Manisa	ilinin	güneydoğu	ucunda	yer	
alan	Sarıgöl,	batıda	Kula	ilçesi,	kuzeydo-
ğuda	Uşak,	doğuda	Denizli	ve	Güneyde	
Aydın	illeri	ile	komşudur.

	 Ege	Bölgesi’nin	en	eski	yerleşim	
yerlerinden	biri	olan	Sarıgöl’de	tarihi	
kalıntılar	ve	kitabeler	ilçenin	Lidyalılar	
ve	İyonluların	egemenliğinde	kaldığını	
göstermektedir.	Smyrna	(İzmir),	Mag-
nesia	(Manisa),	Sardes	(Sard),	Fiedelfia	
(Alaşehir)	ve	Hierapolis’e	(Pamukkale)
ulaşan	Kral	Yolu’nun	Sarıgöl’den	
geçmiş,	Sarıgöl	bu	yol	üzerinde	üçüncü	
konaklama	yeri	olarak	kullanılmıştır.	
2.yüzyılın	sonlarına	doğru	başkenti	Sart	
olan	Lidyalıların	egemenliğine	girmiştir.	
Daha	sonra	Romalıların	egemenliğine	
geçen	ilçenin	bulunduğu	bölgede,	Roma	
İmparatorluğu’nun	yıkılmasından	sonra	
Bizanslılar	hükümdar	olmuştur.

	 1071	Malazgirt	Savaşı	sonrası	Alaşehir	
ve	Sarıgöl	çevresi,	Selçukluların	yıkıl-
masına	kadar	bağımsız	bir	tekfur	olarak	
kalmıştır.	Yıldırım	Beyazıt’ın	Alaşehir	ve	
çevresini	Osmanlı	topraklarına	katma-
sından	sonra	Sarıgöl	de	Osmanlıların	
hâkimiyetine	geçmiştir.	Uzun	yıllar	
Aydın	sancağına	bağlı	bir	zeamet	beyliği	
olan	Sarıgöl	çevresi	I.Meşrutiyetten	
sonra	Alaşehir	ilçesine	bağlı	bir	köy,	
I.Balkan	Harbinden	sonra	belediye	ol-
muştur.	4	Eylül	1957	de	ilçe	olmuştur.	

	 İlçenin	toprakları	her	çeşit	ürünün	
yetişmesinde	elverişlidir.	En	çok	üzüm	
ve	tütün	yetiştirilmektedir.	Sarıgöl,	
adını	dünyaca	ünlü	sofralık	çekirdeksiz	
Sultaniye	üzümü	ile	duyurmaktadır.	
Arpa-buğday,	elma,	şeftali,	erik,	ceviz,	
badem,	kestane	ve	sofralık	üzüm	yetişti-
rilir.	
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 Yakınlarda, Denizli’ye doğru uzanan 
şirin ilçemiz Sarıgöl yer alır. Gediz hav-
zasındaki en verimli ovaların başlangıç 
noktası olan Sarıgöl,  İlin güney batısında 
en uç ilçemizdir. Bağcılığın zirve yaptığı, 
varlığını Sultaniye üzüme adamış ilçemiz-
dir Sarıgöl. Kimi köylerinde, yerel malze-
me, doğal boyalar ve el emeği ile dokunan 
kilimler, tarihsel özünü önemli ölçüde 
koruyan kültür değerlerimizdendir. Kök 
boya ve özgün desenlerle üretilen Sarıgöl 
kilimleri, kilim sektörü içinde bir marka 
değeridir. İlçe, Alaşehir ile birlikte Ege’nin 
önemli kestane üretim merkezlerinden 
biridir. Sultaniye üzümlerinden yapılan 
pekmezin tadına doyum olmaz. Emcel-
li biberi adıyla ürettiği endemik biber, 
lezzetiyle bölgesel bir şöhrete sahiptir. 
Sözün özü; Bergama-Antalya turizm yolu 
üzerinde mutlaka hatırı sorulacak, gönlü 
alınacak bir ilçemizdir Sarıgöl... Çekirdeksiz üzüm

110



Halılarımız

Sarıgöl İlçesinden bir görünüm
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	 Etrafı	tepelerle	çevrili,	çanak	şeklinde	volkanik	
bir	arazi	üzerinde	kurulmuş	olan	Kula’nın,		ku-
zeyinde	Demirci	ve	Selendi,	güneyinde	Alaşehir,	
doğusunda	Eşme	(Uşak),	batısında	Salihli	ilçeleri	
yer	almaktadır.	Kula	civarındaki	volkanik	bölgeye	
antik	dönemde	Katakekaumene	adı	verilmektedir.	
“Yanık,	yanmış	arazi’’	anlamına	gelen	bu	ifade,	
Amasyalı	Strabon	(İ.Ö.54–İ.S.24),	Vitruvius	
(İ.Ö.	I.	yy.),	Byzantionlu	Stephanos	(6–7	yy.)	ve	
Eusthatios	(12	yy.)	adlı	antik	yazarların	eserlerinde	
görülmektedir.	Katakekaumene’de	kalite	bakımın-
dan	rakiplerinden	hiç	de	geri	kalmayan	şarabının	
üretildiği	bağlar	dışında,	her	taraf	çoraktır.	Ovanın	
yüzü	küllerle	kaplanmıştır.	Dağlık	ve	kayalık	olan	
arazinin	simsiyah	oluşu	buradaki	yangınlara	bağ-
lanmıştır.		Katakekaumene’nin,	güneyde	bu	günkü	
Kula	ve	Esenyazı,	kuzeyde	Gediz	nehri,	batıda	
Gökçeören/Menye	(Maionia)	ve	doğuda	Kollyda	
(İncesu/Gölde)	ile	çevrili	alan	olduğu	ispatlanmış-
tır.	Katakekaumene’deki	Maionia	ve	Kollyda	isimli	
iki	kentin,	Sardes’den	(Sart)	başlayarak,	Pers	(İran)	
devletinin	Suşa	şehrine	giden	dünyanın	ilk	ticaret	
yolu	Kral	yolu	üzerinde	kurulmuş	oldukları	görül-
mektedir.	Diğer	kentler	ise	Thermai	Theseos	(Şe-
hitlioğlu)	,	Tabala	(Güvercinlik),	Satala	(Sandal)	
kentleridir.	Bununla	birlikte	çok	sayıda	antik	köy,	
daha	çok	Gediz	nehrine	yakın	yerlerde	kurulmuş-
lardır.	Bu	köyler	ise	Körez’de	Koresa,	Ayvatlar’da	
Dora,	Hamidiye	civarında	Alkileura,	Dima,	Kerbia	
ve	Axiotta,	Ayazören’de	de	İaza	isimli	yerleşimler	
bulunmaktadır.

Kula,	Anadolu	beylikleri	zamanında	Germiyano-
ğulları	Beyliği’ne	bağlıdır.	Germiyan	beyi	Süley-
man	Şah’ın	kızı	Devlet	Hatun’un	1381	tarihinde	
Osmanlı	padişahı	I.	Murat’ın	oğlu	Yıldırım	Beyazıt	
ile	evlenmesi	sırasında	beyliğe	ait	Kütahya	ve	
civarını	çeyiz	olarak	Osmanlılara	verilir.	Bunun	
sonucunda	Süleyman	Şah,	Kula’ya	çekilerek	bu-
rayı	başkent	yapar.	Süleyman	Şah’ın	ölümünden	
sonra	Osmanlıların	idaresine	giren	Kula,	1402	
yılında	Timur	tarafından	Anadolu	Beyliklerinin	
eski	topraklarının	kendilerine	verilmesi	netice-
sinde	Germiyanoğulları	Beyliği’ne	geçmiş	ise	de	
Germiyanoğlu	Beyi	Yakup	Bey’in	1428	yılında	
ölümünden	sonra,	Osmanlıların	idaresine	yeniden	
geçmiş	ve	Kütahya	ilinin	bir	kazası	olarak	Osmanlı	
idaresine	katılmıştır.
	 1896	yılına	kadar	Kütahya’ya	bağlı	kalmış	ve	
bu	tarihten	sonra	Manisa’ya	bağlanmıştır.	Kula	
ilçesi,	Akdeniz	iklimi	ve	karasal	iklim	arasında	bir	
eşik	niteliğinde	olmasından	dolayı	bitki	örtüsünde	
değişiklikler	göstermektedir.	Bu	nedenle	meyve	ve	
zeytin	gibi	ürünlerin	yetişmesine	müsaittir.	Kula,	
dünyada	üne	sahip	Kula	evlerinin	yanı	sıra,	inanç,	
doğa,	kültür,	sağlık	ve	kent	turizmine	uygun	bir	
ilçedir.			Kula,	Ege	Bölgesi’nin	en	büyük	yerleşim	
birimi	olan	İzmir’e	147	kilometre,	Manisa’ya	118	
kilometre	uzaklıkta	bulunmaktadır,		İzmir	–	Ankara	
(D–300)	Karayolu	üzerinde	yer	almaktadır.	Bölge-
sel	demiryolu	ağında	Manisa,	İzmir’i	Anadolu’ya	
bağlayan	iki	demiryolu	hattı	üzerinde	bir	kavşak	
noktasıdır.	
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Kula’ya Doğru
 Geri dönüp “hedef Kula” diyor, do-
ğuya doğru yolculuğa devam ediyoruz. 
Coğrafya hafiften değişmeye başlıyor. 
Engebeli ve palamut ağaçları ile kaplı 
yer yer taşlık alanlar; susam, nohut, 
haşhaş, tütün ekili parça bölük tarlalar 

eşlik ediyor her iki yandan yolculu-
ğumuza. Dümdüz ve yemyeşil Gediz 
Ovası’na “elveda”; İç Anadolu’ya “mer-
haba” diyoruz Kula’ya doğru. Gediz 
Nehri de, kaynağı olan Murat Dağı’na 
doğru yolculuğumuza eşlik etmeyi 
sürdürüyor.

Kula, volkan  konisi

Kula Volkanları

 Kula volkanizması, Ege Bölgesi’nin 
doğudan batıya uzanan en büyük 
tektonik çukurlarından “Gediz Olu-
ğu” üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla 
buradaki ilginç yeryüzü biçimlerinin 
oluşumunda volkanik faaliyetler, 
tektonik hareketler, akarsu ve atmosfer 
olaylarının etkileşimi söz konusudur.
Özellikle Kaplan ve Sandal köyleriyle 
Kula ilçesinin kuzeyinde yer alan vol-
kan konileri ve oluşumlar, dün olmuş-
çasına yeni ve etkileyicidir. Salihli’den 
Demirci’ye uzanan yola girip kuzey-

doğuya doğru yaklaşık 25 kilometre 
gittikten sonra, Demirköprü Baraj 
Gölü’nün kıyısında biri büyük, diğeri 
küçük iki volkan konisinin oluştur-
duğu çok hoş bir görünüm karşınıza 
çıkar. Yöre halkının “Çakallar Tepesi” 
ya da “Divlittepe” dediği büyük ko-
niyle yaklaşık 1 kilometre ötesindeki 
“Küçük Divlit” baraj gölünün mavi 
sularıyla etkileyici bir görünüm oluş-
turur. Yamacında terk edilmiş Çakallar 
köyünün bulunduğu tepe, Kula volka-
nizmasının en geniş oluşumudur.

Kula 12 bin yıl öncelerine tarihlenen lav akıntılarının yakınına ve  Divlit yanardağının eteklerine kurulmuştur.
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 Anadolu’daki son volkanizmanın ya-
şandığı özel ve güzel yer, heyecan coğraf-
yası Kula... Daha en başta, 20-25 bin yıl 
öncesine ait insan ayak izlerinin bütün 
canlılığı ile bugüne taşınması sarsıyor in-
sanı. Salihli, Sindel Köyü sınırları içinde 
ve Demirköprü Barajı kenarında bulunan 
Çakallar Volkanizması’nın püskürttüğü 
küllerle kaplanıp fosilleşen bu izler çok 
nadir buluntular. Hemen yakınlarındaki 
dere yatağına, bir kaya rafının alt kısmı-
na kırmızı aşı boyayla çizilen el figürleri 
ve bir yanardağ resmi, fosilleşmiş ayak 
izleriyle aynı dönemden. 

 Sönmüş volkan konileri, simsiyah taş-
laşmış lav akıntıları ile kaplı geniş alanlar 
ortasından gidiyoruz Kula’ya. 

 Kula’ya varmadan az önce solda 
Tapduk Emre’nin mezarını gösteri-
yor bir levha. Bu ulu mezar, Gökçe-
ören bucağı üzerinden gidilen Emre 
Köyü’nde bulunuyor. Kapısında Yunus 
Emre’nin olduğu belirtilen bir mezar 
daha var. Çok sayıda ziyaretçisi olan 
bu köyün hayranlık uyandıran duvar 
süslemeleriyle bezeli bir de camisi var. 
Carullah Bin Süleyman Cami gezi 
sonrası ana yola geri dönüyoruz. Tepe-
nin üzerinden kıvrılarak inmeye baş-
ladığımızda görünüyor Kula. Zamanın 
adeta yavaşladığı bir Osmanlı kenti 
karşılıyor bizi. Çok sayıda camisi, 
tarihi evleri ve kavak ağaçlarıyla Kula, 
uzaktan bakınca dingin bir heyecan 
veriyor insana. 

Kula 12 bin yıl öncelerine tarihlenen lav akıntılarının yakınına ve  Divlit yanardağının eteklerine kurulmuştur.

Yanık Yöre Katakekaumene  (Kula)
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Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi

 Kula’ya bağlı Emre Köyü’nde 
954 yılına tarihlenen bir çeşme, iki 
hamam kalıntısı ve medrese temeli 
günümüze kadar ulaşabilmiştir. Tab-
duk Emre Türbesi olarak anılan yapı 
mimari unsurlar bakımından Mani-
sa’daki Saruhan Bey türbesi ile büyük 
benzerlikler taşımaktadır. Türbe 

içinde ortadaki Tabduk Emre’ye, 
diğerleri ise aile fertlerine ait olduğu 
söylenen on mezar bulunmaktadır. 
Türbe kapısının hemen önünde, 
taşında balta tasviri bulunan meza-
rın ise Yunus Emre’ye ait olduğuna 
inanılmakta ve her yıl binlerce kişi 
tarafından ziyaret edilmektedir.

Yunus Emre-Tabduk Emre Türbesi
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 Türk kültürünün çok önemli iki 
ismi Tapduk Emre ve Yunus Emre’nin 
türbelerinin bulunduğu Kula’nın 
Emre köyü, 700 yıllık geçmişi ile 
bölgedeki ilk Türk yerleşimlerinden 
birisidir. Her yıl Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinden binlerce kişinin ziyaret 
ettiği güzergahta yer alan Emre kö-
yündeki Carullah Bin Süleyman Cami 
ise köyün en önemli yapıları arasında 
bulunur. Her yanı resimlerle bezeli, 
üç gözlü son cemaat yeri ile kubbeli 
harîmden oluşan bir klasik dönem 
yapısı olan caminin girişi üzerindeki 
kitabeden, Cârullah bin Süleyman 
tarafından 1547-48 tarihinde yaptırıl-

dığı anlaşılır. Cami, ikinci bir kitabeye 
göre ise 1808-1821 yıllarında duvar 
resimleriyle süslenmiş. Resimlerin 
arasındaki Arapça yazıtta 1808 yılında 
Şeyhzade Abdurrahman Efendi 
tarafından Banazlı Mehmet Demli 
adlı bir ustaya yaptırıldığı anlatılıyor. 
Ahşap minber ve mahfili ise çok daha 
sonraları eklenmiş. Caminin içi çok 
çarpıcı renkler ve tamamen el işçili-
ğiyle yapılmış resimlerle süslü. 

Carullah Bin Süleyman Cami

Carullah Bin Süleyman Cami
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 Çarşıya geçiyoruz. İlçenin geçmişin 
izlerini taşıyan canlı bir çarşısı var. Eski 
ustalar, zamana karşı durmanın yorgun-
luğuyla çalışıyorlar. Demirciler, birkaç 
saraç ve semerci, bakırcılar, leblebici-
ler, yok olmaya yüz tutan el sanatları 
ustaları yine de pes etmeden sürdürüyor 
mesleklerini. 

 Sokaklar bizi geçmişe taşıyor. Kula 
Evleri, mimarlık tarihine kaydolmuş 
değerli bir yerleşim dokusu. Bir kısmı 
restore edilerek günümüze kazandırılan 
evler inci gibi ışıldıyor. İşte Zabunlar 
Konağı. Anemon adıyla butik otel olarak 
hizmet veriyor. Bir müze, bir Türk evi 
onarılmış, donatılmış, ziyarete açılmış. 
Kula, bir masal gibi okunmayı, onarıl-
mayı ve tanıtılmayı bekliyor. 

 İlçe, geçmişte en önemli halıcılık 

merkezlerimizden biriymiş. “Kula Ha-
lısı”, hâlâ dünyanın ünlü müzelerinde 
sergilenen ve müzayedelere konu olan 
değerli bir ürün. Yerel lezzetleri tadıp, 
hediyeliklerimizi aldık.  Ahi ahlâkının 
halen hüküm sürdüğü çarşıya, her biri 
sanat eseri hüzünlü evlere, yaren gö-
nüllü Kulalılara elveda deyip Kula’dan 
ayrılıyoruz. 

 Bir süre sonra bir tanıtım levha-
sından, yol üzerindeki Yurtbaşı Köyü 
yakınlarında, Tabala Antik Kenti’nin 
varlığını öğreniyoruz. Soldaki dağ 
yamaçlarında, binlerce genç peri ba-
cası selamlıyor yoldan geçenleri. Su ve 
rüzgâr, zamanın koynunda oynaşarak 
yaratmışlar bu güzellikleri. Bu genç 
oluşumlar, belki binlerce yıl sonra yaşlı 
ve yorgun Kapadokya’nın yerini alacak. 
Hayranlıkla izliyoruz. 

Kula Çarşısı

Zabunlar konağı
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Zabunlar konağı
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Kula Evleri

 Kula, sivil Osmanlı mimarisinin 
özelliklerini taşıyan genellikle 18. 
ve 19. yüzyıl yapısı evleriyle ünlü, 
görülmeye değer açık hava müzesi 
gibidir. Türünün özgün örnekleri-
ni oluşturan dar sokaklar boyunca 
sıralanmış evlerde, ağırlıklı olarak 
ahşap malzeme kullanılmıştır. Daha 
çok iki katlı, cumbalı ve saçakları 
süslemeli olan evlerin hepsinde, 
yüksek duvarlarla sokaktan ayrıl-
mış birer avlu bulunur. Zemin katta 
mutfak, kiler ve ahır gibi mekânlar 
yer alır. Fırın ve tuvalet genelde 
avludadır. Evlerin üst katlarındaki 
odalardan bir ya da iki tanesi başo-
da olarak ayrılmıştır.

Zabunlar Evi İç Görünüm
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Kula Peri Bacaları

 Kula ve çevresi, volkanik özellikli 
jeolojik yapıya sahiptir. Burgaz mevki-
inde Gediz nehrinin üst kısmında ısı 
değişiklikleri, yağmur, rüzgâr ve eroz-
yon etkisiyle oluşmuş, peri bacaları 
görünümlü doğal oluşumlar görülür.  

 Gediz vadisi içinde, pastel tonlarda 
görkemli bir peyzaj oluşturan peri 
bacalarına Kula-Ankara yolu üzerinde 
bulunan Gediz Köprüsü’nden sapılan 
bir yolla ulaşılır. İlçeye uzaklığı 18 
kilometredir.

Kula Peri Bacaları
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Emir Kaplıcaları 
ve Kula Maden Suyu
 Ayrılıp, bir köy yolundan Emir 
Kaplıcaları’na ulaşıyoruz. Söylencelere 
konu olmuş, ünü Roma döneminden bu-
güne süregelen bu kaplıcalar, en azından 
iki bin yıldır şifa dağıtmayı sürdürüyor. 
Maden suyu olarak da şişelenip Kula 
markası ile ülkenin her yanına yollanı-
yor. Kaplıcalar modern bir termal tedavi 
merkezi olmak için, daha pek çok yatı-
rım ve tanıtım bekliyor. Buna değeceğini 
kısa gezimizde görüyoruz. Hiç bozulma-
mış bir coğrafya, sessiz, temiz ve doğal 
bir ortam…

Kula Emir Kaplıcası

Kulanın maden suyu ünlüdür
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Emir Kaplıcaları

 Volkanizmanın bölgeye diğer bir 
armağanı mineral bakımından zengin 
termal kaynaklar ve maden sularıdır. 
Katakekaumene’nin (Yanık ülke) mistik 
coğrafyasında İlkçağ Anadolusu’nun 
önemli kaplıca merkezlerinden biri 
olan Thermal Theseos (Theseos 
Hamamları) ve çevresindeki yerleşim, 
termal tedavi amacıyla kurulup geliş-
miştir. Günümüzde Kula’nın Şehitler 
Köyü sınırları içinde ve Gediz Irmağı 
kenarında yer alan Thermal Theseos’u 
1842 yılında gezen Hamilton, antik ti-

yatronun oturma sıralarının bazıları ve 
sur duvarlarının bir bölümü ile etrafa 
yayılmış bol miktarda mermer yapı 
elemanını gördüğünü yazar. Buradan 
elde edilen kitabelerde termal hamam-
ların, Romalı bir konsülün soyundan 
gelen Curtia Flavia Archelais Valentina 
tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. 
Antik kentten günümüze ulaşabilen 
en önemli kalıntı dik kayalık yüzeyine 
nişler halinde işlenmiş üç kabartmadır. 
Bu rölyeflerde Kybele ve Attis Mitos’u 
canlandırılmaktadır. 

Kula Emir kaplıcası civarındaki termal kaynak
Emir Kaplıcaları

(Thermei Theseos Antik Kenti) Kybele Kabartması
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	 Manisa	iline	bağlı	Selendi	ilçesi;	il	merkezi-
nin	doğusunda,	Kıyı	Ege	Bölümünden	İç	Ege	
Bölümüne	geçiş	alanında,	Uşak	il	sınırında	
yer	almaktadır.	

	 Bu	gün	Manisa	İline	bağlı	bir	ilçe	olan	
Selendi,	1282	yılına	kadar	Latince	ismi	ile	
“Slandos”	olarak	anılmaktaydı.	Slandos	şehri	
bugün	ilçe	sınırları	içerisindeki	Karaselen-
di	Köyü’nün	harabelerinin	olduğu	yerde	
kurulmuş	olup,	bu	şehir	M.Ö.7.	yüzyılda	
“Lidyalılara”	ait	ve	Lidyalıların	başkenti	Sart’a	
bağlıydı.

	 Lidya	devletinin	M.Ö.7.yüzyılda	Pers	
Kralı	Krios’un	baskınına	uğraması	ile	Sard	ve	
Slandos	şehirleri	büyük	yıkımlar	görmüştür.	
Bu	şekilde	Slandos	şehri	Persler’in	egemenliği	
altına	girmiştir.	Ardından	sırasıyla	Makedonya	
ve	Roma	imparatorluklarının	himayesine	gi-
ren	Slandos	şehrinde	M.S.1282	yılına	kadar	
da	Bizanslıların	hükümranlığı	devam	etmiştir.
Germiyan	Beyliğinin	kurucusu	Germiyan	
(Yağız)	oğlu	Alişir	Bey	M.S.1282	yılında	
Alaşehir	ve	Kula	ile	birlikte	Selendi’yi	de	
Bizanslılardan	geri	almış	ve	bu	tarihte	Selendi	
ilk	defa	Türk	topraklarına	katılmıştır.	Daha	

sonra	(1399-1400)	yıllarında	Kula	ve	Selendi	
Osmanoğulları’na	katılmış	ve	Bursa’ya	
bağlanmıştır.	

	 Selendi	ilçesi	daha	sonra	Bursa’dan	alına-
rak	Manisa	Sancağı’na	bağlanmıştır.	Kurtuluş	
Savaşı	dönminde	düşman	işgaline	uğrayan	
ilçe,	3	Eylül	1922	yılında	ise	işgalden	kurtul-
muştur.	Cumhuriyet	döneminde	Kula	ilçesine	
bağlı	bir	nahiye	iken	1954	yılında	Manisa’ya	
ilçe	olarak	bağlanmış	ve	günümüze	kadar	da	
bu	konumunu	sürdürmüştür.

	 Arazinin	dağlık	ve	engebeli	oluşu	tarım	
alanlarını	sınırlandırırken,	küçükbaş	hay-
vancılığa	imkân	tanımıştır.		Son	yıllarda	keçi	
üretiminin	devlet	tarafından	kısıtlanması	ile	
ahır	ve	besi	hayvancılığı	gelişme	göstermiş-
tir.	Ayrıca	kümes	hayvancılığı	da	gelişmekte-
dir

	 İlçe,	Ankara-İzmir	karayoluna	16	kilo-
metre,	Simav’a	56	kilometre,	Demirci’ye	60	
kilometre,	Uşak’a	77	kilometre,	Salihli’ye	
86	kilometre,	Kula’ya	38	kilometre	uzaklık-
tadır.	İlçemizin	ilimize	olan	uzaklığı	ise	158	
kilometredir.
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 Dönüp, yeniden Selendi yol ayrımına kadar, 
Ankara-İzmir yolundan gezimizi sürdürü-
yoruz. Selendi, en uzak ilçemiz. Ana yoldan 
kuzeydoğuya, dağlara yönelen kısa bir yolla 
varıyoruz, bir vadi içinde Selendi Çayı’na 
paralel konuşlanmış bu küçük ilçeye. Mey-
ve ve sebze bahçeleri ile kavaklıklar iç içe. 
Yollar bir yandan Yarbasan Bucağı üzerinden 
Demirci’ye, öte yandan Kütahya’nın Pazarlar 
ilçesine ulaşılıyor. Mevsimine göre zorlukları 
olsa da, bu yolların bin bir macera, lezzet ve 
görsellik barındırdığını da belirtmek gere-
kiyor. Her yıl 2-3 Eylül tarihlerinde ilçenin 
kurtuluş günü kutlanıyor. Bir mahalli bayram 
havasında yaşanan bu günlerin en önemli et-
kinliği “Cirit Festivali.” Selendi, bu yönüyle ata Selendi Kilimi
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“Temsili Cirit Oyunu” minyatürü ve resmi 

sporu ciritin Ege Bölgesinde yaşatıldığı 
birkaç yerden biri olma özelliğini taşıyor. 

 Geleneksel yapısı neredeyse hiç değiş-
memiş, hayatın ve üretimin her aşamada 
organik ve otantik olduğu bir ilçemiz Se-
lendi. Aslında bu doğallığı, çağdaş değer 
ve talepler üzerinden fırsata çevrilecek 
nitelikte. İlçe sınırları içindeki Slandos 
Antik Kenti, dağlar arasında yitik bir de-
ğer olarak keşfedilmeyi ve sahiplenilmeyi 
bekliyor. Tamamen doğal malzeme ve 
yöntemlerle üretilen ünlü Selendi kilimle-
ri, ilçeden götüreceğiniz en değerli hediye 
olur dostlarınıza.
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	 Köprübaşı	ilçesi,	Manisa’nın	kuzeydoğu-
sunda,	Salihli	-	Demirci	karayolu	üzerinde	yer	
alır.	Kuzeybatısında	Gördes,	kuzeydoğusunda	
Demirci,	batısında	Gölmarmara,	güneydoğu-
sunda	Demirköprü	Baraj	Gölü,	güneybatısında	
Salihli,	güneyinde	Kula	ve	Alaşehir,	doğusunda	
da	Selendi	ilçesi	ile	çevrilidir.

	 Köprübaşı’nda	bulunan		kalıntılarda	ilçenin	
bakır	ve	tunç	devirlerini	yaşadığı	anlaşılmakta-
dır.	Bölgede	bulunan	“Sidas	Harabeleri”	Frig,	
Lidya	ve	Pers	İmparatorluklarına	ait	mede-
niyetlerin	varlığına	işaret	etmektedir.	Bazı	
tarihçilere	göre	Köprübaşı	çevresinde	Etiler’in	
hüküm	sürmüştür.		Yöre	sonradan	Lidya,	
Pers,	Bergama	Krallığı	ve	Saruhanoğulları’nın	
egemenliğinde	kalmıştır.	M.Ö.	333	yılından	
itibaren	Makedon	Kralı	Büyük	İskender,	
M.Ö.	190	yılından	sonra	ise;	Bizans	(Doğu	
Roma)	dönemlerini	gören	ilçe,	1071	Malaz-
girt	Zaferi’nden	sonra,	1074	yılından	itibaren	
Türklerin	egemenliğine	girmiştir.	

	 Anadolu	Beyliklerinin	emrine	1310	yı-

lından	itibaren	giren	ilçe,	1412	yılına	kadar	
Saruhanoğulları’nın	hâkimiyetinde	kalmıştır.	
1920	yılına	kadar	Osmanlı	egemenliğinde	
kalmıştır.	Gediz	Nehri	üzerinde	kurulan	
Demirköprü	Barajının	su	tutmaya	başlaması	ve	
suyun	hızla	doğu	istikametine	ilerleyerek	Borlu	
Nahiyesi	topraklarını	su	altında	bırakması	sonu-
cu,	Borlu	halkının	bir	kısmı	1958	den	itibaren	
şu	anki	Köprübaşı	ilçesinin	kurulduğu	yere	
yerleşmişlerdir.	Esas	yerleşim	ise	1959	yılında	
olmuştur.	O	yıllarda	şu	anki	demir	köprünün	
yerinde	iki	gözlü	beton	bir	köprü	olduğu	ve	
ilçenin	adının	buradan	geldiği	bilinmektedir.	
Manisa’nın	kuzeydoğusunda	bulunan	ilçe,	
Salihli-Demirci	devlet	karayolu	üzerinde	
bulunmakta	olup,	il	merkezine	120	kilometre,	
Salihli’ye	51	kilometre,	Demirci’ye	50	kilometre,	
Gördes’e	36	kilometre	uzaklıktadır.	

	 İlçe	halkının	geçim	kaynağı	tarıma	dayan-
maktadır.	Genel	olarak	susuz	tarım	yapılır.	
Yetiştirilen	ürünler	arasında	çilek,	buğday,	arpa,	
zeytin,	haşhaş,	üzüm	ve	tütün	yetiştiriciliği	de	
yer	almaktadır.
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Genç Bir İlçedir Köprübaşı
 Köprübaşı 20 yaşında genç bir ilçe-
miz. Nüfusu ve yüzölçümü olarak da en 
küçük ilçemiz olan Köprübaşı,  Demir-
köprü Barajı’na sınır ve yol üzerinde. 
Kendi çabasıyla kalkınma çabasında 
olan ilçenin geleceği çilek, kümes 
hayvancılığı, organik zeytinde yatı-
yor. Köprübaşı tek parselde dünyanın 
en büyük organik zeytinliğine sahip 
bir ilçemiz. Coğrafyasının fırsatlarını 
ekonomiye gelir ve geçim olarak geri 
kazanma çabasında... Radyoaktif mine-
raller yönünden de zengin bir maden 
havzasına sahip. Sondajları yapılmış, 
maden bulunmuş ancak işletilmesi 
sonraya kalmış. İlçenin geleceğinde 

nükleer enerjiye hammadde olacak 
değeli madenleri üretmek de var. Orga-
nik tarım için çok elverişli topraklara 
sahip.  Demirci ve Gördes’e, Salihli 
üzerinden gidildiğinde yolcuları bu 
şirin ilçe konuk edecektir.

Köprübaşı ilçesinden bir görünüm
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 Köprübaşı ilçesinde yetiştiri-
len Camarosa türü çilek, ilçenin 
kaderini değiştirdi. Köprüba-
şı ilçesinde 1999 yılında 400 
metrekare alanda deneme olarak 
başlatılan çilek yetiştiriciliği 
2011 yılı  itibariyle 3 bin 500 
dekar alanda uyguladı ve toplam 
10 bin ton çilek elde edildi. . İlçe 
ekonomisini yüzde 80 canlandı-
ran ve göçü önleyen çilek yetişti-
riciliğinin gelecek yıllarda daha 
da yaygınlaşması bekleniyor.

Köprübaşı Çileği
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	 Demirci,	Ege	Bölgesi’nin	iç	batı	Anadolu	
bölümünde	yer	alır.	Doğu	ve	kuzeydoğusun-
da	Kütahya,	kuzeyinde	Balıkesir	ili	ile	sınırı	
vardır	ve	güneyinde	Selendi,	Kula,	batısında	
ise	Gördes	ile	kısmen	de	Köprübaşı	ilçeleri	ile	
çevrili	bir	konuma	sahiptir.

	 Demirci’nin	merkezi,	eski	çağlarda	Lydia	
Bölgesi	ile	Misis	Bölgesi	arasında	doğal	sınır	
olarak	kabul	edilen	Demirci	Dağı’nın	batı	
eteklerinde	kurulmuştur.	Yontma	Taş,	Cilalı	
Taş,	Bakır	ve	Tunç	devirlerini	yaşamış	yerle-
şim	alanıdır.	Hitit,	Frig,	Lidya,	Pers,	İskender,	
Bergama,	Roma’nın	ikiye	ayrılmasından	sonra	
Bizans	(Doğu	Roma)	egemenliklerini	tanı-
yan,	yeni	yerleşimlerle	gelişen	ilçe,	Anadolu	
Beylikleri	döneminde	Türk	egemenliği	altına	
girmiştir.	

	 Bütün	Anadolu’nun	Türkleşmeye	başladığı	
bir	sırada	Batı	Anadolu’ya	bir	uç	beyi	olarak	
atanan	Saruhanoğulları	“Gaza	ve	Cihad”	
geleneği	ve	fethedilen	yerlerin	fethedenlere	
yurt	olarak	verilmesi	geleneği	içinde,	De-
mirci	ve	Çevresi	1310	yılından	sonra	Türk	
egemenliğine	girmiştir.	Saruhanoğulları’nın	

hâkimiyetinin	1412’de	sona	ermesi	sonucu	
o	tarihten	1920	tarihine	kadar,	yani	Yunan	
işgaline	kadar	Osmanlı	egemenliğinde	kalan	
Demirci,	Saruhan	Sancağı’na	bağlı	olarak	
1595	yılına	dek	veliaht	şehzadelerin	yönetimi	
altında	bulunmuş	bir	kaza	merkeziydi.	

	 İlçenin	başlıca	geçim	kaynakları	az	mik-
tarda	hayvancılık	ve	tarımdır.	Tütün,	üzüm,	
kiraz,	zeytin	ve	elma	başlıca	tarım	ürünleridir.	
Dünyaca	ünlü	halı	fabrikalarıyla	da	ekono-
miye	büyük	katkıda	bulunur.	Son	yıllardaki	
en	büyük	geçim	kaynaklarından	birisi	de	yün	
cami	halısı	üretimidir.	Dünyanın	her	kıtasında	
Demirci’de	üretilen	yün	cami	halılarına	rastla-
mak	mümkündür.	

	 Günlük	ulaşımını	başta	İzmir	olmak	üzere	
Salihli,	Manisa,	Akhisar,	Balıkesir,	Sındırgı	ve	
Simav	üzerinden	sağlamaktadır.	Bu	merkezle-
re	günlük	olarak	özel	firmalar	tarifeli	seferler	
düzenlemektedir.	Özel	araçları	ile	Demirci’ye	
gelmek	isteyenler	için	bu	merkezlerin	dışında	
Ankara	-	İzmir	E	23	karayolu	üzerinden	
Uşak,	Abide,	Simav	yolu	ile	Uşak’tan	2	saatte	
Demirci’ye	ulaşılabilir.	
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Dağlar Bizi
Halıkent’e Götürüyor
 Dağ yolundan köyleri geçe geçe 
Demirci’ye doğru gidiyoruz. Neredeyse el 
değmemiş ve dinç bir coğrafyada zaman 
yorgunu yerleşimler bunlar. Küçük köyler, 
dar arazilerde hayatı yeniden var etme 
çabaları, keçi ve koyun sürüleri görüyo-
ruz. Geçtiğimiz yerlerin, kırsal turizm 
ve organik üretim adına harika fırsatlar 
barındırdığını görüyoruz. Zorlu yol bizi, 
ilçe merkezine ulaştırıyor.  Demirci, 
Türkiye’deki ibadet mekânlarını ve turistik 
tesisleri halılar ile donatan bir ilçe. Halı ve 
halıcılıkla o kadar bütünleşmiş ki, kendini 
kimi zaman Halıkent diye tanımlıyor. De-
mirci halıları sektöründe bir marka olmuş 
durumda. Büyük mekânlar için adeta dev 
ölçülerde makine halıları üretiliyor ve bu 
üretim ilçe için ciddi bir istihdam sağlıyor.  
Demirci, İstanbul misali tepeler üzerinde 
kurulmuş bir yerleşim. Celal Bayar Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi ve yüksekokullar 
ilçeye gençlik aşısı gibi olmuş. Merkezden 
oldukça uzak olan ilçe, ekonomik anlamda 
halıcılık ve okullarla nefes alıyor adeta.   

Yayla bağcılığı, kiraz gibi pazar beğenisi 
olan yeni ürünler üretiliyor. Figân Efendi 
Eriği endemik bir tür olarak daha çok ilgi 
istiyor. Halıcılık konusunda kendisi gibi 
ünlü Simav ve Sındırgı ilçeleriyle yoğun 
bir ekonomik ilişki içinde olan ilçenin asıl 
yönü Salihli üzerinden İzmir’e doğrudur.

 Sidas Antik Kenti, Hisar ve Saraycık 
Kaplıcaları ilçenin başlıca turizm değer-
leri. Kaplıcalarının tarihi Roma dönemi-
ne dayanıyor. Kırsal turizm için kaynak 
zengini olan Demirci, organik tarım, el 
halıcılığı, orman ürünleriyle yatırımcılar 
için değerli olanaklar sunuyor. Demirci 
bize hüzün ve heyecanı bir arada yaşattı. 
Gözden uzak ama gönlümüze yakın De-
mirci “Allahaısmarladık.”
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 Hisar Kaplıcaları, Manisa’nın 
Demirci ilçesinde, ilçe mer-
kezinin 4 kilometre güneyba-
tısında Ilıca Deresi Vadisi’nin 
kuzey yamacında yer alır. Hisar 
Kaplıcaları’nın şifalı suları, her 
derde deva denebilecek türden-
dir. Kaplıcalar, hekim kont-
rolünde banyo uygulamaları 
şeklinde iltihabi romatizmal 
hastalıkları, kronik bel ağrısı, 
eklem hastalıkları ile yumuşak 
doku hastalıklarının tedavisin-
de tamamlayıcı tedavi unsuru 
olarak kullanılabiliyor.

Hisar Kaplıcaları

Hisar kaplıcaları

Demirci İlçesinden bir görünüm
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	 Manisa	merkeze	107	kilometre	uzaklıktaki	
Gördes,	doğudan	Demirci,	güneyden	Salihli	ve	
kuzeyden	Balıkesir	ile	komşudur.	Gelişmiş	kent	
merkezlerinin	arasında	kalan	ilçenin	yarısı	orman-
larla	kaplıdır.	Gördes	ilçesinin	ne	zaman	kuruldu-
ğu	ve	ilçenin	adının	nereden	geldiği	kesin	olarak	
bilinmemektedir.	Şarl	Leksiyon’un	1842	tarihinde	
yazdığı	“Küçük	Asya”	adlı	kitapta	ilk	çağlardan	bu	
yana	önemli	bir	yerleşim	bölgesi	üzerinde	bulunan	
Gördes’in,	İyonluların	Atina	Kralı	Kadüz’ün	oğlu	
tarafından	kurulduğu	yazılmaktadır.	İlk	çağlarda	
Gördes’e	Anadolu’nun	birçok	yerleşim	yerlerinde	
isim	olarak	kullanılan	“Gördes”	denilmekteydi.	
Bugünkü	Gördes,	Lidya’da	bir	şehir	olup,	daha	
sonraki	devirlerde		“Julia	Gordes”	adını	almıştır.	
Gördes	ismi	yabancı	kaynaklarda	Guerdez	olarak	
geçer.	Evliya	Çelebi	Gördes’ten	“Gördes	şehri	
Köritöz”	olarak	söz	eder.	Halk	arasında	ise,	bölge-
ye	ilk	yerleşen	“Kördost”	adlı	göçebelerin	adının	
zamanla	Gördes’e	dönüştüğü	ve	bölgenin	isminin	
buradan	geldiği	anlatılmaktadır.

	 Gördes,	sırasıyla	Persler,	Makedonyalılar,	
Roma	İmparatorluğu	ve	Bizans	İmparatorlukla-
rının	egemenliklerinde	kalmış;	1071	Malazgirt	
Savaşı’ndan	kısa	bir	süre	sonra	Türklerin	eline	
geçmiştir.	Selçuklu	Devleti’nin	yıkılmasından	sonra	
Karesi	Beyliği’nin	sınırları	içinde	kalmıştır.	1641	yı-

lında	Gördes’ten	geçen	Evliya	Çelebi’nin	belirttiği	
gibi;	Büyük	İskender	tarihinden	sonra	Yankoa	Kra-
lının	Veledi	Nakeplerinden	Köritöz	adlı	kral’ın	
elinden	Saruhanoğlu	Yakuphan	tarafından	
fethedilmiştir.	Bedesti	Ulaş	Bey’e	daha	sonra	
Yakup	Şah’ın	kızının	nikahı	sonrasında	çeyiz	
yoluyla	Yıldırım	Bayezid’ın	eline,	dolayısıyla	
Osmanlı	İmparatorluğu	topraklarına	katılmıştır.	
Gördes	Kurtuluş	Savaşı	sıralarında	sürekli	savaş	
sahası	olmuş	ve	ilk	defa	15	Temmuz	1920’de	
Yunan	kuvvetleri	tarafından	istila	edildikten	
sonra,	14	ay	kadar	Yunan	işgalinde	kalmış	ve	
5	Eylül	1922’de	kurtarılmıştır.	Kurtuluş	Savaşı	
tarihinde	adından	en	çok	söz	edilen	kişilerde	
Gördes	kızı	Makbule	Hanım	(Şehit	Makbule	
Hanım)	ile	Ege’de	Kuva-yı	Milliye	Teşkilatını	
kuran	Hacı	Ethem	Büke,	Gördes’in	yetiştirdiği	
iki	önemli	isimdir.

	 Gördes,	yöreye	özgü	özellikler	taşıyan	
halılarıyla	ünlüdür.	Anadolu	Türk	halılarının	
düğüm	tekniğine	isim	veren	Gördes	halıcılığı	17.	
yüzyıldan	itibaren	yayılmaya	başlamış	ve	Gördes,	
Batı	Anadolu’nun	önemli	halı	merkezlerinden	
biri	haline	gelmiştir.	Halı	üretiminin	ilçeye	turistik	
getirisi	oldukça	yüksektir.	Halıcılık	yapan	halkın	bir	
başka	geçim	kaynağı	da	tütündür.	Gördes’e	ulaşım	
yalnızca	karayoluyla	sağlanmaktadır.
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El Dokuması Halı ve Kilimcilik

 Kula, Gördes ve bazı Yunt Dağı köy-
leri 17. ve 18. yüzyıldan beri ülkenin 
önemli halıcılık merkezlerindendir.
Bunlar taban halılarından ziyade 
seccadeleriyle ünlüdür. Manisa’nın 
ilçelerinden olan Gördes, 17. ve 18. 
yüzyılda Avrupa ve Amerika’da bütün 
seccadelere “Gördes” denilecek kadar 
ünlü bir halıcılık merkezi idi.  Ayrıca, 
Türkler tarafından bulunan dokuma 
tekniklerinden biri olan çift düğüm 
de literatüre “Gördes Düğümü” adıy-
la geçmiştir. Gördes seccadeleri 19. 
yüzyılda kurulmaya başlanan Ban-
dırma, Bursa, İstanbul ve Kayseri gibi 
halıcılık merkezlerinde de örnek olarak 
kullanılmıştır.  ‘Gördes seccadeleri’ 
günümüzde, düğümleri biraz daha 
irileştirilmiş olarak geleneksel tarzını 
korumaya çalışmaktadır. ilk kez 17.  

yüzyılda görülen ‘Kula Seccadeleri’ de 
çift düğüm tekniği ile dokunmakta ve 
desenlerine göre kömürcü, Kula, man-
zaralı kula gibi adlarla anılmaktadır.  
Manisa’nın kuzeyinde bulunan Yunt 
Dağı yaylasında 16. ve 17. yüzyıllarda 
yerleşik düzene geçen Türkmen aşiret-
leri tarafından kurulan 60 kadar köy 
bulunmaktadır. Bu köylerin bazıların 
da kilim dokumacılığı el sanatlarından 
biri olarak hala sürdürülmekte, bu 
halılar saf yün doğal boya ve geleneksel 
desenler kullanılarak üretilmektedir.

Gördes düğümü

Nam Olsun… Gördes Düğümü 
Dedik Halı İlmiğine 
 Gördes’in adı ve kendisi Gordos Julia 
denilen antik Roma kentinin küllerinden 
doğmuştur. Tepeler üzerinde küçük bir 
yerleşim olan ilçede halıcılık geleneği 
ve tarihi epeyce eski. Öyle ki halı doku-
mada bir düğüm tekniğine adını vererek 
ünlenmiş Gördes. İlçede Osmanlı saray-
larına halı gönderecek kadar aslına sadık 
ve kaliteli halı üretiliyormuş bir zamanlar. 
Yurtdışındaki bazı müzelerde Gördes halı 
ve seccadeleri türünün değerli örnekleri 
olarak saklanıyor ve sergileniyor halen. 

 Gördes Ayvası, türü içinde özgün bir 
meyve olarak adıyla istenir çarşı pazarda.  
Zeolit denilen, neredeyse her derde deva, Halı Dokuyan Kadınlar
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çok geniş kullanım alanı olan madenin 
ülkemizde en çok bulunduğu yer de 
Gördes’tir. Bu maden yakın gelecekte, 
üretim hazırlıkları süren nikel madencili-
ği ile birlikte ilçenin kaderini belirleyecek 

öneme sahiptir. Gördes’e Demirci üzerin-
den gelmiştik. Buradan ayrılırken iki yol 
çıkıyor önümüze. Akhisar’a giden yol ve 
Köprübaşı ilçesi üzerinden Salihli’ye giden 
yol.

Gördesin önemli yeraltı zenginliği ZeolittirOrmanlarla çevrelenmiştir Gördes

Gördes
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	 Akhisar;	Ege	Bölgesi’nin	kuzeyinde	aynı	
adlı	ovada	kurulmuştur.	Türkiye’nin	sekizinci,	
Manisa’nın	ise	en	büyük	ilçesidir.	Akhisar’ın	
doğusunda	Gördes,	güneyinde	Gölmarma-
ra,	batısında	Saruhanlı,	kuzeyinde	Kırkağaç,	
Soma,	Balıkesir’in	Sındırgı	ilçesi	yer	almaktadır.	

	 Akhisar	tarih	boyunca	Hititler,	Akadlar,	
Lidyalılar,	Romalılar,	Bizanslılar,	Saruhanlılar	
ve	Osmanlılar	yönetiminde	kalmıştır.	Lidyalılar	
zamanında	senatosuyla,	kalabalık	nüfusuyla	
ve	zenginliğiyle	önemli	bir	şehir	olmuştur.	
Akhisar’ın	tarihi	MÖ	3000’li	yıllarda	İskitler	ile	
birlikte	akınlar	gerçekleştiren	Amazonlar’ın	bir	
kolu	Lidya’ya	kadar	uzanıyordu.	Akhisar	da	
bu	güzergâhtaki	karargahlardan	biri	olmuştu.	
Akhisar	M.Ö.	24	yılında	büyük	bir	deprem	so-
nucu	yıkılana	kadar	Amazon	komutanlarından	
Thyateira’nın	adıyla	anılmaktaydı.	Thyateira	
kuruluşundan	sonra	Helen	Rumları	tarafından	
Pelopia,	Polonya,	Ohipko,	Semiramis	gibi	
isimlerle	anıldı.	

	 1307	yılında	Türklerin	yönetimine	geçince,	
Aspro-Kastro	adı	Türkçeleştirilerek	Akhisar	
haline	gelmiş,	1390	yılında	Osmanlı	Türkleri-
nin	yönetimine	geçmiştir.	1923	yılına	kadar		

Saruhan	Sancağı’nın	kazası	olarak	yönetilen	
Akhisar,	1923	yılında	Saruhan	Vilayet	oldu-
ğundan	o	şehre	bağlı	kaldı,	1927	yılında	ise	
Saruhan’ın	adı	Bakanlar	Kurulunca	Manisa	
Vilayeti	olarak	değiştirildi.	Akhisar’da,	Manisa	
ilinin	kazası	oldu.	

	 Akhisar’ın	demiryolu	ve	karayolu	ile	yakın	il	
ve	ilçelere	bağlı	oluşu	ekonomik	yönden	ilçeyi	
güçlü	duruma	getirmiştir.	Toprakları	verim-
lidir.	Ege	Bölgesi’nin	en	büyük	tütün	üretim	
merkezi	iken	son	yıllarda	zeytin	en	önemli	
ürün	haline	gelmiştir.	Buğday,	arpa,	mısır,	
pamuk	ve	baklagiller	ve	bahçe	ürünleri	öneme	
sahiptir.	Bu	ürünlerin	bir	bölümü	kentte	işlenir.	
Bu	nedenle	zeytin	işleme	tesisleri,	zeytinyağı	
fabrikaları,	çırçır,	tütün	işleme	atölyeleri	kurul-
muştur.

	 Akhisar,	İzmir	Limanına	92	km,	Adnan	
Menderes	Havalimanı’na	110	kilometre	uzak-
lıktadır.	Ayrıca	Akhisar	İzmir-İstanbul	ve	Salih-
li-Bergama	karayolları	üzerindedir.	Akhisar’ın	
ulaşım	yönünden	diğer	bir	özelliği	de	çevresin-
deki	ilçelerin	birbirlerine	ulaşmalarında	merkez	
olmasıdır.	İzmir-Bandırma	ve	İzmir-Ankara	
trenleriyle	de	ilçeye	ulaşım	mümkündür.	
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Thyateira’ dan Akhisar’a
 Gördes üzerinden yani yükseklerden düze iniyoruz. İzmir-İstanbul yoluna ve 
Akhisar’a ulaşıyoruz. Tarihi ve coğrafyasıyla bütün bir ilçe Akhisar. Vilayetler 
dengi kocaman bir ilçe, adeta bir zeytinlik denizinin ortasında yer alıyor. Bu 
nedenle Akhisar’a son zaman larda Türkiye zeytinciliğinin başkenti deniyor. İlçe; 
Hıristiyanlığın Batı Anadolu’da kurduğu ve İncil’de adı geçen ilk yedi kiliseden 
birine sahip ve bu nedenle inanç turizmi açıcından önemli bir yerleşim. Yeni 
açılan Arkeoloji Müzesi ilçenin turistik değerini artırdı. 
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 Akhisar Müzesi binası, 1933 yılında 
Ayşe Hanım tarafından Ali Şefik Bey 
adına hastane olarak yaptırıldı. Aynı yıl 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanarak 
1922 yılına kadar Ali Şefik Ortaokulu, 
1994–2007 yılları arasında da Ali Şefik 
Öğretmen evi olarak kullanıldı. 2007 
yılında müzeye çevrilmesi gündeme 
geldi ve Manisa İl Genel Meclisi üyesi 
Kefaeddin Öz’ün gayretleri sonucunda 
çalışmalara başlandı. Bu süreç sonunda 
müze 18 Mayıs 2012 müzeler gününde 
ziyarete açıldı. 6 Ağustos 2012 tarihinde 
ise Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 

Günay’ın da katıldığı törenle resmi açılı-
şı gerçekleştirildi. 

 6 yılda bitirilen Akhisar Arkeolojik ve 
Etnografik Müzesi, bin metrekaresi ka-
palı, toplam 2 bin 972 metre karelik bir 
alanda, 3 ayrı binadan oluşuyor. Müzede  
434 arkeolojik eser, 90 adet etnografik 
eser, 117 adet etütlük  eser toplam 541 
eserin yanında, Akhisar Belediyesi, Ege 
Linyitleri, Akhisar Esnaf ve vatandaşlar 
tarafından bağışlanan 410 adet arkeolo-
jik ve etnografik eser olmak üzere  bin 
51 eser sergileniyor.

Akhisar Müzesi

Akhisar Müzesinden  bir görünüm
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Thyateria Antik Kentinin 
Roma dönemi bazilikası

Thyateira

 Lidya döneminde kurulmuş olan 
Thyateira, Antioküs’ün yenilgiye 
uğramasından sonra Selevküslerin 
eline geçmiş ve Bergama Krallığı’nın 
bir parçası olmuştur. Roma egemen-
liği sırasında Hristiyanlık burada 
hızla yayılmış ve Hristiyanlığın ilk 
çağlarına ait, Ege Bölgesi’nde bu-
lunan yedi kilisesinden biri burada 
yapılmıştır. Günümüzde Akhisar 
şehir merkezinde antik Thyateira’ya 
ait bazı kalıntıları görmek müm-
kündür.

 İlçede, minyatür at arabaları üreti-
liyor. Üzeri nakışlı bu arabalar turizm 
sektöründe inanılmaz ilgi görüyor. Fay-
ton denilen atlı arabaların günümüzde 
özgün biçimde üretildiği birkaç yerden 
biri Akhisar. Keçeyi sanat düzeyine 
taşıyan son büyük ustalardan biri olan 
Orhan Patoğlu da Akhisar da yaşıyor. 
Akhisar, tütün üretiminde uzun yıllar 
merkez konumundaydı. 

At arabası
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1650 yaşında anıtsallaşmış zeytin ağacı

Zeytin

Zeytin

 Ünü tüm Türkiye ve dünyaya 
yayılmıştır. Sofralık ve yağlık olmak 
üzere 100 bin ton civarında üretim 
vardır. İl genelinde 192 adet zeytin 
işletmesi ve 15 adet yağ işletmesi 
mevcuttur. Akhisar ovasındaki 
milyonlarca zeytin ağacından da 
ülkemizin toplam zeytin üretiminin 
yüzde 5’i karşılanır. Kalitesi ve zen-
gin çeşitliliği Akhisar zeytini tüm 
Türkiye’de ve dünyada tanınmıştır.
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Keçecilik 

 Orta Asya’dan bu yana göçebe 
hayatının bir mirası olarak sürdür-
düğümüz keçe yapımı, yakın zaman 
kadar yaygı, kepenek ve koşum 
takımlarının parçaları olarak günlük 
hayatın vazgeçilmez unsuru iken 
giderek geçmişe gömülmeye yüz 
tutmuştur. Manisa merkez, Akhisar, 
Alaşehir, Demirci ve Kula’da mevcut 
atölyeler yakın zamana kadar faaliyet 
göstermişler ancak kullanımının 
azalması neticesi Akhisar merkez’de 
ve Kula’da faaliyet gösteren bir kaç 
atölye hariç diğerleri kapanmıştır. 
Mevcut keçeciler civar köylerin 
ve turistik hatıra eşya satıcılarının 
siparişleriyle varlığını sürdürmeye 
çalışmaktadır.

Keçe ustası Orhan Patoğlu’nun atölyesi
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Dünyaca ünlü şark tütünlerinin en fazla 
üretildiği yerdi. Ancak son yıllarda tütün-
cülüğün yerini zeytincilik aldı. İlçe şimdi 
en kaliteli zeytinyağı ve sofralık zeytinleri 
üretme peşinde. Akhisar Köftesi “Köfteci 
Ramiz” adıyla ülke düzeyinde bilinir bir 
marka haline geldi. Akhisar, kümes hay-
vancılığında, et ve yumurta üretiminde 
ülkemizin en önemli merkezleri arasın-
da. Keskinoğlu adı bu sektörde bir kalite 
simgesidir. 

 Çarşı pazarı çok hareketli olan Akhisar, 
son yıllarda Avrupai bir şehir haline geldi. 
Bu yıl 553’üncü kez kutlanan Akhisar 
Çağlak Festivali, ilçeyi geçmişten geleceğe 
bağlıyor. Her yıl Haziran ayında düzen-
lenen festival vesilesi ile, ilçe çok önemli 
bilim, kültür ve sanat etkinliklerine sahne 
oluyor. Akhisar Organize Sanayi Böl-
gesi, yeni yatırımlarla büyük bir üretim 
ve istihdam imkânı sunuyor. Yolların 
kavşağındaki Akhisar; Bergama-Akhi-
sar-Salihli-Denizli yolu ve İzmir-İstanbul 
Otoyolu’nun tamamlanması ile daha de-
ğerli bir üretim ve yaşam merkezi haline 
gelecektir.

At Arabacılığı

 Motorlu taşır araçlarının ve asfalt 
yolların yaygınlaşmasından önce 
Manisa yöresinde yaylı at arabaları 
ve kağnılar üreten, tamir eden çeşitli 
atölyeler mevcuttu. Ahşaptan yapılan 
at arabaları rengârenk boyanır, çeşitli 
çiçek, bitki ve manzara resimleriyle 
süslenir, ulaşım ve taşımacılıkta kulla-
nılırdı. Halen Akhisar ilçesinde bu işle 
uğraşan atölyeler mevcuttur. Ancak de-
ğişen yaşam koşullarına paralel olarak 
üretimi neredeyse yok denilebilecek 
hale gelen, bu arabaları üreten atölyeler 
aslının aynı fakat daha küçük ölçülerde 
arabalar yaparak ayakta kalabilmişler-
dir. Akhisar’da yapılan yaylı at arabaları 
bugün nostalji arayanlar için bahçe ve 
mekan süsleri olarak kullanılmaktadır.

Bölgenin kuruluş tarihi : 1991
Bölgenin toplam alanı : 2.915.583 m2
Sanayi alanı : 1.914.553 m2
Tesis sayısı : 25
Tesis faaliyeti : 
Faal tesis sayısı : 22
Yapım aşamasında tesis sayısı : 17
Proje aşamasında tesis sayısı : 7
Toplam : 46
İhracaat (2010) : 103.201.992TL
Arıtma tesisi : _
Enerji santralleri : _
Toplam çalışan sayısı : 1.296
Arazi m2 fiyatı : 6,37 TL

2- AKHİSAR OSB
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	 Manisa’nın	kuzey	batısında	yer	alan	
Kırkağaç’ın	kuzeyinde	Savaştepe,	güneyinde	ve	
doğusunda	Akhisar,	batısında	Soma	ve	Çamlıca	
Dağı,	kuzeydoğusunda	Musluk	Dağları	bulunur.	
Manisa’nın	küçük	ilçelerinden	biridir.

	 Kırkağaç,	ilk	çağda	Batı	Anadolu’nun	ku-
zeyinde	“Mysia”	olarak	isimlendirilen	coğrafi	
bölge	içerisinde	yer	alır.	Yortan	(bugünkü	
Bostancı)	kazılarında	İ.Ö.	3000-2500	yılları	
arasında	tarihlenen	arkeolojik	buluntulara	bakıl-
dığında,	Yortan	kültürüne	ilk	olarak	sahne	olan	
ilçe	olduğu	görülmektedir.	Kırkağaç’ın	hemen	
yakınlarında	çok	sayıda	prehistorik	yerleşimin	
yanı	sıra,	Nakrason	(Bakır	–	Harta	yöresi),	Ka-
landos	(Gelenbe),	Tibbe	(İlyaslar),	Stratonikeia	
(Siledik)	gibi	antik	yerleşimler	bulunmaktadır.

	 Osmanlı	Devletinin	idari	yapılanmasında	
Kırkağaç,	1326	yılında	kurulan	Anadolu	Bey-
lerbeyliğine	bağlı,	devletin	ilk	kurulan	sancakla-
rından	olan	Hüdavendigar	Sancağının	Tarhala	
kazası	(bugünkü	Soma	Darkale)	bünyesinde	yer	
almıştır.	Tarhala,	Hüdâvendigâr	Livası	içerisin-
de	yer	alan	yirmibeş	kazadan	birisidir.	Beylikler	

dönemindeki	tahrir	kayıtları	dikkat	alındığında,	
Kırkağaç’ın	kuruluş	tarihinin	1350	ile	1380	
yılları	arasına	tekabül	ettiği	belirtiliyor.	

	 Kırkağaç,	Manisa’nın	merkezine	79	kilo-
metre,	Akhisar’a	23	kilometre,	Soma’ya	13	
kilometre	uzaklıktadır.	İstanbul-İzmir	karayolu	
Kırkağaç’a	bağlı	Gelenbe	beldesinden	geçmek-
tedir.	Özel	araçları	ile	ilçeye	gelecek	olanlar,	
İstanbul-İzmir	yolunu	kullanarak	Gelenbe	
kasabası	yol	ayrımından	veya	Akhisar	ilçesindeki	
yol	ayrımından	Kırkağaç’a	ulaşabiliyor.	Ayrıca	
Balıkesir-Savaştepe-Soma	istikametini	veya	
Bergama-Kınık-Soma	istikametini	kullanarak	
da	Kırkağaç’a	ulaşılıyor.	Ayrıca	tren	ve	otobüs	
yoluyla	ilçeye	ulaşmak	mümkün.	

	 Verimli	topraklara	sahip	Kırkağaç’ta	Gelenbe	
Ovası,	Karakurt	ve	İlyaslar	Ovası,	Bakır	Ovası,	
Kırkağaç	Ovası	bulunuyor.	Bu	topraklarda	
yetişen	ürünler	ilçenin	zenginleşmesinde	büyük	
önem	taşıyor.	Ekonomisi	tamamıyla	tarıma	
dayalı	Kırkağaç’ta	zeytin,	domates,	üzüm	yeti-
şirken,	Kırkağaç	kavunu	da	ülke	çapında	büyük	
üne	sahiptir.	
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Bakırçay Vadisine Merhaba
 Akhisar’dan sonra zeytin bahçeleri 
içinden Kırkağaç ve Soma’ya doğru 
yola koyuluyoruz. Bakırçay Nehrinin 
adını koyduğu verimli bir vadi içinde 
ilerliyoruz. İlk çağlarda adı Kaikos 
olan Bakırçay Nehri; Kırkağaç’tan 
Bergama’ya kadar uzanan Bakırçay 
Ovası’na hayat verdikten sonra Çan-
darlı Körfezi’ne ve Ege Denizi’ne ulaşı-
yor. 

 Kırkağaç, belki de dünyanın en 
kaliteli kavununa adını vermiş ilçe-
miz. “Kırkağaç Kavunu” tadı, kokusu 
ve lezzetiyle kavunların pirî, ilçenin 
haklı gururu ve en değerli tanıtım 
ürünü. Kırkağaç, aynı zamanda âlimler 
ve şairler yurdu. Büyük hiciv ustası 
Şair Eşref ve ünlü Matematik âlimi 
Gelenbevî İsmail Efendi de Kırkağaçlı. 
6. Jandarma Alay Komutanlığı da ilçe-
de konuşlanmıştır. 

 Kırkağaç çevresinde son yıllarda 
kurulan rüzgâr enerjisi santralları, 
yenilenebilir ve çevreci üretim tesisleri 
olarak, yörenin ve ülkemizin geleceği 
adına çok önemlidir. Huzur belde-
si Kırkağaç’ı geride bırakıp, batıya, 
Soma’ya doğru yola devam ediyoruz.

Şair Eşref

 1847 yılında Manisa’nın Kır-
kağaç ilçesi Gelenbe kasabasında 
dünyaya gelen Şair Eşref, Hatuniye 
Medresesi’nde Arapça ve Farsça 
okudu. Asıl adı Mehmed Eşref ’tir. 
Birçok ilçede kaymakam olarak 
görev yaptı. Gördes kaymakamı 
iken yolsuzlukları açığa vuran 
mizah şiirleri sebebiyle bir yıl hapse 
mahkûm oldu. Cezasını çektikten 
sonra İzmir’de gözetim altında 

tutuldu. 1903’te Mısır’a kaçtı. Bir 
süre Fransa, İsviçre ve Kıbrıs’ta 
kaldı. Mısır’a dönerek Curcuna 
isimli mizah gazetesinde yazılar 
yazdı. 1908’de İkinci Meşrutiyet ilân 
edildikten sonra İstanbul’a geldi. 
Haftalık mizah dergisinde başyazar 
olarak çalıştı. Sonra Vali yardımcılı-
ğı görevine tâyin edildi. Bu görevde 
iken emekli oldu. Şair Eşref, 1912 
yılında Kırkağaç’ta öldü. 
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Kırkağaç Kavunu

 Kırkağaç ismi kavunla adeta 
özdeşleşmiştir. Nitekim Akhisar 
yönünden Kırkağaç’a gelen konuk-
ları da herkesten önce Kırkağaç’ın 
sembolü olan güzel bir kavun heykeli 
karşılar. Başka hiçbir toprak ve ik-
limde Kırkağaç kavunlarının rengin-
de ve lezzetinde kavun yetişmez. Bu 
ürünümüz Kırkağaç halkının deyiş-
lerine, şiirlerine, türkülerine, gelenek 
ve göreneklerine girmiştir. Kırkağaç 
kavununun lezzeti şiirlere bile konu 
olmuştur.

Kırkağaç ilçe görünümü 
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	 Manisa	ilinin	kuzey	kapısı	olan	Soma’nın	kuze-
yinde	Balıkesir’in	Savaştepe	ve	İvrindi	ilçeler,	gü-
neyinde	Akhisar,	doğusunda	Kırkağaç,	batısında	
ise	Kınık	ve	Bergama	ilçeleri	bulunmaktadır.	
Soma’nın	adıyla	ilgili	herhangi	bir	kesin	bilgi	
bulunmamakla	beraber,	bir	söylentiye	göre;	“Su-
mak”	adlı	bir	yerleşim	biriminde	yaşayan	halkın,	
şiddetli	bir	deprem	sonrasında,	şu	an	bulundukları	
alana	taşındıkları	ve	bölgeye	Soma	adını	verdikleri	
belirtiliyor.	Soma	Kasabası’nın	ilk	kuruluş	yerinin,	
Darkale	(Tarhala)	köyü	çevresi	olduğu	düşünülü-
yor.	Yerleşimin	zamanla	Darkale’ye	(Tarhala’ya)	
ve	oradan	da	Yassıtepe’ye	kaydığı,	ilçe	merkezinin	
yer	değiştirdiği	dile	getiriliyor.	Bir	çok	uygarlığın,	
Soma	yakınlarında	ve	komşu	ilçelerde	bıraktığı	iz-
lerden:	Hititlerin,	Akaların,	Lidyalıların,	İranlıların,	
Makedonyalıların,	Bergama	Krallığının,	Romalıla-
rın,	Bizanslıların,	Selçukluların,	Karasioğullarının	
ve	Osmanlıların	bu	topraklarda	yaşadıkları	anlaşı-
lıyor.	M.Ö.	655	–	546	yılları	arasında	Lidyalılar’ın	
egemenliğinde	olduğu	düşünülen	Soma’da,	Lidya-
lılara	ait	herhangi	bir	eser	ya	da	bulguya	rastlan-
mamasına	rağmen	Manisa	Müzesi’nde	Lidyalılara	
ait	bir	kitabe,	bu	topraklarda	ya	da	yakınlarında	
yaşadıklarına	dair	bir	ipucu	vermektedir.		Türkle-
rin	Anadolu’ya	1071	yılında	girmesinin	ardından,	
1081	yılında	Selçuklular	İznik’i	başkent	yaptılar	
ancak	Soma	95	yıl	daha	Bizanslıların	sınırların-
da	kaldı.	1194	yılında	Soma,	Anadolu	Selçuklu	
Devleti’nin	topraklarına	dahil	oldu.	1261	yılında	

Soma	ve	dolayları	bir	süre	için	tekrar	Bizans	sınır-
ları	içine	girdi.	1336	yılında	Karasi’nin	Osmanlılar	
tarafından	parça	parça	işgal	edilmesinden	sonra	
Soma	ve	dolayları	da	artık	Osmanlı	topraklarında	
yer	alıyordu.	1336	yılında	Soma	‘Sancak	Merkezi’	
ilan	edildi.	Hızır	Şah	Bey	Manisa’ya	girip	Saruhan	
Beyliği’ni	kurdu.	1402	yılında	Soma’nın	da	dahil	
olduğu	bölge,	Timurlenk	tarafından	işgal	edilmiş	
ve	onun	belirlediği	Cüniyet	isimli	bir	kişi	yönetimi-
ne	verilmişti.	1423	-	1425	yılları	arasında	Sultan	
1.	Murat	Akhisar’a	sefer	düzenleyip	Cüniyet’in	
iktidarına	son	vermişti.	Artık	Soma	Osmanlılar’ın	
topraklarındadır.	24	Haziran	1920’de	Yunan	
işgaline	uğrayan	Soma’nın	bu	durumu	13	Eylül	
1922’ye	kadar	devam	etmiştir.

	 İzmir’e	135	kilometre	mesafedeki	Soma’nın	ilçe	
merkezi,	Kırkağaç-Kınık-Savaştepe	karayollarının	
kavşak	noktasında	ve	Bergama-Akhisar	karayolu	ile	
İzmir-Bandırma	demiryolu	üzerindedir.		
Soma	Türkiye’de	Kömür	İşletmeleri	ile	adını	
duyurmuş	bir	ilçedir.	İlçe	ekonomisinin	temelinde	
linyit	işletmeciliği	ve	ona	bağlı	sektörler	bulun-
maktadır.	Bölgede	çok	kaliteli	kömür	dışında,	
çinko,	kurşun,	manyezit	ve	bor	tuzu	yatakları	
bulunmaktadır.	Soma	tarımsal	yönden	de	üç	
ana	bölgeye	ayrılmaktadır.	Bunlar	Gediz	vadisi,	
Bakırçay	vadisi,	Demirci	Dağlık	bölgeleridir.	
Kömür	havzaları	nedeniyle	tarım	alanları	fazla	
bulunmamaktadır.	

153



Emek ve Üretim Merkezi, Isıtan 
ve Aydınlatan Soma’ya Merhaba

 Soma, modern ve kocaman bir sanayi 
şehri olarak karşılıyor bizi. Dev bacala-
rıyla Soma Termik Santralleri, dağ taş, 
siyah altın linyit kömürü ilçenin genel 
görünüşüne damgasını vurmuş. Burası 
bir maden ve enerji merkezi. Yılda on 
milyon ton linyit kömürü ve 4 milyar 
kws elektrik enerjisi üretimi azımsa-
nır değerler değil. Soma bu yönüyle, 
Türkiye’yi büyüten ve geleceğe taşıyan 
ilçelerden biridir. Bu iki sektörde 10.000’i 
aşan istihdam sağlanıyor. Bilinen tarihi 
Bergama Krallığı dönemine kadar uzanan 
Soma; ekonomisi sağlam, kültürü de-
rin, insanı çalışkan bir ilçemiz. Darkale 

(Tarhala) köyü, özgün mimarisi, türkü, 
oyun ve gelenekleriyle özünü, cevherini, 
bizim olan bin bir değer ve güzelliği hâlâ 
koruyan bir yerleşim yeri. Yapılacak çok 
iş var ama geleceği de bir o kadar par-
lak Darkale’nin. Yağcılı Çayı üzerindeki 
Sevişler Barajı, termik santrallar soğutma 
suyu sağlıyor ama tarımsal sulamaya da 
omuz veriyor, insanlara harika mesire ve 
dinlenme olanakları da sunuyor. 

 Yağcılı Çayı akış yönü boyunca, olağa-
nüstü bir peyzaj ve şaşırtıcı yer şekilleri 
sizleri bekliyor. İlçenin bir diğer turizm 
değer ve kaynağı da Menteşe Kaplıcaları. 
Kaplıcalar termal sağlık turizmi adına 
önemli bir potansiyeli barındırıyor. Bu 
kaplıcalar, yeni yatırımlar ve tanıtımla 
daha hoş bir turizm odağı yapılabilir. Ter-

Soma Termik Santrali
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mik santralların üretim çıktısı sıcak suları 
ile ilçenin ısıtılması, santral baca gazları 
için son sistem baca gazı arıtma tesis-
lerinin kuruluyor olması, yeni bulunan 
linyit rezervlerine dayalı olarak yeni nesil 
termik santralların kurulma hazırlıkları, 
ilçenin geleceği adına sevindirici gelişme-
ler. 

 Soma yakınında kurulmakta olan, 
dünyanın en büyük limanlarından 
Çandarlı Limanı’nın hizmete girmesi ile 

bu yatırımdan en olumlu biçimde etkile-
necek ilçelerin başında geliyor. Kurulma 
hazırlıkları süren Soma Organize Sanayi 
Bölgesi ve yapımı en kısa sürede günde-
me gelecek olan Soma-Çandarlı Demir-
yolu Hattı’nın; yaratacak ve yaşatacak 
oldukları değişim daha şimdiden insana 
heyecan veriyor. Her yıl Eylül ayında 
gerçekleştirilen linyit temalı “Karaelmas 
Festivali”, emeğin ve üretimin selamlan-
dığı bir etkinlik olarak ilçenin tanıtımına 
katkı sağlıyor.

Kömür

 Soma havzasın-
da yapılan jeolojik 
çalışmalar sonunda 
600 milyon ton 
görünür  muhtemel 
linyit kömürü rezer-
vi tespit edilmiştir. 
Bölgede, özellikle 
Evciler, Kozluören, 
Cinge yörelerinde 
Türkiye Kömür İş-
letmeleri- Ege Linyit 
İşletmesi ve özel 
sektör işletmeleri 
mevcuttur. Ayrıca, 
Gördes Çıtak yö-
resinde ekonomik 
boyutlarda linyit 
oluşumları bulun-
maktadır.

155



Siz Hiç Kırkoluktan Su İçip 
Bir Dilek Tuttunuz mu?

 İçinde tarihi-kültürü sıcacık barındı-
ran; gece karanlığıyla gün ışığını, sevgiyle 
yüreklerin birleştiği, keşfedilmeyi sabır-
sızlıkla bekleyen Soma’ya 3 km uzaklıkta 
yeni adıyla DARKALE eski adıyla TAR-
HALA köyümüzü sizlere kısa da olsa 
tanıtmak istiyorum.

 Herşeyden kaçıp kurtulmak istediği-
nizde şırıl şırıl akan çeşmeleriyle, yazın 
çınar ve ceviz ağaçlarının koyu gölgesiyle, 
mor dağlarla, otantik evleriyle saklı olan 
bu köy sizleri dinlendirebilecek yegane 
köylerimizden biridir.

 Darkale köyünün tarihi incelendiğinde 
Hititlerden, Bizanslılara; Selçuklulardan, 

Osmanlılara ve oradan da günümüze 
uzanan izleri görebilirsiniz.

 Bu köyün en önemli özelliklerinden 
biri tarihi Tarhala(Darkale) evleridir. Os-
manlı dönemine ait bu evlerin taş ve ağaç 
karışımından inşa edildiğini görmekte-
yiz. Kuşaktan kuşağa miras bırakılan bu 
otantik Tarhala evleri içinde doğumları-
ölümleri, sevinçleri-hüzünleri, nişanları-
düğünleri, masalları-ninnileri şu an dahi 
barındırmaktadır.

 Soma’nın ilk yerleşim yeri olan Dar-
kale köyünün girişinde bulunan, adını 
üç köşesindeki çeşmelerden alan tarihi 
“Kırkoluk Cami” sizleri karşılayacaktır. 
Bu caminin en önemli özelliklerinden 
biri yapılışında çivi kullanılmaması ve 
altından bir dere geçmesidir. Bu camiden 
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hariç Orta Cami ve Minareli Cami adında 
iki adet daha cami mevcuttur.

 Darkale köyü geçmişten günümüze 
gelenek ve görenekleriyle yaşayan bir kö-
yümüzdür. Öyle ki; Osmanlı mutfağının 
tüm özelliklerini bu köye has çorbalarda, 
yemeklerde, tatlılarda görmekteyiz. 

Örnek verecek olursak;
Çorbalarda: Çene Çarpan Çorbası, Kulak 
Çorbası, Tutmeçli Çorba.
Yemeklerde: Kabartlama, Kabak Yağlısı, 
Garın Gumbar, Et Kapaması, Çığırtma, 
Yuka Böreği, Sura.
Tatlılarda: Kaz Kanadı, Saraylı Burma, 
Gıldırdak, Üzüm Kötüsü, Ballı Lokma, 
Ebirman’ı sayabiliriz.

 Böylesine zengin bir kültüre sahip olan 
Darkale köyü otantik sandık işi saray kos-
tümleriyle de Osmanlı döneminin nadide 
giyim zarafetini bizlere yansıtmaktadır. 
Dokuz Sopalı, Kabe Canfes, Kasnak, 
Saraylı, Elmasiye Çitara, Altıparmak adı 

verilen kumaşlarla yapılan Üçetekleriyle; 
genç kızların başına taktıkları Çardak 
Gülü, Sümbül, Gül Oya, Erik Çiçeği, 
Boralı, Cilveli Gözer Oya, Hercail adı ve-
rilen iğne oyalarıyla; Kedi Bastı, Yanar 
Döner Don takımlarıyla adlandırılan 
bu giysi çeşitleri günümüzde de nişan 
ve kına gecelerinde giyilmektedir.

 Halk kültürünün vazgeçilmezle-
rinden olan halk oyunlarına Darkale 
köyünün Soma’ya ve Manisa’ya katkısı 
büyüktür. Zengin bir halk oyunlarına 
sahip olan köy Barana (Dört El) oyun-
larıyla, kadın ve erkek zeybek oyun-
larını nesillerden nesillere aktarmanın 
haklı gururunu yaşamaktadır. İsmailli, 
Kız Bayıltan Zeybeği, Gündoğdu Zeybe-
ği, Korucu Zeybeği adını taşıyan erkek 
zeybek oyunları;  Hadi Yarim, Asmalı 
Kuyunun Zinciri, Payama Bak payama 
gibi kadın oyunları sayısız zeybek oyunla-
rından sadece birkaçıdır.
 Sizleri sabırsızlıkla Soma’ya, Darkale’ye 
bekliyoruz.

Darkale
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Manisa Folkloru
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 Folklor geniş kapsamı ile bir toplumun 
gelenek ve göreneklerle şekillenmiş yaşam 
biçimidir. Yüzyıllar içinde göçlerle deği-
şen coğrafyalar ve dış etkileşimler folklora 
geleneksel temelleri üzerinde geliştirilip 
çeşitlendirmiştir.

 Manisa ili Gediz ve Bakırçay vadileri, 
yüksek platolar yaylalar ve dağlık böl-
geleri gibi çeşitliliğe sahiptir. Bu özellik 
ev mimarileri, geleneksel giysiler, yerel 
yemekler, düğünler, değişler ve türküler 
gibi folklorun pek çok alanında ko-
nunmuş yerel özellikler oluşturmuştur. 
Bereketli topraklar ve Ege’nin ılıman 
iklimi Manisa’yı Türkiye’nin en çok dış 
göç çeken illerinden biri yapmış böylece 
folklor sürekli etkilerle zenginleşmiştir. 
Kula’nın düğünleri, toplantıları ve müzik-
lerini şenlendiren yaren toplulukları ahi 
teşkilatlarının günümüzdeki uzantılarıdır. 
Soma Darkale’nin günümüze kadar ko-
runan Barana müziği kendisine has ritmi 
ile Anadolu’nun tarihsel kökenlerinin 
izlerini taşır. Manisa’nın ilçe ilçe değişen 
halk müziğinin oyun havaları, folklorik 
kadın kıyafetleri ve efe giysileri ile muhte-
şem gösterilere dönüşür. Dağlık alanların 
Yörük köylerinde gelinlerin baş süsleme-

leri Asya’dan getirdiğimiz geleneklerin bir 
devamı olarak 7 renk krepler ve zengin 
çiçekler ve baş takıları ile bezenir. Kırsal 
kesimin düğün yemekleri basta keşkek 
olmak üzere çeşit çeşit yemekle şölenlere 
dönüşür. Kula gibi geleneklerin korun-
duğu ilçelerde düğün yemekleri tüm 
mahallenin katıldığı imecelere dönüşür; 
sokak boyunca kurulan bakır kazanlarda 
pişirilen yemekler sadece konuklara değil 
gelip geçen herkese ikram edilir.
 
 Halı ve kilimler üzerinde asırlardır 
korunan Asya’nın eski simgesel motifleri 
Yunt Dağları’nda nişanlı kızların saa-
det ve mutluluk işareti olarak başlarına 
bağladıkları elbezlerindeki ve pul işleme-
lerindeki hayat ağacı, güneş, çarkı felek 
desenlerinde de kendilerini gösterir.

Barana geleneği
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Geleneksel 
Yemekler
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 Manisa yöresi, uygun iklim koşulları, 
ekilebilir alanların genişliği ve verimlili-
ği nedeniyle, kimi yerlerde yılda birkaç 
ürün alınabilen, bağ ve bahçe tarımının 
yaygın olduğu bir ilimizdir. Yörenin bitki 
ve ürün çeşitliliği beslenmede de belirgin 
bir zenginlik yaratmıştır. Tahıl, sebze ve 
meyveler, çeşitli bitkiler beslenmenin 
temelini oluşturmaktadır. Bunun yanın-
da et, süt, yumurta ana besin kaynakları 
arasında yer alır. 

 Ebegümeci, arapsaçı, kazayağı, şev-
keti bostan, ıstirofiga, radika, gelincik, 
hardalotu, turpotu gibi doğal bitkilerden 
genellikle zeytinyağı ve etli yemekler 
yapılmaktadır. Salata yapımında doğal 
bitkiler kullanılmaktadır. Üzümden çeşitli 
biçimde yararlanılmaktadır. Pekmez, 

şıra, günbalı, ekşi bulama, şerbet, hoşaf 
bağ kültürünün ürünleri arasındadır. 
Sebze-meyve kurutma, erişte, salça, reçel, 
tarhana, nar ekşisi yapımı kırsal kesimde 
çok yaygındır. Yörede özel günlerde (dü-
ğün yemeği, mevlit yemeği, kına gecesi 
yemeği, çeyiz yemeği, hıdrellez yemeği) 
genellikle hemen herkesçe bilinen yemek-
ler yapılır. Sofra, eskiden sofra bezinin 
üzerine kasnak deniler altlık üzerine 
sini konularak kurulurken, günümüzde 
bunun yerini masa almıştır. 

Yörenin En Ünlü Yemekleri
  “Manisa Kebabı”, “Salihli Odun Köf-
tesi”, “Akhisar Köftesi”dir.  Salihli Odun 
Köftesi coğrafi işaret alınmak suretiyle 
tescillenmiş ve Manisa için bir ilki başlat-
mıştır.  

Kabak çiçeği dolması

Akhisar Köftesi

Akhisar Köftesi

Malzeme:
1 kg yağsız dana kıyma
1 baş soğan
1 tek ekmek içi 
1 maydanoz 
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet yumurta
1 k.kase z.yağı

Yapılışı:
Soğanı ve maydanozu rendeleriz, tüm 
diğer malzemeleri kıymanın içine 
karıştırırız, 20 dk yoğururuz, kasedeki 
zeytinyağı ile elimizi yağlar, kıymayı 
köfte şeklinde tepsiye dizeriz. Tavada 
kızartırız.

161



Manisa KebabıSalihli Odun Köftesi

Malzeme:
Yumuşak tarafından 2/3 dana eti, 1/3 
kuzu eti, tereyağı, sumak, tuz, doma-
tes, yeşil biber, kuru soğan, maydanoz. 
(Soğanla maydanoz ince ince kıyılarak 
bir miktar sumakla karıştırılır.)

Yapılışı:
Dana ve kuzu eti karışık olarak çift kı-
yılmak suretiyle kıyma haline getirilir. 
Tuzlanıp iyice yoğrularak şişlere düz-
gün ve fazla kalın olmayacak şekilde 
sarılır. Şişlere sarılan kebaplar odun 
kömürü ateşinde pişirilirken, pideler-
de aynı ateşte ısıtılarak hafif kızartılır. 
Domates ve biberler de aynı ateşte hafif 
közlenir. Kızaran pideler servis taba-
ğına alınarak kare kare kesilir. Pişmiş 
olan kebaplar da şekilleri bozulmadan 
düzgün bir şekilde pidelerin üzerine 
alınır. Kızdırılmış tereyağı gezdirilir, 
sumak serpilir. Közlenmiş domates 
ve biberle süslenip, soğan salatası ile 
birlikte servis yapılır.

Malzeme:
1 kg koyun ya da kuzu kıyması, 20 gr 
kadar un, baharat

Yapılışı:
Kıyma, un, tuz ve baharat karıştırıla-
rak iyice yoğrulur. Şişlere sarılarak elle 
düzeltilir. Odun ateşinde pişirilerek 
dilimlenmiş domates, kıyılmış soğan 
ve maydanozla servis yapılır.

Alaşehir Kapaması

Hamur için gerekli malzeme :
Un, zeytinyağı, kıyma, soğan, et suyu,
karabiber, maydanoz, tuz, kimyon.

Yapılışı: 
Hamur yoğrulduktan sonra ince ince 
açılır. Küçük küçük karelere bölünür. 
Hazırlanan hamur bir süre zeytinya-
ğında bekletilip dinlendirilir. Ayrı bir 
kapta kıyma, soğan, karabiber, tuz, 
maydanoz ve kimyon karıştırılarak ha-
zırlanan malzemeler hamurlara bohça 
şeklinde yerleştirilir. Dürülen kapama 
tavada kızartılır, servis sırasında  üzeri-
ne kaynar et suyu dökülür.
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Yaprak  Sarması

Malzeme:
Taze asma yaprağı, pirinç, soğan, nane, 
maydanoz, domates, karabiber, tuz, 
zeytinyağı.

Yapılışı:
Dana ve kuzu eti karışık olarak çift kı-
yılmak suretiyle kıyma haline getirilir. 
Tuzlanıp iyice yoğrularak şişlere düz-
gün ve fazla kalın olmayacak şekilde 
sarılır. Şişlere sarılan kebaplar odun 
kömürü ateşinde pişirilirken, pideler-
de aynı ateşte ısıtılarak hafif kızartılır. 
Domates ve biberler de aynı ateşte hafif 
közlenir. Kızaran pideler servis taba-
ğına alınarak kare kare kesilir. Pişmiş 
olan kebaplar da şekilleri bozulmadan 
düzgün bir şekilde pidelerin üzerine 
alınır. Kızdırılmış tereyağı gezdirilir, 
sumak serpilir. Közlenmiş domates 
ve biberle süslenip, soğan salatası ile 
birlikte servis yapılır.

Ekmek Dolması

Malzeme:
½ paket margarin veya tereyağı, 1 irice 
soğan, ½ kg kıyma, 1tam dolmalık 
ekmek (yuvarlak), 1 demet maydanoz, 
1 kaşık karabiber, tuz, ½ kaşık salça.

Yapılışı:
Dolmalık ekmeğin alt (taban) kıs-
mında bıçakla bir kapak kesilerek içi 
oyulur. Çıkartılan iç iyice ufalanarak 
bir kenara ayrılır. Kıyma biraz yağ 
konulmuş bir kapta hafif kavrulur, 
rendelenmiş ya da ince kıyılmış soğan 
ilave edilir. Soğan biraz öldürüldük-
ten sonra iyice ufalanmış ekmek içi 
de ilave edilerek kavurmaya devam 
edilir. İnce kıyılmış maydanoz, tuz ve 
karabiber de eklenerek iyice karıştırılır 
ve oyulmuş ekmeğin içine doldurulur, 
kapağı kapatılır. Kalan yağ bir kuşha-
nede eritilerek sulandırılmış salça da 
ilave edilir, hazırlanan ekmek dolması 
kabın içine yerleştirilerek kısık ateşte 
pişirilir.
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Nohutlu Mantı

Nohutlu Mantı

Simit Ekmeği

Hamur için gerekli malzeme :
1 yumurta, 
1 çay bardağı süt, 
1/ 2 kg un, su.
Su için gerekli malzeme :
250 gr pişmiş nohut, 
karabiber.  
(Nohut karabiber ilavesiyle iyice ezilir.)
Üzerine
100 gr tereyağı, 0,5 kg yoğurt,  
2-3 diş sarımsak, 
Tuz, pul biber.

Yapılışı: 
Süt, yumurta, un ve tuz, biraz ılık su 
ilavesiyle açılabilecek yumuşaklıkta bir 
hamur yapılır. Oklava veya merdane 
yardımıyla 1 mm kalınlığında açılır. 
Açılan hamur 2,5 – 3 cm’lik kareler 
halinde kesilir. Karelerin içine hazırla-
nan nohut püresinden konularak, her 
bir karenin köşeleri üstte toplanarak 
kapatılır ve yağlanmış fırın tepsisine 
dizilir. Üzerleri pembeleşene kadar 
fırında pişirilir. Fırından alınan man-
tılar tercihen tavuk veya et suyunda 
haşlanır, kevgirle suyu süzülerek servis 
tabaklarına alınır, üzerine sarımsaklı 
yoğurt konur, pul biberle kızdırılmış 
tereyağı gezdirilerek servis yapılır. Not: 
Fırından çıkarılan mantıların tamamı 
tüketilmeyecekse, buzdolabında kapalı 
bir kap içinde birkaç gün muhafaza 
edilmesi mümkündür.

Malzeme:
1 çay bardağı nohut, 
bir bardak ılık su, 
un, 1 yumurta, tuz 

Yapılışı: 
Nohut ince, ancak un haline gelmeye-
cek şekilde havanda dövülür. Akşam-
dan ılık bir bardak su ve aldığı kadar 
un ilavesiyle yumuşak bir hamur 
yapılır. Üzeri örtülerek ılık bir yerde 
sabaha kadar bekletilir. Sabaha kadar 
kabaran bu hamur maya yapılarak, 
un, su  ilavesiyle yoğrulur ve ılık bir 
yerde kabarıncaya kadar bekletilip, 
fırına konmadan üzerine yumurta 
sarısı sürülür.
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Börülce Tarator

Malzeme:
1 kg taze börülce, 5-6 diş sarımsak,
2 limonun suyu, 1,5-2 fincan zeytinya-
ğı, 1 çorba kaşığı un, biraz tuz.

Yapılışı: 
Börülcelerin varsa kılçıkları ayıklana-
rak, 3-4 cm uzunluğunda doğranır. Az 
tuzlu suda haşlanarak süzülür. Sarım-
saklar biraz tuz ile dövülür, çukur bir 
kap içinde limon suyu, zeytinyağı ve 1 
çorba kaşığı un ilavesiyle iyice karıştırı-
lır. Haşlanıp, süzülmüş ve soğutulmuş 
börülceler kapaklı bir kaba alınarak 
hazırlanan sos üzerine dökülerek en 
az birkaç saat dinlendirildikten sonra 
servis yapılır.

Börülce Tarator Şevketi bostan

Malzeme:
1 kg şevketi bostan, 
yarım kilo kuşbaşı kuzu eti, 
 yarım su bardağı zeytinyağı, 1 kaşık 
limon suyu, 1 kaşık yoğurt, 1 kaşık un, 
1 iri soğan.

Yapılışı:
Şevketi bostanlar ayıklanarak yıkanır, 
ince uzun doğranır Yağda  kavrulan 
soğan ve ete ilave edilerek, sararıncaya 
kadar ara sıra karıştırılır. İki bardak 
sıcak su ve tuz ilavesiyle kapağı kapa-
tılır, ateş kısılır. Ocaktan alınmadan 
önce yoğurt, un ve limon suyu ilavesi 
ile hazırlanan terbiye üzerine gezdirilip 
birkaç dakika daha kaynatılır. 

Şevketi Bostan
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Kabak çiçeği dolması

Sinkonta

Malzeme:
30 adet kabak çiçeği 
1.5 su bardağı piliç 
1.5 çay bardağı zeytinyağı
1 büyük baş soğan
4 taze soğanın yeşil bölümleri 
1 demet dereotu
½ demet maydanoz 
½ demet taze nane 
1 yemek kaşığı biber salçası 
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:
Sabah koparılmış kapak çiçek-
lerinin sapları, çiçeğin içindeki par-
çalar ayıklanır ve yıkanan çiçekler 
suya bırakılır. Ayıklanıp yıkanmış 
piliç, 1 çay bardağı zeytinyağı, 
küçük küp küp doğranmış soğan, 
ince kıyılmış yeşil soğan, dereotu, 
maydanoz, nane ve diğer tüm mal-
zeme iyice karıştırılır. Hazırlanan 
harçtan kabak çiçeklerinin içine bi-
rer tatlı kaşığı konur, çiçeklerin uç 
bölümleri ile için üzerine kapatılır. 
Dolmalar yayvan bir tencereye yan 
yatırılarak düzenli bir biçimde yer-
leştirilir, üzerine yarım çay bardağı 
zeytinyağı gezdirilerek dökülür. 
Dolmaların üstüne porselen bir 
tabak kapatılır ve tabağın üstünden 
3.5 su bardağı kaynar su konulup 
kısık ateşte 30 dakika pişirilir. Ilık 
ya da soğuk servis yapılabilir.

Malzeme:
1 kg balkabağı, 3 orta boy soğan,
1 çay bardağı zeytinyağı, 1 kaşık salça,
 tuz, un, şeker, sarımsak, yoğurt.

Yapılışı:
Kabak yıkanır, soyulur ve yaklaşık 1.5 
cm kalınlığında dilimlenir. Üzerlerine 
biraz tuz serpilerek bir süre bekletilir. 
Soğanların ikisi ince ince doğranır, 
yağlanmış fırın tepsisine bir sıra kabak, 
bir sıra soğan olmak üzere yerleşti-
rilir. En üstüne halka halka kesilmiş 
bir soğan dizilir. Şeker ve un serpile-
rek, sulandırılmış salça ve zeytinyağı 
gezdirilir. Fırında pişirildikten sonra 
sarımsaklı yoğurtla servis yapılır.  

Sinkonta

Kabak Çiçeği Dolması
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Höşmerim Kula Güveci

Höşmerim

Malzeme:
1 kg tuzsuz keçi peyniri, 200 gr un, 
1 kaşık tereyağı. 
Şurup İçin:
1 kg toz şeker,
1 litre su.

Yapılışı:
Bir tencerede tuzsuz peynir tahta 
kaşıkla ezilerek, ocağa konulur. Süt 
kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak 
kaynatılır. Sonra azar azar un katılarak 
kulak memesi kıvamına getirilir. İçine 
bir yemek kaşığı tereyağı konulup, 
ocaktan indirilir. Daha sonra tahta 
kaşıkla hamura yedirilir. Malzeme, 
yağlanmış tepsiye 1 cm kalınlığında ya-
yılır ve tahta kaşıkla desen verilip fırına 
sürülür. Üzeri pembeleştikten sonra 
fırından çıkarılıp tabaklara konularak 
üzerine şurup dökülür.

Kula Güveci

Malzeme:
Kuzu eti 
(böbrek yatağı, ön veya arka 
butlardan),
 domates, biber, tereyağı.

Yapılışı:
Kuzu eti güzelce yıkanarak toprak 
güveç veya herhangi bir kapta haşlanır. 
Etin kefi alınıp, suyu süzülür. Haşlan-
mış olan et, toprak güvece döşenir. 
Üzerine iki dilim büyükçe domates 
ve bir iki tane biber konulur. Yarım 
yemek kaşığı tereyağı ilave edilir. Etin 
kendi suyundan yeterince konularak 
fırına verilir. Et pembeleştikten sonra 
fırından çıkarılarak servis yapılır. 
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Kula Şekerli Pidesi

Sura

Kula Şekerli Pidesi

Sura

Malzeme:
(1 adet pide için) Çifte kavrulmuş 
tahin, 100 gr toz şeker,
125 gr hamur.

Yapılışı:
Hamur yarım parmak kalınlığında 
açılır, üzerine her tarafına yayılacak 
şekilde tahin sürülür. Toz şeker tahinin 
üzerine serpilir. Hamur rulo şeklinde 
yuvarlanır. Daha sonra bir uzundan 
tutulup daire şekline getirilir. Merdane 
ile 1 cm kalınlığında açılır. Üzerine 
çifte kavrulmuş tahin sürülüp, fırına 
verilir. Fırından çıkarıldıktan sonra 5 
dakika bekletilip, servis yapılır.

Malzeme:
4-5 kg Kuzu Eti 
(sağ ön kolu ve kaburga bölümü)
2 Su Bardağı Piliç 
1 Tatlı Kaşığı Karabiber 
1 Tatlı Kaşığı Kimyon
1 Yemek Kaşığı Tuz

Yapılışı:
Suralık etin her tarafı 1 tatlı kaçığı 
tuz ile iyice ovulur. Kaburga bölümü 
keskin bir bıçakla, doldurulabilecek 
biçimde, delinmeden kol altına kadar 
derince açılır. Ilık suda yıkanmış piliç, 
karabiber, kimyon ve tuz karıştırılarak 
hazırlanan harç kaburga boşluğuna 
doldurulup üzerine 1 su bardağı ılık 
su dökülür. Açık kalan bölüm iğne 
iplikle dikilip dikişli kısmı yukarıda 
olacak biçimde sura tepsisine yerleş-
tirilir. Tüm etin üzerine parmakla yer 
yer karabiber ve kimyon bastırılıp 
tepsiye iki su bardağı su konulur. Ev 
fırını çalı çırpı ve küçük odun parçaları 
ile ateş yakılarak 1 saat süreyle ısıtılır. 
180-200 derece kadar ısınan fırındaki 
közün bir bölümü fırının önüne çekilir, 
hazırlanan sura fırınının içine konulur, 
hava almaması için kapağı kapatılarak 
çamurla iyice sıvanır. Ortalama 8-10 
saat fırında kalan sura, sıvanan bölüm 
kırılarak kapak açıldıktan sonra çıkar-
tılır. Dikilen bölüm açılıp içinden pilav 
alınır, üzerine ya da yanına kızarmış 
kuzu eti parçalar halinde konur. Sıcak 
servis yapılır. Yanında yoğurt, ayran ya 
da mevsim salatası önerilir.
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Su böreği

Su Böreği

Malzeme:
1 kg un, 16 yumurta,
1 demet maydanoz,
500 gr kıyma, 2 paket margarin,
150 gr tereyağı, karabiber, tuz.

Yapılışı:
 Unun içine 8 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tuz katılıp su ile kulak memesi yumuşaklı-
ğına gelene kadar yoğrulur. Margarin eritilerek ikiye bölünür, yarısı kıyma kavurmakta, 
yarısı da tepsi yağlamakta kullanılır. Kıyma eritilen margarinle kavrulup, soğutulur. 
Kalan 8 yumurta kıymanın içine kırılır, tuz, karabiber ve maydanoz eklenir.
Hamurun tamamı 8 parçaya bölünerek oklava yardımıyla yufka haline getirilir. Tepsi 
yağlandıktan sonra 2 yufka arasına maydanoz katılarak tepsiye yayılır. Bir tencerede 
tuzlu su kaynatılıp, 4 adet yufka 6’şar parçaya bölünüp, kaynamakta olan tuzlu suyun 
içinde iyice pişirilir. Daha sonra kevgirle alınıp, başka bir kaptaki soğuk suya bırakılır. 
Oradan alındıktan sonra süzgüye konulup, suyu süzdürülür. Kavrulan kıyma karışımı 4’e 
bölünüp dörtte biri tepsiye yufkanın üzerine serilir. Kıymanın üstüne sudan çıkan yufka 
parçaları serilir.
Bu şekilde mevcut kıymalarla sudan çıkan yufkalar 3’er sefer serilir. En üstte kalan 2 
yufka arasına  maydanoz serpilerek, böreğin üstü örtülür. Bu şekilde odun kömüründe 
pişirilerek servis yapılır.
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Söylenceler
170



Mitolojide Manisa

 Manisa yöresi söylencelerinin pek çoğu 
antik döneme ilişkindir. Sonraki dönem-
lerde yaratılan efsaneler de önemli yer tu-
tar. Sipylos Dağı eteğinde kurulmuş olan 
Tantalis Kenti ile Kral Tantalos arasında 
bir bağ kurulmaktadır. Tantalos söylence-
sini bize aktaran İzmirli Homeros olmuş-
tur. “Tantalos İşkencesi” mitologyanın en 
acıklı öykülerinden biridir. Onun kızı Ni-
obe ile tanrıça Leto’nun çekişmesi, Apol-
lon ile Artemis’in Niobenin çocuklarını 
öldürmeleri anlatılır. Niobe, Sipylos ka-
yalarında, tanrı buyruğuyla taş olmuştur. 
Mitologyanın tanrısı Dionysos Lydialıdır. 
Onun Midas’a bağışladığı altınlar ve ver-
diği ders, edebiyatta işlenen konulardan 
biridir. Lydia kraliçesi Omphale’nin yaşa-
mı ve Herakles’le yaşadığı aşk söylencesi, 
çağdaş pek çok ressamın, yontucunun 
esin kaynağı olmuştur. Tylon; Lydos ile 
Tyrrhenos; Gyges’in kral oluşu, Krezüs’e 
ilişkin söylenceler Lydia kökenlidir.  
Arekne, halktan bir kişi; Lidyalı bir kadın. 
Babası Kolophon kentinde kumaş boyacı-
sı. Genç Arakne/Arakhne, nakış sanatın-
da, kilim dokumada öylesine usta, öylesi-
ne becerikliymiş ki, yokmuş onun üstüne 
kimse. Dokuduğu nesneler öyle güzelmiş 
ki, periler bile gelip seyredermiş. Lydia 
kızları, kadınları giderek gurura kapılmış. 
Lydialı Arakne de, ölümlülere el işçiliğini 
ve el sanatlarını öğretmiş olmakla geçinen 
Atina’nın baş tanrıçası Pallas Athena ile 
gergef işlemede boy ölçüşebileceğini ileri 
sürermiş. Tanrıça buna kızmış, bir koca 
karı kılığına girip, Arakne’nin karşısına 
çıkmış, kendince öğütler vermiş. Alçak 
gönüllü olmasını tanrılarla boy ölçüşmek-
ten sakınmasını söylemiş. Arakne oralı 
bile olmamış, Zeus’un kızı isterse gelsin 
nakışta yarışalım demiş. Bunun üzerine 
tanrıça Athena gerçek yüzünü göstermiş, 

yarışma başlamış. Athena bakmış ki kızın 
nakışı kusursuz, kendininkinden aşağı 
kalmıyor, geçiyor bile. Tanrıça öfkeye 
kapılıp kızın güzelim nakışını yırtmış ve 
rakibine mekikle vurmuş. Lydialı Arakne 
hakarete uğramanın üzüntüsüyle kendini 
asmış. Tanrıça, bu hamarat sanatçının 
ölümüne izin vermemiş. Onu ipinin 
ucunda asılı duran sürekli eğrip duran 
örümceğe dönüştürmüş. Sonsuza denk 
tozlu duvar köşelerinde ağ eğrip dursun 
diye…

 Taptuk Emre, “Dur Hasan Hoca” 
söylencesi, Saruhanoğulları dönemine 
uzanır. Sarıbad Hamamı söylencesi, Sa-
rıkız efsanesi, Yılan Hisarı’ndaki canavar 
efsanesi ve diğerleri, yörede söylencenin 
çeşitliliğini  ve zenginliğini gösterir. Yerel 
dilde söylenen masallar Türk edebiyatının 
ürünleri arasında yerini almıştır.. 
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 “Güzel saçlı Niobe’nin de yemek geldi aklına, oysa on iki çocuğu ölmüştü 
sarayında, altı kızı, ergen altı oğlu, Apollon öfkelenmişti Niobe’ye, öldür-
müştü oğullarını gümüş yayıyla, kızlarını da okçu Artemis öldürmüştü, 
Niobe güzel yanaklı Leto ile bir tutuyordu kendini, diyordu, Leto iki çocuk 
doğurdu, bense bir düzine. İki kişi, Apollon’la Artemis, öldürdü hepsi-
ni. Ölüler yatıp kaldılar kanlar içinde, kimsecikler yoktu onları gömecek, 
herkesi taşa çevirmişti Kronosoğlu. Göklü tanrılar gömdü ölüleri onuncu 
günü, işte o gün yemek geldi Niobe’nin aklına,  gözyaşı dökmekten yorgun 
düşmüştü. Bugün Sipylos kayalarında, ıssız doruklarında,

Akheloos ırmağı kıyısında oynaşan su perilerinin yatakları var derler ya, 
işte oralarda, tanrı buyruğuyla taş olmuştur Niobe, yüreğine sindirir durur 
acılarını.”

                                                               Homeros
                                      ( İlyada, Türkçesi: Azra Erhat – A. Kadir, 

                                                          Can Yayınları, 1984, s. 578)

Niobe
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 “ Tantalos’u da gördüm, korkunç işkenceler çekerken:
duruyordu bir gölün içinde, ayakta, yüksele yüksele 
çıkıyordu su çenesine kadar, ama içmek için davrandı 
mıydı, damlasını alamıyordu suyun,  ihtiyar adam 
eğiliyor, eğiliyor, eğiliyordu, su da çekiliyor, çekiliyor, 
yok oluyordu emen toprakta, ve bir çamur peyda olu-
yordu ayaklarının dibinde, kapkara, ossaat bir tanrı 
kurutuveriyordu gölü. Yemişler sarkıyordu başının 
üstünde dallı budaklı ağaçlardan, armutlar, narlar, 
pırıl pırıl elmalar, ballı incirler, tombul zeytinler 
sarkıyordu, ama ihtiyar adam, koparayım diye ellerini 
uzattı mıydı, bir yel geliyor, savuruyordu onları kara 
bulutlara.”
    

Homeros
(Odysseia, Türkçesi: Azra Erhat –A. Kadir

                                      Onbirinci Bölüm/ 217 – 218 ) 

 Saruhan Bey, Bizanslılardan Manisa’yı almak üzere şehrin doğusunda askerle-
riyle mevzilenmiş. Karanlık basınca, keçilerin boynuzlarına mum yaktırıp, onları 
üç yönden Manisa Kalesi üzerine sürmüş. Bizanslılar kalenin doğu kapısını aç-
mışlar ve iki ordunun askerleri Kırtık’ta gece boyunca çarpışmışlar. Sabaha karşı 
Bizanslılar batıya doğru kaçmaya başlamış, Türk askerleri de onları kovalıyormuş. 
Bu sırada horozlar ötmeye başlamış, takibi bırakmışlar. Horoz sesinin duyulduğu 
yere o günden bugüne “Horozköy”, Bizanslıların kırıldığı yere de “Kırtık” denil-
miş. Yine o günden beri Namaz Gecesi (Regaip Kandili) hep bir fetih yıldönümü 
olarak kutlana gelmektedir. 

 Tapduk Emre, günlerden bir gün  dergahtaki müritlerine kırlardan çiçek top-
lamasını söylemiş. Onlarda çiçek toplayıp dönmüşler geriye. Fakat Yunus (Emre) 
hangi çiçeği koparmak üzere eğilse, o çiçek zikir halinde görülmüş olduğun-
dan koparamamış. Yalnız çiçeklerden birisi zikirden geri kaldığından kendisini 
koparmasını Yunus’a söylemiş. O da çiçeği koparıp Tabduk Emre’ye getirmiş. 
Başına geleni de şeyhine anlatmış. Şeyh, bu çiçek olayıyla Yunus Emre’ye erdiğini 
anlatmak istemiş ise de  Yunus yine bundan bir şey anlayamamış.

Tantalos

Namaz Gecesi

Tapduk Emre ve Yunus
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Kültürel Etkinlikler
174



Manisa Mesir Festivali

Akhisar Çağlak Festivali

 16. yüzyıldan beri kutlanan Manisa’ya özgü bahar bayramıdır.   Özünde 
Anadolu’nun yerli inanç ve düşünce ürününün günümüze ulaşan köklü bir ge-
leneğe dönüşmüş biçimidir. 472 yıldır yapıla gelen ve 21 Mart’ta kutlanan Mesir 
Bayramı’nda Sultan Camisinin etrafında toplanan halka mesir macunu saçılır. 
Mesir Bayramı, bereket ve bolluğun başlangıcını, bahar sevincinin kutlanmasını 
gösterir. 

 Kökeni Anadolu’nun eski kültür-
lerine uzanan Akhisar’a özgü bahar 
şenliğidir. “Akhisar Çağlak’ı” yada 
“Çağlak Mesiri” olarak adını du-
yuran bu köklü geleneği yöre halkı  
553 yıldır yaşatmaktadır.  “Akhisar 
Kardeşlik Bayramı” olarak nitelendi-
rilen bu etkinlik şimdilerde “Akhisar 
Çağlak Festivali ve Zeytin Şenlikleri” 
adıyla gerçekleştirilmektedir.
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Altın Lale Türk Sanat Müziği 
Beste Yarışması

251 Bin Dev Öğrenci Sevgi Festivali

Manisa Valiliği, Manisa Belediye Başkanlığı 
ve Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Der-
neği Başkanlığı tarafından organize edilen 
Uluslararası Manisa Mesir Festivali Düzenle-
me Kurulunca; festival etkinliklerine zengin-
lik katmak, Türk Sanat Müziği Repertuarına 
yeni eserler kazandırmak, bestecileri yeni 
eserler üretmeye teşvik etmek amacıyla 2012 
yılında ilki düzenlenen Altın Lale Türk Sanat 
Müziği Beste Yarışması’nın bu yıl ikincisi 
düzenlenmiştir.

Bu yıl birincisi düzenlenen Sevgi Festivali kapsamında, öğrenciler Cumhuriyet 
Meydanı’nda beş metre uzunluğundaki kağıtlara sevgiyi ve barışı simgeleyen 
resimler yaptı.  Manisa’da ‘251 Bin Dev Öğrenci Projesi’ kapsamında düzenlenen 
1’inci Sevgi Festivali’nde renkli görüntüler yaşandı.
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Uluslararası Manisa Mesir Festivali Her Yıl 21 Mart Manisa-Merkez
Mesir,Sanayi ve Ticaret Fuarı Her Yıl 21 Mart Manisa-Merkez
Nevruz (Mesire) Şenliği Mart Durasıllı-Salihli
Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri Mart Gökkaya-Ahmetli
Akhisar Çağlak Festivali Mayıs Ayının 3.Haftası Akhisar
Akhisar Hıdırellez Şenliği 6 Mayıs Akhisar
Sart Hıdırellez Şenliği 6 Mayıs Sart-Salihli
Urganlı Hıdırellez Şenliği 6 Mayıs  Urganlı-Turgutlu
Demirci Hıdrellez Şenliği 6 Mayıs Demirci
Köprübaşı Kültür Sanat ve Çilek Festivali Mayıs Köprübaşı
Hıdırellez Sehrası Mayıs Gölmarmara
Kültür Sanat Şenliği 19 Mayıs  Borlu-Demirci
Çam Festivali ve Tarım Fuarı Mayıs Ayının 2.Haftası Kırkağaç
Kıranköy Uçurtma Şenliği Mayıs Kıranköy- Gördes
Mezuniyet Şenlikleri Uluderbent Kiraz Mayıs Ayının Son Haftası Demirci
Uluderbent Kiraz Kültür ve Sanat Festivali Mayıs-Haziran Uluderbent- Alaşehir
Manisa Tarzan’ını  Anma ve Çevre Günleri 31 Mayıs -5 Haziran Manisa
Pınarlar Köyü Kiraz Festivali Haziran Selendi 
Mahmutlar Sarıçayır Yayla Şenlikleri Haziran Mahmutlar-Demirci
Sarı Saltuk’u Anma Töreni 28 Haziran Yeşilyurt-Alaşehir
Adala Uluslararası Kül.San. Şenliği Temmuz Adala-Salihli
Kültür Sanat ve Sinema Şenliği Temmuz Ayının 2. Haftası Adala-Salihli
Kavun Karpuz Festivali Temmuz-Ağustos Gölmarmara
Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Temmuz-Ağustos Alaşehir
Taytan Üzüm ve Kültür Şenliği Ağustos Taytan-Salihli
Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği Eylül Kenger Köyü- Kula
3 Eylül Kurtuluş Şenlikleri ve Cirit Festivali 3 Eylül Selendi
Bağbozumu ve Kurtuluş Şenlikleri 5 Eylül  Alaşehir
Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali Eylül Soma
Sarıgöl Sultani Üzüm Festivali Eylül  Sarıgöl
Uluslararası Turgutlu Kültür Sanat
ve Bağbozumu Festivali Eylül Turgutlu
Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri Eylül Emre Köyü-Kula
Geleneksel Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri Eylül Kula
Saruhanlı Altın Üzüm ve Kültür Festivali Eylül Saruhanlı
Gencer Yağlı Pehlivan Güreşi Şenliği Ekim Ahmetli
Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü
Tanıtma ve Kültür Şenliği Ekim Ayının 2. Haftası Encekler Köyü-Kula
Şiir İkindileri Nisan-Kasım Salihli
Müftü Alim Efendi’yi Anma Etkinlikleri 12 Aralık Manisa Merkez

Belirli Günler ve Yerel Etkinlikler
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El Sanatları
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 Osmanlı dönemi Manisa’sı dokumacı-
lık, halıcılık, boyacılık, dericilik, ağaç oy-
macılığı gibi el sanatları alanında oldukça 
gelişkindi. Manisa’da üretilen “Manisa 
Boğasası” “Manisa Alacası”, “kızıllı Ma-
nisa kuşağı” İstanbul piyasasında aranan 
ürünler arasındaydı. 16. yüzyılda Osmanlı 
İmparatorluğu’nun donanması için gerek-
li olan yelken bezinin bir kısmı Manisa’da 
dokunup İstanbul’a gönderilmekteydi. 
Kula ve Gördes, Batı Anadolu’nun önde 
gelen halıcılık merkezlerindendi. Gör-

des düğümü (çift düğüm) denilen ilme 
tipe halı dokuma tekniğinin adı halıcılık 
literatürüne girmiştir. Yörenin zarif ve 
görkemli seccadeleri, Avrupa müze ve 
koleksiyonlarını süslemekteydi. Manisa’da 
ekonomik gelişmeye koşut olarak kimi 
özgün el sanatları zamanla ortadan kalktı. 
Ancak günümüzde Yuntdağı köylerinde 
Gördes, Kula, Demirci, Sarıgöl, Selendi 
ilçe ve köylerinde geleneksel halı ve kilim 
dokumacılığı sürdürülmektedir.

Boyacılık
 Anadolu’da dokumacılık yapılan hemen her 
merkezde boyacılık vardı. Gerek dokuma ipliğini 
gerekse bezleri boyayan “boyacı taifesi” önemli 
bir işlevi yerine getiriyordu. Manisa’da 17. yüz-
yılda boyacılıkla uğraşanların tamamının Türk 
olduğu belirtilmektedir. Boyacılar, bez ve iplikleri 
kendi aralarında bölüşerek boyarlardı. Kırmızı 
rengi veren kökboya, Anadolu’nun hemen her 
tarafında yetişebilmekteyse de, en iyisi ve en 
meşhuru Kırkağaç yakınındaki Bakır kasabasının 
mahsulüydü. Manisa, Akhisar ve Gelenbe’nin 
kökboyası da en iyiler arasındaydı. Alaşehir’in 
“kızıl ivadisi”nden sancak yapılmaktaydı.“Türk 
kırmızısı”nın temelini oluşturan kökboya, 19. 
yüzyılın sonlarına doğru Türkiye tarımından 
adeta kovuldu; kimya sanayisine yenik düştü.
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El Dokumacılığı
 Osmanlı topraklarında pamuklu doku-
macılık oldukça yaygındı. Pamuk üretimi 
yapılan şehir ve kasabalarda pamuklu 
dokumacılık ileri düzeydeydi. 16. yüzyıl-
da Manisa cüllahları / çulhaları; pamuk 
ipliğini işleyerek boğası, astarlık, alaca, 
tülbent, bez, makrama, beledi yastık, peş-
tamal, gömleklik dokuyorlardı. “Manisa 
alacası” döneminin en gözde ürünüydü. 
Tanınmışlık bakımından, Beyşehir, Tire 
ve Mısır alacalarının önünde gelmek-
teydi. Bergama bölgesi de pamuklu 
dokuma ve satış merkezleri arasındaydı. 
Tarhala’da (Soma yakınında) eğrilen iplik, 
Bergama’daki zanaatkârlar tarafından 
dokunmaktaydı. Cüllahlar işledikleri bez 
ve boğasıları belli en ve boyda yapmaya 

mecburdu, fakat ortak bir uzunluk ölçüsü 
yoktu. Bu durum kimi zaman anlaşmaz-
lığa yol açmaktaydı. Hükümetin Saruhan 
kadılarına gönderdiği buyrultularda, 
donanma için yelken bezi, tente bezi 
dokutturulmasının sağlamasını istediği ve 
bunun asla tehir edilmemesi ve kusur-
suz olması gerektiği belirtilmektedir. 
Manisa’da büyük ölçüde olmasa da, çuha 
dokumacılığı da yapılmaktaydı. Manisa 
ve çevresinde elde edilen yapağı, Yahudi 
ve Müslüman dokumacılar tarafından iş-
lenip çuha ve velençe - velense ( bir yüzü 
uzun tüylü örtü) haline getiriliyordu.  
Manisa’nın bezleri kadar kıldan yapılan 
nesneleri de ünlüydü. Çuval, harar, kolan, 
torba ve heybe bunlar arasındaydı; çok 
miktarda yapılıp dışarıya gönderiliyordu.
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Güveç Yapımı
 Anadolu’da Kalkolitik Çağ’ın sonlarına 
kadar seramik kaplar kadınlar tarafından 
elde üretilmekteydi. Bu çağın sonlarında 
“Çömlekçi Çarkı” bulunduktan sonra 
seramik sanatı gelişmiş ve çömlekçilik 
daha çok erkeklerin uğraşısı olmuştur. 
Günümüzde güveç ve benzeri toprak 
yemek kapları yapımı, eski geleneğin 
devamı olarak sürdürülmektedir. Salihli 
ilçesi Gökeyüp kasabasında kadınlar, 
güveç adıyla tanınan yemek pişirme 
kaplarının üretimini gerçekleştirmektedir. 
Gökeyüp’te hemen her evin bir bölümü 
güveç atölyesi olarak kullanılmakta olup, 
yapılan ürünler satışa sunulmaktadır.

At Arabacılığı
 20. yüzyılın başlarında Akhisar’da yaylı 
at arabası yapımı oldukça gelişkin bir 
durumdaydı. Atölyelerde renk renk desen 
ve manzara resimleriyle süslü at arabaları 
üretilmekteydi. Renk cümbüşü arabalar, 
sanatçıların ince duyarlılığını yansıtmak-
taydı. Değişen yaşam biçimi, atlı araba 
kullanımının giderek ortadan kalkmasını 
gerektirmiştir. Bunun üzerine yöre sanat-
çıları eski geleneğe bağlı kalarak, fakat 
küçük at arabası yapımına yönelmiştir. 
Akhisar’ın minyatür at arabaları, günü-
müzde bahçe dekoru olarak kullanıldığı 
gibi, iç mekanları da süslemektedir.  

Bakırcılık
 Kula kentsel sit alanında, Bakırcılar 
çarşısında ahşap kepenkli dükkanlarda 
bakırcı ustaları, döğme bakır bakraçlar 
yapmayı sürdürmektedir. Kula Bakırcılar 
Çarşısında dükkanlarda körüklerin soluk 
alıp vermesi, bakıra biçim veren çekiç-
lerin ahenkli tıkırtıları duyulur. Küçük 

tenekeci dükkanları, leblebici fırınları, ta-
rihi Kula evlerinin büyülü güzelliğine ayrı 
bir renk katar. Ekmek fırınlarından taze 
ekmek kokusu yayılır. Kula’ya uğrayanlar, 
güleç yüzlü insanların konukseverliğinde 
kültürel mirasın sergilendiği ortamda 
hoşça vakit geçirmenin duyumsattığı 
sevinci yaşar.     

181



Keçecilik
 Eski Türklerin göçebe yaşam kültürü-
nün önemli öğelerinden birisi de keçe-
cilikti. Manisa, Kula, Alaşehir, Demirci 
ve Akhisar’da bir zamanlar keçecilik 
yapılmaktaydı. Bu mesleği sürdürenler 
ortadan çekilmiş ve keçe üretimi tarihe 
karışmıştır. Ancak Akhisar ilçesinde Or-
han Patoğlu adında bir usta, eski geleneği 
yaşatabilmek adına, renk renk desenlerle 
bezeli keçe üretmeyi başarıyla sürdür-
mektedir. Bu keçeler hediyelik nesne 
olarak alıcıların ilgisini çekmektedir. 

Halıcılık
 17. ve 18. yüzyıllarda Batı Anadolu’nun 
en önemli halı dokuma merkezleri arasın-
da yer alan Gördes, Kula ve Demirci’de 
dokunan halıların ünü Amerika ve Avru-
pa ülkelerine kadar yayılmıştır. Gördes ve 
Kula el halılarında gözlenen stilizasyonun 
gelişen özgün desenin giderek yeni biçim 
tiplerine dönüşmüştür.

 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Batı Anadolu halıcılığı yoğun biçimde dış 
etkinin altında yozlaşmaya başlamıştır. 
İngilizler’in Doğu Halı Şirketi (1864), 
Batı Anadolu halıcılığına Avrupa zevkine 
uygun desen ve motifleri sokmuştur. Böy-
lece Gördes, Kula, Bergama, Milas gibi 
halı mer kezlerinde dokunan halılarda 
yerel özellikler kaybolmaya başlamıştır. 
Ege halıcılığında görülen bu yozlaşma-
nın günümüzde de izlerini koruduğunu 
uzmanlar dile getirmektedir.
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Bilim, Kültür ve Sanatımızda 

İz Bırakan 
Manisalılar
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Afşar Timuçin: 1939 yılında Akhisar 
ilçesinde doğmuş yazar, şair, felsefeci. 3 
cilt olarak yayımlanan Düşünce Tarihi 
ve Felsefe Sözlüğü adlı yapıtları alanında 
kaynak değeri taşımaktadır. Çok üret-
ken bir bilim, kültür, düşün adamı olan 
Timuçin; şiir, öykü, deneme ve roman 
dallarında da çok sayıda eser vermiş ve 
çeviriler yapmıştır.

Dr. Cemil Şener: 1897-1978 yılları 
arasında yaşamış, 1934 yılından itibaren 
ölünceye değin Manisa tıbbına hizmet 
etmiş bir hekimdir. Kurtuluş Savaşına 
askeri hekim olarak katılan Dr. Şener, 
TBMM’de 11. Dönem milletvekili olarak 
Manisa’yı temsil etmiştir. Manisa yöre-
sinde yemeği de yapılan Şevketi Bostan 
adlı bitkiden “Lityazol Cemil” adıyla 
üriner sistem taş hastalıklarına karşı 
çok etkili bir ilacı bulmuş olmasıyla 
ünlüdür. Lityazol Cemil, bitkisel kökenli 
ve ruhsat almış tümüyle yerli yapım ilk 

ilaçtır. Türk tıbbı ve ilaç sektörünün yüz 
akı bir hemşerimizdir. 

Erol Toy: 1936 yılında Alaşehir’de 
doğan yazar; roman, hikâye, deneme, 
eleştiri ve tiyatro alanında eser vermiş-
tir. Azap Ortakları, Acı Para, İmparator, 
İzmir’in İçinde, Pir Sultan Abdal başlıca 
eserleri arasındadır.

Fahri Erdinç: Akhisar doğumlu 
olan yazar 1917-1986 yılları arasında 
yaşamıştır. Hikâye, şiir ve roman tür-
lerinde eser vermiştir. Başlıca eserleri: 
Şen Olasın Halep Şehri (şiir), İşte Böyle 
(şiir), Diriler Mezarlığı (hikâye), Tür-
kiye Hikâyeleri (hikâye), Ali’nin Biri 
(roman), Acı Lokma (roman), Kardeş 
Evi (roman) dir.

Gelenbevi İsmail Efendi: Kırkağaç 
İlçesi Gelenbe kasabasında doğmuş ünlü 
matematikçi. 1730-1790 yılları arasında 

184



yaşamıştır. En ünlü yapıtı bir cebir kita-
bı olmak üzere 16 yapıt vermiştir. 

Haydar Bayçın: Manisa doğumlu 
1898-1971 yılları arasında yaşamış mü-
zik öğretmeni ve folklor araştırmacısı. 
Manisa türkülerinin derlenmesi ve tanı-
tılmasında büyük emeği vardır. Halkevi 
çatısı altında köy köy dolaşarak Manisa 
türkülerini derlemiş, notalandırmış ve 
korolar kurarak söylenmesini sağlamış-
tır. Baylan Cemile, Söğüdün Yaprağı 
Narindir Narin, Sendeki Kaşlar Bende 
Olsa gibi ünlü türküler Bayçın’ın Türk 
Halk Müziği’ne armağanıdır.

İbrahim Gökçen: 1904-1958 yılları 
arasında yaşamış tarihçi ve yazar. 1936- 
1957 yılları Manisa Ortaokul ve Lisesin-
de tarih öğretmenliği yapmıştır. Yaşadığı 
dönem içinde Manisa’daki tarihi eser-
lerin resimlerini yapmasıyla da tanınır. 
Manisa’nın sosyal ve kültürel tarihiyle 
ilgili 8 kitabı ve onlarca makalesi vardır. 
Çağatay Uluçay ile birlikte hazırladıkları 
“Manisa Tarihi” kendi alanında fevkala-
de bilimsel ve değerli bir kaynak yapıttır.

İlhan Berk: Türk şiirinin gelişme-
sinde büyük emeği olan, 26 şiir kitabı 
bulunan Manisalı şair. 1918- 2008 yılları 
arasında yaşamıştır. “Uzun Bir Adam” 
adlı yapıtında Manisa’daki çocukluğunu 
anlatır. Manisa’da yayımlanan “Güneşi 
Yakanların Selamı”, şairin ilk kitabı olup, 
Manisa Halkevinin de ilk yayınıdır.

Kamil Su:  1909 yılında Manisa’da doğ-
muş, 1984 yılında ölmüştür. Eğitimci ve 
araştırmacı yazardır. Ders kitapları ha-
zırlamış ve Manisa ve Balıkesir tarih ve 
kültürü üzerine eserler vermiştir. Yazar; 

“Manisa Yöresinde İşgal Acıları” adlı 
romanında çocuk gözüyle işgal altındaki 
Manisa’yı ve büyük yangını anlatır. 

M. Çağatay Uluçay: 1910-1970 
yılları arasında yaşamış Çankırı Çerkeş 
doğumlu tarihçi, yazar. 1935-1956 yılları 
arasında Manisa Ortaokulunda tarih 
öğretmenliği yapmıştır. Kadı Mahkeme 
sicillerinin en zenginlerinden olan 433 
defterlik Manisa Koleksiyonunu, Manisa 
Müze Müdürü Vahit Armağan ile bir-
likte düzenlemiştir. Manisa tarihinin en 
çalışkan ve verimli araştırmacı ve tarih 
yazıcılarındandır.

Mustafa Uykusuz: Akhisarlı karikatür 
sanatçısı. “Mim Uykusuz” adıyla ünlenen 
sanatçı, 1922-1983 yılları arasında yaşa-
mıştır. Birçok ödül almış olan karikatürist 
eserlerini 3 albümde toplamıştır.
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Ni-
hal Yeğino- balı: Çevirileriyle 
de ün kazanmış bir yazarımızdır. 1927 
yılında Gördes ilçesinde doğmuştur. 
Çocukluğunun bir bölümünü Manisa’da 
yaşamıştır. “Cumhuriyet Çocuğu” adlı 
romanında çocukluğunun Manisa’sını 
anlatır. Genç Kızlar, Mazi Kalbimde 
Yaradır, Sitem, Belki Defne, Gazel adlı 
romanları ve yüzün üzerinde çevirisi 
bulunmaktadır.

Ruhi Sarıalp: Milli Atlet. 1924 yılın-
da Manisa’da doğdu. 2001 yılında öldü. 
Atletizmde ulusal ve uluslararası birçok 
başarının sahibidir. 1948 Londra Olim-
piyatlarında üç adım atlama dalında 
kazandığı üçüncülük, Ülkemizin güreş 
dışında olimpiyatlarda elde ettiği ilk 
madalyadır. Türk atletizminin kuru-
cu ve bilimsel öncülerindendir. Ruhi 
Sarıalp, Ünlü Şarkıcı Tanju Okan’ın 
dayısıdır.

Şair Eşref 
(Mehmet Eşref Efendi): Hiciv us-
tası ünlü şair. Edebiyatımızda, Nef ’i’den 
sonra en kuvvetli hiciv şairi sayılır. 
Kırkağaç ilçesi Gelenbe kasabasında 
doğmuştur.1847-1912 yılları arasında 
yaşamıştır. Kaymakamlık görevlerinde 
de bulunan şairin en ünlü eserleri: Dec-
cal, İstimdad, Şah ve Padişah, Hasbıhal 
yahut Eşref ve Kemal, İran’da Yangın 
Var’dır.  

Şerif Hulusi Kurbanoğlu: Akhisar 
doğumlu Yazar ve çevirmen. 1910-1971 
yılları arasında yaşamıştır. Fransızcadan 
ve Rusçadan dilimize 27 yapıt çeviren 
Kurbanoğlu, inceleme ve araştırmaları 
ile tanınmıştır. Namık Kemal’in Eserleri, 
Ahmet Haşim, İktisadi Buhran ve Mono-
poller başlıca eserleridir.  

Yakup Kadri Karaosmanoğlu: 
1889- 1974 yılları arasında yaşamıştır. 
Kahire’de doğan yazarın çocukluğu 
Manisa’da geçmiştir. Ünlü “Karaosma-
noğlu” ailesine mensuptur. Kiralık Ko-
nak, Yaban, Ankara gibi ünlü romanların 
yazarı olan Karaosmanoğlu, “Amanın 
Kitabı” adlı yapıtında Manisa’daki çocuk-
luğunu anlatır. 

Yusuf Atılgan: Türk hikâye ve ro-
mancılığının en değerli adlarından olan 
Manisa doğumlu yazar 1921-1989 yılları 
arasında yaşamıştır. 3 roman, 3 öykü 
kitabı ve 1 çocuk kitabı bulunmaktadır. 
Aynı adla sinemaya aktarılan “Anayurt 
Oteli” romanı ile “Aylak Adam” adlı ro-
manları, Türk romancılığında çığır açan 
anıt eserler arasındadır.
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Dünya İçin Üreten, Türkiye’yi Büyüten Manisa Sanayi Devleri

VESTEL GRUP (Manisa Organize Sanayi Bölgesi-MOSB)
Vestel Elektronik San. A.Ş., Vestel Beyaz Eşya San. A.Ş., 
Vestel Dijital Üretim San. A.Ş.   
Tüketici elektroniği, dijital ürünler ve beyaz eşya alanında faaliyet gösteren Vestel, 15 bin 
çalışanı, 1.050 satış noktası, 350 satış sonrası merkezi ve binlerce yan sanayi çalışanıyla 60 
bin kişiye gelir yaratıyor. Üretimlerini Manisa’da ve Rusya’nın Aleksandrov şehrinde gerçek-
leştiren Vestel’in Manisa’daki üretim üssü Vestel City, 685 bin m2 kapalı alanı ile Avrupa’nın, 
tek alan üzerinde üretim yapan en büyük, dünyanın ise ikinci büyük endüstri kompleksi 
konumundadır.

Keskinoğlu Tavuk ve Damızlık A.Ş. (AKHİSAR)
1963 yılından beri hizmet veren Türkiye’nin ilk ve tek tam entegre tavukçuluk kuruluşudur. 
Gurup bünyesindeki ünitelerde yıllık: 130 bin ton piliç eti, 40 bin ton ileri işlenmiş piliç eti 
ve şarküteri ürünleri, 1 milyar yumurta, 400 milyon viol (yumurta kabı), 10 milyon yumur-
tacı dişi civciv, 4 milyon yarka, 50 milyon etlik civciv, 45 bin ton organik gübre ve 15 bin ton 
zeytinyağı üretme kapasitesi mevcuttur. Gurup bünyesinde 3500 kişi çalışmaktadır.
 
İndesit Company Beyaz Eşya A.Ş. (MOSB)
Sektöründe dünyanın en büyük üreticilerinden olan İtalyan Indesit Grubuna bağlı olarak 
buzdolabı üretimi yapan bir kuruluştur. Manisa fabrikasında No-Frost, tek ve çift kapılı 
buzdolapları, yatay ve dikey derin dondurucular üretilmektedir. 
Bosch Termoteknik A.Ş. (MOSB)
%100 Alman sermayeli Bosch Termoteknik A.Ş. 680 kişiye istihdam sağlamaktadır. Firma 
tarafından hem sıcak su hem de ısınma ihtiyacını karşılayan gazlı kombi cihazları, gazlı 
şofbenler ve komponentler üretilmektedir. 

Elginkan Grup
Grup şirketlerinden Tezel Gıda A.Ş., Valfsel 
Armatür San. A.Ş., Valf San. A.Ş., Serel 
Seramik San. A.Ş., Emas Makine San. A.Ş., 
Elba Basınçlı Döküm San. A.Ş., Elsan Ham-
madde San. A.Ş. Manisa OSB’de faaliyet 
göstermektedir. Belirtilen şirketler tarafın-
dan: panel radyatör, armatür, kombi, valf, 
ısıtma, soğutma, yangın sistemleri, doğalgaz 
ve tesisat sistemleri, seramik yapı malzeme-
leri, pirinç sanayi hammaddesi üretilmekte, 
yemek ve catering hizmetleri verilmektedir.

Sarten Ambalaj San.Tic. A.Ş. (MOSB)
Her türlü teneke ve plastik ambalaj kutusu 
üretimi yapan şirket Manisa Fabrikası’nda 
1996 yılında Türkiye’de ilk kez “boğumlu 
konserve kutusu üretimi” gerçekleştirilmiştir.
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Compenanta Döktaş Döküm. A.Ş. (MOSB)
Tamamı Finlandiya sermayeli olan firma, alüminyum jant, otomotiv döküm parçaları üret-
mektedir. Jant üretiminin %85’i, basınçlı döküm üretiminin %50’si ihraç edilmektedir.

Kerim Çelik Mamulleri İmal. Tic. A.Ş. (MOSB)
Beyaz eşya, elektronik eşya, radyatör ve benzeri sektör için saç üretimi yapan firma Borusan 
Holding’e bağlıdır. 

Mondi Tire Kutsan Kağıt San. Tic. A.Ş. (MOSB)
Türk-Avusturya ortaklığındaki firmada oluklu mukavva kutu üretimi yapılmaktadır.
 
Standart Profil Otomotiv San. Tic. A.Ş. (MOSB)
Hindistan sermayeli firmada, otomotiv sektörüne sızdırmazlık profili üretimi yapılmaktadır.

Doğa Organik Gıda Tarım Ürün. A.Ş. (Muradiye Sanayi Bölgesi) 
Yağlı tohumlar küspesi ve hamyağ üretimi alanında Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından-
dır.
 
İpek Kağıt San. Ve Tic. A.Ş. (MOSB)
Türk-Amerikan sermayeli firmada, temizlik kağıdı üretimi yapılmaktadır. 

Polinas Plastik San.ve Tic. A.Ş. (MOSB)
Türkiye’nin ilk ve en büyük polipropilen film üreticisidir.

Schneider Elektrik San. Ve Tic. A.Ş. (MOSB)
Tamamı Fransız sermayeli olan firmada elektrik ekipmanları üretimi yapılmaktadır.
 
Olmuksa Ambalaj San Tic. A.Ş. (MOSB)
Oluklu mukavva kutu üretimi yapılmaktadır.
 
Yonca Gıda San. Tic. A.Ş. (MOSB)
Ayçiçek yağı, mısırözü yağı ve kanola yağı üretilmektedir.

Hayes Lemmerz İnci Jant San. Tic. A.Ş. (MOSB)
Türk-Amerikan ortaklığındaki firmada alüminyum jant üretimi yapılmaktadır. Dünyanın 
en büyük jant grubu içinde yer alan Hayes Lemmerz İnci, ürettiği jantların %80’ini ihraç 
etmektedir.

İnci Akü San. Tic. A.Ş. (MOSB)
Endüstriyel tip akü imalatı yapılmaktadır.
 
Hayes Lemmerz Jantaş Jant San. Tic. A.Ş. (MOSB)
Türk-Amerikan ortaklığındaki firmada ağır vasıta jantı, ticari araç jantı üretilmektedir. 
  
Klimasan Klima San. Ve Tic. A.Ş. (MOSB)
%100 Brezilya sermayeli firmada ticari tip soğutucu ve dondurucu üretimi yapılmaktadır.
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Orka Tarım Ürün. Ltd. Şti. TURGUTLU
Çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve ihracatı konusunda lider firmalar arasındadır. 

Rexam Paketleme San. Tic. A.Ş. (MOSB)
Tamamı İngiliz sermayeli firmada alüminyum içecek kutusu imalatı yapılmaktadır.

Imperial Tobacco Sigara San. Tic. A.Ş. (MOSB)
%100 İngiliz sermayeli firmanın Manisa fabrikasında ve İstanbul genel merkezli satış ve 
pazarlama organizasyonunda 300’den fazla kişi istihdamıyla sigara üretimi yapılmaktadır.

Commital Isı Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (MOSB)
Fiitng malzemesi üretilmektedir. Sermayesinin tamamı İtalyan olan firma, iklimlendirme, 
havalandırma, ısı pompaları ve hava temizleyicileri sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Tafe International Traktör San. Tic. Ltd. Şti. (MOSB)
Hindistan sermayeli Dünyanın 2. Büyük traktör üreticisidir.

Messer Aligaz Sanayi Gazları A.Ş.
Türk-Alman ortaklığındaki şirketin faaliyet alanı tıbbi ve sanayi gazların üretimi yapmakta-
dır.

Selkasan Kağıt ve Paketleme San. Tic. A.Ş.
Hollanda ortaklı fabrikada oluklu mukavva endüstrisinde kullanılan Fluting, Testliner, 
Imitasyon Kraft, Imitasyon NSSC Fluting türü kağıtlar üretilmektedir. Bu üretim için yılda 
yaklaşık 200.000 ton atık kağıt geri dönüştürülmektedir.

Daussan-Çukurova Kim. Tic. A.Ş.
Türk-Fransız ortaklığındaki firma Türkiye’de furfural ve furfural alkol adlı değerli kimyasal-
ların en büyük üreticisidir.

Accell Bisiklet San. Tic. A.Ş.
Türkiye-Hollanda ortaklığındaki firma Avrupa’da sektöründe (bisiklet üretimi) lider konum-
dadır.

Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. (Akhisar OSB)
Dünyanın en büyük parke-suntalam üreticilerindendir.

Ferrero Çikolata ve Tarım Ürn. San. Tic. A.Ş. (MOSB)
İtalyan firmada çikolata, şekerleme, unlu mamüller ve içecek üretimi yapılmaktadır.

Oerlikon Kaynak Elektrotları San. A.Ş. (MOSB)
İsviçre ortaklı olan firma, kaynak malzemeleri üretmektedir.

Teleset Elektrik San. Tic. A.Ş. (MOSB)
Türk-İsviçre ortaklığındaki firmada soket, bakır tel, kablo gruplama, terminal üretilmektedir.
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Özgür Tarım Ürn. İnş. San. Tic. A.Ş. (Saruhanlı)
Meyve, sebze işleme, kuru ve kabuklu meyvelerin üretim, ihracatı yapılmaktadır.

Tuğrul Tarım ve Petrol Ürn. Tic. San. A.Ş. (Salihli)
Konvansiyonel ve organik sertifikalı kuru üzüm üretimi ve ihracatı yapılmaktadır.

Ertürk Pamuk ve Üzüm İşl. İhr. Tic. San Ltd. Şti. (Manisa)
Kuru üzüm üretimi ve ihracatı yapılmaktadır.

Lidya Konservecilik San. Tic. Ltd. Şti. (Turgutlu)
Muhtelif konserve üretimi ve ihracatı yapılmaktadır.

Ünsoy Tarım Ürün. Gıda San. Tic. A.Ş.(Manisa)
Kurutulmuş ve yarı kuru domates ve sebze ile kuru üzüm üretimi yapılmakta ve ihraç edil-
mektedir.

Seramiksan San. Tic. A.Ş. (Turgutlu OSB)
Yer ve duvar karoları, sırlı ve teknik porselenler, bordür ve dekoratif ürünler, dış cephe kap-
laması ve yapı kimyasalları üreten bir sanayi kuruluşudur.

Ramiz Gıda Turizm Gıda San. San. Tic. Ltd. Şti. (Akhisar)
“Ramiz Köfte” adıyla ülke düzeyinde ünlü bir marka olan köftesi zincir işletmeler halinde 
üretilip satılmaktadır.

Graniser Granit Seramik San. ve Tic. A. Ş. (Akhisar OSB)
Duvar ve yer karosu, sırlı granit, dekor, bordür üretmekte ve ihraç etmektedir.

Kula Maden Suları (Kula)
Kula Maden Suları 1972 yılında Merhum Ali Zabunoğlu tarafından Manisa nın Kula ilçesin-
de kurulmuştur. Halihazırda zengin mineralli maden suyu ile beraber 7 çeşit zengin mine-
ralli meyveli maden suyu da tüketicilere sunulmaktadır.

Sarıkız Maden Suyu (Alaşehir)
1800’lü yılların başından beri bilinen bir kaynak olup adına efsaneler yazılmıştır. Doğal mi-
neralli maden suyu ve meyve aromalı doğal mineralli gazlı içecekleri ürünleri mevcuttur.

Salihli Frida
Nisan 1991 yılında üretimine başlanan ÖZ-SU doğal kaynak suyu, ambalajlı su sektöründe 
hizmet veren öncü markalardan biridir. ÖZ-SU DOĞAL KAYNAK SU’yu 8.910 m2 alanda 
Tahtalı barajının 7 km uzağında bulunan Şaşal Keler Köyü D.Ömer mahallesinde bulunan 
kaynaktan tüketicilere sunulmaktadır.

Belenco
2010 yılında kurulan ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde son teknolojilerle temelleri atı-
lan Belenco fabrikası, 2011 yılının sonbaharında Türkiye’de ve dünyada tüm yaşam alanları 
tasarımcılarını benzeri olmayan Belenco Kuvars Yüzeyleri ile tanıştırmıştır.
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Manisa’da 
Turizm Çeşitleri
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 Gelecekte çevre dokuyu korumaya yöne-
lik önlemlerin yatak arzına paralel  olarak 
arttırılmasıyla, kültür ve inanç turizminin 
yanı sıra, termal, dağcılık, trekking, yamaç 
paraşütü, köy ve tarım turizmi gibi alterna-
tif türlerin  gelişmesine imkan verecek po-

tansiyel mevcuttur. Böylece mevcut potan-
siyelin değerlendirilmesi  ve kısmen de olsa 
bölge turizminin  mevsimlik özelliğinden 
kurtarılarak, yıl içine yayılması, 1 ile 3 gün 
arasında değişen ortalama kalış süresinin  
uzatılabilmesi mümkün olabilecektir.

 Kültür Turizmi, doğal ve tarihsel kültür varlıklarını, kültürel etkinlikleri ve 
güncel sanat eserlerini bazı sosyo-ekonomik olguları turistik bir ürün biçiminde 
gezginlerin hizmetine sunan bir turizm anlayışıdır. 

 İlimizdeki kalıntılardan, antik çağdan bu yana önemli yerleşimlere sahne 
olduğu, Sardes Kenti’nin Lidya Devleti’ne başkentlik yaptığı, Thyateira, Phila-
delphia ve Sardes’in Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde  önemli dini merkezler 
olduğu bilinmektedir. Bu dini ilk benimseyen kentlerden biri olan Magnesia ise  
Bizans döneminde önemli piskoposluk merkezlerinden biri olmuştur. Saru-
han Beyliği’nin başkenti olan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de idari bir 
merkez olarak önemini koruyan ve uzun bir süre şehzadeler tarafından yönetilen 
Manisa’da, bu dönemlere ait birçok eser günümüze kadar ulaşmıştır. Özellikle 
Manisa Merkez, Saruhanlı ve Osmanlı dönemi eserleri bakımından zengindir.  
 Bu eserler kültür turizmi açısından önemli bir potansiyel oluşturmanın yanı 
sıra, araştırmacı ve yazarlar için de zengin bir kaynak teşkil etmektedir. 

Kültür Turizmi:

Sardes
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İnanç Turizmi

 İnanç turizmi, insanların mensubu oldukları dinlerinin gereği, kutsal sayılan 
yerlere yaptıkları ziyaretler olarak tanımlanabilir. Camiler, türbeler, kiliseler dini 
inançlarla ziyaret edilen yerlerdendir.
 “Şehzadeler kenti” olarak anılan Manisa, Osmanlı’dan günümüze taşıdı-
ğı kültürel kimliğinin yansıması olan camileri, türbeleri ve kiliseleri ile inanç 
turizminin de önemli merkezlerinden biridir. Zengin tarihsel birikimiyle süslü 
sokaklarında yer alan camiler mimari yapılarıyla hayranlık uyandırırken, il sınır-
larında yer alan kiliseler de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. İncil’in vahiy 
bölümünde adı geçen, Hıristiyanlığın batıya doğru İNANÇ TURİZMİ yayılma-
sında önemli katkıları olan ve Yedi Kiliseler adıyla anılan, Ege Bölgesi’ndeki yedi 
kiliseden üçü Sardes, Thyateira ve Philadelphia Manisa’da bulunur. Bu üç kilise 
ve Museviliğe ait en eski ibadethanelerden biri olan Sardes Sinagogu ile Manisa 
merkezdeki Ulu Camii, Sultan Camii ve Muradiye Camii inanç turizmi kapsa-
mında ziyaret edilen eserlerdir. Değişen ve gelişen turizm olgusunu çeşitlendir-
mek, yaygınlaştırmak amacıyla daha önceleri Turizm Bakanlığınca uygulamaya 
konulan “İnanç Turizm Projesi” Manisa ilini de kapsamına almıştır. Üç büyük 
dinin günümüze kadar oluşan önemli ziyaret merkezlerinin restorasyonu, çevre 
düzenlemesi, ışıklandırılması, turizme yönelik altyapı ünitelerinin iyileştiril-
mesi ve tanıtımlarının yapılarak ziyaretçi sayısının artırılması hedeflenmiştir. 
İnanç turizmi açısından Manisa’da önemli bir potansiyel olduğu belirtilmektedir. 
Salihli / Sart sinagogu ve kilisesi, Akhisar’daki Thyateira (Tepe Mezarlığı), Ala-
şehir’deki Philadelphia St. Jean Kilisesi kalıntılarının çevre düzenlemesi, aydın-
latılması, wc yapılması, kazı alanlarının tel örgüyle çevrilmesi çalışmaları onaylı 
projeler kapsamında yürütülmüştür. Manisa ili 1996 yılında ‘İnanç Turizmi Tur 
Güzergahı’ içine alınmıştır.

Tepe Mezarlığı
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Sağlık Turizmi-Termal Turizm

Kent Turizmi

Sağlık turizmi tedavi amacıyla yapılan turizm türüdür. Doğanın sağlık verici 
özelliklerinden yararlanmak isteyen insanların sıcak su ve maden suyu, hamam, 
kaplıca ve bunları tamamlayan kür merkezlerini ve bazı tıbbi hizmetlerin sunul-
duğu sağlık merkezlerini ziyaret etmeleridir.

 Manisa’da sağlık turizminin gelişmesini hızlandıracak potansiyel kaynaklar 
mevcuttur. Salihli- Kurşunlu, Demirci- Saraycık ve Hisar, Kula- Emir, Turgutlu-
Urganlı ve Alaşehir-Sarıkız, Soma Menteşe Kaplıcaları ise İlimizin termal turizm 
kaynakları olup, Salihli Kurşunlu, Demirci Hisar, Kula Emir, Turgutlu Urganlı ve 
Soma Menteşe kaplıcaları Termal Turizm Merkezi kapsamına alınmıştır. Bu kap-
lıcalardaki tesislere ek olarak, yeni tesislerin yapımı ile Manisa Ege Bölgesi’nin 
termal tedavi ve turizm merkezi olabilecek kapasiteye sahiptir. 

 Manisa’da özellikle Kula ilçe merkezinde geleneksel Türk kent dokusu korun-
muş durumdadır. İlçenin kentsel sit alanında 660 adet mimari yapı tescillidir. 
Bunlar dışında dini, idari, kültürel anlamda tescilli birçok yapı da mevcuttur. 
Kent turizminin ağırlıklı olarak Kula’da gelişmesi beklenmektedir. 
 Kent Turizminin gelişmesinde öncülük eden en büyük unsur da ünlü Tarihi 
Kula Evleridir. 18. ve 19. yy Türk-Osmanlı ve Rum mimari yapılarının hakim 
olduğu Tarihi Kula Evleri hala daha özelliklerini yitirmeden korunmaya devam 
etmektedir.
 Ayrıca Soma’da da kent turizmi için potansiyel mevcuttur
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Yayla Turizmi

 Sipil Dağı; manzara özelliği taşıması, dağ sporuna elverişli olması, yayla turizmi 
ve dinlenme alanları yaratması bakımından da önem taşımaktadır. Sipil Dağı yol 
üzerinde, Manisa’nın Güneybatısında, kent merkezine 14 km. uzaklıktaki Sultan 
Yaylası her zaman ilgi çekmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Sultan Mustafa 
Manisa’da Şehzadeyken Sultan Yaylası’nda küçük bir saray yaptırmış, burada 
yaylamaya başlamış. Diğer şehzadeler de uzaklara gitmeyip Sultan Yaylası’ndaki 
köşklerinde yazı geçirirlermiş. Bundan dolayı buraya “Sultan Yaylası” adı verilmiş. 
Şehzade köşkü zamanla ilgisizlik ve bilinçsizlik yüzünden ortadan kalkmıştır. 
Sultan Yaylası’na “Kiraz Yaylası” da denilmektedir. Manisa için Sultan (Kiraz) 
Yaylası’nın ayrı bir önemi vardır. Kiraz ve çam ağaçları, billur suyu ile en gözde 
yaylalarımızdan biridir. Sipil Milli Parkı’nın asıl gelişme alanı Atalanı Yaylası, 
yayla turizmi açısından oldukça elverişli olup, ilgi odağı durumundadır. Yılın her 
mevsimi dolup taşmaktadır. Bunlardan başka Keçiliköy Manastır Yaylası, Turgutlu 
Ovacık Yaylası, yayla turizminin gelişebileceği potansiyel alanlarıdır.

Doğa Turizmi

 Sipil Dağı topografik özellikleriyle dağ ve doğa yürüyüşüne son derece el-
verişli parkurlara sahiptir. Dağın kuzey yamaçlarında Tantalos Kalesi Pelops 
Tahtı, Kybele Kaya Kabartması, Frig kaya evleri ve mezarları, Niobe Doğal Anıtı, 
Manisa Kalesi mitolojik öyküleriyle dikkati çekmektedir. Yarıkkaya adıyla anılan 
doğal oluşum büyüleyici bir görünüm sunmaktadır. Yukarılarda kanyonlar, 
mağaralar, yaylalar, seyir yerleri, yılkı atları, efsanevi dağın doğal güzelliklerine 
ayrı bir renk katmaktadır. Ayrıca il alanındaki Bozdağlar, Yamanlar Dağı, Yunt 
Dağı, Uysal Dağı, Çal Dağı, Demirci Dağları, dağcılık ve yürüyüş sporlarına kapı 
aralamaktadır.

Spil Dağı Spil Dağı Milli Parkı
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Kırsal Turizm

 Manisa tarih, kültür, doğa, inanç, termal turizm çeşitlerinin yanı sıra günü-
müzün doğal yaşam ve sağlıklı beslenme trendine bağlı olarak giderek daha fazla 
ilgi görmeye başlayan kırsal turizm alanları açısından da oldukça zengin bir ildir. 
Çevreci yaklaşımı ve yerel halkın durumunu iyileştirmeyi amaçlayan felsefesiyle 
kırsal bölgelerde tarım dışı bir kalkınma modeli olan kırsal turizm açısından 
Manisa’da Spil Dağı ve Yunt Dağı çevresindeki köyler, Adala kasabası, Osmanlı, 
Türkmen, Örselli, Köseler, Tekelioğlu köyleri geniş olanaklar sunuyor.
Manisa Valiliği ve Kırsal Turizm Derneği’ nin öncülüğünde yürütülen çalış-
malarla kentin kırsal turizm değerlerinin değerlendirilmesi ve bu alanlarda 
doğal yapıyı bozmadan yatırım yapılması hedefleniyor. Ayrıca İzmir ile işbirliği 
içerisinde yürütülen çalışmalar ile bölgeye yeni bir turizm destinasyonu kazandı-
rılması hedefleniyor.

TürkmenköyüAdala

Adala
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Termal Turizm
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Manisa İli Termal Turizm Kaynakları
 Manisa ;  Kurşunlu, Sart, Urganlı, Emir, Saraycık, Hisar, Menteşe Kaplıcaları ve Ala-
şehir, Salihli, Kula maden suları ile şifalı sular bakımından da zengin bir ilimizdir. Bu  
kaynakların çoğu  antik çağdan beri faydaları bilinen ve yararlanılan  kaynaklardır.
Şifalı sular bakımından zengin bir bölgede bulunan Manisa, termal kaynaklar açısın-
dan şanslı illerimizden biridir. Yörede bulunan su kaynakları, yeterli tesisi olsun ya da 
olmasın, yöre halkı tarafından asırlardır bilinen ve kullanılan kaynaklardır. Bazılarının 
yakınlarında bulunan hamam kalıntılarından, bunların antik dönemden beri kullanıldı-
ğı anlaşılmaktadır.
 
 Son yıllarda mevcut kaynakların yanısıra, Alaşehir ilçesi Kemaliye ve Dereköy (Ka-
vaklıdere) yerleşim merkezlerinde yapılan sondajlarda termal sulara rastlanmış, tesisi 
mevcut bazı kaplıcalarda da mevcut tesislerin kalitesinin yükseltilmesine ve kapasitenin 
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Kurşunlu Kaplıcaları (Salihli)

 Ülkemizin birinci derecede önemli 
ve öncelikli termal sularından olan 
Kurşunlu Kaplıcaları’nın romatizma, 
cilt ve kadın hastalıkları, solunum 
yolu hastalıkları, sinirsel hastalıklar 
ile ameliyat sonrası, eklem ve kireç-
lenme rahatsızlıklarına olumlu etkile-
ri vardır. Banyo kürü olarak yararla-
nılan kalsiyum sülfatlı, bikarbonatlı, 
sülfatlı ve hidrojen sülfürlü suların 
ph değeri 5.8, çıkış sıcaklıkları ise 
52- 96 º C dir. Salihli  Belediyesi’nce 
işletilmekte olan, iki, üç ve beş ya-
taklı olmak üzere üç tip ev seçeneği 
bulunan tesis, toplam 86 ev 270 yatak 
kapasiteli olup, restoran, kafeterya, 
çay bahçesi, fırın, bakkal, kasap ve 
manav gibi imkanları mevcuttur. 
Görevli doktor, fizyoterapist ve sağlık 
memurunun da bulunduğu tesiste, 
konaklama imkanı olmayanların da 

yararlanabileceği iki kapalı havuz, 8 
jakuzili banyo ve iki sauna yer almak-
tadır. 
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Sart Kaplıcaları (Salihli)

Urganlı Kaplıcaları (Turgutlu)

 Bozdağ eteklerinde, Salihli 
ilçesi’ne bağlı Çamurhamamı Köyü 
sınırları içinde yeralan Sart Kaplı-
caları ya da halk arasındaki adıyla 
“Çamur Hamamları”, Salihli’ye 11 
km, Manisa’ya ise 68 km uzaklıkta-
dır. Kalsiyum, sodyum bikarbonat 
ve sülfür içeren suyun Romatizma, 
nevralji, cilt ve kadın hastalıklarında 
yararlanılan kaplıcada, toplam 150 
yatak kapasiteli, 75 banyolu oda 
bulunmaktadır. Tesisin restorasyon 
ve bakım çalışmaları devam etmek-
tedir. Salihli-Ödemiş yolu üzerinde 
ve Sardes Harabelerini geçtikten 
sonra, Bozdağın eteklerinde yer alan 
bu kaplıca, Salihli’nin 11 km güney 
batısındadır.

 Tesislere İzmir-Ankara karayolun-
dan sapılan Urganlı yolu üzerinden 
ulaşılmaktadır. Turgutlu, Ahmetli ve 
Urganlı Belediyeleri ile Turgutlu Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın da ortak olduğu 
TURKAP A.Ş. tarafından işletilen, 
ikinci derecede önemli ve öncelikli 
kaplıca merkezlerinden olan Urganlı 
Kaplıcaları’nın bikarbonatlı, sodyumlu 

ve karbondioksitli sularından banyo 
olarak romatizma, kırık-çıkık, kireç-
lenme, siyatik, egzama, hemoroid, cilt 
ve kadın hastalıkları, içmece olarak da 
mide, böbrek ve barsak hastalıklarında 
yararlanılmaktadır. Açık bir havuzu 
olan tesiste 35’i tefrişsiz, 6’sı suit, 120 
oda, 186 yatak mevcut iken, ilave edilen 
16 daire ile yatak sayısı 234’e ulaşmıştır.

Urganlı Kaplıcaları
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Emir Kaplıcaları (Kula)

Saraycık Kaplıcaları (Demirci)

 Kula’ya 19 km, Kula-Selendi yoluna 
3 km uzaklıkta bulunan Şehitlioğlu  
Köyü sınırları içinde bulunan kaplıca-
nın il merkezine uzaklığı 137 km’dir. 
Tesis civarında bulunan tarihi hamam 
kalıntılarından, asırlardır yararlanılan 
bir kaynak olduğu anlaşılmaktadır. 
Termomineral özellik gösteren kaynak-

lar banyo olarak romatizma, siyatik, 
kırık-çıkık, cilt ve kadın hastalıklarında 
kullanılmakta, içme olarak da sindirim 
sistemi ve karaciğer üzerindeki olumlu 
etkisinden yararlanılmaktadır. Sıra oda-
lar şeklinde ve tamamı banyolu olmak 
üzere 15’i tefrişli, 21’i boş, 36 odalı bir 
tesis hizmet vermektedir.

 Köprübaşı-Demirci yolu üzerinden 
ulaşılan, Demirci İlçesi’ne bağlı Saray-
cık Köyü sınırları içinde bulunan kaplı-
ca, Demirci’ye 40 km, il merkezine 124 
km mesafededir. Kaynak yakınındaki 
Geç Roma dönemine ait hamam kalın-

tılarından çok eski bir kaynak olduğu 
anlaşılmaktadır. Sulardan romatizma, 
siyatik, kireçlenme, cilt ve kadın hasta-
lıklarında banyo olarak yararlanılmak-
tadır. 60 yatak kapasiteli, 20 banyolu 
odası bulunmaktadır. 

Emir Kaplıcaları (Kula)
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Hisar Kaplıcaları (Demirci)

Menteşe Kaplıcaları (Soma)

 Demirci’ye 4 km, il merkezine 
165 km uzaklıkta bulunan Hisar 
Kaplıcaları’nda üç ayrı kaynaktan 
çıkan sular banyo ve içme kürü olarak 
kullanılmakta, banyo olarak romatizma 
ve metabolizma hastalıklarında, içme 
kürü olarak da mide ve barsak hasta-
lıklarında yararlanılmaktadır. Demirci 

Belediyesi’nce işletilmekte olan kaplı-
cada iki kapalı havuz ve 7 özel banyo 
bulunmaktadır. Yapımı tamamlanan 80 
yatak kapasiteli 20 apart ise 2003 yılın-
da hizmete girmiştir. Günübirlik kul-
lanım imkanı da bulunan tesiste, apart 
üniteler dışında iki havuz, bir sauna ve 
yedi özel banyo da hizmet vermektedir.

 Soma ilçesi Menteşe Köyü yakınında-
ki kaplıca, romatizma, siyatik, nevralji 
ve kadın hastalıklarında banyo olarak 
kullanılabilmektedir. İl Özel İdaresi’nce 
yaptırılan tesisler tamamlanmış ve 
hizmete girmiştir. Kaplıca 20 oda, 4 ha-

mam, 2 çamur hamamından oluşmak-
tadır. Konut ve hamamlar 2003 yılında 
yenilenerek temiz ve güzel bir görünüm 
kazandırılmış, yeniden hizmet vermeye 
başlamıştır

Sarıkız Ilıcası (Alaşehir)

 Alaşehir ilçe merkezinin güneydo-
ğusunda, Sarıkız madensuyu yakınında 
bulunan su romatizma, cilt ve sinir 
hastalıkları ile zihin ve beden yorgun-
luklarında kullanılmaktadır. Günübirlik 
kullanıma yönelik dört havuzu ve bir 
gazinosu mevcuttur.

Kaplıca ilçenin güneydoğu kıyısında 
Sarıkız Maden Suyunun yakınındadır. 
Bayanlara ve erkeklere hizmet veren 

dört havuzu vardır. 25 C de yapılan 
banyo, romatizma, cilt ve sinir hastalık-
ları ile zihin ve beden yorgunluklarına 
karşı da faydalı olmaktadır. Dinlenme 
yerinde banyodan çıkanlara ve Ala-
şehir’lilere hizmet veren bir gazinosu 
vardır. Yeşillikler içerisinde mütevazi 
bir görünüşe sahip olan işletme, ilçede 
yaşayan insanların hemen her hafta 
sonu ve akşamüzerleri gittikleri bir 
dinlenme yeridir.
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Maden İlçe Bucak Köy ve Terör ve Rezervler Diğer  bilgiler
cinsi   Mevkii Kalite

Kaplıca Demirci - Eskihisar Sıcaklık:37 C-33 C Debi:0,06 2 kaynak,
Suyu   Kaplıcası  PH: 6.70 l/sn ilkel tesis
     Radyoaktivite:
     11 Eman
     Toplam Mineralizas.
     3522,6 mg/L

Kaplıca Demirci - Saraycık Sıcaklık:51.5C Debi: 0.5 lt/sn İlkel tesis.
Suyu   Kaplıcası PH: 6.80
     Radyoaktivite:
     5.5 Eman
     Toplam mineralizas.
     4707,9 mg/L

Kaplıca  Kula - Şehitler sıcaklık: 59 C Debi: 2 l/sn Normal tesis.
Suyu   Kaplıcası PH: 8 Eman

Maden suyu Turgutlu - Saraycık sıcaklık: 23 C - -
    Maden PH:6.60
    Suyu Radyoaktİvİte
     24.7 Eman
     Toplam mineralizas. 
     2567,8 mg/L

Maden Gördes - Ece Sıcaklık: 23 c - -
Suyu   Maden Ph:6.60
    Suyu Radyoaktivite :
     12.3 Eman
     Toplam mineralizas.
     7382,4 Mg/l

Maden suyu Kula - Acısu Sıcaklık 18c Debi 0,5l/sn -
    Maden
    Suyu

Maden Gördes - Kurşunlu sıcaklık 20 C Debi 1.5 l/sn YOK
Suyu   Maden PH: 5.00
    Suyu
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Manisa’dan Dönmeyin!
Bunları Yapmadan
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Bunları Yapmadan Manisa’dan Dönmeyin!

• Salihli İlçesi civarındaki 15000-25000 
yıl öncesine ait tespit edilmiş ilk insan 
ayak izlerini görmeden,

• Akpınar Mevkii’ndeki Ana Tanrıça 
Kybele’nin kabartmasını ziyaret etmeden,

• Tarihte ilk parayı basan  Lydia’nın 
başkenti Sardes Antik Kenti’ni ve 
Artemis Tapınağı’nı görmeden,

• Hatuniye, Sultan, Muradiye ve Ulu 
Cami ve Külliyeleri’ni gezmeden,

• İncil’in vahiy bölümünde adı geçen, 
Hıristiyanlığın batıya doğru yayılmasında 
önemli katkıları olan ve Yedi Kiliseler 
adıyla anılan, Ege Bölgesi’ndeki yedi 
kiliseden üçü olan; Sardes, Thyateira ve 
Philadelphia’yı görmeden,

• Salihli-Gölmaramara yolu üzerindeki 
90 kadar tümülüsün (kral mezarları) yer 
aldığı Bintepeler Bölgesini gezmeden,

•  21 Mart’ta başlayan Mesir Festivali’nde 
şifalı mesir macunu kapma heyecanını 
yaşamadan,

• Spil’in Atalanı Yaylası, endemik bitki 
türleri ve yılkı atlarıyla sizlere tadına 
doyulmaz bir keyif sunacaktır.

Manisa Müzesi

• Salihli’de, Kula’da, Sart’ta, Demirci’de, 
Urganlı’da ya da Soma’daki termal tesisle-
rinde şifa bulmadan,  

204



• Şehir Merkezindeki Yeni Han’da bir alış-
veriş yapıp,  çay molası vermeden,

• Üzümün, kirazın ve zeytinin tadına  
bakmadan ve satın almadan

• Üzümün, kirazın ve zeytinin tadına  bak-
madan ve satın almadan

• Gölmarmara Gölü’nde; kuğu, angıt, 
tepeli, karaboyunlu batağan, karabatak, 
çamurcun, bozdalağan, sakarmeke ve 
deniz kartalı gibi su kuşlarının uçuşunu 
izlemeden, göl çevresinde kamp veya 
piknik yapmadan, oltayla sazan balığı 
avlamadan,

• Kula İlçesini ziyaret edip, Kula Evlerini, 
geleneksel el sanatlarının hala sürdürül-
düğü tarihi çarşısını, peri bacalarını, Div-
lit Yanardağı ve lav akıntılarını görmeden, 
Kula Güveç Kapamasını, şekerli veya otlu 
pidelerini ve höşmerimi yemeden, leble-
bisini tatmadan,

• Spil Dağı’na çıkmadan önce Karaköy 
semti çevresinde yer alan Sinanbey 
Medresesi’ni, İvazpaşa Cami’ni, Dere 
Hamamı’nı, Ağlayan Kaya Niobe Anıtını 
görüp, Ulu Cami önünde bir çay molası 
vermeden,

•  Soma-Darkale Köyü’nü görmeden ve 
barana oyunu oynamadan

• Spil Milli Parkı’na çıkarken, Sultan Yay-
lasına 800 m mesafedeki Teras’tan Manisa 
ve  Gediz Ovası’nın eşsiz güzelliğini; dağa 
doğru yükselen yol üzerindeki diğer seyir 
noktalarından İzmir Körfezi’ni ve Yunt 
Dağları’yla Aliağa Körfezini izlemeden,

• Akpınar Mevkii’ndeki Ana Tanrıça 
Kybele’nin kabartmasını ziyaret etmeden,

• Manisa Merkeze bağlı Yuntdağlarında 
geleneksel yaşamın devam ettiği yay-
la köylerini dolaşıp, Aigai ören yerini 
gezmeden ve Örselli Köyü’nde Yuntdağı 
halılarının en güzel örneklerini görüp 
satın almadan,

• Manisa’da Manisa Kebabı, Salihli’de  
Odun Köfte, Akhisar’da Akhisar Köftesi 
yemeden, 

• Manisa merkezine 20 km mesafe-
deki Uzunburun Köyü’nde yer alan 
Bizans Dönemi’ne ait Yoğurtçu Kale’yi 
görmeden,

Barana oyunu
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Yakın Destinasyonlar 
(Manisaya yakın turizm merkezleri
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Bergama

Ege Bölgesi’nin en önemli ve en büyük 
kenti olan ve Batı Anadolu turistik yol 
güzergâhları üzerinde yer alan Berga-
ma, sahip olduğu kültür mirası ile dik-
kat çekici bir güce sahiptir. Asklepeion, 
Akropol, Kızılavlu, Bergama Müzesi, 
Selçuklu ve Osmanlılardan kalan cami, 
hamam, han, köprü gibi yapılar yıllar 
önce Bergama’da kültür turizminin 
başlamasına ve gelişmesine zemin ha-
zırlamıştır. Ancak Bergama’nın turistik 
potansiyeli bunlarla sınırlı değildir. 
Bergama’nın gelenek ve görenekleri, 
uluslararası kermesi, el sanatları (Ko-
zak ve Yunt dokumaları), parşömeni, 
mutfağı kısaca diğer tüm yerel kültür 
ürünleri, termal kaynakları, yaylaları 
turistlerin ilgisini çekebilecek güçtedir. 
Manisa’dan Bergama’ya araçla şu şekilde 
gidilir: Muradiye’ye kadar Manisa-

Menemen Yolu’ndan (D250) ilerlenir. 
Muradiye’den Bağyolu Köyü yoluna 
sapıldıktan sonra, Avdal, Küçüksüm-
bülller, Balaban ve Sindel köylerinin ge-
çilmesinin ardından Bergama’ya ulaşılır. 

Bergama Tiyatrosu

Asklepion-Bergama
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Foça

Uzun bir sahil şeridinin, eşsiz manzara-
ların eski ve yeni dokuyu ayırdığı Foça, 
daha çok Akdeniz foklarının korundu-
ğu bölge olarak bilinse de 12 İon ken-
tinden biri olan Phokaia’nın kalıntıları 
üzerine kurulmuş sevimli bir ilçedir. 
Bu nedenle Foça’nın sokaklarında, 
tabelalarında, öykülerinde Phokaia’nın 
izlerine rastlamak mümkündür. Gelişen 
dünyaya inat bakir yapısını büyük oran-
da koruyan Foça, her sokağında farklı 
tarihi ve kültürel tatlar barındırır. Uzun, 

güzel kumlu sahilleri, tarihe tanıklık 
etmiş mimari yapıları, yel değirmenleri, 
eski sokakları, taş evleri, sıra sıra dizilen 
balıkçı tekneleri, öyküsüyle meşhur 
Siren kayalıkları ve sevimli foklarıyla 
Foça tatil tercihlerinde ilk sıralarda yer 
alır. Manisa’dan D250 Manisa-Mene-
men Yolu ile Menemen’e ulaşıldıktan 
sonra, İzmir-Çanakkale Yolu’nun kuzey 
istikametinde, Eski Foça ayrımına ka-
dar devam edilir, buradan ayrımından 
sola dönülerek Foça’ya ulaşılır. 

Foça BalıkçılarFoça Adalar

Ayvalık

Ayvalık, iç içe geçmiş koyları, plajları 
ve berrak denizinin yanı sıra doğal gü-
zellikleri, Arnavut kaldırımlı sokakları, 
taş binaları ve tertemiz havasıyla buram 
buram Ege kokar. Kendine özgü kentsel 
dokusunu her adımda hissettiren Ay-
valık sokaklarındaki taş evlerin her biri 
keyiflik bir seyir sunuyor. Bir açıkhava 
müzesini andıran Ayvalık’ın Arnavut 
kaldırımlı sokaklarında ilerlerken Rum 
mimarisinin en güzel örnekleri çıkı-

verir karşınıza. Etrafı çam ve zeytin 
ağaçlarıyla çevrili Cunda Adası ve gün 
batımının görsel bir şölene dönüştüğü 
Şeytan Sofrası, yolu Ayvalık’a düşen-
lerin mutlaka görmesi gereken yerler 
arasında yer alıyor. Manisa-Ayvalık 
arası yaklaşık 155 kilometre mesafede 
ve araçla yaklaşık 2 saat 30 dakika kadar 
sürüyor. Ayvalık’a otobüs seferleri ile 
direk ulaşım için Balıkesir seferli yolcu-
luğun seçilmesi gerekiyor.
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Dikili

Birgi

“Güneşin en güzel battığı yer” olarak 
anılan Dikili, eski çağlara uzanan tarihi, 
masmavi denizi, 40 kilometrelik kum-
salı, verimli ovaları, yüzyıllardır şifa da-
ğıtan termal kaynakları ve kaplıcalarıyla 
doğanın tüm zenginliklerini bir arada 
sunar. Ağırlıklı olarak yazlıkçıların göz-
de tatil merkezi olan Dikili’de dilerseniz 
kendinizi Ege’nin masmavi sularına bı-
rakıp serinleyebilir, dilerseniz jeotermal 
kaynaklardan elde edilen sıcak sularda 
yılın 12 ayı termal tedavi imkânlarına 
ulaşabilirsiniz. Akdeniz güneşinin 
sıcaklığı ve Ege’nin serin mavi sularının 
karşı konulmaz çekiciliğine sahip olan 
Dikili, kumsalında sıralanmış mavi 
bayraklı plajları ve koylarıyla unutama-

yacağınız güzellikte bir tatilin kapısını 
aralar. Manisa’dan Dikili’ye gitmek için 
Manisa-Menemen yolu ile Menemen’e 
ulaşıldıktan sonra, İzmir-Çanakkale 
Yolu’na sapılır ve kuzey istikametinde 
devam edilir. 

Bir zamanlar Aydınoğlu Beyliği’ne baş-
kentlik yapan, zengin bir kültüre ve bir 
o kadar da etkileyici bir doğaya sahip 
olan Birgi kasabası, Bozdağlar’ın güney 
eteklerinde bulunur. İlginç doğası, yer-
yüzü şekilleri, binlerce yıldır bereketle 
akan Birgi Deresi, zamana meydan 
okuyan konakları, camileri, medreseleri 
ile Birgi, Ödemiş ve çevresinin tarih, 
kültür ve inanç turizmi merkezidir. 
Bütün bu özellikleriyle Dünya Kültür 
Mirası Listesi’ne alınan Birgi,  Ödemiş 
çevresi ve Küçükmenderes Havzası’nın 
açık hava müzesidir adeta. Birgi tarih ve 
kültür turlarının yanı sıra alternatif tu-
rizm aktiviteleri için de oldukça elverişli 

bir doğal yapıya sahiptir. Manisa’dan 
Birgi’ye gitmek için, Turgutlu üzerinden 
Salihli istikametine yol alınır. Sart’tan 
hemen sonra Bozdağ-Ödemiş Yolu’na 
sapılır ve Birgi’ye ulaşılır. 
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Bozdağ

Efes 

İzmir ve Manisa illeri arasında doğal bir 
sınır oluşturan ve yüksekliği 2 bin 159 
metre olan  Bozdağlar, Ege’nin bere-
ketli topraklarıyla çevrilidir. Bozdağ, 
kayak merkezi ile kış ve dağ turizmine, 
çevresindeki Gölcük, Subatan, Elmaba-
ğı, Bozdağ, Çamyayla, Başova, Ayvacık, 
Gündalan, Küçük ve Büyük Çavdar 
yaylaları ile de yayla turizmi ve ekotu-
rizme uygun alanlar sunar. Tarım alan-
ları ve doğal bitki örtüsünün birbiriyle 
bütünleştiği buradaki köyler, unutul-
maz bir peyzaj oluşturur. Manisa’dan 
Bozdağ’a ulaşmak için, Turgutlu 

üzerinden Salihli istikametine yol alınır. 
Sart’tan hemen sonra Bozdağ- Ödemiş 
Yolu’na sapılır ve Bozdağ’a varılır. 

Antik Efes Kenti’nin ilk kuruluşu M.Ö. 
6000 yıllarına, Neolitik Dönem olarak 
adlandırılan Cilalı Taş Devri’ne kadar 
inmektedir. Eski bir Roma ve antik Yu-
nan kenti olan Efes’in kalıntıları yakla-
şık 8 kilometrelik geniş bir alana yayılır. 
Ayasuluk Tepesi, Artemision, Efes ve 
Selçuk olarak dört ana bölgedeki hara-
beler yılda ortalama 1,5 milyon turist 
tarafından ziyaret edilmektedir. Antik 
Efes Kenti; Antik Tiyatro, Artemis 
Tapınağı, Celsus Kütüphanesi, Meryem 
Ana Evi, Yedi Uyurlar (Ashab-ı Kehf), 
İsa Bey Camii, Hadrian Tapınağı,  Do-
mitian Tapınağı, Serapis Tapınağı, St. 
Jean Bazilikası gibi çok sayıda tarihi yer 
bulunmaktadır.  Manisa’dan Efes’e git-
mek için İzmir-Manisa Yolu’nda İzmir’e 

istikametine doğru ilerlenir, Bornova 
viyadüğünden İzmir – Aydın Yolu’na 
sapılır ve antik kente ulaşılır. 
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Selçuk

Afrodisias

8 bin yıllık geçmişi topraklarında 
yaşatan Selçuk, arkeoloji, tarih, din ve 
kültür açısından dünyanın ve ülkemizin 
önde gelen turizm merkezlerindendir. 
Efes Antik Kenti başta olmak üzere 
sahip olduğu kültür varlıkları ile dün-
ya çapında seçkin bir yere sahip olan 
İzmir’in tarihi dokularla bezeli ilçesin-
deki ilk yerleşmeler, günümüzden 8 
bin yıl öncesine kadar uzanır. Kentin 
simgesi haline gelen leylek yuvaları 
ile misafirlerini karşılayan Selçuk’un 
sokaklarında keşfe çıktığınızda, çağlara 
direnerek varlığını sürdüren eski dönem 
yapıları tarihsel bir yolculuğa çıkarır 
sizleri. Efes Antik Kenti’nden, Meryem 
Ana Evi’ne, St. John Kilisesi’nden Bizans 
Su Kemerleri’ne, Selçuk Kalesi’nden, 
Osmanlı Dönemi’nden günümüze gelen 
camilere kadar pek çok eser, tarih yol-
culuğunuza rehberlik ederken, alternatif 
turizm seçenekleri ve Pamucak Sahili’nin 

mavi bayraklı plajları ile her mevsim 
tatilin tadı başkadır Selçuk’ta. Selçuk’un 
adı gibi şirin köyü Şirince, tarihi doku-
su, otantik yapısı, doğal güzellikleri, ev 
yapımı şaraplar ve yöresel lezzetlerle 
zenginleşen mutfak kültürüyle ilçenin en 
önemli turizm merkezlerinden biridir. 
Manisa’dan Selçuk’a gitmek için İzmir 
garajından kalkan otobüsler kullanılabi-
lir. Araçla da önce İzmir’e ulaşıp oradan 
Selçuk’a gitmek gerekir.    

Adını aşk ve güzellik tanrıçası 
Afrodit’ten alan Afrodisias, Aydın’ın 
yaklaşık 100 kilometre güneydoğusun-
da, Karacasu ilçesine bağlı Geyre bel-
desi sınırları içinde yer alır. Antik kent, 
2 bin 803 metre yüksekliğe sahip olan 
Babadağ zirvesinin hemen önünde, ova 
üzerinde kuruludur. İlk defa Helenistik 
Dönem’e (M.Ö. 3- 2. yüzyıl) ait yazılı 
kaynaklarda “Afrodisias” adı ile anılan 
kentteki yerleşimin tarihi M.Ö. 4 bin 
800’lere kadar uzanmaktadır. Bugün 

antik kenti gezenlerin kent surları 
içinde rahatça görebildikleri iki tepe 
vardır. Biri müze binasının hem güney 
karşısında yer alan Pekmeztepe, diğeri 
ise doğu cephesi üzerinde tiyatro binası 
olan Akropoltepe’dir. Sözü edilen bu iki 
tepe, Afrodisias’taki en eski yerleşimler 
(M.Ö. 4800-M.Ö.1.yüzyıl) sonucunda 
zamanla oluşmuş höyüklerdir.  Manisa-
Afrodisias arası yaklaşık 235 kilometre 
mesafede ve araçla yaklaşık 3 saat 30 
dakika kadar sürüyor.
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1.Günübirlik Tur Olanakları

Manisa şehir içi 

Sabah  
-Sultan Külliyesi, Saruhan Bey Türbesi, 
Ulu Cami 

* Mola: Ulu Cami önündeki çay bah-
çesi 
( Şehrin panoramik görünümünü sey-
retme imkânı, çay-kahve vb.)
- Muradiye Külliyesi ve Manisa Müzesi 

* Öğle Yemeği: Şehir İçinde 

Öğleden Sonra 
-Tercihe göre şehir içindeki Hatuni-
ye Cami, Çeşnigir Cami, Eski Çarşı 
Dokusu, 22 Sultanlar Türbesi, İvaz 
Paşa Cami, 7 Kızlar Türbesi, Revak 
Sultan Türbesi, Niobe (Ağlayan Kaya), 
Mevlevihane

* Mola: Mevlevihane-Vali Parkı 
(Ormaniçi yürüyüşü, şehrin ve Gediz 
Ovası’nın panoramik görünümü ve 
güneşin batışını seyretme, çay-kahve 
vb.)

* Akşam Yemeği:  Mevlevihane Gazi-
nosu veya şehir içinde.

 Kültürel ve doğal güzellikler 
bakımından zengin bir bölge olan 
Manisa talep doğrultusunda acenta-
ların programlarında yer almaktadır.  

 Kendi imkanlarıyla gelenlerin 
uygulayabilecekleri günü birlik ve 
konaklamalı birkaç tur örneği ise 
aşağıda verilmiştir.                 

1. Tur olanakları

Sultan Cami
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Sabah  
- Sultan Yaylası 
- Yol üzerinde, yaylaya 800 m me-
safedeki terastan Manisa ve Gediz 
Ovası’nı seyir imkanı.
- Yine yol üzerinde daha ileride bulu-
nan İzmir Körfezi Seyir Noktasından 
İzmir Körfezi’ni,  az ilerideki Poyra-
zoğlu Tepesi civarından Yunt Dağları 
ve Aliağa Körfezi’ni seyir imkanı.

-Atalanı Yaylası (Manisa - Spil Dağı 
Atalanı Yaylası: 24 km)
 
*Öğle Yemeği: Atalanı’nda (Kumanya 
veya mevcut iki restoran) 
    
Öğleden Sonra 
-Atalanı Yaylası - Karadağ Yangın Gö-
zetleme ve Telsiz Kulesi - Çampınar 

Spil Dağı Milli Parkı

Sabah 
- Akpınar Mevkii’ndeki Kybele bere-
ket tanrıçası rölyefi (Manisa - Akpı-
nar: 7 km)
-Yoğurtçu Kalesi - Uzunburun Köyü   
(Manisa - Yoğurtçu Kalesi: 20 km)

* Öğle Yemeği: Aigai Ören yeri - Ku-
manya (Manisa - Köseler: 49 km)

Öğleden Sonra 
- Aigai Örenyeri
-Örselli Köyü - Halı ve Kilimcilik 
Koop. (arzuya bağlı)

Kybele, Yoğurtçu Kalesi,Aigai

Yoğurtçu Kale

Spil
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İnanç turizmi kapsamında Akhisar - Salihli - Alaşehir 

Sabah 
- Akhisar Thyateira Örenyeri (Thyate-
ira Kilisesi) (Manisa-Akhisar : 48 km) 
* Mola: Gölmarmara   (Akhisar - Göl-
marmara : 28 km)
- Bintepeler Kral Mezarları 
- Sardes Örenyeri (Sardes Kilisesi ve 

Sardes Sinagogu)
 *Öğle Yemeği: Salihli (Odun Köftesi) 
(Gölmarmara - Salihli: 36 km)
- Alaşehir Philadelphia Örenyeri (St. 
Jean Kilisesi) (Salihli - Alaşehir: 38 
km)
    (Alaşehir – Manisa: 110 km)      

Sardes
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2. Konaklamalı Tur Olanakları

 Manisa, İzmir - İstanbul, İzmir - 
Ankara yol güzergahları üzerinde 
bulunduğundan ve genellikle bu 
güzergahlarda seyahat eden turist-

lerin birkaç günlük konaklamaları-
na sahne olduğundan geliş ve gidiş 
istikametlerine göre, aşağıdaki 
turlar uygulanabilir.

a ) Ankara istikametinden İzmir’e gitmekte olanlar için:

1. Gün: Kula Peri Bacaları -  Kula Evleri - Sandal ve Kara Divlit Yanardağları 
ile volkanik oluşumlar 
    Alaşehir (Philadelphia) - Demirköprü Baraj Gölü  
    Gece Konaklama: Salihli’de
2. Gün: Sardes - Kybele - Manisa Merkez Şehiriçi Turu, Müze 
    Gece Konaklama: Manisa Merkez’de 
3. Gün: Niobe (Ağlayan Kaya) - Sandıkkale - Mevlevihane - Spil Dağı Milli 
Parkı   
    Gece Konaklama: Manisa Merkez’de 
4. Gün: İzmir’e hareket 

Peri Bacaları

216



b ) İstanbul istikametinden (Bursa üzerinden) İzmir’e gidenler için:

1. Gün: Akhisar (Thyateira) - Manisa Merkez Şehiriçi Turu - Müze   
    Gece Konaklama: Manisa Merkez’de 
2. Gün: Niobe (Ağlayan Kaya)   
Sandıkkale - Mevlevihane - Spil Dağı 
Milli Parkı   
Gece Konaklama: Manisa Merkezde
3. Gün: Kybele - Sandal ve Kara Div-
lit Yanardağları ile volkanik oluşum-
lar - Kula Evleri - Kula Peri Bacaları 
- Alaşehir (Philadelphia) - Demir-
köprü Baraj Gölü  
Gece Konaklama: Salihli’de
4. Gün: Sart - Kemalpaşa üzerinden 
İzmir’e hareket

1. Gün: Manisa Merkez Şehiriçi 
Turu - Müze    
Gece Konaklama: Manisa Merkez’de 
2. Gün : Niobe (Ağlayan Kaya)  - 
Sandıkkale - Mevlevihane - Spil 
Dağı Milli Parkı    
Gece Konaklama: Manisa Merkez’de 
3. Gün : Kybele - Sardes - Demir-
köprü Baraj Gölü   
Gece Konaklama: Salihli’de
4. Gün: Alaşehir (Philadelphia) - 
Sandal ve Kara Divlit Yanardağları 
ile volkanik oluşumlar - Kula Evleri 
- Kula Peri Bacaları - Ankara’ya 
Hareket

Manisa merkez

Manisa müzesi

c ) İzmir’den Ankara istikametine gidenler için:
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d ) İzmir istikametinden (Manisa Üzerinden) İstanbul’a gidenler için:   

1. Gün: Manisa Merkez Şehiriçi Turu - Müze   
Gece Konaklama: Manisa Merkez’de 

2. Gün: Niobe (Ağlayan Kaya)  - Sandıkkale (Manisa Kalesi kalıntıları)- Mev-
levihane - Spil Dağı Milli Parkı   
Gece Konaklama: Manisa Merkez’de 

3. Gün : Kybele - Sardes - Demirköprü Baraj Gölü   
Gece Konaklama: Salihli’de 

4. Gün: Sandal ve Kara Divlit Yanardağları ile volkanik oluşumlar - Kula 
Evleri - Kula Peri Bacaları - Alaşehir (Philadelphia) - Gölmarmara yoluyla 
Akhisar    
Gece Konaklama: Akhisar’da

5. Gün: Akhisar (Thyateira) ve İstanbul’a hareket    

Niobe (Ağlayan Kaya) 
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SEYAHAT ACENTALARI

ADI - ADRESİ        GRUBU

YOLTUR A
1.Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad.
Merkez İş Hanı No:42/5 Kat:1 Manisa
Tel: 0 236 238 6649 Fax: 0 236 234 63 10

YENİCE TUR  A
Anafartalar Mah. Çamlık Sok. No:4/A  MANİSA
Tel: 0 236 231 27 74 Fax: 0 236 237 31 84 

YILMAZLAR  A
2.Anafartalar Mah. Hatuniye Sok. No:18  MANİSA
Tel: 0 236 231 64 66 Fax: 0 236 234  89 38

SPİL  TUR C
Yarhasanlar Mah. İbrahim Gökçen Bulvarı
No: 25/3  MANİSA
Tel: 0 236 237 19 44 Fax: 0 236 239 15 59

FORTİS TURİZM A
Manisa Girişi Organize Sanayi Bölgesi Yanı
Anemon Otel Binası   MANİSA
Tel: 0 236 233 41 41 Fax: 0 236 233 45 45

45 MS TURİZM A
Santral Oto Garajı No:527 
Tel: 0 236 239 00 36  Fax: 0 236 238 88 89

ÇAĞRI TURİZM SEYAHAT ACENTASI A 
1.Anafartalar Mah. Gazi Osman Paşa Cad.
Merkez İş Hanı  No:54/12   MANİSA
Tel: 0 236 239 88 02 Fax: 0 236 234 63 10

1954 TURİZM SEYAHAT ACENTASI A
Belediye Oto Garajı No:20   Salihli/MANİSA
Tel: 0 236 713 09 73 Fax: 0 236 712 47 00

MİNDER TURİZM SEYAHAT ACENTASI A
Mithatpaşa Mah. Bağlarbaşı Sok. No:26/1 Salihli/MANİSA
Tel: 0 236  713 86 70 Fax: 0 236 715 20 10 

YAŞATAN TURİZM C 
Belediye Oto Garajı  Turgutlu/MANİSA
Tel: 0 236 313 86 70 Fax: 0 236 313 86 70
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45 AKHİSAR TURİZM SEYAHAT A 
Devlet Karayolu Üzeri Yeni Otogar No:1  Akhisar/MANİSA
Tel:  0 236 414 16 48 / 413 98 08 Fax: 0 236 413 98 08 

PUAN-TUR  A
Boduroğlu Mah. Menderes Cad. 
53. Sok. No:74/1  Kırkağaç/ MANİSA 

NAGİHAN TURİZM A
Boduroğlu Mah. 47. Sok. No:108/1 Kırkağaç/MANİSA
Tel: 0 236 588 29 08  Fax: 0 236 588 25 34

ÇALDIRI TURİZM SEYAHAT ACENTASI A
Ragipbey Mah. Devlet Karayolu Üzeri 
21. Sok. No:39 Akhisar/ MANİSA
Tel: 0 236 414 50 67 Fax: 0 236 414 50 69 
 
DANYAL TRAVEL A
Acar Mah. Atatürk Bulvarı No:277/B Turgutlu/MANİSA
Tel: 0 236 312 05 55 Fax: 0 236 312 05 55 

ARTUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI A
Yeni Mah. İsmail Hakkı Gelenbevi  Cad.
Belediye İş Hanı 46 Sok. No:23   Kırkağaç/MANİSA
Tel: 0 236 588 17 12 Fax: 0 236 588 17 12

ARFA-TUR A
Kurtuluş Mah. Hürriyet Bulvarı No:36 Soma/MANİSA
Tel: 0 236 363 75 56 Fax: 0 236 363 31 83

KAÇAMAK TURİZM SEYAHAT ACENTASI A
Atatürk Mah. 24. Sok. No:1/1 Salihli/MANİSA 
Tel: 0 236 713 60 00 Fax: 0 236 713 65 00

LYKOS TURİZM A
Dinçer Mah. Kumludere Sok. No:71/A   MANİSA
Tel: 0 236 232 11 92 Fax: 0 236 233 84 88

SSC TURİZM SEYAHAT ACENTASI A
Zafer Mah. İlhan Sok. No:12 Salihli/MANİSA
Tel: 0 236 715 11 55 Fax: 0 236 715 11 53

TÜRKAN TUR A
Yarhasanlar Mah. İ.Gökçen Bulvarı No:42 Kat:3 D:6 MANİSA
Tel: 0236 234 33 33 
Fax: 0236 234 34 36
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BÜYÜK SARUHAN HOTEL
Nusret Köklü Cad.No:1 Yenimahalle Lalelik 
Mevkii  MANİSA               
Tel: 0 236 233 02 72  Fax: 0 236 233 26 48 
78 oda, 6 suit oda, 268 yatak, sınıfı 4 yıldız-
lı, 260 kişilik lokanta, 100 kişilik kahvaltı 
salonu, 100 kişilik özel yemek kokteyl salonu, 
fitness center, açık yüzme havuzu.

KONAKLAMA TESİSLERİ

ANEMON HOTEL
Mimar Sinan Blv Kuvai Milliye Anıt Mevkii 
No:284/A 45030  /MANİSA
Tel: 0 236 233 41 41 Fax: 0 236 233 45 95
102 oda,1 bedensel engelli odası, 7 suit oda, sı-
nıfı 5 yıldızlı, 227 yatak, 200 kişilik lokanta, 400 
kişilik çok amaçlı salon, 80 kişilik çok amaçlı 
salon,  50 kişilik toplantı salonu, açık yüzme 
havuzu.

BERRAK OTEL
Zafer Mah.Belediye Cad.No:59 
SALİHLİ-MANİSA
Tel: 0 236 713 14 52  Fax: 0 236 713 14 57
40 oda,80 yatak, sınıfı 2 yıldızlı. 

ALKENT OTEL
Mithatpaşa Cad.Kırveli Köyü No:203
İzmir-Ankara Yolu SALİHLİ-MANİSA
Tel: 0 236 712 40 00  Fax: 0 236 716 14 09
18 oda, 6 suit oda, 54 yatak, sınıfı 2 yıldızlı, 
300 kişilik kafeterya.

ŞAHİN OTEL
Fevzi Paşa Cad.NO:1/A  ALAŞEHİR-MANİSA
Tel: 0 236 654 10 01 Fax: 0 236 653 75 75
48 oda, 96 yatak, 76 kişilik lokanta, sınıfı 3 yıldızlı, 40 kişilik toplantı salonu.

THE ELMAS OTEL
Sarıgöl-Buldan Karayolu 3.Km. SARIGÖL-MANİSA
Tel: 0 236 867 29 65  Fax: 0 236 867 29 65
20 oda, 1 suit oda,42 yatak, sınıfı 2 yıldızlı, 100 kişilik lokanta, 600 kişilik çok amaçlı salon, 
150 kişilik Amerikan bar, 60 kişilik yemek salonu.
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TÜTÜN OTEL
Kethüta Mah.21.Sk. No:68 AKHİSAR-
MANİSA 
Tel: 0 236 414 50 68  Fax: 0 236  412 24 35 
36 oda,3 suit oda, sınıfı 3 yıldızlı,81 yatak, 
90 kişilik lokanta, 55 kişilik kahvaltı salonu, 
50 kişilik özel yemek-kokteyl, 60 kişilik 
Amerikan bar.

ARMA OTEL
Yarhasanlar Mah.8 Eylül Cad. (Doğu Cad.)No: 14 MANİSA
Tel: 0 236 231 19 80  Fax: 0 236 232 45 01
53 kişilik oda, 106 kişilik yatak, 70 kişilik lokanta, sınıfı 3 yıldızlı, 50 kişilik çok amaçlı salon.

SPILOS HOTEL
Keçiliköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:300/
A-B (İzmir-Bursa Yolu)  MANİSA Tel: 0 236 
233 25 65  Fax: 0 236 233 50 30
47 oda, 94 yatak, sınıfı 3 yıldızlı, 200 kişilik 
çok amaçlı salon.

ANEMON KULA OTEL
Akgün Mah. Zafer Sok. No:7   Kula/MANİSA
Tel: 0 236 816 25 55  Fax: 0 236 816 25 50
9 oda, 18 yatak, özel tesis.

HOTEL LIDYA SARDES 
THERMAL&SPA
Yeşilyurt Mah.904. Sok. No:21-23 
Salihli/MANİSA
Tel: 0 236 715 55 55  Fax: 0 236 714 90 00
52 oda, 1 engelli odası, 35 suit oda, 12 apart 
oda, 292 yatak, sınıfı 4 yıldızlı, 300 kişilik 
lokanta, 100 kişilik lokanta, 100 kişilik özel 
yemek kokteyl salonu, yüzme havuzu, 250 
kişilik çok amaçlı salon. 

DOV OTEL
75. Yıl Mah.5375 Sok.(Bankalar Cad) 
No:11/A   MANİSA
Tel: 0 236 302 02 52  Fax: 0 236 236 33 45
22 oda, 2 suit oda, 44 yatak, sınıfı 3 yıldızlı, 
80 kişilik lokanta, 80 kişilik yemek salonu, 
140 kişilik çok amaçlı salon, Türk hamamı, 
sauna, kapalı yüzme havuzu.

ORUÇOĞLU OREKO OTEL
Kuşlubahçe Mah.135 Pafta 3255 Ada  1 Parsel Manisa
Tel: 0 236 502 11 11  Fax: 0 236 502 11 12
77 oda, 1 bedensel engelli odası, 156 yatak, sınıfı 3 yıldızlı, 70 kişilik çok amaçlı salon, 95 
kişilik lokanta.
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KAPLICALAR

SALİHLİ KURŞUNLU KAPLICALARI
Bahçecik Köyü   Salihli/MANİSA  Tel: 0 236 712 50 00

TURGUTLU URGANLI KAPLICALARI
Urganlı Kaplıcaları Turgutlu /MANİSA Tel: 0 236 313 70 17 /313 70 18

KULA EMİR KAPLICALARI
Kula Emir Kaplıcaları Şehitlioğlu Köyü/Kula/MANİSA Tel: 0 236 835 12 45 - 46 

DEMİRCİ HİSAR KAPLICALARI
Demirci Belediyesi Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri Demirci/MANİSA Tel: 0 236 462 58 22

SOMA MENTEŞE KAPLICALARI
Menteşe Kaplıcaları Soma/MANİSA Tel: 0 236 635 11 32

YEME İÇME TESİSLERİ

CHACRA
Hacı Hamza Mah. Üniversite Cad. No:48 Demirci/MANİSA
1 Sınıf Lokanta Tel: 0236 432 12 52 Fax: 0236 462 03 50  

SALİHLİ YEŞİL EV
Durasıllı Kasabası Salihli-Alaşehir Karayolu 2.Km  
1 Sınıf Lokanta  Tel: 0236 713 54 91 Salihli/MANİSA

CEYLANLAR RESTAURANT
Uşak-Eşme Karayolu Üzeri Çimentepe Köyü Muslukbaşı Mevkii 1 Sınıf Lokanta Sarıgöl

AKHİSAR SEYHAN RESTAURANT
İnönü Mah.227 Sk. No:20 Akhisar/MANİSA 1 Sınıf Lokanta  Tel: 0 236 412 55 04

X-TANBUL RESTAURANT
Nişancı Paşa Mah. Atatürk Bulvarı No:34/A  MANİSA
1 Sınıf Lokanta  Tel: 0 236 234 69 17  Fax: 0 236 239 69 37  

X-GARDEN
Güzelyurt Mah. 5789 Sk. No:1 MANİSA
Özel Tesis  Tel: 0236 236 02 32  

İ.S ERTÜRK RESTAURANT
5 Eylül Mah. S.Demirel Cad.No:134 Alaşehir/MANİSA
1 Sınıf Lokanta  Tel: 0236 653 75 89  

ŞEHZADE ÇAKRA RESTAURANT
Merkez Efendi Mah. 8 Eylül Cad. No: 188 MANİSA
1 Sınıf Lokanta  Tel: 0236 444 27 03  
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ACİL TELEFONLAR

ÖNEMLİ TELEFONLAR

İLÇE KAYMAKAMLIKLARI

İLÇE BELEDİYELERİ

RENT A CAR

KARGO-KURYE

ACİL SERVİS 112
POLİS İMDAT 155
JANDARMA İMDAT 156
YANGIN 110
ORMAN YANGINI 177

Manisa Valiliği 0 236 231 02 73
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 0 236 231 36 85
İl Özel İdaresi 0 236 231 46 35
Belediye Başkanlığı 0 236 231 45 80
Manisa Müze Müdürlüğü 0 236 231 10 71

Ahmetli Kaymakamlığı 0 236 768 25 00
Akhisar Kaymakamlığı 0 236 413 29 60
Alaşehir Kaymakamlığı 0 236 653 10 01
Demirci Kaymakamlığı 0 236 462 13 01
Gördes Kaymakamlığı 0 236 547 10 06
Gölmarmara Kaymakamlığı  0 236 515 10 10
Kırkağaç Kaymakamlığı 0 236 588 10 15
Kula Kaymakamlığı 0 236 816 10 01
Köprübaşı Kaymakamlığı 0 236 571 20 01
Salihli Kaymakamlığı 0 236 713 37 71
Sarıgöl Kaymakamlığı 0 236 867 10 01
Saruhanlı Kaymakamlığı 0 236 357 10 05
Selendi Kaymakamlığı 0 236 788 10 01
Soma Kaymakamlığı 0 236 613 10 28
Turgutlu Kaymakamlığı 0 236 313 26 06

Ahmetli Belediyesi 0 236 768 10 20
Akhisar Belediyesi  0 236 413 59 91
Alaşehir Belediyesi  0 236 653 14 08
Demirci Belediyesi 0 236 462 15 17
Gördes Belediyesi  0 236 547 11 42
Gölmarmara Belediyesi 0 236 515 13 33
Kırkağaç Belediyesi 0 236 588 10 22
Kula Belediyesi 0 236 816 70 00
Köprübaşı Belediyesi  0 236 571 22 98
Salihli Belediyesi  0 236 713 26 40
Sarıgöl Belediyesi  0 236 867 10 07
Saruhanlı Belediyesi  0 236 357 18 18
Selendi Belediyesi 0 236 788 10 05
Soma Belediyesi  0 236 613 16 01
Turgutlu Belediyesi 0 236 313 46 93

Spil Oto Kiralama 0 530 691 42 65
Şimşek Oto Kiralama 0 554 472 75 13
Galip Oto Kiralama 0 531 030 45 14
City Rent A Car 0 236 239 00 58

Yurtiçi Kargo 0 236 231 61 62
Mng Kargo 0 236 233 58 26
Aras Kargo 0 236 234 65 16
Sürat Kargo 0 236 235 21 20

MÜZELER

Manisa Arkeoloji ve  0 236 231 10 71
Etnografya Müzesi  
Akhisar Arkeoloji ve  0 236 412 23 01
Etnografya Müzesi  
Kula Kenan Evren  0 236 816 70 00-05
Kültür Evi  

Manisa Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 0 236 231 45 80

TİYATROLAR
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HASTANELER

Salihli Kültür Merkezi 0 236 713 19 90
Manisa Belediyesi 
Kültür Merkezi 0 236 231 45 80
Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi 0 236 233 67 88

Karaköy Hollywood 0 236 238 66 46
Salihli Hollywood 0 236 712 20 00
Çınar Center 0 236 232 05 62
Akhisar Belediyesi Sineması 0 236 413 59 91 
Salihli Kipa 0 236 715 12 55
Demirci Şehir Sineması 0 236 462 13 22 
Sinemapollywood   0 236 314 50 51
Magnesia AVM 0 236 302 20 00 

Devlet Hastaneleri
Manisa Devlet 
Hastanesi 0 236 231 45 96-97-98
Moris Şinasi Milletlerarası 
Çocuk Hastanesi 0 236 231 46 14-15 
Doğum ve Çocuk 
Bakımevi 0 236 231 46 11-12
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi 0 236 231 46 24-25
Merkez Efendi Devlet 
Hastanesi 0 236 231 45 87-88-89
Celal Bayar 
Üniversitesi Hastanesi 0 236 232 58 86
Manisa Ağız ve 
Diş Sağlığı Hastanesi 0 236 250 60 60
Akhisar Devlet Hastanesi 0 236 412 00 09
Alaşehir Devlet Hastanesi 0 236 653 10 65
Demirci Devlet Hastanesi 0 236 462 13 08
Gördes Devlet Hastanesi 0 236 547 10 20
Kırkağaç Devlet Hastanesi 0 236 588 11 03
Kula Devlet Hastanesi 0 236 816 16 35
Salihli Devlet Hastanesi 0 236 713 15 00
Saruhanlı Devlet Hastanesi 0 236 357 41 17
Sarıgöl Devlet Hastanesi 0 236 867 13 93
Selendi Devlet Hastanesi 0 236 788 13 71
Soma Devlet Hastanesi 0 236 613 24 90
Turgutlu Devlet Hastanesi 0 236 313 30 90
Gölmarmara Devlet Hastanesi 0 236 515 10 35

KÜLTÜR SANAT MERKEZLERİ

SİNEMALAR

Özel Hastaneler

Universal Hospital 0 236 237 40 16 
Özel Sekiz Eylül Hastanesi 0 236 238 88 23
Özel Grandmedical Hospital 0 236 302 02 02
Akhisar Özel Doğuş Hastanesi 0 236 412 99 29
Özel Akhisar Hastanesi 0 236 404 04 04
Özel Salihli Hastanesi 0 236 713 14 00
Salihli Can Özel 
Sağlık Hastanesi 0 236 715 40 00

MESLEK ODALARI

Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi 0 236 233 18 16
Manisa Ticaret ve 
Sanayi Odası 0 236 231 10 45
Manisa Ziraat Odası 0 236 231 19 95
Manisa Ticaret Borsası 0 236 231 16 93
Manisa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği  0 236 231 29 80

YEREL RADYO

Radyo Hiraş 0 236 234 03 40 
Radyo 45 0 236 231 94 01 
Radyo Yıldız 0 236 234 53 46
Tempo FM 0 236 237 80 82
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YEREL BASIN

YEREL TV

Hür Ekspres Gazetesi 0 236 231 59 
16Hürışık Gazetesi 0 236 231 59 16 
Manisa Haber Gazetesi 0 236 231 72 12 
Manisa’da Gündem Gazetesi 0 236 235 00 45
Manisa’da Güne Bakış Gazetesi 0 236 238 01 41
Manisaspor Gazetesi 0 236 231 45 05
Manisa’da Denge,
Yenigün Gazetesi 0 236 233 80 80
Manisa Manşet Gazetesi 0 236 235 03 02 
Yarın Gazetesi 0 236 235 10 50 

Manisa’yı Mesir’i 
Tanıtma ve Turizm Derneği 0 236 231 13 37
Kırsal Turizm Derneği 0 533 577 07 20 

Emlak Taksi 0 236 231 12 50 
Turizm Taksi 0 236 231 18 81
Laleli Taksi 0 236 233 20 31
Arzum Taksi 0 236 231 23 45
Sultan Taksi 0 236 231 31 70
Spil Taksi 0 236 231 15 11
Mesir Taksi 0 236 231 12 33
Ersan Taksi 0 236 231 12 68
Garaj Taksi 0 236 232 28 33 

E-TV                         0 236 233 80 80 – 233 81 81

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

TAKSİ DURAKLARI

Manisa gece görünüm
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Acente
Belirli bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayalı 
olarak belirli bir yöre veya yerde sürekli olarak ticari 
bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi 
veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edin-
miş kimse. 

Açık alan
İmar görmemiş veya konutlardan ve diğer yapılar-
dan nispeten arınmış toprak parçası.

Açık büfe
Davetlilerin veya müşterilerin önceden hazırlanmış 
büfedeki yiyecek ve içeceklerden dilediklerini, iste-
dikleri miktarda alabildikleri düzenleme biçimi.

Açık fiyat
Fiyatlandırmada birlik sağlanamayan güzergâhlar 
için, taşıyıcı firmaların kendi fiyatlarını belirleme 
konusunda serbest olmaları.

Açık hava müzesi
Ender, ilginç ve eski eserlerin yer aldığı açık ziyaret 
alanı.

Akarsu turizmi
Akarsularda yapılan turizm amaçlı sportif aktivitele-
ri içeren faaliyetlerin tümü.

Akdeniz iklimi
Yazların sıcak ve yağışsız olması nedeniyle, turistle-
rin en çok tercih ettiği iklim türü.

Almanak
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, 
bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve bir takım 
astronomik, meteorolojik, istatistikî bilgileri göste-
ren kitap biçiminde takvim.

Alış-veriş merkezi
Çeşitli tüketim mallarının satışını yapan mağaza ve 
dükkânlar ile yeme-içme yerleri, banka, araba park 
yeri, danışma noktası gibi ortak ihtiyaç tesislerinin 
yer aldığı kompleks.

Alış veriş tesisleri
Alış veriş yapılmak üzere hizmette bulunan tesisler.

Alternatif turizm
Sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimci-

lerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanıl-
masına öncelik verme amacını güden turizm çeşidi.

Amerikan bar
Lokanta, otel veya evlerde içki için ayrılmış köşe.

Animasyon
Seyahat eden veya konaklama tesislerinde kalan 
müşterilerin hoşça vakit geçirmesini sağlamak ama-
cıyla yapılan tüm etkinlikler.

Animatör
Tatilcileri eğlendiren kişi.

Anıt mezar
Önemli kişiler için anıt şeklinde tasarlanmış, gör-
kemli mezar.

Antik kent
Tarihî dönemlerden kalma yerleşim yeri.

Arasta
Çarşılarda aynı işi yapan esnafın bir arada bulundu-
ğu sıralı kısım.

Arazi tahsisi
Bir kamu arazisini bir amaç için ayırma.

Arıtma
Atık su ya da gazların kirleticilerden temizlenmesi 
işlemlerinin tümü.

Arkeoloji
Eski kültür ve uygarlıkları, onlardan kalan maddi 
kalıntılar açısından inceleyen; yer ve zamanını sap-
tamakla uğraşan bir bilimdir. 

Arkeolojik sit
İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan 
eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su 
altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, 
ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü 
kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır. 

Atık
Çevrede olumsuz etkiler meydana getirecek miktar-
da atılmış sıvı, katı, gaz ya da radyoaktif madde.

Av turizmi
Avlanmak için yapılan seyahat organizasyonlarının 
doğurduğu olay ve ilişkilerin tümü.
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Bagaj Hakkı
Yolcu tarafından fazladan ücret ödemeden taşınabi-
lecek yük miktarı.

Bağlantılı Uçuş
Uçak yolculuğunda, hedef noktasına varıncaya kadar 
değiştirilen uçuş.
Bahşiş
Bir hizmet görene hakkı olan ödemeden ayrı olarak 
verilen para.

Bakım ve Tedavi  Tesisi
Yaşlılık ya da sağlık bozulması nedenleriyle normal 
yaşam sürdüremeyen insanların bakım ve tedavileri-
nin yapıldığı hastane, bakımevi, huzurevi gibi tesis.

Balayı paketi
Yeni evlenen çiftlerin konaklayacağı odalarda bazı 
lüks ilâvelere yer verilen, önceden plânlanan gezi 
paketi.

Bar
Her çeşit alkollü ve alkolsüz içkilerin alındığı, hafif 
yiyeceklerin sunulduğu çeşitli büyüklükteki yer.

Bar yöneticisi
Barda çalışanları yöneten kişi.

Barboy
Barda çalışan komi.

Barmen
Alkollü içkileri, alkolsüz sıcak ve soğuk içecekleri ve 
bunlarla birlikte hafif yiyecekleri sunmakta uzman-
laşmış erkek personel.

Barmeyd
Alkollü içkileri, alkolsüz sıcak ve soğuk içecekleri ve 
bunlarla birlikte hafif yiyecekleri sunmakta uzman-
laşmış bayan personel.

Bavul turizmi
Yabancı ziyaretçilerin ülkelerine dönerken, toptan al-
dıkları malları beraberinde götürdükleri turizm türü.

Bedesten
İçinde değerli eşya alış verişi yapılan kapalı çarşı.

Belboy
Otele gelen müşteriyi ön bürodan alarak, eşyaları 
ve oda anahtarı ile odasına götüren, müşteri adına 
gelen posta ve mesajı ileten ve otelden ayrılırken aynı 
şekilde ilgilenen görevli.

Belgelendirme
Turizm yatırım ve işletmelerine, durum ve sınıfları-
na göre ilgili idare tarafından yatırım ya da işletme 
izni belgesi verilmesi konusundaki işlemlerin tümü.

Belgeli turizm işletmesi
Turizm işletme belgesi verilmiş turizm tesisi.

Belgeli turizm yatırımı
Turizm yatırım belgesi verilmiş girişim.

Belgesiz tesis
Turizm işletme belgesi taşımayan turizm tesisi.

Bilet
Sinema, tiyatro vb. yerlere giriş ya da taşıt araçların-
da seyahat etme hakkı tanıyan belge.

Biletli turizm
Ulaştırma aracı için bilet alındıktan sonra seyahate 
çıkılarak, konaklama ve diğer ihtiyaçlarla ilgili kısım-
ların gidilen yerde programlaştırılması şeklindeki 
turizm.

Bitki temalı turizm
Bitki örtüsünün çekim unsuru olarak kullanıldığı 
turizm türü.

Broşür
Tanıtıcı yayın türü.

Biniş reddi tazminatı
Teyit edilmiş rezervasyonu olan bir yolcunun uçağa 
alınmaması nedeniyle havayolu işletmesinin ödeme-
si zorunlu olan tazminat.

Bireysel Paket Tur
Turistin tek başına satın aldığı turdur. Bu tür turlar 
paket turun tüm özelliklerini taşırlar, ancak bireysel 
olarak gerçekleştirilen paket turlarda herhangi bir 
grup olmadığı için tur lideri de söz konusu değildir.

- C -

Catering
Yolcuların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için 
genellikle vapur ve uçak gibi uzun yol taşıtlarına ya 
da özel isteklilere verilen yiyecek-içecek hizmeti.

Check-in 
Kayıt. 

Çevre kirliliği
Üretim ve tüketim faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan 
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katı, sıvı, gaz biçimindeki artık(atık)ların fizik ve 
biyolojik ortamı olumsuz yönde etkilemeleri.

Çevre yolu 
Şehir trafiğinin aksamaması amacıyla yerleşim 
yerinin dışından geçen ve şehir yollarına bağlanan 
ana yol.

Çift kişilik oda 
Konaklama tesisinde iki kişilik oda.

Çifte rezervasyon 
Mevcut koltuk veya oda sayısının üzerinde yapılan 
rezervasyon.

Çiftlik turizmi 
Tarımsal üretim ve çiftlik yaşamı alışkanlıklarına 
uygun bir şekilde yapılan seyahatlerin doğurduğu 
olay ve ilişkilerin bütünü.

Çok amaçlı kullanım
Birden fazla gruba veya faaliyet türüne imkân sağla-
yacak biçimde kullanım.

Çok amaçlı yapı
Araba park katlarının, sokak seviyesinde 
dükkânların, orta katlarda iş yerlerinin ve en üstte 
konaklama imkânlarının bulunabildiği çok katlı yapı 
şekli.

Çok yönlü eğlence merkezi
Kurulduğu çevrede değişiklik gösterdiği için cazibesi 
artan eğlence merkezi. 

- D -

Dalyan 
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde 
kazık ve tellerle yapılan balık avlama yeri.

Deniz otobüsü 
Özel hava yastıkları üzerinde hız kazanan ve suya 
derinlemesine temas etmeden hızla seyreden, yolcu-
larını kapalı mekân içerisinde taşıyan deniz taşıtı.

Deniz tedavisi 
Deniz veya deniz klima etkisi ile hastalıkların 
tedavisi.

Deniz turizmi 
Su sporları, yatçılık, deniz ve kum banyosu gibi 
denizde yapılan faaliyetleri konu alan turizm organi-
zasyonlarının doğurduğu olay ve ilişkilerin bütünü.

Deniz uçağı 
Su üzerinden havalanabilecek ve uçuştan sonra yine 
su üstüne inebilecek şekilde tasarlanmış hava taşıtı.

Deniz ürünü 
Deniz canlılarından hazırlanan yiyecek türü.

Denizaltı turizmi 
Su altı sporları yapmak, zevk ya da seyir amacıyla 
su altında yüzmek vb. faaliyetleri konu alan turizm 
organizasyonlarının doğurduğu olay ve ilişkilerin 
tümü.

Devre-mülk 
Alıcıya, belli sayıdaki yılların belli sürelerinde, bir 
konuttan müstakil yararlanma hakkı veren sistem.

Dinlence 
Boş vakit etkinliklerinin kişiliği geliştirici ve dinlen-
dirici şekilde plânlanması.

Dinlence köyü 
Emekliler için belirli bir yaşam tarzı gereklerine göre 
inşa edilmiş küçük yerleşim yeri.

Diplomat 
Bir ülkenin dış ülkelerdeki resmî temsilcisi.

Doğa sporları 
Doğada yapılan spor aktiviteleri.

Doğa yürüyüşü 
Doğanın güzellik ve zenginliklerini görmek amacıyla 
yapılan kısa ve uzun süreli yürüyüş.

Doğal kaynak 
Tabiatın düzeninde kendiliğinden var olan, doğa 
tarafından insanoğlunun kullanımına sunulan her 
türlü kaynak.

Doğal güzellik
Kendiliğinden var olan, yapaylaştırılmamış güzellik.

Doğal turizm değeri 
Turizm açısından önem taşıyan doğal kaynak.

Dönüşü açık bilet 
Gidiş-dönüş olarak alınan biletlerde, dönüşü isteni-
len bir tarihte yapılabilen bilet.

Dört mevsimlik tatil tesisi 
Ilıman iklimlerde 12 ay hizmet verebilecek tatil 
merkezi.
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Dörtlü turizm gelişmesi 
Turizm merkezlerinin dört çekim unsuru olan doğal 
güzellik, coğrafî konum, uluslararası ün ve yaratıcılık 
etkenleri öne çıkarılarak geliştirilmesi stratejisi.

Duyarlı çevre 
Doğallığının sürdürülmesi ve korunması ancak 
bilinçli ve özel önlemlerin alınmasıyla mümkün 
olabilen hassas ekosistemli alan.

Düşük sezon 
Turist trafiğinin ve genellikle fiyatların en düşük 
olduğu dönem. 

Doğal kaynaklar
Üretim sürecinin değil, doğanın sağladığı mallar, 
değerler. Yenilenebilir doğal kaynaklar ve yenilene-
meyen doğal kaynaklar olarak sınıflandırılır.

- E -
Egzotik turizm 
İlgi çekici yabancı yerlere yönelen turizm.

Eğitim amaçlı seyahat 
Avrupa üniversitelerinin, özellikle Amerikalı öğ-
rencilerin ilgisini çekmek üzere düzenledikleri, yaz 
aylarında, kısa dönemli kurs ve gezi paketi sistemi.

Eğlence merkezleri 
Eğlence merkezleri, deniz-kum-güneş üçlemesin-
den arta kalan zamanın değerlendirilmesine olanak 
sağlayan konaklama faaliyetleri dışındaki, özellikle 
sportif faaliyetler, yeme-içme ve alışveriş olanakları-
nın iç içe yer aldığı merkezlerdir

Ekoturizm 
Doğal çevre ile turizm faaliyetini bağdaştıran, 
çevrenin olumsuz etkilenmesi konusunda sorum-
luluk güdüsü ile hareket etme esasına dayalı turizm 
faaliyeti.

Elit turizm
Üst gelir grupları ya da seçkin kişiler için düzenlenen 
turizm faaliyeti.

Endemik
Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış 
gösteren (yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı) canlı 
tür ya da cinslerine endemik denir.

Eşya sigortası
Yolcu ile taşıt sahibi ya da üçüncü şahıs arasında 
belirli miktarda prim ödemek suretiyle taşınan 

eşyanın kaybolma, çalınma, kırılma, gecikme ve 
benzeri nedenlerle uğrayacağı zararı karşılamak 
üzere yapılan anlaşma.

Etkinlik tatili 
Turistlerin spor veya benzeri aktivitelere katıldıkları 
turizm türü. 

Etnografya
Toplumları ve aralarındaki ilişkileri araştıran ve kül-
türel miras olarak nitelendirilen kaynakları inceleyen 
bir ırk bilimidir.

- F -

Fener
Deniz araçlarının yolunu bulması için yapılmış ışık 
kulesi.

Festival
Niteliği önceden programla belirlenen, kendine özgü 
ayrıcalığı olan şenlik ya da bir kaç gün süren sanat 
gösterisi.

Folklor
Folklor, bir milletin hayatında var olan gelenek ve 
göreneklerin dili yardımıyla hafızasında sakladığı 
edebiyat ve müziğinin daha geniş anlamıyla manevi 
kültür ürünlerinin toplamıdır.

Fosil 
Toprak tabakalarında kalarak, eskiden günümüze 
kadar gelen bitki ve diğer canlıların kalıntı veya 
izlerine verilen ad.

Fosseptik 
Lâğım çukuru.

- G -

Gençlik oberji 
Gençlerin, bazı koşullarla kabul edildikleri ve belirli 
bir süre kaldıkları, ucuz fiyata yemek yiyebildikle-
ri veya yemeklerini özel hazırlayabildikleri çeşitli 
olanaklarla donatılmış konaklama tesisi.

Gençlik turizmi
Gençlik turizmi, genel turizm olayı içerisinde kendi-
ne özgü özellikleri olan bir turizm türüdür.

Grup paket tur
Tur liderinin yönetiminde yapılan ulaştırma, 
konaklama, gastronomi, yerel geziler, transferle vb. 
hizmetleri kapsayan paket turlar.
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Günübirlikçi
Gittiği yerde, varış noktasında bir günden az kalan 
ve gecelemeksizin ayrılıp geziye başladığı yere dönen 
ziyaretçidir.

Gezi motoru
Deniz kıyılarında veya akarsu boylarında kurulu 
liman ve kentlerin ziyareti amacıyla kullanılan küçük 
boy tekne.

Gidiş-dönüş bileti
Yolcunun bir taşıt aracı ile, hareket ettiği noktaya 
tekrar dönmesi şeklindeki yolculuğu için gerekli 
bilet.

Gidiş-dönüş transit vizesi
Bir kişi ya da bir malın belirli bir memleketten, 
ancak bir defa yolculuk yapmak ve bir üçüncü 
memlekete gitmek suretiyle, gidiş ve dönüş şeklinde 
geçmesine izin veren vize.

Gişe
İstasyon, mağaza, sinema vb. yerlerde bilet, para ya 
da kıymetli evrak alıp verilmesi veya satılması ama-
cıyla yapılan çoğu küçük pencere biçiminde olan yer.
Gösteri
Görsel bir sanat eserinin ya da bir sanatın icra ediliş 
şeklinin belli bir düzen içinde halka sunuluşu.

Gurme
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen 
kimse veya damak zevki olan kişilere göre özenle 
hazırlanan yemek.

Gusto
Beğeni, zevk.

Gümrük kontrolü
Gümrük hattından geçmek isteyen yerli ve yabancı 
her kişi ve eşyası ile ilgili olarak yapılan ve yasalara 
aykırılık olup olmadığı araştırılan kontrol işlemi.

Gümrüklü saha
Bir hava limanında, gümrük kontrol çizgisinden 
başlayarak uçağa geçişe kadar ulaşan alan.

Günübirlik tesis
Tarihî ve doğal güzelliği olan yerler ile yayla ve kırsal 
kesimlerin turizm potansiyeli yüksek olan yörele-
rinde bulunan, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve 
spor imkânlarından birkaçının günübirlik olarak 
yapıldığı, konaklamasız tesis. 

- H -

Hava gemisi
Gerek yolcular, gerekse sürücüleri ile birlikte çeşitli 
motorlu veya motorsuz taşıt araçlarını bir hava ala-
nından diğerine ulaştıran tarzda donatılmış uçak.

Hava sahası
Bir devletin yalnız kendisinin kullanma hakkı oldu-
ğu, başka devletlerin ancak ilgili devletten izin alarak 
yararlanabileceği gökyüzü parçası.

Hava taşımacısı
Seyahat organizasyonu ve yolcu taşımacılığı yapan 
şirket.

Hava trafiği
Hava koridorlarının hava taşıt araçları tarafından 
kullanılması.

Hava trafik kontrol birimi
Uçakların iniş ve kalkışları ile kendi bölgelerindeki 
hava trafiğinden sorumlu resmî kurum.

Havaalanı
Uçakların manevra yapması ve bakımı için özel 
surette düzenlenmiş kara alanı.

Havaalanı oteli
Havaalanı civarında bulunan, genellikle yolcu du-
rumunda olan konuklar ile havayolları personelinin 
kısa süreli kaldıkları otel türü.

Hayat sigortası
Sigortalının ölümü halinde yakınlarına, belirli bir 
süre sonunda hayatta kalması durumunda ise ken-
disine, toplu bir para ödenmesini veya düzenli gelir 
sağlanmasını öngören sigorta türü.

Hayrat
Halkın yararlanması için yapılan okul, han, çeşme 
gibi hayır yapılarına verilen ad.

Hayvanat bahçesi
Hayvanların bakımlarının sağlandığı ve güvenli 
mekânlarda ziyaretçilerin izlemesine sunulduğu yer. 

Hediyelik eşya
Genellikle el sanatı ürünlerinden oluşan, yapıldığı 
yörenin özelliklerini yansıtan ve hediye edilmek 
üzere satın alınan küçük çaptaki eşya, hatıra eşyası.

Hediyelik eşya mağazası
Hediyelik eşyaların satıldığı dükkân.
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Helikopter istasyonu
Bir helikopter seferi için bağlantıyı sağlayabilecek 
şekilde yapılmış ikinci derecede önemi olan alan.

Herbaryum
Kurutulmuş bitki müzesi.

Hesap kesme
Konaklamanın yapıldığı tesisten ayrılmadan önce, 
kalınan süre boyunca tahakkuk eden geceleme ve 
yeme- içme masraflarının ödenmesi.

Hesap pusulası
Ödenecek bedeli gösteren belge.

Heykel
Taş, kil, alçı ve metal gibi maddelerden yontularak, 
kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek meydana 
getirilen sanat eseri.

Hidroterapi
Suyla yapılan kür.

Hijyen
Sağlığı korumak ve devam ettirmek için yapılan 
temizlik ve bakım işlemlerinin tümü, sağlık bilimi.

Hinterland
Kıyı şeridinin arkasındaki bölge.

Hipodrom
Araba ve at yarışları veya binicilik çalışmaları için 
kullanılan alan.

Hisar
Bir kenti korumak için taştan yapılmış yüksek du-
varlı ve kuleli, etrafında hendek bulunan küçük kale.

Hizmet
Bir ihtiyacı veya talebi karşılamak için yapılan iş 
ya da harcanan emek gibi maddî varlığı olmayan, 
üretildiği anda tüketilen ekonomik faaliyet.

Höyük
Tarih boyunca türlü sebeplerle yıkılan yerleşme böl-
gelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve 
çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulundu-
ğu yayvan tepe.

- İ -

İnanç Turizm
Çeşitli dinlere mensup kişiler tarafından kutsal yer-
lerin ziyaret edilmesi, ibadetlerin yerine getirilmesi 
amacıyla yapılan seyahatlerdir. 

- J -

Jakuzi
Basınçlı su fışkırtan geniş küvet.

Joging
İdman için yavaş koşma.

Junket
Talih oyunları amacıyla düzenlenen paket tur

- K -

Kapı müşterisi
Konaklama tesisine önceden rezervasyonu olmadan 
gelen müşteri.

Kapsamlı tur
Turistlerin gezilerini yapabilmeleri için gerekli tüm 
ihtiyaçlarının karşılandığı bir tur şekli.

Kafe
Gün boyu açık, kahve, çay ya da hafif yiyecek satılan 
yer.

Kafeterya
Süratli, temiz, kaliteli yeme-içme hizmetinin müşte-
riye garson servisi olmaksızın sunulması.

Kahvehane
Çay, kahve, çeşitli meşrubatlar içilen, tav la ve kağıt 
oyunları oynanan yer, kahve.
Kale
Düşmana karşı savunma amacıyla ana yollar üze-
rinde, kentlerde, geçit ve boğazlarda yapılan kalın 
duvarlı, burçlu ve mazgallı yapı.

Kalıcı göçmen
Bir ülkede göçmen olarak bulunan ve kalma k duru-
munda olan kişi.

Kanyon
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluştur-
duğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları 
birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki koyak, dar 
boğaz, kapuz, kısık, klüz.

Kamp
Açık alanlarda, kısa süreli kalmak veya yaşamak için 
kurulu çadır.

Kampçı
Kamp yapan turist.
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Kamping
Karayolları güzergâhı ve yakın çevrelerinde , kent 
girişlerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan 
yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi 
imkânlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlen-
ce ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları tesis.

Kamping alanı
Çadır kurmaya elveriş li açık alan.

Kamu arazisi
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazi.

Kamu işletmesi
Sermayesinin tamamı veya çoğunluğu devlete ait, 
yönetimi devletin elinde bulunan işletme.

Kamu kampı
Kamu kurumlarına ait, bu kurumların personelinin 
düşük ücretle tati l yapmaları için kurulmuş yazlık 
tesis.

Karasuları
Bir devletin kıyıları boyunca egemenliği altında 
tuttuğu su şeridi.

Karavan
Ev şeklinde düzenlenmiş, açık havada kalmaya 
elverişli, römorku bulunan veya motorla çekilebil en 
turizm taşıt aracı.

Karayolu  haritası
Yerleşim yerlerini, aralarındaki mesafeleri v e ulaşım 
yollarını gösteren bir düzlem üzerine basılmış harita.

Kargo uçağı
Yük nakleden, kısmen yolcu da taşıyan uçak.

Kart anahtar
Kredi kartlarına benzeyen, manyetik özelliği olan, o 
tel odaları veya gemi kabinleri için güvenlik nedeni 
ile anahtar yerine kullanılan küçük plastik kart.

Kartografya
Haritacılık.

Kartpostal
İnce kartondan yapılmış, bir yüzü resimli, diğer yüzü 
not ve adres yazmak için açık bırakılmış posta kartı.

Kat görevlisi
Otellerde odaları temizleyen ve düzenleyen bayan 
veya erkek eleman.

Katalog
Kitaplıktaki yayınları veya belli bir daldaki gereçleri 
nitelikleri bakımından tanıtmak ve arandıklarında 
bulunmalarını sağlamak için yer numaralarını be-
lirterek h azırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan 
bütün, fihrist.

Katamaran
İki gövde üzerine oturtulmuş tekne.

Katı atık
Katı özelliklerini taşıyan her türlü atık madde.

Katlı otopark
otomobillerin park etmesi için özel olarak yapılmış 
çok katlı yapı.

Kaya mezarlığı
Eski çağlarda kayalara oyula rak yapılmış mezar 
topluluğu veya bunların kalıntıları.

Kayak pisti
Kar üstünde sportif amaçla düzenlenmiş iniş yolu.

Kayak turizmi
‘Kayak’ denilen eskimo tipi tekne ile yapılan su spo-
runu konu alan özel ilgi seyahatlerinin doğurduğu 
olay ve ilişkilerin bütünü.

Kayık hane
Kayıkların çekildiği, korunduğu üstü örtülü yer.

Kayıp eşya
Kayıp, çalınmış veya yanlış adrese gönderilmiş eşya.

Kaplıca
Maden sularından yararlanma amacıyla kaynarca-
ların çevresinde kurulan tesislere verilen genel isme 
kaplıca denir. Ilıca olarak da bilinir.
Kentsel sit
Kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi 
açısından gösterdikleri fiziksel özellikleri ve bu özel-
likleri ile oluşan çevrenin dönemin sosyo ekonomik, 
sosyo kültürel yapılanmasına, yaşam biçimini yan-
sıtarak bir arada bulunduran ve bu açılardan doku 
bütünlüğü gösteren alanlardır.

Kına
Düğünden bir gece önce, bayanların kendi araların-
da, gelinin parmaklarına k ına yakarken kız evinde 
yapılan geleneksel eğlence.

Kır oteli
Bölgesel ya da kırsal nitelikteki otel.
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Kır yemeği
Dışarıda, genellikle kırda, çimler üzerine oturularak 
yenilen yemek.

Kırsal turizm
Gelişmiş ülkelerin modern yaşamından bunalanlar 
için bir alternatif olarak ortaya çıkan, kış şartlarına 
uyum sağlamayı ve kırda yaşayanlarla birlikte üretim 
faaliyetleri etkinliklerine katılmayı esas alan turizm 
türü. 

Kırsal rekreasyon
Kırsal rekreasyon faaliyetleri aslında kırsal kökenli 
değil, tersine şehirden çıkmış, ancak geniş arazi 
kullanımı ve bazı doğal özellikler gerektirdiğinden 
kırsal alanlarda yapılan rekreasyon faaliyetleridir. 

Kısa süreli ikamet
Asıl destinasyona giderken güzergâh üzerindeki bir 
yerde yapılan kısa süreli mola.

Kıyı kenar çizgisi
Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsularda, kıyı çizgi-
sinden sonraki kara yönünden su hareketlerinin 
oluşturduğu kumluk, çakıllık,kayalık, taşlık, sazlık, 
bataklık ve benzeri alanların doğal sınırı.

Kıyı oteli
Dinlenmek, deniz ve güneşten yararlanmak isteyen-
lerin konakladıkları otel türü.

Kıyı turizmi
Denize bakan arazilerin gelişmesini etkileyen deniz 
suyu etkinliklerinden yararlanma turizmi.

Kış Turizmi
Kayak sporunun merkezinde bulunduğu,  buna 
uygun karlı ve eğimli alanlara yapılan seyahatleri, 
konaklama ve diğer hizmetlerden oluşan faaliyet ve 
ilişkilerin bütününe denir.  

Kıyı çizgisi
Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda taşkın 
durumları dışında suyun karaya değdiği noktaların 
birleşmesinden oluşan çizgidir.

Kıyı kenar çizgisi
Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda kıyı çizgi-
sinden sonra bunların tamamlayıcısı olarak kara 
yönünde devam eden su hareketlerinin oluşturduğu 
kumluk, çalılık, taşlık, sazlık ve bataklık alanların 
doğal sınırıdır.

Kilim
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, 
havsız, kalın kıl veya yün dokuma.

Kiralık oto hizmeti 
Belirli bir süre için, bir sözleşme çerçevesinde, şoför-
lü veya şoförsüz olarak tutulan taşıt.

Kiralık otobüs servisi
Şoförlü veya şoförsüz, minibüs veya otobüslerin, bir 
sözleşme ile özel olarak kiralanması işi.

Kirlilik
İnsan yaşamının gerektirdiği faaliyetler sonunda, 
halkın yoğun olduğu yerlerde, çevrenin, havanın, 
suyun, yiyeceklerin kirlenmesi, gürültü ve kötü 
kokuların oluşması.

Kitle iletişimi
Halka basın, yayın yoluyla bilgi dağıtma.

Kitle iletişim aracı
Bir toplumda, kişilerin haber almasını sağlayan 
televizyon, radyo, gazete, dergi, İnternet gibi araçlar 
bütünü.

Kitle turisti
Tur operatörleri tarafından kitle turizm esasına göre 
düzenlen en turlara katılan kişi.

Kitle turizmi
Önceden organize edilmiş, her şey dahil götürü fiyatı 
belli, grup halinde ve devamlı olarak belirli yerlere, 
seyahat organi- zatörü firmalarca düzenlenen turizm 
türü.

Klimatizm
Açık ve temiz havanın şifa verici etkisinden yararlan-
mak için, dağ istasyonlarında ve deniz kenarında 
uygulanan bir tedavi yöntemidir. Temiz hava tedavisi 
de denilmektedir.

Konaklama Belgesi
Bir tesise konaklamak için gelen müşteriye ilk dol-
durtulan ve müşterinin ilk tanındığı belgedir. 

Konaklama işletmeleri
Konaklama işletmeleri turistlerin geçici konaklama, 
yeme-içme, kısmen eğlence ve diğer sosyal ihtiyaçla-
rını karşılayan işletmelerdir. 

Koruma alanları
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları 
veya tarihi çevre içinde korunmalarında etkinlik 
taşıyan korunması zorunlu alanlardır.
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Kruvaziyer
Belirli bir süre içinde yolcuların gezme, eğlenme, 
dinlenme ihtiyaçlarını birlikte sağlayan ve kapsamlı 
bir örganizasyonu gerektiren gemi turu.

Konaklama sektörü
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü vb. işletme sektörü-
nün tümü.

Kongre merkezi
Kongre vb. toplantıların düzenlendiği yer.

Kongre turizmi
Kongre, konferans, seminer, toplantı gibi amaçlarla 
yapılan seyahatlerin doğurduğu olay ve ilişkilerin 
bütünü.

Konjonktür
Ekonomik hayatın yükselme ve alçalma yönünde 
gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin tümü.

Konkord
Supersonic yolcu uçağı.

Konsolos
Yabancı ülkelerdeki vatandaşların belirli konulardaki 
başvurularının gerektirdiği işlemleri yapmak üzere 
devletin yurtdışına atadığı görevli.

Konsolosluk
Konsolosluk işlemlerinin yürütüldüğü bina.

Konteyner
İçerisine kargoların konduğu her türlü kap.

Kontrol kulesi
Uçakların iniş ve kalkışlarını düzenleyen kule.

Konvoy
Aynı yere gitmekte olan taşıt araçları veya yolcu 
grubu, kafile.

Köprü
Bir engelle birbirinden ayrılmış iki yakayı birleştiren 
veya trafik akımının diğer bir trafik akımını kesme-
den üstten geçmesini sağlayan yapı.

Koruma
Tarih veya sanat değeri taşıyan yapıların ya da kent 
parçalarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerek-
li önlemleri alma.

Koruma amaçlı imar plânı
Kültür ve tabiat varlıklarının korunması mevzuatına 
göre korunmaları ilân edilen yerlerde yapılan imar 
plânı.

Koruma bölgesi
Kültür ve tabiat varlıklarının korunması mevzuatına 
göre koruma altına alınan alan.

Köşk
Bahçe içinde yapılmış gösterişli ev.

Kruvaziyer turizmi
Gemiler ile iki veya daha fazla liman arasında yapı-
lan turistik gezi.

Kubbe
Bir yapının küresel tavanı.

Kürist
Tedavi olmak veya zindelik kazanmak amacıyla 
turizm hareketine k atılan kimse.

Küçük destinasyon
Ulaşılması hedeflenen mekâna gitmeden önce turisti 
bir süre oyalayabilecek kısıtlı imkân ve aktiviteleri 
olan yer.

Külliye
Bir camin etrafında cami ile birlikte yapılmış med-
rese, imaret, sebil, kütüphane, hastane gibi yapıların 
tümü.

Kültür
Tarihî ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan 
bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yarat-
mada, sonraki nesillere iletmede kullanılan araçların 
bütünü.

Kültür değişimi
Kendi kültüründen değişik kültürlere sahip yer, yöre 
ve ülkelere seyahat yapan insanlarla, onların gittik-
leri yerdeki insanların birbirlerinin kültürlerinden 
etkilenmeleri durumu.

Kültür evi
Kültür merkezi.

Kültür iletişimi
Kültürel haberleşme.

Kültür turizmi
Değişik kültürleri tanımak, tarihî yer ve olayları 
incelemek için yapılan özel ilgi seyahatlerinin doğur-
duğu olay ve ilişkilerin bütünü.
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Kültür varlığı
Tarih öncesi ve tarihî devirlere ait bilim, kültür, din 
ve güzel sanatlarla ilgili, yer üstünde, yer altında ve 
su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar.

Kültürel kimlik
Bir kişi, bir yer, bir olay ya da bir eşya üzerindeki 
kültür özelliklerinin bütünü.

Kültürel miras
Bir ulusun nesilden nesile geçen tarihî ve toplumsal 
kalıntıları.

Kültürel tanıtım
bir ulusun nesilden nesile geçen tarihî ve toplumsal 
değerlerinin tanıtımı.

Kümbet
Dört köşeli, çok köşeli veya yuvarlak biçimli, içten 
kubbe, dıştan piramit veya konik külâhlı çadır sana-
tının mimariye geçmiş mezar yapıtı.

Kür
Bazı hastalıkların tedavisinde, belli yerde, belirli bir 
süre kalmak suretiyle, kullanılan yöntem ve teknik-
lerin tümü.

Küresel ısınma
Dünya yüzeyindeki ısının ‘sera etkisi’ sonucunda 
giderek artması ve buna bağlı olarak önemli iklim 
değişiklikleri meydana gelmesi şeklindeki coğrafî 
oluşum.

Küreselleşme
Dünya üzerindeki ulusların ekonomi, politika ve 
iletişim bakımlarından birbirine yakınlaşması, 
bütünleşmeye doğru gitmesi.

Kurye
Turist gruplarına seyahatlerde eşlik eden ya da 
düzenlemeler yapan görevli.

Kuş gözlemciliği
Kuşların toplu olarak yaşadıkları yerlerde uzaktan 
özel gözetleme araçlarıyla onların günlük yaşam-
larını inceleme ve bunun için yapılan seyahatlerin 
doğurduğu olay ve ilişkilerin bütünü.

Kuşet
Gemi veya trenlerde uygulaması olan, duvara gömü-
lü biçimde, pratik bir yöntemle açılan yatak türü.

- L -

Lahit
Taş veya mermerden oyma mezar.

Lanay
Bahçeye bakan odanın balkonu veya verandası.

Lido
Halka açık yüzme havuzu ve çevresindeki alan.

Liman
Gemilerin barındığı, yük ve yolcu indirip bindirdi-
ği, doğal ve yapay korunmuş durgun sularda özel 
tesislerle donatılmış yer.

Limuzin
Genellikle özel törenlerde veya lüks servisin gerek-
tirdiği hallerde, şoförü ile birlikte kiralanabilen ya da 
sahip olunan konforlu otomobil türü.

Lobi
Müşteri veya konuk kabul salonu.

Loca
Sinema ve tiyatro gibi eğlence yerlerinde, parlamen-
to salonlarında ayrılan özel bölümler.

Logo
Tanıtıcı simge.

Lokanta
Tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere 
uygun servisler ile yeme-içme ihtiyaçlarını karşıla-
yan işletme.

Lüks turizm
Gelir düzeyleri çok yüksek olan kişilerin katıldığı ve 
lüks tüketime yönelik turizm türü.

- M -

Maden İşletmesi 
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış 
doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer 
taşıyan mineral.

Maden suyu
Mide rahatsızlıkları ya da sindirim zorluklarında, 
tedavi edici veya rahatlatıcı özelliği olan, mineral 
bakımından zengin içme suyu.

Mağara
Canlılar için barınak olarak da işe yarayabilen doğal 
yer kovuğu.
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Mağara turizmi
Mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, 
oyukları, yeraltı akarsularını gezip görmekle ilgili 
olay ve ilişkilerin bütünü.

Mağaracılık
Mağaraların incelenmesi ile ilgili bilim dalı.

Mahallî turistik faaliyet
Bir yerde, yerel düzeyde yapılan turizm ağırlıklı 
şenlik, anma günü, gösteri gibi etkinlik.

Manastır
Bazı rahip ve rahibelerin dünya ile ilişkilerini kese-
rek yaşadıkları yer.

Manifesto
Gönderilecek yükleri gösteren belge.

Manzara
Farklı ve özel, genellikle doğal, coğrafî yer görünü-
mü.

Mesire Yeri
Piknik yapılacak veya temiz havadan yararlanıbile-
cek ağaçların ve yeşilin bol olduğuyu yerlerdir.

Mit
Tarih öncesine dayanan efsane, masal, bazen destan.

Mitoloji
Putperest eski çağda inanılan ve saygı duyulan tan-
rıların, yarı tanrıların, kahramanların efsane, masal 
ve hayal ürünü öykülerinin doğuşlarını, anlamlarını 
yorumlayan, inceleyen bilim.

Müze
Kültürel ya da tarihsel değeri olan nesnelerin topla-
narak sergilendiği yerlere müze adı verilir.

- N -

Nihaî gezi programı
Seyahat acentası tarafından hareketten hemen 
önce yolcuya verilen, uçuş veya tren numaralarını, 
kalkış-varış zamanlarını, tur güzergâhlarını ve diğer 
ayrıntıları içeren program.

- O -
Orman
Ağaçlarla örtülü geniş alan 

Otel 
Yapısı, donanımı, konforu, müşteriye sunduğu hiz-
metin kalitesi gibi elemanlarıyla, uygar bir insanın 

arzu ettiği nitelikte, geçici konaklama, yeme-içme 
ve eğlence gereksinimlerini bir ücret karşılığında 
sağlayan konaklama tesisi.

- Ö -

Ölü mevsim
Bir turizm merkezinde, turist akımının en düşük 
olduğu dönem.

Ön büro
Otele gelen konuğun ilk başvurduğu, resepsiyon, 
rezervasyon, fatura yazma, posta servisi ve ön kasa 
bölümlerinden oluşan yer.

Ören yeri
Doğal olayların ya da savaş, yangın etkisiyle yıkılan, 
terk edilen eski, antik yerleşme yeri kalıntısı, şehir 
veya kale yıkıntısı, harabe.

Otoray
Bir veya birkaç römorktan oluşan, kısa mesafeli 
yolcu taşımaya mahsus motorlu demiryolu aracı.

Otostop yapmak
Kişinin, yoldan geçen vasıtalardan, aynı yöne yolcu-
luk için işaretle istekte bulunması.

Özel turistik tren
Demiryolu işletmesi tarafından, belirli bir turistik 
programı uygulamak üzere sefere konulan, ülke içi 
veya ülkelerarası yol alan tren.

Özgün kültürel kimlik
Kültürel nitelikleri ile başkalarından ayrı ve üstün 
olan toplumsal özelliklerin tümü.

Ödeme emri (Voucher)
Turistik hizmet ödemelerine esas teşkil eden hizmet-
leri belirten ödeme emri.

- P -

Pansiyon
Bütünü ya da bir bölümü sürekli ya da belli bir 
zaman için kiraya verilen. isteğe göre yemek de veren 
ev. 

Pasaport 
Bir ülkenin, uyrukluğunu kanıtlamak üzere yurttaş-
larına verdiği, dolayısıyla ülkeden çıkmasına veya 
ülkeye yeniden girmesine izin veren ve kimliği ispata 
yarayan belge.
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Pasavan 
Devlet sınırı dışında bahçe, bağ ve tarlası bulunan 
kişilerin serbestçe girip çıkmaları için düzenlenen 
belge.

Piknik 
Yemekli kır partisi.

Pilot bölge 
Herhangi bir politikayı veya metodu özel ve sınırlı 
bir denemeye tabi tutmak amacıyla seçilen bölge.

Pist 
Uçakların iniş ve kalkış yapmalarına, park yerlerine 
gidip gelmelerine yarayan şerit.

Plaj 
Yüzmeye ve güneşlenmeye uygun deniz, göl ve nehir 
kıyılarındaki tesisli kumsal.

Planör 
Hava akımlarından yararlanarak uçurulan, uçağa 
benzer, hafif, motorsuz hava taşıtı.

Potansiyel turist 
Bir ülke ya da yöreye seyahat etmeye karar vermiş 
ya da kısa dönemde edebileceği varsayılan tüketici 
kesimi.

Pusula 
Üzerinde kuzey-güney doğrultusunu gösteren, bir 
mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için 
kullanılan araç.
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Rrafting
Özellikle hızlı akan ırmaklarda, azgın sular arasında 
yapılan bot yarışı.

Ranza
duvara montajlı, alt alta, açılır kapanır yatak sistemi.

Refakatli gezi
Bir tur görevlisinin tüm ulaşım, konaklama, bagaj 
hizmetlerinin düzenli şekilde yerine getirilmesinden 
sorumlu olduğu, masrafın ‘her şey dahil’ hesaplandı-
ğı gezi türü.

Refakatsiz paket gezi
Tura katılanların grup halinde seyahat etmek zorun-
da olmadıkları, peşin ödemeli gezi türü.

Rehber balıkadam
Su altı dalışlarında, dalgıçlara yol gösteren, ilgili ku-

rumdan alınmış yetki belgesi taşıyan kişi, usta dalgıç.

Rekreasyon
İnsanların boş zamanlarında, eğlence ve tatmin dür-
tüleri ile, gönüllü olarak katıldıkları aktiviteler.

Rekreasyon merkezi
Eğlenceye yönelik faaliyetler için ekipman ve 
imkânların bulunduğu alan veya yapı.

Restitüsyon
İlk şekline getirmek.

Restoranlı vagon
trenlerde yeme-içme ihtiyaçlarının karşılandığı 
vagon.

Restorasyon
Tarihî değeri olan eski bir yapıda, yıkılmış, bozulmuş 
olan yerlerin aslına uygun biçimde onarılması.

Rezervasyon
Adınıza, katılacağınız tur veya tesis ismi, başlangıç 
ve bitiş tarihi, konaklama türü belirtilerek yer ayırt-
ma işlemidir.

Rezervasyon acentası
Müşterileri adına tiyatro, konser, otel gibi yerlerden 
rezervasyon yapan kuruluş.

Rezervasyon ağı
Bir turizm tesisi için rezervasyon yapılabilen nokta, 
yer ve merkezlerin bütünü.

Rıhtım
Bir nehir veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, 
gemilerin indirme-bindirme veya yükleme-boşaltma 
yapabileceği yer.

Ro-ro taşımacılığı
Özel gemilerle yapılan uluslararası taşımacılık türü.

Rölöve
Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plân, kesit ve 
görünüşünü yeniden çıkarmak.

Römorkör
Yedeğinde başka taşıtları götürmeğe yarayan deniz 
taşıtı.

Rota
Varacağı yere ulaşmak için gemi veya uçakların 
izledikleri belirli yol.
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Rulet
Hızla dönen bir topun, döner bir tablodaki renk 
ve sayılarda durması ile kazananı belirten kumar 
oynama aygıtı.

Rüzgâr sörfü
Yelken donanımı bulunan tek kişi için yapılmış 
bir araçla, su üzerinde rüzgârın yardımıyla kayma 
biçimindeki su sporu.

Rekreasyon 
Rekreasyon (Latince recreatic), kelime olarak dinlen-
dirmek, eğlendirmek, canlandırmak gibi anlamlara 
gelmektedir. Rekreasyon zorunlu çalışma faaliyetle-
rinden bağımsız olarak bireyin onarılması ve gelişti-
rilmesi, bireyin zamanını dilediği gibi kullanmakta 
serbest olması, insanın fiziksel gücünü onarmaya ve 
ruhsal kapasitesini zenginleştirmeye yönelik faaliyet-
ler; bireyin isteyerek katıldığı tüm faaliyetler, zorunlu 
faaliyetlere karşıt olarak özgürce seçilen faaliyetler. 
Fiziksel ve sosyal çevrenin değişmesi. İnsanın boş 
zamanlarında yaptığı faaliyet olarak tanımlanabilir.

Rezervasyon bölümü
Müşteri tesise gelmeden önce ilk iletişim kurulan 
bölümdür. Rezervasyonun alınması, dosyalanması, 
rezervasyon tablolarına yerleştirilmesi, maksimum 
doluluk oranının sağlanması vb. işler
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Seyahat acentası 
Seyahat acentaları, kâr amacıyla turistlere turizmle 
ilgili tüm hizmetleri sunan, tur operatörlerinin ya da 
kendilerinin doğrudan meydana getirdikleri paket 
turları satan ve bunları satın alan turistlere gittikleri 
yerler hakkında bilgi sunan aracı kuruluşlardır.

Seyahat işletmeleri 
Üretici ile tüketici arasında ilişki kuran, hizmeti 
oluşturan, hizmeti sunan, pazarlayan ve satan veya 
bu tür işlemler için aracı olan kuruluşlara seyahat 
işletmeleri adı verilir. 

SİT
Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli me-
deniyetlerin ürünü olup yaşadıkları devirleri sosyal, 
ekonomik mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan 
kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi olayların cere-
yan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat güzellikleri 
ile korunması gerekli alanlardır.

Sosyal alt yapı 
Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapıl-
ması gereken eğitim, sağlık, din, kültür v.b. yapılar ile 
park, çocuk bahçeleri ve yeşil alanların genel ismidir.

Standart fiyat
Herkese uygulanan fiyat.

Sürdürülebilir turizm
Çevre ile sıkı bağlantısını göz ardı etmeyen, varlığı 
için gerekli unsurları tehdit etmeksizin işlev gören; 
hem şimdiki, hem de gelecek kuşakların gereksinim-
lerini karşılayabilmeyi ön gören turizm endüstrisi.

Sağlık ve termal turizmi
Bir takım hastalıkların iyileştirilmesi için içme-
ler, kaplıcalar, ılıcalar, deniz, dağlar, mağaralar, 
sanatoryumlar, prevantoryumlar ve benzerlerinden 
yararlanmak üzere yapılan seyahatler.

Sağlıklı yaşam merkezi
Kişilere beden hareketleri, doğru ve uygun beslenme 
yolu ile sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandıran merkez.

Sahil güvenlik
Kıyılardaki güvenlikten sorumlu idare.

Sakin
Bir yöre, köy, kasaba, veya şehirde ikamet eden kişi.

Sanat
Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımın-
da kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım 
sonucu ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Sanat etkinliği
Sanat çalışması.

Sauna
Buharlı, özel banyo odası.

Servant
Yiyecek-içecek işletmelerinde, garsonun servis önce-
si hazırlıklarına yardımcı olan, yedek servis araç ve 
gereçlerinin hazır biçimde bulundurulduğu, dolaplı 
çekmeceli, raflı sabit veya tekerlekli, gezer tezgâh.

Servis
Müşteriye hizmet veren personel faaliyetlerinin 
tümü.

Servis ücreti
Otel ve restoranlarda hesaba eklenen personel hiz-
metinin karşılığı.

Seyahat
Bir noktadan başka bir noktaya yapılan yolculuk.

Seyahat acentası
Kâr amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, 
spor ve eğlence olanakları sağlayan, turizmle ilgili 
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bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri 
gören, turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler 
dengesine katkıda bulunan ticarî kuruluş.

Seyahat rehberi
Bir yöredeki veya ülkedeki konaklama olanakları, 
lokantalar, yollar, ilgi merkezleri, tarihî ve kültürel 
özellikler hakkında bilgi veren yayın türü.

Sezon dışı
Turist akımı açısından, konaklama ve ulaşım araçları 
fiyatlarında zorunlu indirimlere gidilen devre.

Sınır çıkışlı turizm
Yabancı ülkelere çıkış içeren turizm türü.

Sondaj ve kazı
Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin tespiti ve bilimsel 
yöntemlerle yüzeye çıkarılması için arkeolojik ve 
tarihî alanlarda yapılan çalışmalar.

Sörf
Yelkenli ya da yelkensiz, tek kişi için yapılmış bir 
kayma aracıyla su üzerinde herhangi bir araç tarafın-
dan çekilmeksizin kayma biçimindeki deniz sporu.

Sosyal turizm
Orta gelirli kişilerin, sağlanan bazı özel olanaklarla 
yaptıkları turistik amaçlı gezi türü.

Sosyo-kültürel turizm değerleri
Toplum kültürü ile ilgili olup turizm açısından önem 
taşıyan olay, davranış, gelenek, özellik gibi değerler 
bütünü.

Speleoterapi
Mağara ortamından yararlanmak suretiyle yapılan 
tedavi türü.

Spesiyal
Özel, kendine özgü.

Spor turizmi
Spor amacıyla yapılan yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin 
doğurduğu olay ve ilişkilerin bütünü.

Su altı sporu
Dalgıçlık, balık adamlık gibi su altı alemi ile ilgili 
spor.

Su karnavalı
Sandal veya yelkenli gemi yarışı.

Su kayağı
Deniz sürat motorlarının arkasına takılarak tahta bir 
aygıt üstünde yapılan su sporu.

Suare
Gece toplantısı.

Suit
Birbirine açılan odalardan oluşan otel dairesi.

Sulak alan
Derinliği 6 metreyi geçmeyen, genelde sazlık bitkile-
rin hakim olduğu, önemli biyolojik yaşam alanlarına 
ve kuş zenginliklerine sahip olan eko sistem alanı.

- T -

Tabiat anıtı 
Tabiatın ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özel-
liklere ve bilimsel değere sahip, millî park esasları 
dahilinde korunan tabiat parçası.
Tabiat koruma bölgesi
Çevre kirlenmesi ve bozulmasına karşı belirli yöre-
leri korumak, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıların 
gelecek nesillere intikalini güvence altına almak 
amacıyla ilan edilen bölgelerdir.

Tabiat parkı 
Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manza-
ra bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine 
uygun tabiat parçası.

Tabiat varlığı 
Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihî devirlere ait 
olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellik-
leri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer 
altında veya su altında bulunan değerler.

Tatil destinasyonu 
Tatil için seçilen yer.

Tatil köyü 
Doğal güzellikler içinde veya ören yerlerinin 
yakınında kurulu, konaklama yanında çeşitli spor, 
eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlandığı, dağınık 
yerleşme düzenindeki en fazla üç katlı yapılardan 
oluşan tesis.

Tatil yeri 
Ziyaretçilere çeşitli hizmetin, eğlence, konaklama ve 
kullanım imkânlarının sunulduğu coğrafî alan.

Tatilci 
Genellikle evinden uzakta bir yerde tatilde olan kişi.

Tedavi havuzu 
Yalnız tedavi amaçlı termal su kullanılan havuz.
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Tek yönlü seyahat 
Satın alındığı sırada, dönüş şekli belirlenmemiş, 
genellikle ticarî taşıt gidiş bileti ile yapılan seyahat.

Teleferik 
Değişik yükseklikteki iki noktayı, gidip-gelen kabin-
leriyle bağlayan motorlu tesis.

Telekabin 
Taşıyıcı ve çekici bir kablo üzerinde değişik sayıda ve 
kapalı kabinlerden oluşan, iki ilâ dört kişilik kapasi-
tede, mekanik yukarı çıkarma cihazı.

Telekomünikasyon 
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, 
radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle 
iletilmesi, bunların yayımı veya alınması.

Telekonferans 
Telefon ile uzak merkezlerden konuşmacıları konfe-
rans yerine bağlayarak gerçekleştirilen görüşme.
Telerehber 
Önceden kayda alınan bilginin, cihaz aracılığı ile 
ilgiliye sunulma şekli.

Telesiyej 
Kayakçıları ve turistleri taşıyıcı ve çekici uzun bir 
kablo yardımıyla oturma yerlerinde taşıyan bir tür 
mekanik cihaz.

Teletreno 
15-20 kişi kapasiteli, toprak düzeyinde gidiş-geliş 
kablosuna bağlı, insanları karlı bir yamaçtan yukarı 
doğru belirli bir noktaya çıkarmaya ya da aşağı 
indirmeye yarayan, kızak.

Teras 
Açık havada dinlenmek, yemek yemek veya kahvaltı 
yapmak için kullanılan yer.

Tercüman 
Otel, tur operatörü veya benzeri işletmeler tara-
fından, müşterilerin dil sorunlarını çözmek için 
görevlendirilen bir kaç dil bilen kişi.

Termal havuz 
Serbest tedavi veya dinlenme ve eğlenme amacıyla 
termal suyun kullanıldığı havuz.

Termal
Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan su-
lara termal su, bunlardan istifade etmek için kurulan 
tesis ve benzerlerine de Termal Tesis denir. 

Tilt 
Elektrikli bir makinede, madenî bir topun çeşitli en-
gellere çarpmasıyla puan kazanma esasına dayanan, 
zaman zaman da kendi kendine elektrik devresini 
kapatarak oyuna son veren kumar cihazı.

Tirbuşon 
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye 
yarayan burgu.

Toplantı 
Çeşitli amaçlarla karşılıklı fikir alış verişinde bulun-
mak üzere kişilerin bir araya gelmesi.

Toplantı oteli 
Genellikle büyük merkezlerde ve havalimanları 
yakınında toplantı düzenlenmesine uygun konakla-
ma tesisi.

Toplu gösteri 
Bir sanatçıya ya da film yönetmenine ait eserlerin bir 
mekânda, belli bir zaman dilimi içinde, programlı 
olarak topluca gösterimi.

Trafik 
Bir yerden başka yere hareket eden mallar, yolcular 
veya bunları taşıyan araçlar.

Tramvay 
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş 
özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı.

Transfer 
Yolcuları, limanlardan, gar veya oto istasyonundan 
bir konaklama tesisine ya da tersine konaklama tesi-
sinden istasyonlara taşıma hizmetlerinin tümü.

Transit 
Yolcunun, bir ülke veya şehirden, beklemeksizin ya 
da kısa bir süre içinde, uçak, vapur, tren veya otokar 
değiştirmek suretiyle geçişi.

Transit geçiş 
Bir yerden veya bir ülkeden durmadan, beklemeden 
yolcu ya da malların geçiş yapması.

Transit yolcu 
Hedeflenen yere ulaşmadan önce, belli bir programa 
göre yapılan seyahat sırasında, bir veya daha fazla 
mola veren, bu molalarda uçağından ayrılan veya 
uçak değiştiren kişi.
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Traverten 
Kaynak sularındaki kireç birikiminden doğan sünger 
görünümlü kalker tortu, pamuktaş.

Tren 
Katarlara bağlı bir veya birkaç lokomotif tarafından 
çekilen vagonlar dizisi.

Tren istasyonu 
Trenlerin gidiş ve geliş yolunda, önceden belirlenmiş 
durma noktası.

Trimaran 
Üç gövde üzerine oturtulmuş tekne.

Triptik 
İçinde sürücünün adı, adresi ve arabasının özellik-
lerinin yer aldığı, geçerlilik süresi üç ay ile bir yıl 
arasında değişen belge.

Tur 
Başladığı noktada bitebilen, bir programa bağlı ola-
rak yapılan ve bu programda öngörülen hizmetleri 
kapsayan seyahat organizasyonu.

Tur güzergâhı 
Turda, geçilen yol boyu ve üzerinde bulunan gezile-
cek yerlerin tümü.

Tur operatörü 
Bir seyahat programını taşıt, konaklama, yeme-içme, 
eğlence, rehberlik, şehir turları dahil olmak üzere tek 
fiyat üzerinden hazırlayan ve perakendeci seyahat 
acentaları ya da tarifeli hava yolu şirketleri kanalı ile 
pazarlayan kişi veya kuruluş.

Turistik gezi 
Ticarî amaç dışındaki gezi.

Turistik harita 
Turistik cazibe merkezleri, tarihî, doğal ve arkeolojik 
zenginlikleri, topografik işaret ve resimlerle gösteren 
plân.

Turizm amaçlı sportif faaliyet 
Herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor 
dalının kurallarının tamamen veya kısmen uygulan-
dığı turizm etkinliği.

Turizm bilinci 
Turizmin ülke ekonomisine katkıları ve diğer yarar-
ları konusunda temel bilgi, temel görüş.

Turizm çekim merkezi 
Turistler tarafından en fazla tercih edilen turistik 
merkez.

Turizm işletmesi 
Turizm sektörü içinde faaliyet gösteren işletme.

Turizm olanakları 
Bir turistik yörede insan gücü ile yaratılan altyapı ve 
üstyapı tesisleri.

Turizm pazarı 
Turizm hizmetlerinin satıcıları ile bunları satın al-
mak isteyenlerin taleplerinin karşılaştığı ve fiyatların 
oluştuğu ortam.

Turizm potansiyeli 
Bir ülke ya da yörenin turist çekme yetenekli değer-
lerinin tümü.

Turizm sezonu 
Yerli ve yabancı turistlerin tarihî ve turistik yerler-
deki seyahatlerinin yoğunluk kazandığı, genellikle 
ilkbaharda başlayıp sonbaharın sonuna kadar devam 
eden dönem.

Turizm yatırım belgesi 
Turizm sektöründe yatırım yapan girişimciye, 
tesbit edilen yatırım dönemi için T.C. Turizm 
Bakanlığı’nca verilen belge.

Turizmde profesyonellik 
Turizmle bir meslek dalı, uğraş alanı, kazanç getirici 
bir olgu olarak ilgilenilmesi.
Türk bayraklı yat 
Türk limanlarından sicil kaydı alan yat.

Turnuva 
Oyuncu veya sporcular arasında sırayla yapılan 
yarışma dizisi.

Termalizm
Bilinen en eski tedavi yöntemlerinden birisi olan ter-
malizm, kaplıca, ılıca, içmeler gibi şifalı su kaynak-
larının sağlık kurallarına uygun bir biçimde, tedavi 
aracı olarak kullanılmasıdır.

Transit yolcu
Yasal olarak ülkeye giriş yapmayan gemi veya uçak 
personeli ile uğrak yapan, ancak destinasyonu geçtiği 
ülke olmayan ziyaretçiye transit yolcu denir.

Tur dosyası
Tur tanıtımı için hazırlanmış resimli ve yazısı stan-
dart dosya
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Tur lideri
Turlarda yolculara refakatçı olarak bulunan yabancı 
şirketin çalışanı.

Tur operatörü
Tur operatörü bir seyahat acentasının hukuki 
statüsüne sahip olarak kurulan ve en ince ayrıntısına 
kadar programlanmış olarak seyahate çıkıştan geri 
dönüşe kadar seyahati, konaklamayı, yeme-içmeyi, 
eğlenceyi, rehberlik hizmetlerini, şehir turlarını da 
içeren tek ve ucuz bir fiyat üzerinden götürü seyahat 
hazırlayan ve bu turları doğrudan veya seyahat acen-
taları aracılığıyla satan kuruluşlardır.

Tur simsarı, tur Brokerı
Tur operatörlerinin satmayı başaramadığı paket 
turları daha ucuza satan kuruluş.

Turizm
Asıl ikametgâhı dışındaki başka bir yere eğlence, 
tatil, kültür, arkadaş ve akraba ziyareti, aktif spor, 
toplantı, görev, iş, öğrenim, sağlık, transit vb. amaç-
larla seyahat etmenin doğurduğu olayların bütünü.

Turizm alanı 
Turizm alanı güçlü çekim unsurlarına, ulaşım ola-
naklarına, turistik donanıma sahip olan, bu nedenle 
turistik seyahatlerin hedefi olan, gelirleri çoğunlukla 
turizm faaliyetlerinden kaynaklanan yerlerdir. 

Turizm bölgeleri
Sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi 
ve Bakanlar Kurulu kararı ile tespit ve ilan edilen 
doğal veya sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı 
bölgelerdir.

Turizm İşletme Belgesi
Turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletme-
lerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilen belge.

Turizm merkezi
Turizm bölgeleri içinde veya dışında; yeri, mevkii ve 
sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi, Ba-
kanlar Kurulu kararı ile tespit ve ilan edilen, turizm 
yönünden önem taşıyan yerler veya bölümlerdir.”

Turizm Planlaması 
Turizm planlaması bir dönemde turizm sektöründe 
ulaşılmak istenen amaçları, bu amaçlara ulaşabilmek 
için yararlanılabilecek araçları, parasal ve fiziksel 
olanakları, yapılacak işleri, işlerin kim tarafından 
ne zaman ve ne kadar sürede gerçekleştirileceğini 
gösteren disiplinli bir düzenlemedir.

Turizm talebi 
Turizm talebi, yeterli satın alma gücü ve boş zamana 
sahip olup belirli bir zaman diliminde belirli bir 
hedef doğrultusunda turistik mal ve hizmetlerden 
faydalanan veya faydalanmak isteyen kişi ve kişiler 
grubudur.

Turist rehberliği
Yerli ve yabancı turistleri Türkiye’nin görülmeye 
değer yerlerine götüren, onlara bu yörelerin tarihi, 
kültürel, doğal ve diğer güzellikleri hakkında ayrın-
tılı bilgi veren, turistlerin sorunlarının çözümüne 
yardımcı olan kişidir

Transit geçiş
Bir yerden veya bir ülkeden durmadan, beklemeden 
yolcu ya da malların geçiş yapması.

Tümülüs
Kral ve kral ailesi için, önce zemin üzerine inşa 
edilen mezar odası, sonra üstüne yığılan toprak veya 
taşlardan oluşturulan yapay tepe tipi anıt mezarlar-
dır.

- U -

Ulusal turizm 
Ülke sınırları içinde ikamet eden vatandaşların 
yurt içindeki ve yurt dışına yönelik seyahatlerinden 
doğan faaliyet ve hizmetlerin bütünü. 

Umuma açık yer 
Herkesin izin almaksızın ve herhangi bir bedel öde-
meksizin giriş yapabildiği yer. 

- Y -

Yarım pansiyon 
Yatak, kahvaltı ile öğle veya akşam yemeklerinden 
birini içeren konaklama tarifesi. 
Yat
Yat, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, taşıyacakları 
yolcu sayısı 36’yı geçmeyen, yük ve yolcu gemisi 
niteliğinde olmayan, tonilato belgelerinde “ticari yat” 
veya “özel yat” olarak belirtilen deniz aracıdır.

Yat-otel (yatel) 
Yat yolcularının kısa sürede dinlenmesini sağlamak 
üzere deniz kıyısında inşa edilmiş sınırlı yatak kapa-
sitesine sahip tesis. 

Yayla turizmi
İklimsel özellikler, üstün peyzaj değerleri, kırsal 
öğelerin ağırlık kazandığı geleneksel yaşam biçimi ve 
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doğa sporlarına uygun alanlara yapılan seyahatler, 
konaklama ve diğer hizmetlerden oluşan faaliyet-
lerdir. 

Yaz tarifesi 
Yaz süresince geçerli olan tarife. 

Yazlıkçı 
Tatilini yazlıkta geçiren kimse. 

Yeme-içme-eğlence sektörü 
Yeme- içme, eğlence ihtiyacını karşılayan kuruluşlar 
kesimi. 

Yer görevlisi 
Tiyatro, sinema veya düğünlerde yer gösteren 
görevli. 

Yer hizmetleri 
bir turiste veya turist grubuna, gezmek için seçtiği 
yere ulaştıktan sonra verilen servisin tümü. 

Yer operatörü 
Turizm merkezinde ulaşım, transfer, yerel gezi sağla-
yan hizmet sunucu. 

Yerel el sanatı 
Belirli bir yöreye özgü el sanatı türü. 

Yerli turist 
İkametgâhının bulunduğu ülke sınırları içinde asıl 
ikametgâhı dışındaki bir yere, para karşılığı bir iş 
yapmaksızın ve bir yıldan kısa süreli seyahat eden 
kişi. 

Yeşil alan 
Bir imar plânında park, bahçe, orman gibi bitkilerin 
yetişmesi ve insanların gezi, dinlenme, temiz hava 
alma ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılan alan. 

Yıl boyu turizm 
yılın on iki ayına yayılan turizm faaliyetleri. 

Yıldız 
Belgeli konaklama tesislerinde kategori ve kaliteyi 
gösteren işaret. 

Yiyecek -içecek tesisi 
Yeme içme ihtiyacını karşılayan kuruluş. 

Yiyecek- içecek sektörü 
Kişilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına 
dönük faaliyetlerde bulunan değişik tür ve yapıdaki 
işletmelerin tamamı. 

Yoğun turist akını 
Bir ülkeye belli bir zaman kesitinde, sayısal olarak 
normal girişlerin çok üzerinde olan turist girişi. 

Yöresel tanıtım 
Yöre ile ilgili tanıtım. 

Yüksek sezon 
Turist trafiğinin en yoğun, fiyatların en yüksek 
olduğu zaman. 

Yumuşak turizm 
doğayla birleşebilen turizm. 

Yurt içi tur 
bir noktadan başlayıp aynı noktaya dönebilen, bir 
programa bağlı, bir ya da fazla gecelemeyi içine 
alan, taşıma ve konaklama tesislerinin standartları 
önceden belirtilen organizasyon. 

Yüzer otel 
Türk karasularında veya limanlarında turizm amaçlı 
olarak konaklama hizmeti verebilecek nitelikteki, 
kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip veya 
bir römorkör vasıtasıyla çekilen, denize elverişlilik 
belgesi olan deniz aracı. 

Yüzer tesis 
bir ülkenin karasularında veya limanlarında turizm 
amaçlı olarak konaklama ve/veya yeme- içme 
hizmeti verebilecek nitelikteki kendiliğinden hareket 
etme yeteneğine sahip veya bir römorkör vasıtasıyla 
çekilen deniz aracı. 

Yüzme havuzu 
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla kullanılan yüzme 
mahalli. 

- Z -

Ziyaretçi
Devamlı ikamet ettiği ülkeden, başka bir ülkeyi 
gelir elde etmek amacı dışında herhangi bir nedenle 
ziyaret eden kişi. 
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