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Dar sokakları ve korunmuş mimarisiyle, 
rüzgarı, denizi ve güneşiyle, mavinin her 
tonunu bulabileceğiniz mavi bayraklı koyları 
ve güleç yüzlü insanlarıyla muhteşem 
coğrafyaya sahip kentin adıdır Alaçatı! 

Tüm bu korunmuş güzelliklerine ilaveten 
gelenek ve görenekleriyle dört mevsiminin 
de yaşanması gereken turizm cennetidir 
Alaçatı. 

Yakın tarihe kadar eski bir balıkçı kasabası olan, tarıma dayalı bir hayat süren beldemizde 
kısa zamanda çok önemli adımlar attık. Korumacı turizm kelimesini duyuran, dünyanın 
sayılı gazetelerinde görülmesi gereken yer olarak bahsedilen Alaçatı, bugün turizmde 
bir dünya markası olma yolunda büyük adımlar atmıştır. Kültür ve sanatıyla adından söz 
ettiren beldemiz uzun soluklu projelere de sahip olmanın heyecanını yaşamaktadır. 

Çeşme Yarımadası’nın kozmopolit yapısı, ot çeşitliliği ve butik anlayışta hizmet veren 
otel ve restoranlarıyla Alaçatı, ülke turizmine farklı bir soluk getirdi. Çeşme gastronomi 
turizminde ilçeler değil, iller ya da bölgeler ile yarışabilecek bir kapasiteye sahip. 
Bölgemizde yetişen ve sadece bölgemize ait birçok ot çeşidi var. Ege coğrafyasında bir 
ilçe olmamızın etkisiyle de zeytinyağlı yiyecekler mutfağımızın baş tacı konumunda. 
Balkan mutfağı ve göçmen olmayan kültürden gelen hamur işi ve etler de otlar ile 
harmanlanarak zengin bir mutfak oluşturmuş. Dolayısıyla balığıyla, etiyle, ot çeşitleriyle 
her damak tadına hitap eden geniş bir yelpazeye sahip zengin bir mutfağa sahibiz. 

Doğanın cömertliğine karşın biz de hep saygılı olduk doğaya. Her karış toprağını, suyunu, 
denizini, kumunu, dalında kuşunu, toprağında bitkisini hep kollayıp, koruduk. Yöremizde 
yetişen bitkileri ve mutfağımızdan çıkan yemekleri gelecek kuşaklara aktarabilmek, 
kayıt altına almak ve gelecek konuklarımıza sunmak amacıyla yola çıktığımız Alaçatı 
Ot Festivali’nin bu yıl 9.’sunu gerçekleştirdik. Türkiye’nin en büyük festivallerinden birisi 
konumuna ulaşan Alaçatı Ot Festivali her yıl yüz binlerce konuğu ağırlıyor.  

Çeşme’nin dokuz bölgesi var ve bu dokuz bölgenin özelliklerini ön plana çıkararak dokuz 
ayrı festival gerçekleştiriyoruz. Festivaller ile Çeşme’yi dünyaya tanıtmak, kültürümüzü 
ve mutfağımızı herkese anlatmak istiyoruz. Çeşme Kumrusu, Sakız Ağacı ve sakızlı tatlar, 
Ovacık Kavunu, Germiyan Ekmeği gibi Çeşme’ye mâl olmuş, bize özel birçok değeri ve 
lezzeti de ilçemize gelenlere sunuyoruz.  

Sizlere de bu güzellikleri tanımak ve deneyimlemek kalıyor... 

Kalın sağlıcakla… 

Ülke Turizminin 
Yükselen Yıldızı;

Alaçatı
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Korkut Denizeri
Alaçatı Turizm Derneği Başkanı
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77 yıldır 
değişmeyen lezzet

1941 yılında başlayan serüven; 

tüm ailenin özverili dayanışması ile nesillerdir kalitesini ve 

lezzetini arttırarak yeni heyecanlarla yoluna devam ediyor.

www.alacatiimren.com
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Alaçatı Turizm Derneği Hakkında:

ALAÇATI VE ALAÇATI YAŞAMINI 
KORUMA MANİFESTOMUZ

Alaçatı Turizm Derneği, 2007 yılında kurulmuş ve temel hedefi vizyon-mis-
yon-manifesto bildirgesinde tanımlandığı üzere Alaçatı yaşamının korun-
ması, geliştirilmesi ve tanıtılması olan bir sivil toplum kuruluşudur. Bugün 
itibariyle, Alaçatı’da faaliyet gösteren 135 adet otel ve restoranın yanında 
diğer sektörlere mensup (emlak, mimarlık ofisi, organizasyon şirketi vb) 
özel ve tüzel kişilerden oluşan bir üye profili bulunmaktadır.

İki senede bir yapılan seçimlerle yenilenen derneğimiz Yönetim Kurulu     
7 asil ve 7 yedek üyeden oluşmaktadır. Bunun yanında Denetleme ve 
Danışma kurullarımız bulunmaktadır. Faaliyet şeması, yönetim kuruluna 
bağlı oluşturulan Alt Çalışma Grupları (komiteler) üzerine kuruludur. Te-
mel çalışma gruplarımız, Tanıtım, Altyapı, Kalite, Gürültü Kontrolü, Fes-
tivaller gibi dönemsel ihtiyaçlara göre de çeşitlenebilen bir yelpazede yer 
almaktadır.

Alaçatı Turizm Derneği olarak misyonumuz “Alaçatı Yaşamı’nın                  
bu zenginliklerini değerini bilen herkesin tanımasını ve tatmasını 

kolaylaştırmaktır.” 
Bu kapsamda vizyonumuz “ Bu nadide yerleşimi, yaşam kültürüyle 

birlikte ele almak ve Alaçatı Yaşamı’nı geliştirmek, korumak; değerini 
bilen herkese tanıtmak ve tattırmaktır.” 

Beldemize ve Yöremize Özgü Değerleri Koruruz ve Yaşatırız 
1- Alaçatı yaşam kültürüne sahip çıkar koruruz.
2- Alaçatı sakinlerinin köy içinde kalmasını isteriz.
3- Mahallemizi ve komşularımızı önemseriz.
4- Çevremizi ve tarihimiz koruruz.
5- Sanatı ve sanatçıyı destekleriz.
6- Yerel üretimlerimize ve lezzetlerimize sahip çıkarız.
7- Yöremize özgü değerleri ve doğayı koruruz.
8- Sörf sporunun gelişmesine destek veririz. 
Alaçatı Yaşamı Kalitesini Gözetir ve Geliştiririz 
9-   Alaçatı’yı temiz tutmanın hepimizin görevi olduğunu biliriz.  
10- Gürültü ile mücadele etmekten kaçınmayız.
11- Misafirlerimizin keyifli tatil geçirmesini önemseriz.
12- Misafirlerimizin de Alaçatı yaşam kültürüne saygı duymalarını isteriz.
13- Misafirlerimizin görüşlerini önemseriz.  
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About Alaçatı Tourism Association:

OUR ALAÇATI AND PRESERVING 
ALAÇATI LIFE MANIFESTO

Alaçatı Tourism Association is a foundation which was established in 2007 and the main aim is to                             
preserve, improve and present Alaçatı life as described in the vision, mission and manifesto declaration.                     
Has 135 members consisting of hotels, restaurants as well as natural person and legal identities from 
other fields (real estate, architectural office, event organizer...etc.)

Our association’s board, which is renewed in every two years, consists of 7 permanent and 7 substitute 
members. There are also Audit and Consultive Comitees. Activity scheme is built on sub comitees which 
are connected to the board. Our main sub comitees are in a variety changing to periodic needs, such as 
Publicity, Substructure, Quality, Noise Control and Festivals.

As Alaçatı Tourism Association our mission is to enable everyone to get to know, 
taste and value the treasures of Alaçatı.

Accordingly our vision is to own and protect the values of this precious town, 
improve and preserve ‘Alaçatı Life’, and let everyone learn, taste and 

value its rich culture.

We Preserve and Sustain the Values of Our Town and Area
 

1- We protect Alaçatı life and culture.

2- We want Alaçatı locals to stay in the village.

3- We care about our neighbourhood and neighbours.

4- We protect our environment and history.

5- We support art and artists.

6- We protect our local production and tastes.

7- We protect the values of our area and nature.

8- We support windsurfing.
 
We Observe and Improve Alaçatı Life Quality
 
9-   We know that keeping Alaçatı clean is our duty.  
10- We don’t avoid struggling with the noise.
11- We care about our guests’ enjoying their vacation.
12- We want our guests to respect Alaçatı life and culture.
13- We care about our guests’ opinions.

TOURISM ASSOCIATION 
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Bizler, Alaçatı’mızın her mekanının misafirleriyle dolmasını, 
hatta Alaçatı’nın 12 ay ziyaretçi alan ve her mevsim yaşayan 
bir belde olmasını arzuluyoruz. Bunun için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz  Ancak ortak yaşam alanı olan sokaklarımıza taşan 
her aşırı ses ve eğlence, gürültü ve görüntü kirliliği yaratıyor! 
Alaçatı ziyaretçisinin ve halkının rahatsız olmasına, kalitenin 
düşmesine neden oluyor. Sonuçta, sürdürülebilir turizmi 
olumsuz etkiliyor.

Alaçatı’mızı keyifle yaşanan bir belde olarak korumak için bize 
destek vermenizi rica ediyor, hassasiyetiniz ve işbirliğiniz için 
teşekkür ediyoruz.

#alacati75desibel sloganı, Alaçatı da kabul 
edilebilir ses  seviyesinden yola çıkarak belirlenmiş, 
Alaçatı mekan sahipleri, Alaçatı sakinleri ve 
ziyaretçileri tarafından benimsenerek, yaşanabilir, 
daha keyifli sorunsuz bir Alaçatı için, ÇEŞME 
BELEDİYESİ ve ALAÇATI  TURİZM  DERNEĞİ  
tarafından projelendirilerek hayata geçirilmiş 
toplumsal bir harekettir.  Toplumsal duyarlılığı 
arttırmak için, sloganımıza örnek oluşturacak 
olumlu ve olumsuz görüntüleri sosyal medya 
mecralarınızda #alacati75desibel hashtagi 
ile kullanmanızı ve çağrımıza ses vermenizi 
bekliyoruz. Mekanlarda müzik yapılmasına karşı 
değiliz. Yeter ki başkalarını rahatsız etmesin!  
Alaçatı hepimizin… Keyif alalım, eğlenelim,                
iş yapalım ancak diğerlerini rahatsız etmeyelim.

İşbirliği  
yapmak  ve 
önerileriniz 

için bize  
yazabilirsiniz

atd@alacati.org.tr 

Mekanınız ses getirsin.

Gürültünüz değil...
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Alaçatı Tarihi
Günümüzün nezih ve popüler tatil beldesi Alaçatı’nın tarihi, Arkaik döneme 
kadar uzanır. Anadolu tarihinde “İyonya” olarak geçen, İzmir’in güneyinden 
başlayıp Menderes Irmağı’na kadar uzanan bölgenin tam merkezinde bulunur 
Alaçatı. Antik çağdaki ismi ise “Agrilia”dır. Alaçatı, tarihindeki ilk kırılma nok-
tasını Osmanlı döneminde yaşar. Erken Osmanlı döneminde “Piyade” ya da 
“Süvari” köyü olarak bilinen bu güzel toprakların ismi, bölgeye aynı dönemde 
yerleşen “Alacaat Aşireti” ile anılmaya başlar. 17. yüzyıla gelindiğinde, dönemin 
sadrazamı, güneyi bataklık olan bölgenin ıslah edilmesini buyurur. 1830’larda 
bölge ayanı olan Hacı Memiş Ağa, Sakız Adası’ndaki Rum nüfusu bölgeye ça-
ğırır. Alacaat köyünde sıtmaya yol açan bataklığı kurutmak üzere, Alaçatı Lima-
nı’na bir kanal açılır. Açılan kanal ise sonradan gemilerin yanaştığı bir liman olur. 
Yöredeki toprak sahibi Türkler, kanal inşası için gelen Rum işçilere tarlalarını 
“imar” edip işlemeleri koşulu ile verir. Böylece denizden bir kaç kilometre içeride 
bir köy kurulur. Bugün Alaçatı’nın birer birer restore edilmekte olan göz alıcı taş 
evlerinin çoğu, 1850-1890 yılları arasında inşa edilen bu tarihi evlerdir.,

Rumların yöreye yerleşip Türk toprak sahiplerinin verimli tarlalarını kiralamasıyla 
Alaçatı’da bağcılık da gelişmeye başlar. Maddi olanakları geliştikçe işlettikleri 
tarlaları satın almaya başlayan Rumlar ile birlikte ticaret hayatı da hareketlenir. 
Çoğu Rum olan nüfus, o tarihlerde 12.000’e ulaşmıştır ancak 1912 yılındaki 
Balkan Savaşı’nda, Balkanlar’dan kaçan göçmenlerin yurda gelmesiyle Rumlar 
da göç etmeye başlar. 30 Ocak 1923’te Türkiye ile Yunanistan arasında imza-
lanan “mübadele anlaşması” ile Türkiye’deki yerleşik Ortodoks Rumlar Yuna-
nistan’a gönderilir. 19. yüzyıl sonunda bağları ve şarabı ile ünlenen bölgenin 
geçim kaynağı, nüfus değişimi ile birlikte tütün ekimi, kavun yetiştiriciliği ve 
hayvancılık olarak dönüşür. Beldenin Alacaat’dan gelen ismi Rumlar tarafından 
Alatzada olarak kullanılırken, sonraları “Alaçatı” halini alır. 1990’lara gelindiğin-
de ise Alaçatı bu kez de rüzgarıyla ün salmaya başlar. Rüzgar sörfü tutkunlarının 
limana gelmesi ile birlikte, Alaçatı’nın “turistik belde”ye dönüşümü başlamış 
olur. Alaçatı günümüzde, koruduğu tarihi dokusu ve doğal güzelliği ile turizmin 
en gözde ve seçkin tatil beldelerinin başında gelmektedir.
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History Of Alaçatı
The history of Alaçatı district extends back to the archaic period. Alaçatı, which was 
named as “Agrilia” in the Ancient Age, is right at the middle of the region called 
“Ionia” that starts from the south of Izmir ends in the Menderes River. And in the 
early Ottoman period, Alaçatı was known as the village of infantries or cavalries. Its 
name ‘Alaçatı’ comes from ‘Alacaat Tribe’ who settled here back then. Hacı Memiş 
Agha, who became the representative of the region in 1830s, invited the Greek 
people living in Chios to the region. The young Greeks began helping the public 
by working in the vineyards and the olive groves. And also a channel had been 
opened from Village Alacaat to Alaçatı Harbor with their help in order to drain the 
swamp for solving the problem of malaria. Thus Turkish people gave their fields 
to Greek workers, who helped this channel construction, provided that they will 
“reconstruct” and cultivate these lands. Thus a village was founded only within few 
kilometers away from the coastline. The stone houses that are being renovated one 
by one today are these houses constructed between the years 1850-1890.

And by these Greeks to settle in the island and rent the productive fields of the 
Turkish landlords, viniculture began to develop in Alaçatı. As the financial opportu-
nities improve, Greeks began to buy the lands they are cultivating and the trade life 
invigorated once again. And Greeks began referring to this region named Alaca At 
as Alatzada, and later this name changed into Alaçatı. Alaçatı gained its popularity 
at the end of 19th century with its vineyards and wines. It population composed 
of mostly Greeks reached 12,000, however these people left this region with the 
arrival of immigrants running away from Balkans during the 1912 Balkan War. And 
with the convention concerning the exchange of Greek and Turkish populations 
signed between Turkey and Greece on January 30, 1923, the Orthodox Greeks 
living in Turkey were sent to Greece. With this exchange; tobacco, melon and ani-
mal breeding become the source of income. And with the visits of wind surf fans 
in 1990s, Alaçatı became today’s popular tourist attraction.

Antikaların yaşattığı nostalji / The nostalgia of antiquitymosque
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Alaçatı’yı anlatan en önemli unsur-
ların başında hiç kuşkusuz, bir çoğu 
yüzyılı deviren, tarihi taş evleri gelir. 
Bölgede, geçmişi 100-150 yıl ön-
ceye dayanan, çok iyi korunmuş ve 
halen korunmaya çalışılan 1300 taş 
ev bulunuyor. 19. yüzyılın ortaların-
da Hacı Memiş Ağa’nın çalışmaları 
ve civardan getirilen Rum işçilerin 
katkıları sonucunda Alaçatı’nın gü-
neyindeki bölge yerleşime açılmış. 
Bölgenin imarında büyük rol oyna-
yan ve burada yaşamaya başlayan 
Rumlar’ın, yöre mimarisine olan et-
kileri Alaçatı Evleri’nin karakteristiği-
ni belirlemiş. Balanbaka Dağı’ndaki 
taş ocaklarından çıkartılan yöreye 
özgü, açık renkli, yumuşak taşlar 
kullanılarak inşa edilen Alaçatı Ev-
leri; daha ziyade cumbalı ve iki katlı 
yapılardan oluşuyor. Çoğu bahçeli 
olan tipik Alaçatı Evleri’nde çimento 
yerine kullanılan özel harç; yapıların 
yazın soğuk, kışın ise sıcak kalmasını 
sağlayan özelliğe sahip. Bu nadide 
evlerin, duvarları daha kalın tasar-
lanan alt katları eski zamanlarda, 
tütün depolamak veya hayvan ba-
rındırmak, üst katları ise yaşam alanı 
olarak kullanılmış.

There are 300 masonry houses in Ala-
çatı that have a history of 100-150 
years, have been protected very well 
and people still try to protect them. 
Thanks to the work of Hacı Memiş 
Ağa in the mid 19th century and the 
contributions of the Greek workers 
brought from around the region, the 
marshy ground in the south of Alaçatı 
was saved and opened to settlement. 
The Greek who settled here played an 
important role for the construction 
of the region. The houses in Alaçatı, 
which was under the effect of the 
Greek Architecture, were built with 
region-specific stones, with oriel win-
dows and two floors. It attracts the 
attention that the ground floor walls 
of the houses are thicker than the first 
floor walls. The majority of the typical 
Alaçatı houses have gardens and they 
are built with light-colored, soft sto-
nes that are extracted from the stone 
quarries in Balanbaka Mountain. The 
special plaster that is used instead 
of cement keeps the structures cool 
in the summer and hot in winter. In 
the past, the ground floors of Alaçatı 
houses were used for storing tobacco 
or sheltering animals and the higher 
floors were used as living space

Alaçatı’nın Taş Evleri / Alaçatı Stone Houses
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Alaçatı’nın simgesi haline gelen ve 1850’li yıllardan kalma taş yel değirmen-
leri, yörenin en eski yapılarından. Merkezin tepe noktalarından birinde yan 
yana yükselen dört taş değirmeni, yemyeşil çevresi ve önündeki çay bahçe-
si ile geçmişe dair hikayelerini anlatmak için meraklılarını bekliyor şimdiler-
de... Alaçatı’ya özgü bir nostalji ve maneviyat katan eski değirmenlerin tam 
karşısında, tüm Türkiye’ye enerji sağlayan yeni rüzgar gülleri göze çarpıyor. 
Elektrik üretiminde kullanılan onlarca rüzgar tribünü gökyüzüne süzülürken, 
Alaçatı’ya gelenlere ve gidenlere adeta el sallıyor.

Stone windmills, which are from around year 1850 and now seen as the 
symbol of Alaçatı, are among the oldest structures of the district. Four stone 
mills rising side by side on one of the highest points of the center now wait 
for visitors to share their stories in the green tea garden in front of them. 
And right across these old mills adding a unique nostalgia and spirit to 
Alaçatı, the new wind turbines providing energy to Turkey attract attention. 
These wind turbines dancing in the sky to generate electricity are just look 
like they waving to those coming and leaving Alaçatı.

120 yıllık tarihi taş değirmenler / 120 year old stone mills

Alaçatı’nın Tarihi simgesi: Yel Değirmenleri

Historical Symbol Of Alaçatı: Windmills
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Sakız Ağacı 

Sakız ağacı Türkiye’de sadece 
Alaçatı ve Çeşme’de yetişmektedir.
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Mastic Tree

Ancient mastic tree grows only in 
Alaçatı and Çeşme in Turkey.

Vadi Alaçatı
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“Hacı Memiş” ismi Alaçatı için çok özel bir anlam taşıyor. Bugün bildiğimiz 
Alaçatı’nın ve meşhur Alaçatı evlerinin temelini atan, 1800’lü yıllarda yeni 
bir köy inşa edilirken buna önderlik eden zat Hacı Memiş... Günümüzde ise 
Alaçatı ruhunu tüm asaleti ve sıcaklığı ile yansıtan, eski ile yeninin harmanın-
da bir diyar... Tarihin izlerini özünden fazla kaybetmeden bugüne taşıyan, 
mahalle duygusunu yitirmeyen kurtarılmış bölge Hacı Memiş. Alaçatı’ya has 
taş dokusundan ödün vermeyen mimarisi, antikacılar, galeriler, tasarım dük-
kanları ve atölyeler ile buram buram sanat kokusu siniyor üstünüze. Açılan 
kafe ve restoranlar ile ise Hacı Memiş ruhunda, farklı lezzetler eşliğinde de 
vakit geçirmeniz mümkün.

The name ‘Hacı Memiş’ has a special meaning for Alaçatı. He was the one 
who led the work during a new village was being built up in the 17th cen-
tury. Nowadays, it is a blended district of old and new, which reflects the 
quaility and warmth of Alaçatı. Hacı Memiş is a liberated zone carrying the 
traces of the history today without loosing much and still has the neighbor-
hood feeling. You get surrounded by the smell of art with the stone textured 
architecture of Alaçatı, antique shops, galleries, design shops and ateliers. 
You may also enjoy the Hacı Memiş spirit with different tastes in the new 
cafes and restaurants.

Mihenk Taşı: Hacı Memiş

Mile Stone: Hacı Memiş
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Dünyan in büyüsüne 
kapılmış gezginler

için seyahat rehberleri 
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Alaçatı Pazarı / Alaçatı Bazaar

Alaçatı Pazarı
Cumartesi günleri kurulan Alaçatı pazarı dillere destan.  Pazarda yok yok. 
Taze sebze, meyve, peynir, zeytin, ceviz, fındık, lavanta ve karadut reçeli, 
damla sakızlı kahve ve macun gibi yiyecekler, çeşit çeşit kıyafetler, keten ya-
tak örtüleri, havlular ve peştamaller, seramik ve ahşap ev eşyaları, çeşit çeşit 
çiçekler hepsi bu pazarda. Eğer ot meraklısıysanız yöreye özgü karabaş otu, 
radika, arap saçı, turpotu, çibrika, mercan köşkü, reyhan, ıtır otları tam size 
göre. Yöre enginar ve  kavunu ile ünlü. Son senelerde o kadar ünlendi ki 
etraftaki kasaba ve şehirlerden otobüsler ile alışveriş için gelenler var. Yöre-
nin diğer pazarlarının günleri ise: Çeşme-Pazar günü, Ildırı – Pazartesi günü, 
Çeşmealtı – Cuma günü, Urla-Cumartesi günü, Seferihisar Organik Pazarı ise 
Cumartesi günleri.
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Alaçatı Bazaar
Held on Saturdays, Alaçatı market is the most famous one in Cesme Peninsula. 
There’s nothing missing in this market. Everything from edibles such as fresh ve-
getables, fruits, cheese, olive, wallnuts, hazelnuts, lavender, blackberry jam, mas-
tic coffee and paste to variety of cloths, linen bedding sets, towels, waist cloths, 
ceramic and wooden items and various kinds of fresh flowers, can be found in 
this market. If you like herbs, you will find a variety of regional herbs such as ka-
rabaş otu(downy woundwort), radika (catsear), arap saçı (wild fennel), turpo-
tu (radish), çibrika (wild thyme),mercan köşkü (marjoram), reyhan (basil), ıtır 
otları (cranesbill).  This region is famous for artichoke and melon. This market 
has become so popular that people from different towns and cities around 
come here for shopping. It might not be a good experience to visit the market 
at noons, when extremely hot weather is combined with excessive crowd. The 
best times are early mornings or afternoons. The other markets around Alaçatı: 
Çeşme (Sunday), Ildırı (Monday), Çeşmealtı (Friday), Urla (Saturday), Seferihisar 
Organic Market (Saturday)
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Alaçatı’nın bir başka cevheri de kiliseden dönüştürülen Pazar Yeri Camii. 
Cami 3 sene önce restore edildi. Ancak içindeki ikonalar aynen muhafaza 
edildi. Namaz kılarken araya konan perde çekilince ikonaları görmüyorsunuz, 
ancak perde açılınca köyün asıl yaratıclarının eserleri olan ikonlar, Rumlara 
saygı duruşu sergiliyor.  Caminin bir başka güzelliği ise tüm avlusunu kap-
layan siyah-beyaz çakıl taşından bezenmiş mozaikler. Podima ya da krokalia 
(timsah sırtı) olarak adlandırılan bu 100 yıllık taş işçiliği takdire şayan.

A valuable spot of this route is Pazar 
Yeri Camii, which was transformed 
into a mosque from a church. The 
mosque was renovated 3 years ago 
maintaining the icons inside. During 
worshipping hours a curtain is used 
to hide these icons. When the cur-

tains open these icons from the actual makers of this village, pay tribute to 
the Greek. Another beauty of this mosque is the mosaics covering the whole 
yard with black and white pebble stones. This kind of masonry that is a 
century old and called Podima or Krokalia (back of a crocodile) is admirable. 
Alaçatı is also lucky due to the fact that for a long time it has been a prin-
ciple to keep the natural textures of the buildings. The renovation projects 
of the buildings are first evaluated and approved by a respected council to 
be carried out. This makes it possible for these amazing stone buildings to 
stand in line with their origins.

Tarihî Pazaryeri Camisi / Historical Pazaryeri mosque

Pazar Yeri Camii

The Mosque & Square
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Balık almıyacaksanız bile görmeye değer / Even if you do not buy fish it is worth seeing

Balık Mezatı / Fish Auction
Alaçatı’da şahit olabileceğiniz başka bir orjinal deneyim ise Balık Mezatı. 
Pazar yolunun üzerindeki mezat binasında her sabah 11:00’de taze balıklar 
açık arttırma ile sahiplerini buluyor. Çekişmeli açık arttırmayı seyretmek 
gerçekten çok heyecanlı.

Another interesting experience in Alaçatı Marketplace area is the Fish Au-
ction.  Every morning at 11:00 in the auction building located on the 
market road, fresh fish are sold. It is very exciting to watch this contentious 
auction. 
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Alaçatı Marina 
Alaçatı Marina, Çeşme yarımadasının 
Güney Ege’ye açılan yüzü oldu. Ev 
sahipliği yaptığı yelkenliler ve tekneler 
burayı üs alarak Seferihisar, Samos, 
Furni, İkarya, Patmos, Arki, Lipsi, Le-
ros rotasını gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 
civardaki ıssız koylarada günübirlik de-
niz keyfi yapabilmeyi de mümkün kılı-
yor Alaçatı Marina. (Alaçatı Marina’ya 
gitmek için araba, taksi ya da Alaçatı 
Belediye önünden kalkan minibüsü 
tercih edebilirsiniz. Alaçatı Marina, 
Alaçatı köy merkezine 4km uzaklıkta.)

Denizde 260, karada 100 tekne ka-
pasitesine sahip Alaçatı Marina’da, 
oteller ve keyifli vakit geçirebileceğiniz 
restoranlar bulunuyor. Marinanın he-
men yanında ise sörf okulları, plaj ve 
yüzme platformu mevcut. Sürekli esen 
rüzgar, hem sörfçüler hem de yelken-
ciler için önemli bir avantaj. Bu sebep-
le, koya hangi yönden gelirseniz gelin, 
sörfçülerin rengârenk manzarası karşı-
lıyor sizi. Marina girişinde yapılan yeni 
göleti çevreleyen restoranlar ise dünya 
mutfağından özel lezzetler sunuyor.

Alaçatı Marina, has been the new hub 
of Çeşme Peninsula opening to South 
Aegean. Its resident boats can use 
this place as a base while heading to              
Seferihisar, Samos, Furni, Ikaria, Pat-
mos, Arki, Lipsi, Leros etc. It also ma-
kes it possible to spend pleasant time 
in isolated coves for a day. (You need             
a car to visit Alaçatı Marina, or you 
can take a cab or the minibus from         
Alacati Belediye. Alaçatı Marina                                                           
is 4 kms from Alaçatı village.) 

Alaçatı Marina which has a capcity 
of 260 boats on the sea, 100 on the 
ground; has also restaurants and ho-
tels. There are surf schools, beach and 
a platform to swim. The continous 
wind is an important advantage both 
for the surfers and sailors. Due to that, 
from which ever way you come to the 
bay, the amazing view of colorful sur-
fers is welcoming you. The restaurants 
around the new pond in the enteran-
ce of the marina are presenting you 
special tastes of world cuisine.

Tarihî Pazaryeri Camisi / Historical Pazaryeri mosque
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İlk olarak 2010 yılında Alaçatı Sanat ve Kültür Derneği ve Çeşme Belediye-
si’nin desteğiyle başlayan ve Nisan ayında gerçekleşen Alaçatı Ot Festivali, 
son yıllarda çok popüler. Bir efsaneye göre Alaçatı’da 1001 çeşit ot yetişirmiş. 
Bu festival, Alaçatı doğasının zenginliğini, otların çeşitliliğini tanıtmak, bu 
otlarla pişirilen geleneksel yemeklerin kaybolmaması ve nesillere aktarılması 
için düzenleniyor. 

Alaçatı Ot Festivali, Shining Star Awards 2016’da ‘En Başarılı Festival’ ve İz-
mir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 İzmir Turizm 
Ödülleri’nde ‘Onur Ödülü’ almıştır. 

Bu sene 9.su gerçekleşen festivalin konusu ‘Tilkişen/Sarmaşık/Yabani Kuş-
konmaz’ dı. 5-8 Nisan tarihlerindeki festivalin 6 Nisan’da gerçekleşen korteji 
büyük ilgi gördü ve çok renkli karelere sebep oldu. Katılımın her sene arttığı 
Zeynep Erdem koordinatörlüğünde hazırlanan kortejde, 2018 yılında Yaşar 
Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Alaçatı 
Salı Bisikletçileri vardı.

Evlerde, çeşitli otlarla yapılan lezzetler, doğadan toplanmış otlar, Çeşme’nin 
meşhur enginarı, baklası, limonu ve Alaçatı Ot Festivali için üretilen çeşitli 
hediyeliklerin satıldığı stantlar meydanı donattı. Ot Festivali için özel olarak 
açılan stantlar, festival ziyaretçilerinin akınına uğradı.

Festivalin son gününde, Alaçatı Amfi Tiyatro’da, en çok ot toplama ve en 
güzel ot yemeği yarışmaları düzenlenmektedir.

Mekan, otel ve meydanlarda çeşit çeşit etkinlik, atölye ve söyleşilerin gerçek-
leştiği Alaçatı Ot Festivali ile baharı karşılamak en az bir kez deneyimlenmeli.

 Alaçatı Ot Festivali 
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Herb Festival of Alaçatı
Alaçatı Herb Festival which began in 2010, is organized every April by Alaçatı 
Art and Culture Association with Çeşme Municipality’s support, is very po-
pular. Legend has it that there used to grow 1001 types of herbs in Alaçatı. 
This festival is organized to present Alaçatı nature’s richness and the variety 
of herbs, not to loose and to be able to convey the traditional dishes cooked 
with these herbs to generations. 

Alaçatı Herb Festival won the ‘Shining Star Awards’ in 2016 and ‘Award of 
Honor’ in 2017 İzmir Tourism Awards organized by İzmir Provincial Culture 
and Torism Directorate.

The theme of the 9. Festival, took place this year, was ‘Wild Asparagus’. 
The cortege took place on the 6th of April during the festival, which was in 
between 5-8 April, got great attention and caused colorful scenes. It is orga-
nized by Zeynep Erdem and the participation is growing each year. In 2018 
there were Yaşar Education and Culture Foundation Anatolian High School, 
Association of Atatürkist Thought and Alaçatı Tuesday Cyclists.

The square was surrounded by the stands selling homemade tastes with 
herbs, herbs collected from nature, Çeşme’s famous artichoke, fava bean, 
lemon and some special gifts made for Alaçatı Herb Festival. The stands 
which were special for the festival got poured in by the visitors. 

Each year, collecting the most variety of herbs and the best herb dish con-
tests take place in the last day at Alaçatı Amphitheatre.

Welcoming spring with the Alaçatı Herb Festival, where many events, work-
shops and interviews take place in cafes, hotels and squares; should be ex-
perienced at least once.
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Baharın müjdecisi Hıdırellez 
her yıl Mayıs ayında Çeşme’de 
coşkuyla kutlanıyor. 2018 yı-
lında  Çeşme Belediyesi’nin 
ilçenin iki farklı noktasında 
düzenlediği şenlikte Hıdrellez 
ateşini Çeşme Belediye Başkanı 
Muhittin Dalgıç yaktı.

Çeşme ve Alaçatı’da eşzamanlı 
olarak düzenlenen etkinliklerle 
Hıdırellez’i kutlamak için bir 
araya gelen yüzlerce Çeşmeli, 

dileklerinin kabul olması, bolluk ve bereketin artması için ateşin üzerinden 
atlayarak kağıda yazdıkları dileklerini gül ağacağına asıyor, Roman orkest-
rası eşliğinde yanan ateşin çevresinde keyifle dans ediyor.

Çeşme Tekke Plajı ve Alaçatı Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’nde düzenle-
nen şenliklerle her yıl olduğu gibi 2018 yılında da coşku dolu bir Hıdrel-
lez yaşandı. Havanın kararmasına yakın Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç 
tarafından yakılan ateşin çevresinde toplanan Çeşmeliler Hıdırellez ritüeli 
olan ateşin üzerinden atlayarak dilek dilediler. Gece geç saatlere kadar 
roman orkestrası eşliğinde eğlenen vatandaşlar unutulmaz bir gece ya-
şadılar.

Hıdırellez Şenliği

Hıdırellez Festival
Hıdırellez, herald of spring, is celebrated in Çeşme each year with great 
joy. In 2018 the fest was organized in two different areas of the district 
and the bonefire was lit by Muhittin Dalgıç, Mayor of Çeşme.

Thousands of locals of Çeşme are gathering up together to celebrate Hı-
dırellez at the syncronized events organized in Çeşme and Alaçatı. They 
jump through the fire and hang the papers with their wishes to the rose 
tree for their wishes to come true and to have wealth and fortune, dance 
around the fire accompanied by the Romanian Orchestra.

Another joyful Hıdırellez took place in 2018 as each year at the fests in 
two areas, Çeme Tekke Beach and Kemalpaşa Street in Alaçatı Neighbor-
hood. Çeşme locals jumped through the fire lit by Muhittin Dalgıç,Mayor 
of Çeşme, which is Hıdırellez ritual and made their wishes at dark. The 
locals had an unfergettable night, enjoying with the Romanian Orchest-
ra till late night hours.
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Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali’nde, rengarenk yüzlerce uçurtma, 
Çeşme rüzgarıyla gökyüzünde dans ediyor.

Çeşme Belediyesi’nin ‘9 Durak 9 Deneyim’ etkinlikleri kapsamında ger-
çekleştirilen Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali’nde unutulmayacak 
görüntüler yaşanıyor. Martı Uçurtma Kulübü’nün de profesyonel uçurt-
macılarla destek verdiği festivale, Fransa, Hollanda, İtalya ve İngiltere’den 
profesyonel uçurtmacılar katılıyor. Katılımcıların en büyük özelliği ise 
uçurtmalarını kendilerinin dikiyor olması. Öyle ki, kimi uçurtma yüzlerce 
parçadan oluşuyor ve yapımı aylar sürüyor. 

2018 yılında ikincisi 12-13 Mayıs’ta Zeynep Erdem Koordinatörlüğünde, 
Belediye’nin desteğiyle gerçekleşen festival; Reisdere’lilerin standlar kurdu-
ğu, çocukların ister kendi uçurtmalarını, ister belediyenin dağıttığı uçurt-
maları uçurduğu, her yaştan insan için eğlenceli ve renkli iki gün geçirme 
imkanı sundu.

Reisdere Uluslararası Uçurtma Şenliği

Reisdere International Kite Festival 
Hundereds of colorful kites are dancing through the sky with the Çeşme 
wind during Reisdere International Kite Festival.

Unforgettable scenes are happening in Reisdere International Kite Festival as 
part of the ‘9 Stops 9 Experiences’ Project of Çeşme Municipality. Professi-
onal Kite Flyers from France, Holland, Italy and England are participating in 
the festival where Martı Kite Club is also supporting with their professional 
kite flyers. The most important speciality of the participants’ is that they are 
sewing their own kites. Some kites are consisting of hundereds of pieces and 
the making process is taking months. 

The second festival took place during 12-13 May in 2018, which is being 
coordinated by Zeynep Erdem with the support of Çeşme Municipality. The 
festival offered the opportunity for Reisdere locals to set up stands, kids to fly 
either the kites provided by the Municipality or their own kites, colorful and 
joyful two days for people from any age.
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Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen ve Türkiye Satranç Turnuvası 
faaliyet programında yer alan Çeşme Open Satranç Turnuvası bu yılda Hazi-
ran ayında gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene beşincisi düzenlenen  Satranç Turnuvasına katılım her sene 
artıyor. Çeşme Meydanı’nında 200 kişinin katıldığı yıldırım turnuva gerçek-
leşti. Turnuvanın beşinci gününde iki büyük ustanın deniz üzerinde satranç 
oynadığı simültane gösteri ile ise dünyada bir ilk yaşandı. Çeşme Marina’da, 
denizin üstünde kurulan platformda, Ukraynalı Grand Master Vladimir Bak-
lan ile Kıvanç Haznedaroğlu arasında gösteri amaçlı bir satranç karşılaşması 
yapıldı. Bu gösteri maçı, platform üzerine kurulan dev ekranla davetlilere izle-
tildi. Oldukça yoğun ilgi gören gösteri maç berabere tamamlandı.

6 gün süren turnuvada A kategorisinde, ‘En İyi Türk Sporcu’ Ufuk Sezen Arat, 
‘En İyi 55 Yaş Üstü’ Armen Grigoriev, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Betül Cemre 
Yıldız olarak ödül kazandı.

B kategorisinde ise Genel kategoride, ‘En İyi 16 Yaş Altı Sporcu’ ve ‘En İyi 
Kadın Oyuncu’ kategorisinde Nehir Tokat, ‘En İyi 55 Yaş Üstü’ kategorisinde 
Veli Osmanlı ve ‘En İyi Elo’suz oyuncu kategorisinde Ege Özbek ödül aldı.
C kategorisinde ödül kazananlar ise ‘Genel kategoride’ Hakan Çelik ve ‘En 
İyi Kadın Sporcu’ kategorisinde İpek Yılmaz oldu. C kategorisinde Çeşme 
Belediyespor Satranç Takımı oyuncuları Yağız Efe Uğurlu altıncı, Ecem Çal-
man yedinci ve Ege Ünlü sekizinci olmayı başardı. Ecem Çalman ‘En İyi Kadın 
Sporcu’ kategorisinde de ikinci oldu.

D kategorisinin ödüllerini de ‘Genel kategoride’ Arda Üzgür, ‘En İyi Kadın 
Sporcu’ kategorisinde Hatice Aslı Muştu aldı. Çeşme’yi dünyaya tanıtan, tu-
rizme de büyük katkı sağlayan turnuvanı gelecek yılları için beklentiler yüksek.

Çeşme Open Satranç Turnuvası
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Çeşme Open Chess Tournament  
Çeşme Open Chess Tournament, which is being organized by the support of Çeşme 
Municipality and which is included in the activity program of Chess Tournament of 
Turkey, will be in June this year. Participation in the Chess Tournament, which was or-
ganized for the fifth time in 2017, is increasing each passing year. The lightning tour-
nament, in which 200 people participated, took place at the Çeşme Square. On the 
fifth day of the tournament, first time in the world, a simultaneous show where two 
masters played chess on the sea , was experienced. This chess game was performed as 
a show,  in between Grand Master Vladimir Baklan and Kıvanç Haznedaroğlu on the 
platform which was constructed on the sea at Çeşme Marina.  The guests watched 
the show through a huge display installed on the platform.  The show, that attracted 
great interest, ended in a draw. 

In the category A of the tournament, which continued for 6 days, Ufuk Sezen Arat 
was awarded as the ‘Best Turkish Player’, Armen Grigoriev was awarded as the ‘Best 
Player Over Age 55’, and Betül Cemre Yıldız was awarded as the ‘Best Woman Player’. 

 In category B, Nehir Tokat was awarded as the ‘Best Player Under Age 55’ and as the 
‘Best Woman Player’, Veli Osmanli was awarded as the ‘Best Player Over Age 55’, and 
Ege Özbek was awarded as the ‘Best Player without ELO’. 

In category C, Hakan Çelik was awarded in the ‘General Category’, and İpek Yılmaz 
was awarded as the ‘Best Woman Player’. In category C, from among the players of 
Çeşme Belediyespor Chess Team, Yağız Efe Uğurlu ranked the sixth, Ecem Çalman ran-
ked the seventh, and Ege Ünlü ranked the eighth.  Ecem Çalman ranked the second 
under ‘Best Woman Player’. 

In category C, Arda Üzgür was awarded in the ‘General Category’, and Hatice Aslı 
Muştu was awarded as the ‘Best Woman Player’.  

Expectations from the tournament, which is introducing Çeşme to the world and also 
providing great contribution for tourism, are high for the following years.  
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2017 yılında Çeşme Belediyesi’nin ‘9 Durak 9 Deneyim’ etkinlikleri kapsamın-
da, Ilıca’da ilk kez düzenlenen “Ilıca’dan Ata’ya Selam” etkinliğinde duygu 
dolu ve coşkulu anlar yaşandı.

Atatürk’ün 1-8 Temmuz 1926 tarihlerinde Ilıca’da 8 gün kalması anısına dü-
zenlenen etkinliğin ilk gününde sergiler, söyleşiler, vals gösterileri, Volkan 
Konak konseri, su perdesinde film gösterimi ve havai fişek gösterisi gerçek-
leştirildi. Deniz üzerinde kurulan su perdesinde gösterilen Atatürk’ün Ilıca’ya 
gelişini ve burada geçirdiği günleri anlatan 4D film etkinliğe damga vurdu.
Festival kapsamında Hanri Benazus’un “Atatürk Fotoğrafları Koleksiyonu”, 
Çeşmeli koleksiyoncu Taner Morova’nın “Eski Çeşme Fotoğrafları”, Ege Üni-
versitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu’nun Genç Cumhuriyet’in Kadınları 
Kıyafet Sergileri ile Ilıcalı kadınların resim sergileri açıldı.

Ilıca sahilinde kurulan sahnede ilk gün vals gösterisinin ardından tarihçi yazar 
Prof. Dr. Ergün Aybars, “Atatürk’ün önderliğinde Türk kültür devrimi” konulu 
bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından gerçekleştirilen Volkan Konak 
konseri ise vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı.

Coşkulu konserin ardından ise deniz içinde oluşturulan su perdesine yansıtı-
lan Türk Bayrağı ve Atatürk hakkında hazırlanmış kısa film gösterisi coşkuyu 
zirveye ulaştırdı. Su içindeki gösteri sırasında çalan İzmir Marşı ve 10. Yıl Mar-
şı’na sahildeki yüzlerce kişi eşlik etti. Gecenin sonunda gerçekleştirilen havai 
fişek gösterisi ise unutulmaz anlar yaşanmasına neden oldu. 

Her yıl gerçekleştirilecek “Ilıca’dan Ata’ya Selam” etkinliğinde; ünlü tarihçiler 
ve yazarların söyleşileri, vals gösterileri, resim ve fotoğraf sergileri, danslı, mü-
zikli söyleşi, deniz üzerinde gerçekleştirilecek hologram gösterisi, fener alayı, 
Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler konseri gerçekleştirilecektir. 

Ilıca’dan Ata’ya Selam
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Greetings to Atatürk from Ilıca 

Emotional and enthusiastic moments were experienced in the 
event of ‘Greetings to Atatürk from Ilıca’ which was organized for 
the first time at Ilıca in 2017 within the scope of ‘9 Stops 9 Expe-
riences’ events of Çeşme Municipality.   

In the first day of the event, which was organized in memory of 
Atatürk staying in Ilıca during 1-8 July 1926 for eight days; exhi-
bitions, communes, waltz shows, concert of Volkan Konak, movie 
screening on water-screen, and fireworks show took place.  4D 
movie, which was displayed on the water-screen installed on the 
sea and which told about the arrival of Atatürk to Ilıca and the 
days he stayed, marked the event. 

Within the scope of the Festival, ‘Atatürk’s Photographs Collecti-
on’ of Hanri Benazus, ‘Old Çeşme Photographs’ of Taner Morova 
–a collector from Çeşme-, ‘Young Republic’s Women Clothing Ex-
hibition’ of Ege University Emel Akın Vocational School and the 
exhibitions of women painters of Ilıca were held.  

At the stage set at the beach of Ilıca, following the waltz show 
of the first day, the historian author Prof. Dr. Ergün Aybars had 
an interview with the subject of ‘Turkish Culture Revolution in the 
Leadership of Atatürk’.  Concert of Volkan Konak, which followed 
the interview, made the citizens experience moments full of joy. 

And after the enthusiastic concert, Turkish Flag and short film of 
Atatürk which was reflected on the water-screen formed in the sea 
carried the enthusiasm to top. 

Hundreds of people on the beach sang the İzmir March and 10th 
Year March which was played during the show inside the water.  
And the fireworks show by the end of the night caused unforget-
table moments. 

In the event of ‘Greetings to Atatürk from Ilıca’, which will take 
place every year, the interviews of renowned historians and aut-
hors, waltz shows, painting and photograph exhibitions, commu-
nes with dance and music, hologram show on the sea, torchlight 
procession, concert of songs and folk songs that Atatürk liked will 
be realized.
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Çeşme Belediyesi, 5 bin yıllık antik kentin köklü sosyal ve kültürel yaşantısı 
ile tarihi dokusuna uygun olarak, bölge insanının günümüzdeki değerlerini 
ve sosyal yaşantısıyla harmanlayarak ziyaretçilerine bu güzellikleri sunuyor.

‘9 Durak, 9 Deneyim’ etkinlikleri kapsamında yer alan festival; müzik, tiyatro, 
söyleşi ve atölye çalışmasıyla her yaşa hitap ediyor. Hiçbir teknolojik alet kul-
lanılmadan evlerde üretilen yöresel ürün ve el işçiliğinin özgün örneklerinin 
sergileneceği stantlar kurularak ziyaretçilerin, Ildırı’daki yaşama yakından ta-
nıklık etmesini sağlamak hedefleniyor.

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç; “Ildırı’da, Erythrai’nin antik tiyatrosu 
başta olmak üzere binlerce yıllık sosyal hayatın izlerini bugün de görebilmek 
mümkün. Dünyanın dört bir yanından arkeoloji meraklılarını ağırlayan Ildırı, 
sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini kendine hayran 
bırakan bir yerleşim. Son yıllarda çekilen birçok diziye de ev sahipliği yapması-
nın da sebebi bu. Yarımada’nın en güzel günbatımı izleme noktalarından biri 
olmasından mutfağına kadar Ildırı, 9 durağımızın en güzide noktalarından 
biri. Herkesi Ildırı’nın güzelliklerini görmeye davet ediyoruz” diye belirtiyor.

Ildırı Kültür ve Sanat Festivali
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Ildırı Culture art Festival
Çeşme Municipality, in conformity with the rooted social and cultural life 
and historical fabric of the antique city of 5 thousand years, is presenting 
these beauties to the guests by blending it with today’s values and social 
life of the locals of the area. 

The festival, being within the scope of ‘9 stops, 9 experiences’ events, is 
addressing to people from any age with music, theatre, interviews and 
workshops.  It is being intended for the guests to closely witness the life 
at Ildırı by installing stands where the genuine examples of local products 
produced without the use of any technological tools but only hand-work-
manship will be exhibited. 
Muhittin Dalgıç, Mayor of Çeşme Municipality, is specifying as “At Ildırı, 
it is also possible  today to see the traces of social life of thousands of 
years as Erythrai antique theatre being in the first place. Ildırı, which is 
hosting the fans of archeology from all over the world, is a settlement 
that impresses the guests not only with its history, but also with its natural 
beauties. This is one of the reasons why it is hosting many TV series being 
shot in the recent years. Ildırı, as from being one of the most beautiful 
sunset watching points of the peninsula to its cuisine, is one of the most 
distinguished points of the 9 stops. We are inviting everyone to experience 
the beauties of Ildırı.”
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Çeşme Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle dü-
zenlenen Uluslararası Çeşme Klasik Müzik Festivali’nde, Türkiye’den ve di-
ğer ülkelerden Çeşme’ye gelen müzik öğrencileri her biri alanında uzman 
eğitmenler tarafından düzenlenen akademide usta isimlerle çalışma fırsatı 
yakalıyorlar. 

Çeşme Uluslararası Klasik Müzik Akademisi’ nin 2017 konukları arasında Lu-
kas David (keman, Avusturya), Alexander Rudin (viyolonsel, Rusya), Fedor 
Rudin (keman, Rusya-Avusturya), Jano Lisboa (viyola, Portekiz)  ve Ulf Bästle-
in (şan, Avusturya) gibi dünya çapında tanınan yorumcu, pedagog, solist ve 
akademisyenler vardı.

Keman, viyola, viyolonsel, oda müziği ve şan dallarında eğitim alan katılım-
cılar dünyaca ünlü virtüöz müzisyenler ile 10 gün boyunca çalışma fırsatının 
yanı sıra festival kapsamında düzenlenecek konserlerde de kendilerini göster-
me şansı elde ediyorlar. 

Öğrencilerin ve ustaların yer aldığı konserler halka açık ve ücretsiz olarak haf-
ta boyunca düzenleniyor. 

Uluslararası Çeşme 
Klasik Müzik Akademisi ve Festivali 

International Çeşme 
Classical Music Academy and Festival

At the International Çeşme Classical Music Festival, which is being organized with 
the cooperation of Çeşme Municipality and Mimar Sinan Fine Arts University, 
students of music schools from Turkey and other countries are having the op-
portunity of working with master names of the academy. In 2017, the guests of 
International Çeşme Classical Music Academy were musicians, pedagogs, soloists 
and academicians renowned in the world such as Lukas David (violin, Austria), 
Alexander Rudin (cello, Russia), Fedor Rudin (violin, Russia-Austria), Jano Lisboa 
(viola, Portugal)  and Ulf Bästlein (singing, Austria).   The participants, getting 
trained in the fields of violin, viola, cello, chamber music and singing, are having 
the chance of working with world-famous virtuoso musicians for 10 days, and 
showing themselves during the concerts organized within the scope of the 
festival. The concerts in which students and masters take place are being organi-
zed along the week as public and free
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‘9 Durak, 9 Deneyim’ etkinlikleri kapsamındaki Ovacık Tarım ve Sakız Ko-
yunu Şenliği, karakteristik bir tür olan sakız koyununu yaşatmak ve yetiş-
tirici sayısını artırmanın yanı sıra endemik türler olan kavun, sakız ağacı, 
beyaz soğan, kekik ve lavantayı da korumak ve yaşatmak amacını taşı-
maktadır.

Sakız ırkını yaşatmak için gerçekleştirilen Sakız Koyunu yarışmasıyla yetişti-
ricilerin özendirilmesi ve desteklenmesi amaçlanıyor. Koyun yetiştiricilerine 
para ödülünün yanı sıra, teşvik edici uygulamalar, yem vb. destekler de 
sağlanmaktadır. Geçtiğimiz yıl 32 üretici, 126 hayvan ile katılarak rekor 
kırdı.

Çeşme’nin karakteristik bir değeri olan ‘Çeşme Kavunu’nu yaşatmak, özel-
liklerini tanıtmak ve üreticileri desteklemek amacıyla festivalin ilk gününde 
2017 yılında ilk kez ‘En İyi Çeşme Kavunu Yarışması’ da düzenlenmiş, de-
receye giren üreticiler altın ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Şenliğin ikinci gününde Çeşme Çarşısı girişinde toplanan üretici ve halkın 
oluşturduğu Şenlik Korteji ise çok dikkat çekti. Her geçen sen adını daha 
büyük kitlelere duyuran festival bu yıl da merakla beklenenler arasında 
yer alıyor.

Ovacık Tarım ve 
Sakız Koyunu Şenliği 
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Ovacık Agriculture and 
Sakız (Chios) Sheep Festivity

Ovacık Agriculture and Sakız (Chios) Sheep Festivity, being within the scope 
of ‘9 Stops, 9 Experiences’ events, intends to make the Chios Sheep –which 
is a characteristic species- survive, to increase the number of breeders, and 
to preserve and sustain melon, mastic tree, white onion, thyme and laven-
der. The Sakız (Chios) Sheep contest held in order to sustain the species, 
aims to encourage and support the breeders. Besides monetary award, 
incentive implementations, feed etc. supports are being provided for the 
sheep breeders.  In 2017, 32 breeders set record by participating with 126 
animals. ‘Çeşme’s Best Melon Contest’ has also been organized for the 
first time in 2017, on the first day of the festival in order to sustain the me-
lons of Çeşme -which is a characteristic value of Çeşme-, to introduce their 
characteristics and to support the producers, and the ranking producers 
have been awarded with gold.   The Festivity Cortege which consisted of 
producers and public who gathered at the entrance of Çeşme Bazaar on 
the second day of the festivity attracted great interest.  The festivity, that is 
making name among greater audience each year, is among the ones that 
is curiously being expected. 
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Çiftlik Festivali

Çiftlik Festival

Çeşme Belediyesi ‘9 Durak, 9 Deneyim’ Etkinlikleri kapsamında Eylül 
2018’de ilk kez gerçekleşecek festivalin detayları ilerleyen dönemde açık-
lanacaktır.

The Çiftlik Festival will take place for the first time in September 2018 as part of 
the ‘9 Stops 9, Experiences’ events of Çeşme Municipality and the details will be 
announced in the forthcoming period.
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2013 yılında Sema Gür tarafından başlatılan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’, 
2017 yılı 24 Eylül’de Türkiye’nin 50 şehirinde eş zamanlı olarak gerçek-
leşti. Bisiklet turunun, Zeynep Erdem koordinatörlüğünde, ilk defa ger-
çekleşen Alaçatı ayağı için çiçek gibi süslenmiş rengarenk bisikletler ve 
kadınlar 16.30’da Alaçatı pazar yerindeki ‘Balık Mezatı’ önünde toplandı. 
Kemalpaşa’dan başlayarak Alaçatı değirmenleri ve Çamlık yolu izleyerek 
1-1.30 saatlik tarihi bir Alaçatı rotası izledi. Alaçatı’daki ilk yılında çok ses 
getiren turun, 2018 yılının Eylül ayında daha da büyüyeceği ön görülüyor.

Neden ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’?:
 Daha çok kadını bisiklete binmeye teşvik etmek istiyoruz
 Şehirlerimizde sağlıklı bir yaşam için daha az otomobil daha çok bisiklet                                                        

   istiyoruz 
 Yolların sadece arabalara ait olmadığını hatırlatmak istiyoruz
 Yerel yönetimden bisikletli ulaşım için altyapı ve hizmeti istiyoruz
 Otomobilsiz Kentler Gününü kutlamayan ülkemizde bisikletli kalabalığı    

   oluşturarak sokakların bir süreliğine otomobilsiz keyfini sürmek istiyoruz
 Bisiklet sürücülerine otomobillerin saygı göstermesini ve kazaları 

   engellemek istiyoruz
 #SKBT bir defile değil, gülümseyen bir farkındalık eylemidir.. 

Alaçatı Süslü Kadınlar Bisiklet Turu
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Alaçatı Fancy Women Bicycle Tour 
‘The Fancy Women Bicycle Tour’ founded by Sema Gür in 2013 and was 
held syncronically in 50 cities of Turkey on 24 September 2017.

The first ‘Fancy Women Bicycle Tour’ in Alaçatı took place in 2017 and co-
ordinated by Zeynep Erdem. Women and bicycles decorated colorfully like 
flowers, met at 16:30 at the Fish Auction at Alaçatı Market place. Starting 
from Kemalpaşa, the historical route continued to Alaçatı windmills and pine 
grove road for 1-1.30 hours. The tour which caused celebre in its first year in 
Alaçatı seem to grow much more in September 2018.

Why ‘Fancy Women Bicycle Tour’?:

 We want to encourage more women to ride bicycle
 We want less cars, more bicycles for a healthier life in our cities
 We want to remind that the roads are not only for cars
 We want substructure and service for bicycle transportaion from local aut   

horities
 We want to be able to enjoy our streets without cars for a while with the 

bicycle crowd in our country where ‘Car Free Day’ is not celebrated
 We want for drivers to respect bicycle riders and prevent accidents.
 #SKBT is not a runway, it is a smiling awareness movement...
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Alaçatı Sanat Haftası

Alaçatı Art Week
Alaçatı Art Week which is organized by Alaçatı Culture and Art Association 
is taking place in autmn since 2015. The invited artists are creating their art 
pieces during the week at the historical Windmills of Alaçatı. Local artists of 
Alaçatı get the chance to show and sell their art pieces at the bazaar organi-
zed for the week. Workshops, interviews, exhibitions and auctions are being 
held at many hotels, places during Alaçatı Art Week.

Alaçatı Art Week was during 2-8 October in 2018. The invited artists were; 
sanatçıları Nurhilal Harsa, Sevindik Yalçın, Selçuk Yılmaz, Emre Lüle, Peruze 
Yiğit, Ahmet Sönmezocak, Çağla Leblebeci, Havva Marta, Sema Barlas ve 
Ayten Karasu Güreşci.

Alaçatı Kültür ve Sanat Derneği tarafından organize edilen Alaçatı Sanat 
Haftası 2015 yılından beri sonbaharda gerçekleşiyor. Davet edilen res-
samlar etkinlik boyunca, Alaçatı’nın simgesi olan değirmenlerde eserlerini 
meydana getiriyor. Alaçatı’lı sanatçılar ise eserlerini düzenlenen kermes-
lerde satma ve sergi düzenleme imkanı buluyor. Alaçatı Sanat Haftası 
kapsamında bir çok otel ve mekanda, atölyeler, söyleşiler, sergiler ve açık 
arttırmalar düzenleniyor.

2017 yılında 2-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Sanat Haftası’nın davetli 
sanatçıları Nurhilal Harsa, Sevindik Yalçın, Selçuk Yılmaz, Emre Lüle, Peru-
ze Yiğit, Ahmet Sönmezocak, Çağla Leblebeci, Havva Marta, Sema Barlas 
ve Ayten Karasu Güreşci idi.
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Alaçatı Big Fish Turnuvası
9 sene önce “Alaçatı Fishing” olarak başlayan organizasyon, 2016 yılın-
dan beri “ Alaçatı Big Fish “ çatısı altında devam etmektedir.

Alaçatı Big Fish 2017 yılında 14-17.Eylül tarihinde Columbia PFG Ana 
Sponsorluğunda ve Port Alaçatı Marina ev sahipliğinde, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden gelen en iyi sportif balıkçılıkçıların katılımı ile gerçekleşti. 
Türkiye’de yapılan turnuvalar arasında “ Yakala-Bırak-Yaşat” uygulaması-
nı teşvik eden tek turnuva olarak , bu sene de yaklaşık 1 ton ağırlığında 
balık hem sulara geri gönderildi,hem de yakalayıp bırakan ekiplere ödüller 
getirdi…

2018 yılında 13-16 Eylül tarhihlerinde de yine aynı uygulama ile farkında-
lık yaratmak, balıkçılık sporunu daha geniş kitlelere duyurmak en büyük 
hedeflerinden biri olacak.

Katılımcı ve izleyici sayısı nedeni ile Avrupa’nın en önemli turnuvaları ara-
sında  yer alan turnuva, İlknur ve Ertuğrul İçingir önderliğinde, tecrübeli 
bir  ekip ile gerçekleşecek. Turnuva heyecanının yanı sıra konserler, spon-
sor etkinlikleri, atölyeler, çocuklar için mini turnuva ve Fishing Expo plan-
lanmış etkinlikler arasındadır.

Türkiye’nin önde gelen işadamları ve ünlü isimlerinin yanısıra, Yunanistan 
ve İtalya‘dan da katılımcılar ve misafirler olacak.
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Alaçatı Big Fish Tournament 
‘Alaçatı Fishing’ which started 9 years ag,o is continuing with the name 
‘Alaçatı Big Fish’ since 2016.

As in the previous years, Port Alaçatı Marina will be home to Alaçatı Big Fish 
on 13-16.Sep.2018 
The tournament has earned it’s deserving place in the fishing world with 
it’s number of participants as one of the biggest European Offshore Tour-
naments.

The organization strictly promote and practice sustainable fishing. This is the 
only Fishing Tournament in Turkey who supports Catch & Release with its 
scoring and prize system …

İlknur and Ertuğrul İçingir will be the tournaments hosts with their expe-
rienced team. 

The thrill of the tournament will be backed with sponsors’ activities, con-
certs, workshops , the price giving and the closing party . 
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Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası

Alaçatı International Fishing Tournament
Alaçatı International Fishing Tournament gathers the names of sport and 
business world who are interested in sport fishing. The organization of the 
tournement is held by Murat İyriboz, well known by the marine community, 
a participant to many worldwide international contests and Elvio Pennetti, 
IGFA (International Game Fishing Association) Turkish Representative.

Alaçatı International Fishing Tournament had 80 boats and over 300 parti-
cipants in 2017. The tournament has been continously growing since 2007 
and played a big role in Alaçatı becoming the center of fishing in Turkey. 

The tournament became Europe’s biggest open sea fishing tournament with 
an amateur spirit but a professional team work.

Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası spor ve iş dünyasının sportif balık-
çılığa meraklı isimlerini bir araya getiriyor. Turnuvanın organizasyonunu 
yıllardır olduğu gibi Türkiye’de denizcilik camiasının yakından tanıdığı, 
dünya çapında birçok uluslararası yarışmaya katılan Murat İyriboz ve IGFA 
(International Game Fishing Association-Uluslararası Sportif Balıkçılık Bir-
liği) Türkiye temsilcisi Elvio Pennetti yapıyor. 

İlki 2007’de yapılan ve Alaçatı’yı Türkiye balıkçılığının merkezi haline gel-
mesinde büyük rol oynayan Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık 
Turnuvası’na 2017 yılında 80 tekne ve 300’ün üzerinde katılımcı kayıt 
verdi. 

Amatör ruhla ama profesyonel ekip çalışmasıyla Avrupa’nın en büyük açık 
deniz balıkçılık turnuvası haline geldi.
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Türkiye’nin ilk Slow Food Köyü olan Germiyan’da bu yıl dördüncüsü gerçek-
leştirilecek.

‘9 Durak, 9 Deneyim’ etkinliklerinden olan festival kapsamında yerli üretici-
lerin ürünlerinin sergilendiği stantların yanı sıra festival kapsamında, “Kına 
Lokumu Kesimi”, “Sabun Yapımı”, “Kopanisti Peyniri Yapımı”, “Ev Şarapçı-
lığı”, “Ekmek Yapımı” gibi atölyeler düzenlenerek yöresel ürünlerin yapımı 
hakkında bilgiler veriliyor. 

Festivalin ikinci gününde düzenlenen Germiyan Ekmeği yarışması ile birbirin-
den lezzetli ve yüzyıllar öncesine dayanan mayası ile yapılan ekmekler seçkin 
jürinin ve konukların beğenisine sunuluyor.

2017 senesinin teması ‘Kültürlerin Buluşması’, mübadele döneminde Sa-
kız’dan Çeşme’ye ve Çeşme’den Sakız’a göç etmek zorunda kalan iki yakanın 
insanlarının duygusal buluşmasına sahne oldu. 

Festivalin en renkli görüntüleri ise kortej yürüyüşü sırasında yaşandı. Davul 
zurna eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüne, çocuklar folklör giysileri ile katılır-
ken, Germiyanlı kadınlar da yöresel giysileri ile kortej yürüyüşüne renk kattılar.

Germiyan Festivali 
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Germiyan Festival
In 2018 the fourth of the festival will be held at Germiyan which is the first 
Slow Food Village of Turkey. 

Within the scope of the festival, being among the events of ‘9 Stops, 9 Expe-
riences’, besides the stands where the products of local producers are being 
exhibited, workshops such as ‘Cutting of Henna Turkish Delight’, ‘Soap Ma-
king, ‘Kopanisti Cheese Making, ‘Home Winemaking’, ‘Bread Making’ are be-
ing organized and information of making local products are being provided. 

By the Germiyan Bread contest, that is organized on the second day of the 
festival, delicious breads -made with yeast dating back to hundreds of years 
ago- are being offered to the acclaim of outstanding jury and guests. 

‘Meeting of Cultures’, the theme of 2017, witnessed the emotional meeting 
of the people from both sides which had to migrate from Sakız (Chios) to 
Çeşme and from Çeşme to Sakız (Chios) in the period of population exchange. 

The most joyful scenes of the festival were experienced during the cortege 
walk. While the children participated with folkloric dresses to the cortege walk 
took place along with with a flourish of trumpets, women of Germiyan revived 
the walk with their local clothing.
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20 - 21 Ekim tarihlerinde Dalyan mahallesinde, ‘9 Durak, 9 Deneyim’ et-
kinlikleri kapsamında 2018 yılında dördüncü kez gerçekleştirilecek olan 
Aşk Festivali, yörede yaşanmış bir platonik aşktan esinlendi. Eski adı Köste 
olan Dalyan mahallesinde, 1935-1980 yılları arasında yaşamış olan sağır 
ve dilsiz Nezir, Yunanistan’ın Sakız Adası’ndaki Tinika’ya olan platonik aşkı 
ile ona ulaşmak için tenekeden kayık yaparak, kayığına bağladığı uçurt-
manın yardımı ile Sakız Adası’na gider. Pasaportsuz olan Nezir, sağır ve 
dilsiz olması nedeniyle derdini de anlatamayınca casus sanılarak sorgula-
nır. Çeşme’deki yetkililerin araya girmesi ile serbest kalan Nezir, sevgilisini 
görmek için taş ve çamur kullanarak tek başına kule inşa eder. Çeşme’de 
yıllarca dilden dile dolaşan Nezir’in aşk hikayesi, Çeşme Belediyesi tarafın-
dan Dalyan’da düzenlenen Aşk Festivali ile ölümsüzleştirildi. 

2017 yılında; Dalyan mahallesi sokaklarındaki, Bloco Entrudo Ritm Grubu 
eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü sırasında esnafa ve vatandaşlara 
kırmızı güller dağıtıldı. Dalyan sahilindeki balık restoranlarının önündeki 
yolun kırmızı balonlarla kalp şeklinde süslenmesi, her restoranın önündeki 
kalp şeklinde giysiler giymiş animatörler, Aşk Festivali’ne renk katarken, 
vatandaşlar hatıra fotoğrafları çekilmek için adeta yarıştılar. 

Dalyan sahilinde açılan stantlarda ev ürünü yiyecekler ve hatıra eşyaları 
gün boyunca festival ziyaretçilerine satılırken, dans gösterileri, konserler, 
gösteri ve tiyatrolar ile festival bir sürü deneyimi; barış, sevgi ve hoşgörü 
mesajıyla sunuyor.

Aşk Festivali 
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Love Festival 
Love Festival, which will be held for the fourth time in 2018 on October 20-
21 at Dalyan District within the scope of ‘9 Stops, 9 Experiences’ events, has 
been inspired from a platonic love that had been experienced in the area. At 
the Dalyan District –whose previous name was Köste-, deaf-mute Nezir –who 
lived in between 1935-1980- had built a boat in order to reach his platonic 
love Tinika who was living at Chios Island of Greece, and had travelled to Chios 
with the assistance of a kite that he had connected to the boat.  Nezir, who 
didn’t have a passport, had been interrogated as presumed to be a spy when 
he couldn’t tell his problem due to being deaf-mute.  Nezir, who was released 
through the interference of authorities at Çeşme, had built a tower by using 
stones and mud in order to see his lover. The love story of Nezir, which is being 
talked about for many years at Çeşme, is eternized with the Love Festival that 
is being organized by the Çeşme Municipality at Dalyan. 
 
In 2017, red roses were given to the craftsmen and citizens during the cortege 
walk took place at the streets of Dalyan District as accompanied with Bloco 
Entrudo Rhythm Group. While garnishing of the road -in front of the fish res-
taurants at Dalyan beach- with heart formed red balloons and animators with 
heart formed clothing were embellishing the Love Festival, the citizens almost 
competed to have souvenir photos taken.  

While home-made food and souvenirs were sold to guests at the stands ope-
ned at Dalyan beach; the festival is introducing many experiences along with 
dance shows, concerts, shows and theatres with the message of peace, love 
and tolerance.
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Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Veloturk ve Argeus organizasyonun-
da  düzenlenen VELOTURK GRAN FONDO ÇEŞME bu yıl da birçok sporcuyu           
Çeşme’de ağırlıyor.

2017 yılında 1280 bisikletli katılımıyla, İzmir’in incisi Çeşme’de ikinci kez ger-
çekleşen amatör yol bisikleti yarışlarının tüm kayıt gelirleri olduğu gibi Türki-
ye genelinde ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet ulaştırmayı hedefleyen Veloturk        
bisiklet bağış fonuna aktarılıyor.

Yarışmadan bir gün önce çocuklara yönelik güvenli bisiklet sürüş eğitimlerinin 
yanı sıra, bisiklet teknolojileri ve sağlık konularında söyleşiler ve bisiklet fuar 
alanında güncel bisiklet teknolojileri bisiklet severler ile buluşuyor.

Profesyonel iş yaşamları dışında bisiklet sevgisini bir iyilik hareketine dönüş-
türen Veloturk ekibi Sarper Günsal, Arda Türkmen, Okan Can Yanır, Berkem 
Ceylan, Aydın Diricanlı ve Umut Duygu’dan oluşuyor. Veloturk amatör bisiklet-
çileri eğlence ve heyecan dolu yarışlarda buluşturmaya, bu sayede Türkiye’de 
amatör bisikletçilerin profesyonel bir yarışma deneyimi yaşamasına ve binlerce 
çocuğun bisikletle buluşmasına aracılık etmeyi sürdürüyor.

Gran Fondo Çeşme 
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Gran Fondo Çeşme 
VELOTURK GRAN FONDO ÇEŞME, which is being organized by the hos-
ting of Çeşme Municipality under the organization of Veloturk and Ar-
geus, is hosting many athletes at Çeşme.  

All registration income of the amateur road bike competitions, which 
was realized for the second time in 2017 at İzmir’s pearl Çeşme by the 
participation of 1280 bikers, is being transferred to the Veloturk bicyc-
le donation fund intending to convey bikes to children in need in the 
whole Turkey. 

One day before the competition, interviews of bicycle technologies and 
health issues as well as secure bicycle riding trainings and current bicycle 
technologies being presented at fair area to the bike lovers. 

Veloturk Team, which transform the bicycle love to a kindness move-
ment, is consisting of Sarper Günsal, Arda Türkmen, Okan Can Yanır, 
Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı and Umut Duygu. Veloturk is continuing 
to make the amateur bikers meet with competitions full of joy and ex-
citement, and thus to make the amateur bikers in Turkey experience a 
professional competition, and to make thousands of children meet with 
bicycles. 
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Yoğun ilgi gören, Çeşme ve Alaçatı sokak parti ve konserleri her yıl daha 
da gelişiyor. Yeni yılı, meydan ve sokaklarda yakılan ateşler ile ısınarak, 
dj’lerin coşkulu müzik performansları ve havai fişekler ile karşılamak iste-
yenler otel ve restoranlara aylar öncesinden rezervasyonlarını yaptırıyor.

31 Aralık Yılbaşı Sokak Partileri

December 31 New Year Street Parties 
Çeşme and Alaçatı street parties and concerts, which tract great interest, 
are expanding more each passing year. The ones, who want to welcome 
the new year as getting warmed up with fires lit at squares and streets, 
with the enthusiastic music performances of DJs and with fireworks, are 
making reservations months in advance at hotels and restaurants.
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Meşhur rüzgarı ve Türkiye’nin en önemli sörf merkezlerini bünyesinde ba-
rındırması sebebiyle, adı sörf sporu ile birlikte anılan Alaçatı, özellikle son 
yıllarda bisiklet dostu oluşu ile de tercih ediliyor. Alaçatı Turizm Derneği’nin 
yoğun çabaları ile yapılan özel yollar, otellerden tahsis edilen ya da kirala-
nabilen bisikletler de bu ilginin artmasında aktif rol oynadı. İster profesyo-
nel bir bisikletçi, ister rüzgarsız dönemelerde kondisyon yükseltmek isteyen 
bir sörfçü, isterseniz amatör ruhlu bir gezgin olun, Alaçatı’nın keyifli sokak-
larında pedal çevirmek sizin de ruhunuza iyi gelecektir.

Bisiklet Dostu Alaçatı

Alaçatı being recognized with surfing due to its famous wind and having 
the most important surf centers in Turkey, is also prefered for being bicycle 
friendly, especially in the last years. The special roads built with Alaçatı Tou-
rism Association’s intensive efforts, bicycles provided by the hotels and ren-
table bicycles also played active role in this growing interest. Either be a pro-
fessional cyclist, a surfer who wants to condition or a traveller with amateur 
spirit; cycling through the joyful streets of Alaçatı will be good for your soul.

Bike Friendly Alaçatı
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OVACIK PARKURU (ORTA)

Çakabey - Ovacık - Ovacık Mevkii
Azmak Koyu - Çeşme Bağları
Parkur, Alaçatı’nın güneyinde çesme ile Alaçatı arasında bulunan Ova-
cık düzlüğünde ve Çakabey hafif dağlık alanından geçmekte olup 28 km 
uzunluğundadır. Yol boyunca yer yer asfalt ve toprak yollardan geçerek, 
Çesme bağlarında şarap tadımı yapabilir, Ovacık düzlüğünde bulunan en-
ginar tarlalarının arasından geçerek Azmak Koyu’nda Ege Deniz’ini seyre 
dalabilir ya da dilerseniz yüzebilirsiniz. Ovacık’a vardığınızda yolu yarılama-
nın verdiği keyifle Ovacık Kahvesi’nde çayınızı yudumlayabilir bir şeyler atış-
tırabilirisiniz. Burada biraz dinlenmenizi tavsiye ederiz. Zira yolun bundan 
sonraki kısmı biraz daha zor olmakla beraber bir miktar yokuş da çıkarak 
Çakabey’e varacaksınız. Çakabey’e tırmandığınızda hemen sağ tarafınızda 
tarihi cami ve türbe kalıntılarını görebilirsiniz. Yolun geri kalanında Alaçatı 
ve llıca manzarası eşliğinde toprak yoldan indikten sonra eğimsiz asfalt ve 
trafiği pek az olan yeşil bitki örtüsüyle çevrili bir yoldan tekrar Alaçatı’ya 
varmış olacaksınız. Bu parkur Alaçatı-Çesme arasındaki 7 kilometrelik alan-
da bulunduğundan birçok noktada rotadan çıkıp, kısa sürede Alaçatı ya da 
Çesme’ye varabilirsiniz. Orta seviye bisiklet kullanıcılarının alabileceği bir 
yol. Mesafe kısa gelebilir fakat yol şartları sizi biraz yoracaktır.

Çeşme Bağları/ Çeşme Vineyard 

Yarımada’nın Tarihi ve Doğasını 
Pedallayarak Keşfedelim
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OVACIK TRACK (INTERMEDIATE)

Çakabey - Ovacık - Ovacık Mevkii
Azmak Koyu - Çeşme Bağları
The 28km track is through Ovacık plane and Çakabey mountainside whi-
ch are located in the south of Alaçatı, in between Çeşme and Alaçatı. You 
may do wine tasting at Çeşme passing through paved and unpaved roa-
ds during the track, watch the Aegean sea through Azmak Bay or swim 
in it after passing artichoke fields in Ovacık plane. You may enjoy a tea 
and something to eat at Ovacık Coffeehouse with the joy of completing 
half of the track. We suggest you to rest here for a while. Because the 
road is a bit harder from this point on and you will arrive Çakabey after 
going up some slope. When you climb up Çakabey, on your right you 
will see remains of the historical mosque and mausoleum. Going down 
rest of the route through unpaved roads with the view of Alaçatı and 
Ilıca, you will follow a paved road with light traffic which is surrounded 
by green plants and you will arrive to Alaçatı. Since this 7km track is in 
the area between Alaçatı and Çeşme, you may get of the route at many 
points and return to Alaçatı  or Çeşme in a short while. This track is sui-
table for intermediate cyclists. The distance may seem short but the route 
conditions will be a bit tiring.

Let’s Discover the History and 
Nature of the Peninsula Through 
Cycling
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YEŞİL YOL (KOLAY)

ALAÇATI MEVKİ

KARAKÖY PARKURU (ZOR)

KARAKÖY - ZEYTİNELİ - MERSİN KOYU 
AZMAK MEVKİ - ALAÇATI

YARIMADA’NIN TARİHİ VE DOĞASINI PEDALLAYARAK KEŞFEDELİM

Alaçatı parkurlarının en basiti... Sadece 6 km uzunluğunda. Alaçatı mer-
kezden başlayan parkur Çesme yönüne doğru asfalt, tenha ve çevresi 
yeşillerle bezeli bir yoldan devam ediyor. Sonrasında sola sapıp 1 kilo-
metrelik toprak bir yoldan devam ettikten sonra Alaçatı Çamlıkyol baş-
langıcında ayrılmış bisiklet yolundan Alaçatı’ ya geri dönüyor. Günün her 
saati gidilebilecek çok basit bir rota.

Parkurun başlangıç noktası Alaça-
tı’dan İzmir istikametine doğru eski 
İzmir - Çesme karayolunun 7. ki-
lometresinde bulunan Karaköy yol 
sapağıdır. Yolun ilk kilometrelerinde 
kendinizi 300 yıllık geçmişi bulunan 
terk edilmiş Karaköy’ün eski taş yo-
lunda bulacaksınız. Bir süre sonra 
Karaköy’ün terk edilmiş yarı yıkık hal-
deki taş evleri arasından geçip yer yer 
orman içinden geçen toprak yoldan 
devam edeceksiniz. Otoban altından 
geçen karanlık ve biraz uzun [110 m] 
tünelin ardından ana yola çıkıp sola 
doğru devam ederek Zeytineli’ne ka-
dar asfalt bir yolda devam edeceksi-
niz. 3 km sonra karşılaşacağınız yol 
ayrımında sol taraftan devam edip 
Zeytineli Köyü’nde mola verip ihti-
yaçlarınızı gidermenizi tavsiye ederiz. 

Sonrasında yol ayrımına geri dönüp 
sağ taraftan rotaya devam edebilir-
siniz. Yaklaşık 9 km yol aldığınızda 
Ege Denizi’ni tekrardan göreceksiniz. 
Mersin Koyu’ndan devam ederek es-
kiden tarımcılıkla uğraşmış insanların 
teraslanmış arazilerini, yıkık taş ev-
lerini göreceksiniz. Eskiden burası 
küçük bir liman kentiymiş. Buradan 
alınan mahsuller gemiler ile çesitli 
bölgelere ulaştırılırmış. Rotaya devam 
ettiğinizde 10 km sonra sol tarafımız-
da sıra sıra dizilmiş Alacatı Port Evle-
ri’ ni göreceksiniz ve artık Alaçatı’ ya 
geri dönmüş olacaksınız. Rotamız 34 
km uzunluğunda olup yeni başlayan 
bisikletçilere önermiyoruz. Parkur en 
az orta seviye bisiklet sürücülerinin 
bisiklet sürebileceği nitelikte olup, yer 
yer bozuk satıhlardan geçilmektedir.
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GREEN TRACK (EASY)

ALAÇATI AREA

KARAKÖY TRACK (ADVANCED)

KARAKÖY - ZEYTİNELİ - MERSİN KOYU 
AZMAK MEVKİ - ALAÇATI

LET’S DISCOVER THE HISTORY AND NATURE OF THE PENINSULA THROU-
GH CYCLING

The easiest track of Alaçatı... Only 6km long. Starting from center of 
Alaçatı, the solitude green track continues towards Çeşme. Later on af-
ter turning left and continuing on an unpaved road for 1km you arrive 
to Alaçatı Pinetum Road where there is the seperated bicycle way which 
will get you back to Alaçatı. A route which is easy and can be done at 
any hour of the day.

The start of the track is the Kara-
köy turn which is at the 7. Km of 
the old İzmir-Çeşme highway from 
Alaçatı to İzmir direction. In the 
first kilometers of the track, you 
will find yourself in the old stone 
road of abondoned Karaköy whi-
ch has 300 years of history. After 
a while you will pass through Ka-
raköy’s ruinous stone houses and 
continue on an unpaved road th-
rough a forest. After a long tun-
nel (110m) which is under the hi-
ghway and dark, you will arrive to 
the highway and continue left till 
Zeytineli on a paved road. We sug-
gest you to take a break in Zeytineli 
Village where you will arrive after 
taking the left exit at the fork in 
3kilometers. Later you can return 

to the fork and continue to the 
route from the right side. Approxi-
mately in 9 kilometers you will see 
the Aegean Sea again. Continuing 
to Mersin Bay you will see the fiel-
ds of people who used to do agri-
culture and their ruinous houses. 
In the past, this area used to be a 
port. The crops used to be carried 
to other areas from here. When 
you continue to the route, in 10 
kilometers you will see the Alaçatı 
Port Houses lined on the left, you 
are back to Alaçatı. Our track is 
34 kilometers long and we do not 
suggest it to beginner cyclists. The 
track is for at least intermediate bi-
cycle riders and time to time goes 
through defected planes.
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Doğası, iklimi, bereketli toprakları 
Ege’yi her dönem özel kılmış. Bu 
özellik doğal olarak beslenme kül-
türüne de yansımış. Ege, İzmir ve 
Alaçatı mutfağını diğer mutfaklar-
dan farklı kılan kültürel zenginliği 
ve ürün zenginliğidir. 

Ege’nin bereketli toprakları üze-
rinde pek çok sebze, meyve, tahıl 
ve yenilebilir yabani bitki yetiş]yor. 
Buğday, üzüm, zeytin ve incir... Bu 
dört bitki ise sadece Ege toprak-
larında bir arada yetişiyor, Yabani 
bitki ve otları ise pazarlardan hiç 
eksik olmaz. Yüzlerce ot cinsi, ye-
mek, salata, çorba, börek olarak 
sofralarımızı süslüyor. Yemeklik 
otların yanı sıra kekik, adaçayı, bi-
beriye, fesleğen, defne gibi şifalı 
otlar da Ege topraklarında bol bol 
yetişiyor. Bölgedeki hayvan üretici-
liği eskiye oranla azalsa da kümes 
hayvancılığı ve büyükbaş hayvancı-
lığının hala gündemde olması yöre 
açısından son derece önemli. Özel 
bir cins olan sakız koyununun Çeş-
me Yarımadasında hala yetiştiricili-
ği yapılıyor. Çeşme ve Karaburun’a 
has özel bir peynir olan kopanisti 
yine bu bölgede üretiliyor. Ürün 
çeşitliliği açısından Ege Denizi’ni 
de unutmamak gerek. Bu kadar 
çeşit ve zenginliğin içinde binler-
ce farklı lezzetin ortaya çıkması da 
doğal olarak kaçınılmaz oluyor. 
Ege yıllar boyu çeşitli toplumlara, 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış 
bir bölge. Son yüzyıl içinde ise 
Izmir ve dolaylarına yerleşen top-
lumlara göz atarsak bunların yer-
leşik Türkler, Yunan adalarından 
ve Balkanlar’dan mübadele yoluyla 

gelen Müslüman Türkler, Muse-
viler, Anadolu’nun diğer bölgele-
rinden gelen Türkler, ltalyanlar ve 
Rumlar olduğunu görürüz. Her ge-
len toplum bu bölgeye kendi kül-
türünü de beraberinde getirmiş, 
yıllar geçtikçe de birbirlerinin kül-
türlerinden etkilenmişlerdir. Bunun 
sonucunda da zengin mi zengin 
birleşik bir mutfak çıkmış ortaya... 
Bu zenginliğin etkileri Alaçatı’ya da 
yansıyarak yemek kültürünü etkile-
miş. 

Alaçatı, daracık sokakları, birbiri-
ne bitişik kalın duvarlı taş evleri ile 
halen eski dokusunu koruyan ve 
geçmişe ait izlere yakından tanık 
olabileceğiniz tarihi bir yer... Eski-
den bir bölümü bataklık olan Ala-
çatı’ya 1800’lü yıllarda padişahın 
emri ile yakın adalardan Rum işçi-
ler getirtiiip bataklık kurutulmuş. 

Asma Yaprağı/ Vine Leaf (İnsula)

Alaçatı Mutfağı & Lezzetleri
Medeniyetin beşiği Ege’nin hem topraklarından hem de denizinden 
tarih ve bereket fışkırır, Ege’nin incisi izmir’in “Dünyada Yaşanılacak 
Şehirler Listesinde” altıncı sırada yer alması ise gurur kaynağımız. 
Tesadüfe bakın ki New York Times dergisinin yayınladığı ”Dünyada 

Ölmeden Görülecek Yerler” listesinde ise Türkiye’den sadece 
izmir’in Alaçatısı yer alıyor. Bu da demektir ki lzmir, Çeşme, Alaçatı 
Anadolu’da görülecek ve yaşanacak yerler arasında başı çekiyor. 



Gelen Rumlar, tarihi adı AGRILIA 
olan bu bölgeyi çok sevmiş, ken-
di evlerini yaparak yerleşmişler ve 
adına da ALASATA, yani yabani 
zeytin ağacı demişler. Adına şarkı-
lar bile bestelemişler. Gerçekten de 
Alaçatı civarında bin yaşın üstünde 
çok sayıda zeytin ağacı bulunuyor. 
Rumlar bağcılık ve şarapçılık işine 
de el atarak Fransa’ya bile şarap ih-
raç etmişler Alaçatı’dan. Daha son-
ra Mübadele nedeniyle Alaçatı’da 
yaşayan Rumlar bölgeyi terk etmek 
zorunda kalmışlar ve buna karşılık 
Balkanlar ve Yunan Adaları’ndan 
gelen Müslüman Türkler bölgeye 
yerleştirilmişlerdir. Gelenler bölge-
deki bağ ve sakız ağaçlarını söke-
rek bildikleri iş olan tütüncülüğe 
başlamışlar. 

Günümüze gelecek olursak, Ala-
çatı 2000’li yılların başında tanın-
maya başlayarak yavaş yavaş artan 
bir ziyaretçi portföyüne sahip oldu, 
olmaya da devam ediyor... Kendi-
ne has küçük otelleri, lokantaları, 
aile işletmeleri, eğlence yerleri, bar 
ve kafeleri ile özellikle yaz aylarında 
ziyaretçi akınına uğrayan bir desti-
nasyona dönüştü.  Peki Alaçatı’ya 
gelen bu insanlar ne yer, ne içer? 
Alaçatı mutfağını ev ve ticari mut-

fak olarak iki başlıkta inceleyebili-
riz:

ALAÇATl’NlN EV MUTFAKLARI 

Alaçatı ev mutfağı, lzmir ev mut-
fağının bir uzantısıdır ancak onun 
kadar kapsamlı değildir. Sofraların-
da yer verdikleri yemekler genellikle 
kolay bulunabilen malzemelerden 
hazırlanan yemekler olmuştur. Eski 
Alaçatı sakinleri alışkanlıklarını ha-
len sürdürüp evlerinde ekşi maya 
ve tatlı nohut mayası ekmeklerini 
kendileri yapıyor. Alaçatı içinde 
gezerken kıyıda köşede kalmış taş 
fırın kalıntılarına hala rastlamak da 
mümkün. 

Mübadeleden sonra Yunan ada-
larından ve Balkanlardan gelip 
Alaçatıya yerleşen Türkler de kendi 
mutfak kültürlerini beraberlerinde 
getirerek Alaçatı’ya özgü mutfak 
uygulamalarının oluşumuna katkı 
sağlamışlardır. En bilinen örnekle-
rinden bazılarını aşağıda belirttim. 
Kapama yemekleri: Kapama de-
nilen tencere kapağı gibi kenar-
ları kıvrımlı yaklaşık 80-100 cm 
çapında, bombeli, kalın bir saç 
ile pişirilen lezzetler. Ortasından 
uzun demir çubuğun geçmesini 
sağlayan bir halkası sayesinde ka-
pak kaldırılabiliyor. Çalı çırpı, tezek 
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Şevketibostan/ Cnicus (köşekahve)

Asma Yaprağı Börülceli / Vine life kidney bean
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toplanıp ateş yakılıyor ve kapama 
ateş üstünde tutulup kızdırılıyor. 
Sonrasında kızgın kapama alınıp 
ateşe saç ayağı konuluyor ve üstü-
ne tepsi içine pişirilecek malzemeler 
oturtuluyor. Tepsi üstünde kızdırıl-
mış kapama ile de üzeri kapatılıyor. 
Kapama üstüne de kürekle kızgın 
küller atılıyor. Böylece kısa sürede 
pişen yemekler de çok lezzetli olu-
yor. Ateş yakmak, kapama kızdır-
mak zaman alıcı ve zahmetli bir iş 
olmasına rağmen lezzetli bir yemek 
için uğraşmaya değer. Eskiden pek 
çok Alaçatı evinde uygulanan kapa-
ma yöntemi günümüzde maalesef 
az sayıda evde yapılıyor. 
Başka hiç bir yörede yapılmayan 
Alaçatı’ya özgü sulu pilavlar da var. 
Özellikle de iskorpit pilavının sulu 
pilavlar arasında ayrı bir yeri var. 

Bunların haricinde acı soğan salata-
sı da bu yöreye özgü unutulan bir 
lezzet. Acı soğan, yabani bir cins 
sümbül soğanı. Üç kez haşlandık-
tan sonra turşusu yapılıyor. 

Yöre özelliklerinden bir tanesi de 
kınalı pide, diğer adı ise yaprak 
pidesi. Asma yaprakları yufka gibi 
tavaya sıralanır, üzerine un, soğan, 
yoğurt, yumurta ve peynirli karışım 

dökülüyor. Karışımın üstü gene 
asma yaprakları ile kapatılıp pişiri-
liyor. Bir başka pide çeşidi de sütlü 
pide, tatlı yerine tüketiliyor yörede. 
Pide hamuru yapılıp açılıyor, üzeri-
ne süt şeker yumurta karışımı dö-
küp fırınlanıyor. Alaçatıya özgü ev 
mutfaklarında uygulanan lezzetleri 
daha da arttırmak mümkün. Ama 
onlar da başka bir kitap konusu 
olsun... 

ALAÇATl’NlN TİCARİ MUTFAKLARI 

Alaçatı, özellikle yaz aylarında, ge-
len ziyaretçi açısından büyük bir 
yoğunluk yaşar. Tüm işletmeler 
hazırlıklarını heyecanla tamamlar. 
Alaçatı’da faaliyet gösteren ticari 
mutfaklar da Alaçatı sakinleri gibi 
bu tempoya hazırdır artık. Her iş-
letme kendine has bir menü sunar 
misafirlerine. Yerel lezzetlerin ağır-
lıklı olduğu restoranların yanı sıra 
dünya mutfaklarından da seçkin 
örnekler tadabileceğiniz geniş bir 
yelpaze içinde yerlerini alırlar. Bizle-
re de bu lezzetleri keyifli sofralarda 
paylaşmak kalır... 

Gökçen Adar 
Yemek yazarı, araştırmacı 2017

Babushka (Paşalokumu) Enginarlı/ Artichoke (Avrasya)
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The nature, climate, and fertile soil have 
always made the Aegean special in all 
periods of history. It is natural that the-
se features have also been reflected in 
the cuisine. The main point which dif-
ferentiates the between the Aegean, Iz-
mir and Alagat, Culinary traditions from 
other culinary practices are the wealth 
of ingredients and the cultural, diversity 
of the region. 

The fertile soil, of the Aegean is ideal 
for the growth of many vegetables, 
fruit, grains, edible greens and herbs. 
Wheat, grapes, olives and figs... These 
four plants can be found and thrive 
together only in the Aegean. And espe-
cially important are the fresh seasonal 
greens which are always abundantly 
available in the markets. There are over 
one hundred types of foods, salads, 

appetizers, soups, and savoury pastries 
etc that feature these fresh greens. In 
addition, the Aegean is teeming with 
thyme, sage, basil, and bay leafwhich 
are actually healthy and remedial herbs. 
Even though animal husbandry has 
declined recently, the fact that it still 
continues in the area provides a subs-
tantial local saurce of meat. There is a 
special species of sheep called ”sakız 
koyunu” which is still raised here on the 
Çesme peninsula. Fowl is also produced 
locally and yields an important cont-
ribution to the food source. A cheese 
characteristic of the area, Kopanisti che-
ese is specially produced in Çesme and 
Karaburun. The diversity and abundan-
ce of the seafood is also very impressive. 
Since there are so many different types 
of various species, it is inevitable that 
there is such a multitude of different 
flavour combinations. 

From the past to the present, the Aege-
an has been a favored home for many 
different communities and civilizations. 
If we consider the people who have 
settled in Izmir in the last one hundred 
years, we can mention the local Turks, 
the Muslim Turks displaced during the 
exchange and who came from the Gre-
ek Islands and the Balkans, Jews, and 
Turks, Italians and Greeks who migra-
ted from different parts of Anatolia. 
Each community brought their own 
cultural traditions and they influenced 
one another. Thus a “richer than rich ” 
shared cuisine emerged from this cul-
tural harmonization. This was inevitably 
reflected in Alacati and impacted the 
culinary culture. 

Alaçatı Cuisine & Tastes
The Aegean is the cradle of civilization and both the sea and lands 

are blessed with history and bounty Izmir is the pearl of the Aegean 
and not only is it the only Turkish city on a list of ”The World’s Best 

Cites to Live In “, but it is also ranked in 6th place. Could it be a 
coincidence that the only place from Turkey on the New York Times 
Magaz’ne’s List of ”Places to See Before You Die” is lzmir’s Alacati... 
This is an indication that Izmir, Cesme, and Alacati head the lists of 

places that must be experienced and enjoyed. 

Mozeralla  (Arven)
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Alaçatı, with its narrow streets and 
adjoined homes made of thick stone 
walls, is a picturesque town which has 
been able to preserve its natural in-
tegrity and history. Part of Alacati used 
to be a swamp/and but a decree by the 
Sultan in the 18005 in which laborers 
were brought in from the neighboring 
Greek islands, the swamplands were 
diverted and dried out. The Greeks lo-
ved this ancient city known as AGRILIA 
and constructed their own homes and 
settled here. They named it ”ALASA-

TA”, in other words, ”a wild olive tree” 
and dedicated many a song to it. Ac-
tually, there are still many olive trees in 
the region which are over a thousand 
years old. The Greeks were also inte-
rested in vineyards and wine-making 
and even exported wine to France. In 
later years, the Greeks were displaced 
from the region due to the mandatory 
Turkish-Greek Exchange program and 
the Turks from the Balkans and Greek 
islands were brought over to settle in 
their homes. The newcomers uprooted 
the vineyards and the mastic trees and 
planted and cultivated what they were 
familiar withtobacco. In recent years, 
Alaçatı began to gain prominence in 
the 2000’s as the visitor portfolio incre-
ased rapidly and still continues today... 
The unique and charming small hotels, 
restaurants, nightlife venues, bars and 
cafés all contribute to mak’ng the place 
a sought after and popular destination 
for many people both national and in-
ternational.  What do visitors eat and 
drink when they are in Alaçatı? it would 
be wise to separate Alaçatı cuisine into 
home and commercial kitchens. 

THE HOME KITCHENS OF ALAÇATI 

Alaçatı home cooking is an extension of 
lzmir cuisine but is not as comprehen-

Avakado  (Fava)

Yemyeşil  (Kırmızı Ardıç)

Girit  (Kapri)



sive. Most of the meals served in the 
homes are made of readily and easily 
available ingredients. The residents of 
Alaçatı still make their own sour dough 
and sweet chick pea dough bread. As 
you meander around the town, here 
and there it is possible to come across 
remnants of old stone ovens. The Turks 
who settled in Alacati following the ex-
change contributed their own cooking 
traditions and this yielded in a new 
introduction of culinary applications. 
Some of these well known dishes are 
as follows: 

Meat stews: these meals are cooked in 
a lid-like, thick piece of curved metal 
with upwardly turned scalloped edges 
and a diameter of 80-100 centimeters, 
called a “kapama”. There is a ring in the 
middle through which you can pass a 
long iron rod and this enables one to 
lift the lid. Twigs, manure and scraps of 
wood are gathered to light a fire of bur-
ning flames under this pot. Once the 
pot is red hot, it is removed from the 
flames and a three-foot device is placed 
on the fire. The pot is then covered with 
the burning-hot lid. Then the ashes are 
topped upon the pot. This method al-
lows the food to cook very quickly and 
the result is always delicious. Although 

lighting a fire and heating up the lid are 
quite labor intensive and time consu-
ming, the end result is worth the troub-
le. This was ofcooking was common in 
many an Alaçatı home but unfortuna-
tely it is not practiced much today. 
There are also bouillabaisse-type pilaf 
dishes which are unique to Alaçatı, 
especially the scorpion fish meal. The 
hot onion salad -now forgotten- is also 
another unique dish. This is made from 
a kind of wild hyacinth bulb and is boi-
led thrice and then pickled. One of the 
foods characteristic of the region is kı-
nalı pide, also known as leaf flatbread. 
Vine leaves are layered into a frying pan 
and a mixture of flour, onions, yoghurt, 
eggs and cheese is poured on top. This 
is then covered with another layer of 
vine leaves and cooked. Another kind 
of flatbread is a milky flatbread con-
sumed as a dessert in the region. The 
dough is prepared and flattened out 
in the baking pan. A mixture of sugar, 
milk and eggs is poured into the pan 
and the dessert is baked. There are 
many more flavours and meals unique 
to Alaçatı but let’s save them for anot-
her book. 

THE COMMERCIAL KITCHENS OF  
ALAÇATI 

Alaçatı is generally brimming with a 
profusion of visitors in the summer 
months. The establishments excitedly 
and happily complete their preparati-
ons before the guests arrive. Just like 
the residents of Alacati. The commerci-
al kitchens are also ready for this pace. 
Each establishment offers its own speci-
alized menu. On some of these menus, 
in addition to a wide range of global 
dishes, you may enjoy local flavours as 
well. The only thing left for one and all 
to do is to sit back, indulge the senses 
and share these delicious flavours. 

Gokcen Adar Food writer, Researcher 
2017 

Deniz Mahsullu (Roka Bahçe)
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GERMİYAN VILLAGE 

GERMİYAN KÖYÜ 

There are three villages with administrative connection to the center of 
Alaçatı. Germiyan Village, which is one of them, is an old settlement 
area that has large agricultural lands. After Germiyanoğulları tribe beca-
me a part of the Ottoman Empire, some of them settled in Kütahya and 
Emet and some of them came to this region and founded this village. 
The glasses with various colors and dimensions that are put on the roofs 
of the houses, the architecture of which is a mixture of stone and wood, 
symbolize the richness of those who live in that house. Even if it is a 
nomadic village, it lived together with the Greek for many years before 
the population exchange and it has a culture on which the traces of the 
Greek are still apparent.

Alaçatı’nın merkez bucağına bağlı üç güzel köyden biri olan Germiyan 
Köyü, geniş tarım arazilerine sahip eski bir yerleşim yeri. Germiyanoğlul-
ları’nın Osmanlı’ya dahil olmasından sonra bir kolu Kütahya ve Emet’e 
yerleşirken, sonraları içlerinden bir kısmı yöreye gelerek bu köyü kurmuş. 
Mimarisi taş ve ahşap karışımı olan evlerin çatısına konan çeşitli renk ve 
boyutlardaki bardaklar, o hanede yaşayanların zenginliğini ifade ediyor. 
Bir yörük köyü olmasına rağmen mübadele öncesi yıllarda, Osmanlı dö-
neminde, Rumlarla iç içe yaşanmış burada... Bu dönemde etkileşeme 
giren kültürün izleri halen gözlemek mümkün.

Civar Keşifler / Surrounding Discoveries
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URLA 

URLA

In only half an hour, you can travel from Alaçatı to Urla. In this region 
that is known with its antique city in the harbor region, nature and 
history offer their beauties hand in hand. Limantepe Mound in Iskele 
Neighborhood, whose history extends back to 4000 B.C., is in Urla, too. 
Don’t leave before fully enjoying the fabulous view from the restaurants 
on the Güvendik Hill. The district that is the first olive oil production site 
known in history offers magical hours to its visitors with its historical 
and natural beauties. Among the villages that need to be visited, one 
can count Bademler Village - famous with its theater and greenhouses, 
Barbaros Village - favorite location of the tourists, and Özbek, Balıklıova 
and Gülbahçe villages on the shore.

Doğa ve tarih birlikteliğinin bir başka güzel temsilcisi Urla... Liman böl-
gesindeki antik kenti ile ünlü olan Urla’ya, Alaçatı’dan yarım saat için-
de ulaşmak mümkün. Bilinen tarihi M.Ö. 4000’lere kadar uzanan İskele 
Mahallesi’ndeki Limantepe Höyüğü, doğa ve tarihin iç içe geçmiş olduğu 
bu şirin yörede yer alıyor. Güvendik Tepesi’ndeki restoranlarda oturup, 
muhteşem manzarayı seyretmeden buradan ayrılmayın. Tarihte bilinen 
ilk zeytinyağı işçiliğinin mekanı olan ilçe, tarihi ve doğal güzellikleriyle 
ziyaretçilerine büyülü anlar yaşatıyor. Gezilmeye değer köyleri arasında, 
tiyatrosu ve seraları ile ünlü Bademler Köyü, turistlerin göz bebeği Barba-
ros Köyü, kıyıdaki Özbek ve Balıklıova ile Gülbahçe köyleri geliyor.

Ci
va

r K
eş

ifl
er

N
ei

gh
bo

rh
oo

d



92

ILDIRI 
Bilinen tarihi Tunç Çağı’na kadar uzandığı tespit edilen Ildırı, Çesme’nin 
20 km kuzey doğu ucunda yer alan, ismini verdiği körfeze bakan, turistik 
bir yerleşim yeri. Ildırı Köyu antik dönemde “Erythrai” olarak anılırmış. 
İsminin Yunanca’da “kırmızı anlamına gelen Erythros’tan türediği , kent 
toprağının kırmızı renginden dolayı da “Kızıl Kent” anlamında kullanıl-
dığı sanılıyor. Bir başka varsayıma göre ise kent, adını kurucusu Giritli 
Rhadamanthes’in oğlu Erythros’tan almış. Tarih boyunca birçok önemli 
uygarlığa ev sahipliği yapan Erythrai, M.Ö.1. yüzyılda depremler, savaş-
lar ve Romalı komutanların yağmaları yüzünden büyük yıkıma uğrar; 
16.yüzyıldan sonra da “Ilderen” ve “Ildırı” adlarıyla anılmaya başlanır. 
M.Ö. 3. yüzyıl sonlarında yapıldığı sanılan akrapolün kuzey yamaçların-
daki antik tiyatro, bölgede toprak altından çıkarılan ilk kalıntılar olarak 
göze çarparken, yapılan araştırmalar, yöredeki yerleşimin Tunç Çağ’ına 
kadar uzandığını ortaya koymakta.

Çesme’nin kuzeydeki Akdağlar’a açılan yerleşimi olan Ildırı’nın nüfusu, 
yaz aylarında 20 katına kadar çıkma potansiyeline sahip. Enginarı, balık-
ları, Çesme’den ayrılan dağlık yapısı ve doğal güzelliğiyle ünlü olan bu 
güzel beldenin en güzel dönemi ise, yaz aylarındaki insan kalabalığına 
nispet yaparcasına Mayıs ve Eylül ayları...
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ERYTHRAI 

Ildiri, given its name to the bay overlooking, is a touristic settlement 
and it is located 20 km north-east of Cesme. Ildiri Bay was known as 
“Erythrai” in the ancient time. It is assumed that the name derived from 
Greek word Erythros which means “red” and because of the redness of 
the soil in the area, it was used in the meaning of “Red City”. According 
to another story, the city took its name after the Erythros, the son of 
Rhadamanthes who was the Cretan founder of the city. Erythrai, which 
was ruined by the earthquakes in B.S 1st century, wars and the plun-
dering of the Roman commanders, was known as “Ilderen” and “Ildiri” 
after the 16th century. The first ruins excavated are the archaic theatre 
which was on the north shoulder of the hills of Acropolis that was belie-
ved to be built at the end of B.C 3rd century. Studies show that the first 
settlements in the area go back to the Bronze Age. At the same time, 
Ildiri is the gate of Cesme to the Akdaglar mountain range in the north. 
This beautiful settlement is famous for its artichokes, fish, mountainous 
structure and its natural beauty and its population goes up 20 times of 
its actual number in the summer time. The best time to go to this beau-
tiful district, which is visited by thousands of domestic and international 
tourists every year, is May and September in spite of the crowds.
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KARABURUN

KARABURUN

Within only 1-1.5 hours, you can travel from Alaçatı to Karaburun using 

the challenging crooked road. Fabulous summer houses and bays with 

spectacular views accompany you in this journey. Karaburun is in fact a 

small coastal town founded on rocks. The cleanest sea of Izmir region 

is here. The district that attracts attention with its underwater richness 

is also an attraction center for scuba diving and snorkeling. Various 

flowers adding color to spring, its fresh air and fabulous nature, all 

attract the attention of tourists. Those, who are interested in nature 

photography or trekking, visit Karaburun quite often.

Konumu itibari ile açık denize bakan, temiz havası ve doğal örtüsü ile 

doğa meraklıların ilgisini çeken, İzmir’in en küçük ilçesi Karaburun... Vi-

rajlı yolu sebebiyle ulaşımı zaman alsa da, Alaçatı’dan 1-1,5 saatte ulaşı-

labiliyor. Üstelik bu yolculukta size, güzel yazlıklar ve muhteşem manza-

ralı koylar eşlik ediyor. Kayalar üzerine kurulmuş olan Karaburun, aslında 

sahili küçük bir ilçe. Ancak İzmir çevresinin en temiz denizine sahip. Su 

altı zenginlikleri sebebiyle, tüplü ve tüpsüz dalış meraklılarının da cazibe 

merkezi. Bahar aylarında açan çeşit çeşit çiçekleri, temiz havası ve enfes 

doğası ile turistlerin beğenisini topluyor. Doğa fotoğrafçılığı yapanlar ve 

trekking ile ilgilenenler de Karaburun yöresini sıklıkla ziyaret ediyor.
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MORDOGAN 

MORDOĞAN 

The history of Mordoğan extends back to 4th century B.C. In the district 
that was named Mimas in the old days, it is possible to go swimming in 
Ardış, Kocakum and Ayıbalığı beaches. This place is a true paradise for 
amateur fishers! It is an important district with its historical structures, 
mosques and fountains. Ayşe Kadın Mosque in the Old Mordoğan villa-
ge is one of the most beautiful mosque examples that managed to stay 
still in its long journey from 15th century to the present. Among the cul-
tural heritages of the district; Narkissos Fountain, Ayşe Kadın Mosque, 
Greek houses, fountains and windmills attract attention.

Tarihi geçmişi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan Mordoğan, 70 çeşit mor 

çiçeği ile ünlü. Eski adı Mimas olan ilçe, Ardıç, Kocakum ve Ayıbalığı plaj-

larından masmavi sulara açılıyor. Amatör balıkçılar için burası bulunmaz 

bir cevher. Eski eserleri, hala yaşayan cami ve çeşmeleriyle tarihi açıdan 

önemli bir konuma sahip. Eski Mordoğan köyündeki 15. yüzyıldan kalma 

Ayşe Kadın Camii, günümüzde hala ayakta kalmayı başaran en güzel 

cami örneklerinden biri. Beldenin geçmişten gelen mirasları arasında ef-

sanesiyle ünlü Narkisos Pınarı, Ayşe Kadın Camii, Rum köyleri, çeşmeleri 

ve yel değirmenleri dikkat çekiyor.
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SEFERIHISAR

SEFERİHİSAR 

Seferihisar that you can reach only within 45 minutes from Alaçatı is 
the first member of Citta Slow in Turkey. It is known that the oldest 
settlement Teos was found by Cretans running from Achaeans in 1000 
B.C. Güdük Minare Mosque, Hıdırlık Mosque, Turabiye Mosque and Ulu 
Mosque are among the structures you may want to visit in Seferihisar. 
Seferihisar Turkish Bath, Güneşlikent Tumulus, Teos Antique City, Le-
bedos Antique City, Karaköse Ruins are the other interesting historical 
places of the district. Relaxing at the fish restaurants on the shore after 
visiting all of these fabulous historical places is a pleasant option. In 
Seferihisar olive and grape are the main sources of income

“Yavaş Şehir (Citta Slow)” hareketinin Türkiye’deki ilk üyesi olan Seferihi-

sar’a Alaçatı’dan 45 dakikada ulaşmak mümkün. En eski yerleşim yeri Te-

os’un, M.Ö. 1000 yıllarında Akalar’dan kaçan Giritliler tarafından kurul-

duğu biliniyor. Güdük Minare Cami, Hıdırlık Cami, Turabiye Cami ve Ulu 

Cami, gezebilecek yapılardan bazıları. Seferihisar Hamamı, Güneşlikent 

Tümülüsü, Teos Antik Kenti, Lebedos Antik Kenti ve Karaköse Harabeleri 

ise, önemi yüksek diğer tarihi yerler. Keşif gezisinin ardından kıyı- daki 

balık lokantalarında soluklanmak ise oldukça keyifli bir seçenek. Zeytin ve 

üzüm “Yavaş Şehir “ Seferihisar’ın temel geçim kaynakları.
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EPHESUS

EFES

Ephesus, which is founded on a land of 8 kilometers with a history ex-
tending back to Neolithic period (6000 B.C.), is only 1.5-2 hours away 
from Alaçatı. It is an invaluable town which welcomes scores of people 
from all over the world. In Ephesus that was the most glorious theater 
of the antique age, you can witness the glory of the marble road exten-
ding towards the theater and the impressive Celcius Library. And House 
of the Virgin Mary on this road is a holly church for Christians since it is 
believed that Mary, the mother of Jesus, spent her last years in here with 
St. John. You can go to this house using the upper door of the Ephesus 
Antique City. And one of the other most interesting places that can be 
visited in Ephesus is Esbab-ı Keyf, in other words Cave of Seven Sleepers.

Tüm dünyadan ziyaretçilerin akın ettiği paha biçilmez bir kültür mirası 
Efes... Kuruluşu Cilalı Taş Devri’ne (M.Ö. 6000) kadar uzanan ünlü antik 
kent, Alaçatı’ya 1,5-2 saat mesafede yer alıyor. Antik çağda dünyanın 
en büyük tiyatrosuna sahip olan Efes, 8 km’lik alana yayılan toprakların-
da pek çok değerli esere sahip. Özellikle Hıristiyanlar için büyük önem 
taşıyan Meryem Ana Evi en başta sayılabilecekler arasında... Hz. İsa’nın 
annesi Meryem’in, St. Jean (Yuhanna) ile birlikte son yıllarını geçirdiğine 
inanılan bu ev, Hıristiyanlar için hac yeri kabul edilen bir kilise. Yapıya, 
Antik Kent’in üst kapısından geçerek ulaşılıyor. Efes’te ziyaret edilebi-
lecek en ilginç yerlerden bir diğeri de hiç kuşkusuz “Esbab-ı Keyf” yani 
“Yedi Uyuyanlar Mağarası”. Ayrıca antik tiyatroya uzanan mermer yol 
ve etkileyici Celcius Kütüphanesi de görülmesi gereken yerler arasında.
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SARDES RUINS 

SARDES HARABELERİ 

Sardis (Sart) situated in Salihli, Manisa is a 2 hours ride from Salih-
li route. These ruins are found on a rocky area within the Hermus 
(Gediz) valley and at the northern foot of Mount Tmolus (Bozdağ). 
Sardis that was the center of Lydia Kingdom was also an important 
settlement in Roman and Byzantine periods. Even the remainders of 
this settlement manage to fascinate people. And while you are in 
Sardis, don’t forget to visit the old Turkish houses in Kula!

Tarihe damga vurmuş en önemli uygarlıklardan olan Lidya’nın baş-

kenti Sardes, Roma ve Bizans döneminde de önemli bir yerleşim yeri 

olarak kabul edilmiş. Günümüzde Manisa Salihli sınırları içerisinde yer 

alan ünlü Sardes (Sard) Harabeleri’ne, Salihli yolundan 2 saatte ulaşı-

lıyor. Harabeler, Hermos (Gediz) vadisi içinde, Tmoloslar (Bozdağ)’ın 

kuzey etekleri üzerindeki kayalıkta kurulmuş. Bugüne kadar ayakta 

kalan kısımları bile insanı adeta büyülüyor. Sardes’e kadar gelmişken 

Kula’daki eski Türk evlerini de ziyaret etmeyi ihmal etmemek gerekir.Ci
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NAZARKÖY (OLD KURUDERE) 

NAZAR KÖY (ESKİ KURUDERE) 

In only 1-1.5 hours, you can travel from Alaçatı to Nazarköy, which 
is famous with its amulet within the boundaries of Kemalpaşa, Izmir. 
Nazarköy which is founded in 1870s is located at the exit of Kurude-
re Canyon among fruit gardens, vineyards and olive groves. Kurudere 
Canyon is defined as one of the most beautiful natural sites that can 
be seen in Izmir and its surrounding. Majority of the villagers are enga-
ged in gardening, farming and beekeeping. But you can still see amulet 
workshops. It is possible to visit these workshops throughout the year. 
And while you’re in Nazarköy, don’t forget to visit Kurudere Canyon 
that fascinates with the water flowing from the top of Nil Mountain.

İzmir Kemalpaşa sınırları içinde 1870’li yıllarda Yörükler tarafından ku-
rulmuş olan, nazar boncuklarıyla ünlü bir köy burası... Meyve bahçeleri, 
üzüm bağları ve zeytinlikler içindeki Kurudere Kanyonu’nun çıkışına ko-
numlanmış olan bu şirin köye, Alaçatı’dan 1-1,5 saatte ulaşmak müm-
kün. Kurudere Kanyonu İzmir ve yöresinde görülebilecek en güzel doğal 
alanlardan birisi olarak kabul ediliyor. Köy halkının çoğunluğu bahçelik, 
tarım ve arıcılık ile uğraşırken, hala nazar boncuğu üretimi yapan ocak-
lara da rastlayabiliyorsunuz. Üstelik bu otantik ocakları yaz-kış ziyaret 
etmek mümkün. Nazarköy’e gitmişken Nil dağının zirvesinden gelen su-
ların coşturduğu Kurudere Kanyonu’nu da görmeyi ihmal etmeyin.
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 BARBAROS KÖYÜ

Son dönemde özellikle ‘Oyuk(Korkuluk) Festivali’ ile adından söz etti-
ren Barbaros Köyü, gelişirken özünü koruyan nadir köylerden. Zaman-
la turizmin tarıma tercih edilmesinin aksine, tarımı öne çıkarmak için 
başlattıkları Oyuk(Korkuluk) Festivali sonrasında da bazı korkuluklar 
sizi köy girişinden başlayarak belirli aralıklarla selamlıyor. 

Köy girişindeki Emek, Kültür ve Sanat Evi mutlaka ziyaret edilmesi 
gerekenlerden. Kurucusu Batuhan Bozkurt ile tanışıp, dünya çapında 
duyulmuş ‘taş mozaik’ resim tekniğini, tabloların hikayelerini, felsefe-
lerini dinlemeden dönmeyin.

Barbaros Köyü’ne özgü şeylerden biri de ‘Çat Kapı Evleri’. Kapılarında 
bu ibareyi gördüğünüz evlerin kapısını çalarak, ufak bir ücret karşılı-
ğında yöreye özgü lezzetleri tadabiliyorsunuz.

Katmer en meşhur lezzeti. Patlıcan balığı da Barbaros ile özdeşleşen 
lezzetler arasında ön sıralarda yer alıyor. Nisan ayında köye özgü Ka-
rabaşotu (Fransız lavantası) reçelini, kış aylarında ise yerel otlarla odun 
ateşinde ya da köy fırınında pişen çalkamayı tatmalısınız.
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BARBAROS VILLAGE

Barbaros Village which is known for the ‘Scarecrow Festival’ in the 
last period, is one of the rare villages that preserved its essence while 
growing. Some of the scarecrows are welcoming you starting from 
the village enterance even after the Scarecrow Festival which they 
have started to highlight agriculture in contrast to it being replaced 
by tourism in time.

The ‘Labor, Culture and Art House’ in the enterance of the village 
must be visited. Do not leave without meeting Batuhan Bozkurt, the 
owner, listening to his worldwide known ‘stone mosaic’ art technic, 
the stories and philosophy of his art pieces. 

One of the specific things of Barbaros Village is ‘Slap Bang Houses’. 
When you see this sign (Çat Kapı Evi) on the door, you can knock on 
and taste the local dishes for a nominal fee.

Katmer(flaky pastery) is the most famous taste. Patlıcan balığı(Eggp-
lant fish) is also on the front seats of the Barbaros tastes. In April you 
should try the village’s special Karabaşotu‘(French lavender) jam and 
in winter ‘Çalkama’ a pastry with local herbs cooked on wood fire or 
in village oven.
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ÖZBEK KÖYÜ
Rumların ve Türklerin bir dönem birlikte yaşadığı bu köyde hala o döne-
me ait kalıntılara rastlamak mümkün. 1950 yılında yanan Urla Hükümet 
Konağı ile tüm arşiv yok olmuş olsa da tarihinin 1000’li yıllara dayandığı-
nı eski iki köprü, çeşme ve hamam kalıntıları kanıtlıyor.

Akkum sahili köyün göz bebeği. Turkuaz bir deniz ve pırıl pırıl kum.
Pazarı, balık mezatı, yakınlarındaki Torasan, Maksut ve Eğri Liman bölge-
leri görülmesi gereken yerlerden. 

Son dönemde adını iyice duyuran sahildeki restoranlarda başka bölge-
lerde bulamayacağınız deniz mahsülleri ve mezeleri deneyimlemenizi 
tavsiye ederiz.

Meraklıları, Eylül Ekim gibi ilk yağan yağmurun ardından köy halkının 
tükettiği salyangozu da tadabilir.

ÖZBEK VILLAGE
In this village, you have the possibility to see ruins from the period that 
Greek and Turkish people wete living together. Even though the archive 
was destroyed when Urla Government Office burnt down; the two old 
bridges, fountain and turkish bath are the proofs for the history going 
back till years around 1000.

Akkum shore is the apple of the village’s eye. Turquoise sea and glitte-
ring sand.

Market, fish auction, Torasan, Maksut and Eğri Liman areas which are 
close should be seen.

We suggest you to try the sea food and mezes that you can’t find in 
other places than the restaurants at the seashore which became famous 
in the latest period.

The ones who are interested in snails can try it after the first rain around 
September or October which is consumed also by the locals.
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OLD DOĞANBEY 

ESKİ DOĞANBEY 

In only 2 hours, you can travel from Alaçatı to Old Doğanbey villa-
ge that Turkish people migrating from Thessaloniki settled after the 
population exchange agreement signed between Greece and Turkey 
in 1923. The village, whose old name was Domatia since it was the 
home of Greeks until 1924, reflects the features of both Greek and 
Aegean architecture. Those, who settled in this village, renovate the 
old houses in line with their original forms. Doğanbey village offers its 
visitors a visual feast with its narrow stone roads, gardens surrounded 
with high stone walls, colorful flowers, and unique wood and stone 
works. Even though there is not a lot of place for dining in the village, 
the fish restaurant on the beach still waits for you to taste the delici-
ous sea foods

Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında imzalanan mübadele 
anlaşmasının ardından Selanik göçmeni Türklerin yerleştiği köy, Eski 
Doğanbey Köyü... Alaçatı’ya 2 saat uzaklıkta bulunuyor. Eski adı Do-
matia olan ve 1924 yılına kadar Rumların yaşam sürdüğü köy, Rum 
ve Ege mimarisi özelliklerine sahip. Buraya yerleşenler, harap haldeki 
evleri aslına uygun restore ettiriyor. Doğanbey Köyü, dar taş sokakları, 
yüksek taş duvarlı bahçeleri, çeşit çeşit çiçekleri, eşine az rastlanan 
ahşap ve taş işçilikleri ile ziyaretçilerine görsel bir ziyafet sunuyor. Köy 
içinde yemek yemek için özel bir yer olmasa da deniz kenarındaki balık 
lokantasında, nefis su ürünlerinin tadına bakabilirsiniz.



Plajlar - Sörf
Beaches - Surf

First class kiralayın, ekonomik ödeyin!
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Devamlı esen rüzgarı ve sakin deniziyle dikkat çeken Çark Plajı, dünyanın 
rüzgar sörfü yapmaya en elverişli yerlerinden biri olarak biliniyor. Son 15 
yıldır sörfçülerin uğrak yeri konumunda... Özellikle Nisan-Kasım aylarında 
çok yoğun ilgi görüyor. Sahilden 700 metreye kadar mesafede olan de-
rinliği ve bir metreyi geçmeyen kumdan sahili, yüzme bilmeyenlerin dahi 
rüzgar sörfü öğrenmesine yardımcı oluyor. Üstelik plajdaki tesislerde her 
türlü sörf malzemesi ve ders alma imkanı da mevcut. Tertemiz deniziyle 
hayran bırakan Alaçatı Çark Plajı,Türkiye’nin Mavi Bayrak ödüllü plajları 
arasında yer alıyor.

Alaçatı Çark Plajı 

Alaçatı Çark Beach 
It is known as one of the most suitable places for wind surfing in the 
world with its continuously blowing wind and tranquil sea. For nearly 
15 years, it has been frequently visited by surfers. It is much frequented 
especially from April to November. The sea is not deeper than one meter 
even in a distance of 700 square meters from the sandy sea shore, which 
helps even the ones who cannot swim to learn wind surfing. There are 
all kinds of surfing equipment in the facilities on the beach, where you 
can also take lessons. Alaçatı Çark Beach, one of the Blue Flag Awarded 
beaches of Turkey, is famous for its very pure waters.
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Piyade Koyu ve Plajı

Ilıca Plajı 

Piyade Bay and Beach

Ilıca Beach

Alaçatı’nın güney sınırında yer 
alan Piyade Koyu, rüzgar alma-
yan konumu ve pırıl pırıl kum-
larıyla meşhur bir plaja sahip. 
Gündüz su sporlarının yapıldığı 
hareketli bir beach club, gece ise 
kulüp olarak hizmet veren me-
kanda yaz sezonu boyunca po-
püler sanatçılar sahne alıyor.

İki kilometre uzunluğundaki geniş, 
beyaz kumlu sahili ve denizin içinde 
kaynayan sıcak termal suları ile Ilıca 
ve yöredeki diğer plajlar, büyük bi-
rer termal havuz kimliğinde adeta... 
Bölgenin önemini artıran en önemli 
özelliği de termal olanakları zaten. 
Denizin açıklara doğru uzanan yak-
laşık yüz metrelik şeridi, insan bo-
yunu geçmiyor. Sularının ultraviyole 
ışınları ile etkileşiminin ise insan sağ-
lığına faydalı olduğu söyleniyor.

Piyade Bay, located on the southern border of Alaçatı, has a beach that 
closed to winds and famous with its shiny sand… The venue is a beach club 
with water sports in the day time and a night club at night and popular 
singers take stage here during the summer season.

Ilıca, with its two kilometer long large beach with white sand and hot ther-
mal water that boils in the sea and the other beaches in the region turned 
into large thermal pools. The most important characteristic of this beach 
that increases its importance is its thermal facilities. In nearly one hundred 
meters of the shoreline of the sea, the depth of the sea is not more than 
average height of a person. It is said that the ultraviolet rays of its waters 
have positive effects on the human health.
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Ayayorgi Koyu

Paşa Limanı Plajı 

Ayayorgi Beach

Paşa Port Beach 

Çeşme merkezine bir kilometre mesafede bulunan muhteşem bir koy 
Ayayorgi. Ünü bütün ülkeye yayılan beach club’ları, gündüzleri plaj ak-
şamları ise gece kulübü olarak hizmet veriyor. Paparazzi, Granada ve 
Sole-Mare, Marrakech, Babylon, Pi Cafe, koyun en dikkat çeken mekan-
larından. Hemen hepsinde kaliteli servis ve ilgiyle karşılaşıyorsunuz.

Güzel olmasına rağmen keşfedilmemiş bir yer Paşa Limanı Plajı... Tertemiz ve 
dalgasız olan denizinin ısısı da oldukça ideal! Aqua Beach Club ise, plajdaki 
ziyaret edilebilecek yegane mekan konumunda.

On this spectacular bay within one 
kilometer distance from the center of 
Çeşme, the beach clubs give service as 
beach in the day time and night club 
at nights. Paparazzi, Granada and So-
le-Mare, Marrakech, Babylon, Pi Cafe 
are the attention grabbing venues of 
the bay. You are hosted with a good 
service and care in nearly all of them.

Paşa Port Beach is a placethat has not beendiscovered yet despite its beauty. 
The sea is very pureand calm and its temperature is ideal. AquaBeach Club is 
the onlyfacility on the beach thatone can go.
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Çiftlikköy - Pırlanta Plajı 

Altınkum Plajı  

Çiftlikköy - Pırlanta Beach

Çiftlikköy’de yer alan Pırlanta Plajı; kesintisiz, kuvvetli, sabit esen rüzgarı 
ve dalgalarıyla Çeşme’yi adeta sörf başkenti haline getirmiş durumda. İsmi 
pırlanta gibi parlayan kumundan geliyor. 250 metre boyunca sığ olan de-
nizi ile dünyanın dört bir yanından sörfçüleri çeken bölge, extreme sporlar 
arasında yer alan uçurtma sörfü için paha biçilemez bir öneme sahip.

The beach that is located in Çiftlikköy 
turns Çeşme into capital of surfing 
with its strong, continuous and ste-
ady wind and waves. It is named af-
ter its sand that shines like diamond. 
As the sea is shallow in 250 meters 
from the coast, the region attracts 
surfers from all around the world and 
it is considered as a true heaven for 
kitesurfing, one of extreme sports.

Çeşme merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Altınkum Plajı, dünyanın en ünlü 
tropikal adalarını bile kıskandıracak güzellikte, enfes bir denize sahip. Güzel 
ama oldukça soğuk olan suyu, Ağustos-Kasım arasında normal ısısına ka-
vuşuyor. Birden çok beach club ve kafeye sahip olan plajda her cebe uygun 
alternatif mevcut.

Altınkum Beach
This beach is 10 kilometers far from the center of Çeşme and it has great 
waters that will make even the most famous tropical islands jealous. Its wa-
ter is beautiful but very cold and it reaches the normal temperature in the 
months of August, September, October and November. The beach has more 
than one beach club and cafes and it has alternatives that are suitable for 
all budgets.
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Yıl boyunca sürekli esen rüzgarı ile dünyanın sayılı rüzgar sörfü cennetlerin-
den birisi Alaçatı. Koyun sığ suları ve korunaklı oluşu sebebi ile sörfe başla-
mak için de ideal bir lokasyon. Alaçatı Marina’dan hemen sonra sahilde yer 
alan sörf okulları, hem sörf eğitimi veriyor, hem de sörf bilenlere sörf ve sörf 
elbisesi kiralıyor. İyi sörfçüler ise sörf ekipmanlarını yıl boyu buradaki depo-
larda saklayabiliyor. Eğer siz sörf yapmıyor ancak çocuğunuz ya da eşiniz 
yapıyor ise sörf okullarının önündeki plajda güneşlenme alanları ve de harika 
kafeler mevcut. Denize girmek için ise az ilerideki Çark plajına yürüyebili-
yorsunuz. Kite Sörf yapmak isteyenler ise kulüplerde ekiple buluşup koyun 
karşısında en sağdaki kite alanına transfer ediliyor ve hem ders alabiliyor hem 
de pratik yapabiliyor. 

Rüzgar Sörfü ve Kite Sörf

Windsurf and Kite Surf
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Alaçatı is one of the special windsurf paradises in the world with its wind through 
the year. An ideal location to start windsurfing due to shallow water of the bay 
and being sheltered. The windsurfing schools right after the marina both provide 
training and rent windsurf, windsurfing clothes to the ones who know windsur-
fing. Windsurfers can keep their windsurfing equipments in the storages here 
throughout the year. If you are not windsurfing and your child or your husband/
wife is windsurfing; there are areas at the beach infront of the schools to sunbath  
and wonderful cafes. You may walk to the Çark beach to swim which is close by. 
The ones who want to kitesurf meet with the team at the clubs, get transfered to 
the kite area across the bay (rightmost). They can both take lessons and practise. 



Üyesidir.



Üyesidir.





Oteller
Hotels

First class kiralayın, ekonomik ödeyin!
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Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2,7 km
Ilıca Plajı / Ilıca Beach 3 km

casalunaotel

Casa Luna
Butik Otel 

Cumhuriyet Cad No:53
Alaçatı-Çeşme/İzmir
+90 (536) 860 62 61 
+90 (232) 716 83 03
www.casalunahotelalacati.com
 info@casalunahotelalacati.com

Ay Işığına Davet 

İşletmeci/Manager: Yasemin Karakaş
Oda/Room: 11 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 
* Atıştırmalıklar ve alkollü alkolsüz içecek 
çeşitleri mevcuttur/ Snacks and alcoholic soft 
drinks available

 Tarihi taş evleri, yürüyüşe doyulmaz şirin 
sokakları, rüzgar sörfüne elverişli plajları ile 
herkesi kendine hayran bırakan Alaçatı’da 
Casa Luna Hotel’e davetlisiniz. Misafirlerimizi 
doğa ile iç içe, huzur verici ortamda 
ağırlıyoruz. Tesisimizin konforlu, aydınlık 
tasarlanmış odalarında en mutlu ve huzurlu 
günlerinizi yaşatmak en büyük hedefimiz.

Casa Luna’da misafirlerimize sabahları taze 
besinlerle hazırlanan serpme yöresel köy 
kahvaltısı sunuyoruz.

Yaz aylarında keyifli bir tatil sunduğumuz 
gibi kış döneminde de huzur arayışınıza en 
güzel karşılık Casa Luna Butik Hotel.Kış 
boyunca da açık bulunan tesisimizde özel 
kalorifer ısıtma sistemi mevcuttur. Ayrıca 
misafirlerimizin en çok sevdiği köşemiz 
şömine karşısında kendi evinizde gibi keyif 
süreceksiniz. Cumartesi günleri kurulan 
geleneksel Alaçatı pazarında köylülerinin 
ürünlerini sattığı bölgede yer almaktadır.

Invitation to Moonlight

Üyesidir.
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 Wireless- Havuz - Bahçe - Kış Bahçesi - +12 yaş üstü çocuk
Wireless - Pool - Garden - Winter Garden - +12 years old children

 You are invited to the Casa Luna Hotel 
in Alaçatı, where historical stone houses, 
charming streets unfit for hiking, beaches 
suitable for windsurfing, and all of them 
are impressive. We welcome our guests in 
peaceful surroundings with nature. Our most 
important goal is to keep your happiest and 
peaceful days in our comfortable, brightly 
designed rooms.
At Casa Luna, we offer our guests a 
breakfast spread of local regional breakfast 
prepared with fresh foods in the morning.
As we have a pleasant holiday in the 
summer months, the best place to look for 
peace in winter is Casa Luna Butik Hotel. 
There is a special heating system in our 
facility which is open during winter. You will 
also enjoy your own home in front of the 
wood-burning fireplace our guests love the 
most. It is located in the area where the 
villagers sell their products on the traditional 
Alaçatı market, which was established on 
Saturdays.
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Üyesidir.



For those who want to live Alaçatı 

Alaçatı’yı yaşamak isteyenlere
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Üyesidir.
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Üyesidir.
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Köy Merkezi / In the Village Center

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km

otel1881
otel1881

Wireless - Avlu - Çatı Teras - Klima
Wireless - Courtyard - Roof terrace - Air conditioning

Keyifli bir tatilin kapılarını aralayın

İşletmeci/Manager: Serkan Gül  - Alp Özşavlı
Oda/Room: 7 Oda/Rooms 
(Otelimizde yer yatakları, Alaçatı’ya özgü cibinlikli 
yatak ve sallanan yatak gibi farklı seçenekte odalar / 
Floor bed - Canopy bed - Rocking bed rooms)
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

1881 Concept Otel

Spread the doors of a pleasant holiday

Üyesidir.
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Wireless - Bahçe - Havuz - TV - Çocuklu aile - Klima
Wireless - Garden - Pool - TV - Family with children children - Air conditioning

Alaçatı Mah. 12073. Sk. No.: 2 
Çeşme / İzmir
+90 (530) 895 69 48
+90 (232) 716 07 03
www.alacaathotel.com
info@alacaathotel.com

Lavanta Kokulu Odalar 

Köy Merkezi /Village Center 12 dk

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2 km

İşletmeci/Manager: Mustafa Eken
Oda/Room: 12 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons:12 ay / months 
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Lavender fragrant rooms

Üyesidir.



Üyesidir.
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Alacatı Marına Palace
alacatimarinapalace

Wireless-Bahçe-Havuz-TV- Çocuklu aile - Klima 
Wireless - Garden - Pool - TV - Family with children children - Air conditioning

Alaçatı Mah.18000. Sk. No:39               
Liman mevkii Çeşme/İzmir
+90 (530) 441 90 24
+90 (232) 716 07 40
www.alacatimarina.com
info@alacatimarina.com

Anlaşmalı Beach Kulüplerinde Ücretsiz Giriş

Köy Merkezi /Village Center 3 km

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 200 m

İşletmeci/Manager: Hüseyin Çetin
Oda/Room:  6 standart/standard, 
3 delüks/ deluxe, 2 aile/family, 1 king suit 
Sezon/Seasons: 12 ay / months 
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

Üyesidir.

Alaçatı Marina 
Palace

Free access to agreed beach clubs

Evcil hayvan dostu otel
Pet friendly hotel
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@alanurotelalacati
alacati.alanurotel

Wireless- Avlu-TV-Klima-Emanet Kasası-24 Saat sıcak su
Wireless - Courtyard - TV -  Air conditioning - Safe deposit box - 24 hours hot water

Alaçatı Alanur 
Otel

Alaçatı Mah. 13048 Sk. No:13 
Alaçatı- Çeşme / İZMİR
+90 (533) 621 42 51
+90 (232) 716 61 23
www.alacatialanurotel.com
info@alacatialanurotel.com

Adeta Eviniz...

Üyesidir.

 Like your home...

Köy Merkezi /Village Center 200 metre

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km

İşletmeci/Manager: Nur ÇAĞLARIRMAK
Oda/Room: 13 Oda / Rooms 
8 standart, 1 çatı odası, 2 deluxe, 1 junior suit 
ve 1 king suit / 8 standard, 1 loft room, 2 deluxe, 
1 junior suite and 1 king suite
Sezon/Seasons: Nisan-Ekim / April-October
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 
15 Haziran- 15 Eylül tarihleri arasında  
 kurabiyeli 5 çayı/ Between 15 June and 15 
September, cooked five tea
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Köy Merkezi /Village Center 10 dk

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 dk

alacatiportladera
alacatiportladera

Alaçatı 
Port Ladera

Alaçatı Mahallesi 18018 Sokak No : 13 
Alaçatı Port Mevkii Çeşme/İzmir
+90 (533) 703 70 61
+90 (232) 716 9560
www.portladera.com
portladera@portladera.com

Alaçatı Port’ta Eşsiz Bir Konum...

Otel Müdürü /Hotel Manager: Yelda Varhan Develi
Oda/Room: * 2 deluxe queen (cumbalı/oriel) 
* çift kişilik oda/double room (32m2), 
* 2 deluxe çift kişilik oda / double room (24m2), 
* 10 standart çift kişilik oda/ 
standard double room (20m2)  
* 4 bahçe manzaralı iki/üç kişilik oda / 
Garden view double room (23m2) 
Toplam / total 18 oda/room
Sezon/Seasons: Nisan -Ekim /April -October
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 
Öğlen ve akşam/noon and evening 
Alacarte menü / Alacarte menu

 

 Yepyeni otelimiz, Alaçatı’nın dünyaca ünlü 
rüzgar sörfü merkezine sadece 3 dakika, Alaçatı 
Marina’ya 2 dakika, Alaçatı merkeze ise 10 
dakika mesafede, ayın doğuşunu odanızdan 
seyredebileceğiniz eşsiz bir konumdadır…
Port LaDera Alaçatı bizler için sadece sizleri 
tatilinizde ağırlayacağımız otel değil, sizleri 
bugüne kadar bildiğiniz veya gözlemlediğinizden 
daha farklı ve samimi bir Alaçatı’da, şık, en ince 
ayrıntısına kadar özenle hazırlanmış bir ortamda, 
rahat ettirerek Alaçatı yaşamının en gözde yerinde 
konuk edebileceğimiz bir ortam.
Tasarımında, en ince noktasına kadar son derece 
önem verdiğimiz, geliş amacınız eğlence, huzurlu 
bir tatil veya iş bile olsa kendinizi özel hissetmeniz 
için her ayrıntıya aynı özel ilgi ile yaklaştığımız Port 
LaDera Alaçatı, havuzundan terasına, barından 
toplantı salonuna kadar yaz sezonu boyunca 
hizmetinizde olacaktır.

A Unique Location in Alacati Port…

Üyesidir.
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Wireless - Bahçe - Avlu - Havuz - Yetişkin otelidir - TV - Klima
Wireless - Garden - Courtyard - Pool- Otel adult only - TV - Air conditioning

 Our brand new hotel is located only            
3 minutes away from the world famous 
Alaçatı windsurf center, 2 minutes from the 
Alaçatı Marina and only 10 minutes away 
from the Alaçatı town center. It is situated on 
remarkable hill side where you can watch 
the moon rise over the bay from your room 
window…
To us, Port LaDera Alaçatı is not only a new 
hotel where we hope to accommodate you on 
your visit, it is a place where we hope you will 
find a more diverse and intimate Alaçatı in a 
chic, carefully sculpted environment designed 
for your every comfort.
With every detail carefully planned to make 
your stay with us special, Port LaDera Alaçatı, 
will be open for service all summer, whether 
your visit is for a fun holiday, a relaxing long 
weekend or even business. We invite you to 
make the most of all our hotel’s features from 
its beach pool to its terrace, bar and even 
meeting room.
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Alakapiotel
alakapiotel

Alakapı Butik 
Otel

Alaçatı mah. 13033 sok. No:22/1
Alaçatı-Çeşme/İzmir
+90 (533) 142 00 86
+90 (232) 716 06 90
www.alakapiotel.com
info@alakapiotel.com

Alaçatı’nın eşsiz atmosferinde arzu ettiğiniz 
her şey, arzu ettiğiniz yerde 

İşletmeci/Manager: Deniz Talda
Oda/Room: Yerden ısıtmalı 10 oda, 
bunun yanı sıra 1 adet konağımız ve 1 adet 
de villamız da günlük/haftalık olarak hizmet 
vermektedir. 
10 rooms with heating from the ground, 
1 mansion & One of our villas also serves 
daily / weekly.
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

 

   İddalıyız, Alakapı’da kendinizi evinizde 
hissedeceksiniz. Otelimiz, Alaçatı’nın cumbalı oda 
ve taş bina geleneğinin bir devamı olup modernize 
edilmiş halidir. Odalarımız son derece modern 
ve şık döşenmiş, mobilyalar doğal ve el yapımı 
masif malzemedir. Bahçemiz ise alışılagelmiş 
butik otel bahçelerinden çok farklıdır. Çılgın bir 
botaniğin içerisinde her köşede ayrı bir hikaye 
barındırıyor. Bahçemiz, Nilüfer, begonvil, ortanca 
ve yaseminlerle dolup taşıyor. Ortamdaki koku 
başınızı döndürecek. 

Everything you desire in the unique 
atmosphere of Alaçatı, at the place you desire

Üyesidir.
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Wifi - Havuz - Sauna - Bahçe - Bar restaurant - +12 yaş Çocuk
Wifi - Pool - Sauna - Garden - Bar Restaurant - Child +12 years

 We will impose, you will feel at home 
in Alakapi. Our hotel is a continuation of 
Alacati’s tradition of stone-built rooms 
and rooms and is a modernized version. 
Our rooms are extremely modern and 
elegantly furnished, furnitures are 
natural and handmade solid materials. 
Our garden is very different from the 
usual boutique hotel gardens. Inside                                  
a crazy botanical there is a separate 
story in every corner. Our garden 
is filled with lotus, bougainvillea, 
median and jasmine. The odor in the 
environment will turn your head.

Köy Merkezi /Village Center 200 m

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km
Ilıca Plajı/ Ilıca Beach 2 km
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Köy Merkezi /Village Center 300 m

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km

alavyahotel
alavyahotel

Alavya Hotel

13005 Sok.Yeni Mecidiye Mah. No:6
Alaçatı - Çeşme / İzmir
+90 (232) 716 66 32
www.alavya.com.tr
info@alavya.com.tr

Anıların gerçekleştiği bir rüya 

İşletmeci/Manager: Meriç Gümüşçap
Oda/Room: 25 Oda/Rooms
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

Üyesidir.

 

 ALAVYA, mutluluğun ve hareketin kalbindeki Alaçatı 
beldesinin ana caddesinde konumlanmış, geniş bir 
avlunun etrafında geçmişi boyunca bir dolu anıya ev 
sahipliği yapmış, sakız, dut, zeytin, hünnap ağaçlarının 
arasına serpiştirilmiş çok özel altı taş evde yer alan                                                                                         
25 farklı odasıyla, her detayı sevgi ve özenle düşünülmüş, 
eşsiz deneyimlerin başladığı bir yer. 
ALAVYA’da güne erkenden yoga ile başlayabilir, bisikletle 
Alaçatı’nın tarihi sokaklarını gezebilir, dünyanın en eğlenceli 
rüzgarı ile buluşup sörf yapabilir ya da ALAVYA’dan hiç 
çıkmadan, günü ve geceyi her biri birbirinden farklı sanat 
eserleriyle donatılmış bu sihirli mekanda geçirebilirsiniz. 
Zarafet ve konforu bir arada sunan ve çağdaş stilini yerel 
ögelerle buluşturan mimari dokusunda, kimi üstü açık 
özel teraslara, kimi kendi özel balkonuna, kimi ise enfes 
Alaçatı manzarasına açılan odalar var. Duvarlarının özel 
tasarımından, raflarında yer alan kitaplarına kadar her şey 
rahatlık için düşünülen duygularla kaplı. Alaçatı’nın yöresel 
lezzetlerinin harmanlandığı MITU Cafe, Bar & Bistro, 
ALAVYA’nın en keyifli buluşma noktası ve aynı mekanda 
açılan ALAVYA Pastane ziyaretçileri  tatlıdan, tuzluya 
bir lezzet yolcuğuna davet ediyor. Özel organizasyonlar, 
toplantılar, davet ve düğünler denince; ALAVYA 
Organizasyon & Catering, mutfak Şefi Hüseyin Pancar ve 
ekibinin hazırladığı lezzetlerle, misafirlerin tüm hayallerini 
gerçekleştirecek hizmetler sunuyor.

Its a dream where memories become true
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Wi-Fi- Havuz- Bahçe - Çocuklu aile - Avlu - Restoran - Spa
Wi-Fi- Pool- Garden - Family with children - Courtyard - Restaurant - Spa

 ALAVYA, a unique Hotel, located in the heart of Alacati, 
is made up of six individual stone houses,with 25 rooms, 
courtyard and gardens filled with trees from mulberry to 
mastic, and from jujube to olive. Here almost every room 
is as individual as the next. Whichever stylishly decorated 
room you choose, a stay where regional design and 
comfort take centre stage awaits you. Named ALAVYA, 
designed, built and operated with love, it has become a 
place that offers all the pleasures of life.
At ALAVYA you can start the day with yoga, ride a bicycle, 
surf against the world’s most epic winds, or immerse 
yourself in the greatest scenery and untouched natural 
beauty the Aegean has to offer. Every room of Alaçati’s 
painstakingly renovated stone houses opens out onto a 
breathtaking view. Some looking out on windmills, others 
looking out onto its delightful gardens or courtyard. These 
historical houses embrace the past, different in flavour 
yet similar in character they were built, decorated and 
operated with utmost respect for nature. Whatever you 
choose to do; you can be sure of the expert guidance of 
ALAVYA’s happy team and smiling faces.
ALAVYA’s ceremony of flavours begins at breakfast – 
served wherever you want, whenever you want – with a 
choice of regional delights. MITU Café, Bar, Bistro and 
perfect meeting place open for all year serves breakfast 
and lunch, is the place to taste scrumptious, seasonal, 
fresh local flavours and fine local wines. Along with 
Alacati’s local culinary delight, we also invite you to join 
us for delicious pastries at ALAVYA’s newest meeting 
point, ALAVYA Patisserie. The intimate atmosphere and 
warm embrace of ALAVYA’s spacious courtyards and 
gardens also create a magical party setting. For special 
occasions, business meetings, weddings & caterings, to 
present a private menu to your guests, our Chef Huseyin 
Pancar and his team will add their passion and flavour 
while being guided by your personal choice and desire to 
make this special evening memorable. 
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Köy Merkezi: Yürüyerek 5 dk. /Village Center: 5 min. Walking Distance

Alaçatı Sörf Plajı: Araçla 3 dk./ Alacati Surfing Center: 3 min. By Car 

@alacatitasotel
tasotel

Alaçatı Taş Otel

Alaçatı Mahallesi Kemalpaşa Cd. 
No:132 Çeşme/İzmir
+90 (232) 716 77 72
www.tasotel.com
info@tasotel.com

Bir Alaçatı klasiği

İşletmeci/Manager:  Zeynep Öziş 
            Yusuf Özen 
Oda/Room: 7 Oda/Rooms, 2 Villa/Villas
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda, kahvaltı, Akşamüstü çay ve kek ikramı, 
Taş Otel Kek Kitabı hediyesi
Bed & Breakfast, Complimentary afternoon tea 
and cake service,  
Taş Otel Cake Book as a gift

Üyesidir.

 

 Taş Otel 2001 yılında 130 yıllık eski bir Rum 
konağının aslına uygun olarak restore edilmesiyle 
açılan Alaçatı’nın ilk küçük otelidir. 
Bu öncülük sonucunda gerek örnek alınarak, 
gerekse taklit edilerek şu anda Alaçatı’da sayısı 
400’ü geçen otel açılmıştır! 
Yıllardır değişmeden, yaz kış çalışan dinamik 
personelimiz sundukları hizmet kalitesi (ücretsiz  
konsiyerj hizmeti dahil) ile Alaçatı’da otelciliğin 
hala en iyi örneğini oluşturmakta. Bundan gurur 
duyuyoruz. 
Dünya basınında, The New York Times, The 
Sunday Times, Conde Nast Traveller gibi 
yayınlarda birçok kez “en iyi küçük oteller” 
kategorisinde en tepede yer aldık. 
Yılın her mevsiminde güzel olan Alaçatı’yı daha 
rahat deneyimlemeniz için tüm yıl boyunca aynı 
kalite standardıyla hizmet veriyoruz.

An Alaçatı Classic

Evcil hayvan dostu otel
Pet friendly hotel

 (sorulması halinde kabul 
ediyor / accepts if asked)
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Köy Merkezi: Yürüyerek 5 dk. /Village Center: 5 min. Walking Distance

Alaçatı Sörf Plajı: Araçla 3 dk./ Alacati Surfing Center: 3 min. By Car 

Wireless - Bahçe - Havuz - Klima
Wireless - Garden - Pool - Air conditioning

 Taş Otel, a tastefully renovated 
130-year-old Greek mansion, is the first 
small hotel of Alaçatı opened in 2001. 
Taş Otel has set the hospitality standards in 
Alaçatı and almost 400 more small hotels 
have opened in town- most copies of the 
original!
Our dynamic staff, who has been with us 
for many years, is still considered to be the 
best in Alaçatı, offering also an excellent 
concierge service- free of charge.
Taş Otel has been at the top of the “best 
small hotels” list, in many newspapers 
and magazines world wide, such as                       
The New York Times, The Sunday Times, 
Conde Nast Traveller.
 For guests who prefer to travel “off 
season”, looking for a more quiet holiday, 
we offer the same service quality all year 
round.
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Wireless - Havuz - Bahçe - Çocuklu aile - Cafe- Avlu
Wireless - Pool - Garden - Family with children - Cafe- Courtyard

Alura Boutique 
Hotel

13005 Sokak No: 3 
Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (532) 301 68 41 
 www.alurahotel.com
 info@alurahotel.com

Tatil Cennetinin Tatlı Perisi

Köy Merkezi / In the Village Center
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2 km

İşletmeci/Manager: İpek Kalaycıoğlu
Oda/Room: 8 Oda / Rooms 
Sezon/Seasons:  Nisan -Ekim /April -October
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast
Beş çayı, kek, pasta servisi dahil. 
Five tea, cake, pastry service included.
İsteğe göre öğle ve akşam yemeği için 
A la carte menu / Optionally for lunch and 
dinner A la carte menu 

 Sweet Fairy of Alaçatı Holiday Heaven

alurahotel
aluraboutiquehotel

Üyesidir.
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Wireless - İki açık havuz - Çocuk havuzu - Deniz -  Bahçe - kiteboard, trekking atv - gokart aktivite - TV - Klima  
Wireless - Two outdoor pools - Children pool - Sea - Garden - Kiteboarding, trekking atv - Go Kart activities 

Antmare Otel
Alaçatı Yat Liman
Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (232) 716 94 33
www.antmare.com
antmare@antmare.com

Antmare’de denizi ayaklarınızın altında

Köy Merkezi / Village Center 3 km
Alaçatı Sörf Plajı/ In the Alacati Surfing Center

İşletmeci/Manager: Zafer İnan
Oda/Room: 35 Oda / Rooms 
Tek kişilik, çift kişilik ve suit odaları 
standartların üzerinde / Single, double and 
suite rooms above standards
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı / Bed & Breakfast

 Seas under your feet in Antmare

antmarealacati
antmarealacati

Üyesidir.
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Wireless - Bahçe - Çocuklu aile 
Wireless -  Garden - Family with children 

Asma Han Otel
 Alaçatı Mah. 13068 Sk. No:11
Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (532) 410 69 89
+90 (232) 716 76 42
www.asmahanotel.com
info@asmahanotel.com

 Keyifli bir otel 
A delightful hotel

asmahanotel
AsmaHanOtel

Üyesidir.

Köy Merkezi / In the Village Center
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2 km

İşletmeci/Manager: Can Hızal
Oda/Room: 9 Oda / Rooms                           
Sezon/Seasons:  12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast
Beş çayı, kek, pasta servisi dahil. 
Five tea, cake, pastry service included. 
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Beyaz Han Butik Otel
beyazhanbutikotel

Wireless-Bahçe-TV- Klima
Wireless - Garden - TV -  Air conditioning

Beyaz Han Otel

Alaçatı Mah. 13002 Sokak No:7 
Çeşme, İzmir
+90 (533) 154 88 00
+90 (232) 716 84 53
www.beyazhan.com
info@beyazhan.com

Köy Merkezinde /İn the village center  

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km

İşletmeci/Manager: Dilek Erşan
Oda/Room: 9 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons:12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

Huzurlu bir tatil
A peaceful holiday

Üyesidir.
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brera
breraotel

Wireless-Bahçe-Havuz-TV-12 yaş üstü çocuk - Klima
Wireless - Garden - Pool - TV - 12 older children - Air conditioning

1077 Sok. (11077), No:35, 
Tokoğlu Mah., Alaçatı - Çeşme/İzmir
+90 (53..)
+90 (232) 716 08 01
www.brera.com.tr
info@brera.com.tr

Köy Merkezi /Village Center 12 dk

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 200 metre

İşletmeci/Manager: Can Görgüler
Oda/Room: 23 Oda/Rooms
Sezon/Seasons: 12 ay / months 
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Üyesidir.
Brera Otel

Alaçatı’da ayrıcalıklı tatil
The privileged holiday in Alaçatı
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cayirlialacatiotel
cayirlialacatiotel

Wireless -  Havuz - Bahçe - Klima
Wireless - Pool- Garden-  Air conditioning 

Çayırlı Alaçatı 
Butik Otel

Muhteşem Alaçatı kahvaltısına 
havuz başında sıcak bir merhaba diyin
Warm greetings to a gorgeous Alaçatı breakfast by the pool

Köy Merkezi /Village Center 1 km

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 5.5 km
llıca Plajı/llıca Beach 1.4 km

İşletmeci/Manager: Celal Çayırlı
Oda/Room: 
Sezon/Seasons: 
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Alaçatı mah. 13024 Sokak No:3
Alaçatı-Çeşme-İZMİR
+90 (232) 716 99 18
+90 (530) 912 30 80
cayirlialacatiotel@gmail.com

Üyesidir.
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Köy Merkezi /Village Center 30 metre

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center3 km

cadde75otel
cadde75alacati

Cadde 75 Otel

İnönü Cad. No:79 
Alaçatı-Çeşme/İzmir
+90 (532) 295 43 73
+90 (232) 716 93 03
www.cadde75otel.com
info@cadde75otel.com

Bir Tatlı Huzur

İşletmeci/Manager: Sevgi& Hakan TAŞCI
Oda/Room: 15 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: Nisan -Ekim /April -October
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

Üyesidir.

 

 Ev ortamı sıcaklığı ile 5 yıldızlı otel 
imkanlarını birleştiren bu samimi adres, 
size bütün senenin yorgunluğunu unutturup 
düşlediğiniz tatili yaşatacak.Her bir misafirin 
anıları ile süslenmiş bu otel, kapısından 
girdikten sonra bırakıp gidemeyeceğiniz bir 
çekim alanı yaratıyor. Ege’yi özgürce içinize 
çekeceğiniz, yazın tadını çıkaracağınız, sizin 
için bahçeden koparılıp hazırlanan kahvaltısıyla 
güne gülümseyerek başlayacağınız Cadde 75 
Otel, döndükten sonra aklınıza her geldiğinde 
yüzünüzde gülümseme bırakacak.

Coziness meets with comfort



145

O
te

lle
r/

H
ot

els

Wifi - klima - yüzme havuzu - ücretsiz park alanı - muhteşem bahçe ve havuz alanı - geleneksel mimari
Wifi - air conditioning at rooms - swimming pool - free parking space - magnificent garden & pool area - traditional architecture

 This friendly address combining 
the opportunities of a 5 star hotel 
and coziness of home environment 
will make you forget the tiredness of 
the whole year and live the holiday 
you are waiting for. Shaped by the 
memories of every single guest, the 
hotel creates a magnetic field the 
minute you walk in. You will breathe 
the Aegean region, enjoy the 
summer and start the day with smile 
with the fresh breakfast ingredients 
coming right from the garden. 
Cadde 75 Hotel will put a smile in 
your face every time you remember 
after you left.
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chigdemhotel    
chigdemhotel    

Wireless - Havuz  - Bahçe- Sauna
Wireless - Pool - Garden - Sauna

Alaçatı Mah. 11016 Sok. No:25 
Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (533) 434 25 24
+90 (232) 716 85 10 
www.alacatichigdemhotel.com
info@alacatichigdemhotel.com

Sakinlik ve Huzur Arayanlara

Köy Merkezi /Village Center 100 m

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km

İşletmeci/Manager: Batuhan Baysal
Oda/Room:  10 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

Üyesidir.

For the ones seeking for peace and serenity
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Sakinlik ve Huzur Arayanlara

ciprikaalacati

Wireless -  Çocuklu aile - Bahçe - Klima
Wireless - Family with children  - Garden-  Air conditioning 

Çiprika Pansiyon

3045 Sk. No:1
Alaçatı-Çeşme-İZMİR
+90 (544) 716 73 03 - 04
+90 (232) 716 05 20
www.ciprika.com
info@ciprika.com

Farklı güzellikleri yaşayıp yorgunluğunuzu atın
 Experience different beauties and relieve tiredness

Köy Merkezi /Village Center 150 m

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2 km

İşletmeci/Manager: Mehmet Hilmi
Oda/Room: 5 Oda / Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Üyesidir.
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degirmenotelalacati
degirmen_alacati

Wireless - Bahçe - Havuz - TV - Klima
Wireless - Garden - Pool - TV - Air conditioning

1057 Sokak No:7
 Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (533) 703 70 50
+90 (232) 716 6714
www.alacatidegirmen.com
info@alacatidegirmen.com

Rüzgar Ekip, Mutluluk Biçiyoruz

Köy Merkezi /Village Center 5 dk

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km

İşletmeci/Manager: 
Oda/Room:   Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

Üyesidir.

Alaçatı Değirmen 
Otel

We are sowing wind and reaping happiness



149

O
te

lle
r/

H
ot

els
dortmevsimalacati
dortmevsimalacati

Wireless - Avlu - Çocuklu aile - Bahçe - Klima
Wireless - Courtyard - Family with children  - Garden-  Air conditioning 

Dört Mevsim 
Alaçatı

Alaçatı Mah. 12055 Sk. No:26
Alaçatı-Çeşme-İZMİR
+90 (532) 541 57 47 
+90 (232) 716 99 67 
www.dortmevsimalacati.com
info@dortmevsimalacati.com

Sadece yazın değil, 
Dört Mevsim Alaçatı’daki eviniz
 Your home in Alaçatı not just for summer but for four seasons

Köy Merkezi içinde /In the Village Center

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2 km

İşletmeci/Manager: Rahmi Güllü
Oda/Room: 12 Oda / Rooms
( 2 Balkonlu - 6 Cumbalı - 2 Fransız Balkonlu
2 Standart / 2 Balconies - 6 Oriel - 2 French 
Balconies - 2 Standard
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Üyesidir.
Evcil hayvan dostu otel

Pet friendly hotel
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Köy Merkezi içinde /In the Village Center

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2 km

erendirahotel
erendirabutikhotel

Wireless -  Avlu - Çocuklu Aile - Bahçe - Klima
Wireless - Courtyard - Family with Children  - Garden-  Air Conditioning 

Alaçatı Mahallesi, Kemalpaşa Cd. 
No:25, 35937 Çeşme/İzmir
+90 (531) 101 79 85
+90 (232) 716 92 96
www.erendirahotel.com
info@erendirahotel.com

Edebiyat sohbetlerinin yapıldığı mekan

İşletmeci/Manager: Ahmet Mithat Olcay
Oda/Room: 13 Oda / Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

 A place where literary conversations are made

Üyesidir.
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eritrinaalacati
eritrinaalacati

Alaçatı Mah 16020 Sok
No:2 Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (232) 716 01 66
+90 (232) 716 01 77
www.eritrina.com.tr
info@eritrina.com.tr

Mercan ağacının büyüleyici dünyası

Köy Merkezi /Village Center 500 metre

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 4 km

İşletmeci/Manager: Tülay Arıcan
Oda/Room: 13 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

 The fascinating world of coral tree

Wireless-Bahçe-Havuz-TV- Klima
Wireless - Garden - Pool - TV - Air conditioning

Üyesidir.
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gobenealacati
gobenealacati

Wireless - Bahçe - Havuz - Cafe - TV - Otopark - Çocuklu aile -Klima
Wireless - Garden - Pool - Cafe - TV - Park - Family with children  -  Air conditioning

Alaçatı Mah. 14052 Sk. No:3 
Alaçatı, Çeşme/ İzmir
+90 (232) 716 82 84
www.gobeneotel.com
info@gobeneotel.com

Göbene’de huzur zamanı yavaş akıtır

Köy Merkezi /Village Center 1.3 km

Ilıca Plajına/Ilıca Beach  1 km

İşletmeci/Manager: Türker Acaroğlu
Oda/Room:  9 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 
& A la carte 

Üyesidir.

Göbene Otel Alaçatı

Peace slows time in Göbene

Evcil hayvan dostu otel
Pet friendly hotel
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harmoniotelalacati
harmoniotelalacati

Wireless - Terasda jakuzi havuz - Çocuklu aile - Avlu - Klima
Wireless - Terrace with jacuzzi pool - Family with children  - Courtyard -  Air conditioning 

Tokoğlu Mah. Kemalpaşa Cad. 
No:40 Alaçatı, Çeşme/ İzmir
+90 (232) 716 01 55
www.harmonibutikotel.com
info@harmoniizmir.com

Alaçatı’nın renkli sokaklarına karşı keyif

Harmoni  Otel

Enjoying the colorful streets of Alaçatı

İşletmeci/Manager: Tuba Soykan 
Oda/Room: 8 Oda/Rooms
( 2 oda Jakuzili - 2 oda şömineli
2 rooms with Jacuzzi - 2 rooms with fireplace)
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Köy Merkezi içinde /In the Village Center
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km
Ilıca Plajı/Ilıca Beach 2 km

Üyesidir.
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İncirliev Otel Alaçatı
incirlievotel

Wireless - Bahçe - Avlu - Şömineli Odalar ve Kalorifer - Çocuklu aile -Klima
Wireless - Garden - Courtyard -Central heating and rooms with fireplace - Family with children  -  Air conditioning

Yeni Mecidiye Mahallesi 13074 Sk. 
No.3 Alaçatı, Çeşme/ İzmir
+90 (530) 135 18 45
+90 (232) 716 0353
www.incirliev.com
info@incirliev.com

Sevgiyle yenilenen eski tarihi Rum evi

Köy Merkezi /Village Center 500 m

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 4 km

İşletmeci/Manager: Murat Tör
           Sabahat Poshor
Oda/Room:  8 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 
İkramlı Akşamüstü Çayı/Afternoon Tea

Üyesidir.

İncirli Ev

Lovingly Renovated Historic Old Greek House



155

O
te

lle
r/

H
ot

els
kremhotelalacati
kremhotel

Wireless-Avlu-Cafe-TV-12 yaş üstü çocuk - Klima
Wireless - Ourtyard - Cafe - TV - 12 older children - Air conditioning

Krem Hotel

Kemalpaşa Cad. No: 23
Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (530) 894 74 97 
+90 (232) 716 04 07
www.kremhotel.com
deniz@kremhotel.com

Köy Merkezi /Village Center 200 metre

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 4 km

İşletmeci/Manager: Deniz Hepcanlı
Oda/Room: 3 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: Nisan -Ekim /April -October
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

 The color of nature and purity

Üyesidir.
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köşe konak
kosekonak

Köşe Konak  Butik Otel

13013 Sokak No:10
Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (532) 237 48 73
+90 (232) 716 86 93
www.kosekonak.com
kosekonak@gmail.com

Özel anlar yaşayacağınız taş konak

İşletmeci/Manager:  Berk GÜN
                                   Aytül GÜN
Oda/Room: 11 Oda/Rooms 
(3 cumbalı - 2 twin single bed
4 bahçe katı havuz manzaralı
2 standart  - 1 havuz manzaralı Fransız 
balkonlu / 3 oriel - 2 twin single bed
4 garden with stunning pool view
2 standard  - 1 pool view with French balcon)
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı / Bed & Breakfast
Beş Çayı / Afternoon Tea 
Akşam 10’a kadar restoranımız, 
gece 4’e kadar da barımız hizmetinizdedir 
Our restaurant is open until 10 pm, and our bar 
service is open until 4 pm

 

 Köşe Konak Butik Otel Alaçatı’nın yüzlerce 
yıllık yapılarından özenle seçilen taşlar  ile inşa 
edilmiş, eşsiz  avlu tasarımı ile sizlere özel anlar 
yaşatmayı amaçlayan bir taş konaktır.  Avlusunun 
içerisinde bulunan asırlık zeytin ağaçları mekanda 
tarihi bir doku yaratırken, özenle tasarlanmıs 
Localı yüzme havusunun çevresinde bulunan 
muz ve palmiye ağaçları, bahçedeki begonvil ve 
lavantaların renkleriyle harmonize olup sizlere 
çok özel bir mekansal deneyim sunmaktadır. 
Havuzbaşında bulunan bar, sizlerin bu eşsiz 
mekansal deneyimden keyif almanız için özenle 
tasarlanmış olup, alkollü ve alkolsüz çeşitli içecek 
ve özel kokteyller ile sizlerin hizmetindedir.
Herbiri büyük bir özen ve özel konseptler ile 
dekore edilmiş yüksek tavanlı odalarımızıda 
konaklayan misafirlerimize Köşe Konak Garden’da 
kendimizin yetiştirdiği organik meyve ve sebzeler, 
natural köy reçelleri ve taşfırın ekmeklerimiz ile 
havuzbaşı barımızda misafirlerimize geleneksel 
Türk kahvaltısı sunuyoruz.  İkramımız olan 5 çayı 
ve günün tatlısı ise sizlerin burada geçirdiğiniz 
günlere renk katması için hizmetinizdedir.  Günün 
çeşitli saatlerinde yemek arzu eden misafirlerimize 
ise Alakart menümüz ile hizmet vermekteyiz. 

Stone mansion where you will experience special moments

Üyesidir.
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Köy Merkezi /Village Center 50 m
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km 
Ilıca Plajı/Ilıca Beach 2 km

Wireless - Bahçe - Avlu - Havuz - Çocuklu aile - TV- Klima - Otopark
Wireless - Garden - Courtyard - Pool - Family with children - TV - Air conditioning - Car Park

 Köşe Konak Boutique Hotel is a 
stone mansion built out of exclusively 
collected stones from the old traditional 
buildings of Alaçatı. Besides the 
exclusive design of the mansion, our 
specially designed yard aims to create 
the best atmosphere for your private 
moments. 
While the centuries-old olive trees in 
our yard create a historical ambiance, 
our banana and palm trees around 
the poolside lounges create harmony 
with the colors of the bougainvillea and 
lavender in the garden, and present a 
unique  spacial experience. The bar by 
the pool is especially designed for you 
to enjoy this unique experience with 
alcoholic and non-alcoholic beverages 
and cocktails. 
We serve our guests staying at our 
exclusively designed and decorated 
rooms with a traditional Turkish 
breakfast prepared with organic food 
from our own garden, natural jam from 
villagers, and homemade bread from 
our special brick oven. We also offer our 
guests afternoon tea with the dessert 
of the day as a treat. Upon request, it 
is also possible for our guests to order 
food from our a la carte menü
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kupinabutikotel
kupinabutikotel

Wireless -  Havuz -  Avlu - Çocuklu aile - Bahçe - Klima
Wireless - Pool - Courtyard - Family with children  - Garden-  Air conditioning 

Kupina Butik 
16119 Sk No.22 
Alaçatı-Çeşme-İZMİR
+90 (533) 2461052
+90 (232) 716 05 20
www.kupinabutikotel.com
info@kupinabutikotel.com

 Make your holiday enjoyable

Köy Merkezi /Village Center 1 km

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 5.5 km
llıca Plajı/llıca Beach 1.4 km

İşletmeci/Manager: Selma Sezginer
Oda/Room: 8 Oda / Rooms 
Sezon/Seasons: Nisan-Ekim / April-October
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast
(doğal organik ürünlerden oluşan yöresel köy 
kahvaltısı/ local village breakfast consisting of 
natural organic products )

Üyesidir.
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Alaçatı Mahallesi 13051 Sk. 
No: 24  Çeşme / İZMİR
+90 (534) 646 30 70
+90 (232) 716 79 46
www.mottowind.com
info@mottowind.com

@mottoalacati
mottowind

Wireless - Bahçe - Avlu - Cafe Bar - Çocuklu aile -Klima
Wireless - Garden - Courtyard - Cafe Bar - Family with children  -  Air conditioning

Rüzgar tatildeki huzurunuz olacak

Köy Merkezi içinde /In the Village 

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 5 km

İşletmeci/Manager: Ozan YAZAN
Oda/Room:  12 deluxe Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 
& Cafe bar içecek servisi
Cafe bar drinks service 

MOTTO WIND
Boutique  Hotel

You will be at peace with the wind

Üyesidir.
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Wi-fi - Bahçe jakuzi - Masaj odası- Sauna- Cep sineması -  Bahçe/Avlu - Cafe /Bar - Ücretsiz bisiklet
Wi-fi - Garden jacuzzi - Massage room- Sauna- Pocket cinema - Garden / courtyard - Cafe / Bar - Free bike

Hacımemiş Mah.12030 sok No:1
Alaçatı, Çeşme/ İzmir
+90 (541) 273 07 41
+90 (232) 716 09 01
www.kurabiyeotel.com
info@kurabiyeotel.com

Alaçatı’da yaşam

İşletmeci/Manager: 
Perihan/Ece/Mehmet Ali Akbulut
Oda/Room: 12 Oda/Rooms
4 Kategori oa seçeneği
4 Category room option 
1 adet taş ev / 1 stone house
Sezon/Seasons: 12 ay / month
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Üyesidir.

Kurabiye Otel Alaçatı

Life in Alaçatı

Köy Merkezi içinde /In the Village Center
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2 km

kurabiyeotel
kurabiyeotel
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Köy Merkezi /Village Center 300 m

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3,8 km
Ilıca Plajı/ Ilıca Beach 3.4 km

alacatilevinotel
levinotel 

Levin Otel
Alaçatı Mahallesi İnönü Caddesi 
No:60 Alaçatı / Çeşme/İzmir
+90 (536) 507 32 73
+90 (232) 716 76 60
www.levinalacati.com
info@levinalacati.com 

Evinizden uzaktaki eviniz

İşletmeci/Manager: Veysel Taştekin
Oda/Room: 10 Oda/Rooms
Sezon/Seasons:12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Ev yapımı serpme kahvaltı (09.00-12.00) arası 
ve 5 çayı ikramı (17.00-18.00) arası
Homemade sprinkle breakfast (09.00-12.00)
& 5 tea with treats (17.00-18.00)

 

 Sakinliği ve huzurlu bahçesi ile siz değerli 
konuklarımıza kuş sesleri eşliğinde eşsiz bir tatil 
imkânı sunuyoruz.
10 oda bulunan otelimizde 2 king süit,                         
3 cumbalı deluxe, 4 deluxe ve 1 adet standart oda 
bulunmaktadır. Odalarımızda merkezi klima sistemi, 
LCD TV, mini bar ve kablosuz internet hizmeti 
mevcuttur.
Oda kahvaltı hizmeti verilen otelimizde ev yapımı 
reçeller ile mükemmel bir kahvaltı deneyimi yaşayıp 
keyifli bir 5 çayı ile evinizdeki huzurdan fazlasını 
bulacaksınız.
Otelimiz Hacımemiş Mahallesi’ne ve Alaçatı çarşıya 
10 dakikalık yürüme mesafesinde olup sörf okulu ve 
plajlara 3 km uzaklıktadır.
Levin Ailesi olarak, seyahat ederken kurulan bağların 
ve karşılaşılan insanların dönüştürücü ve geliştirici 
olduğuna inanıyoruz. Bunun için sizinle tanışmak, 
bağ kurmak ve dönüşmek için sabırsızlanıyoruz.
Butik anlayışımızı sadece konaklama ile 
sınırlandırmıyor, konuklarımıza yüksek enerjili 
butik hizmet anlayışını benimsediğimizi her fırsatta 
hissettirmek için çalışıyoruz.

Your home away from home

Üyesidir.
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Wireless - Bahçe - Havuz - TV - Klima - Mini Bar - Cafe
Wireless - Garden - Swimming Pool - TV - Air-conditioning - Mini Bar - Cafe

 As the Levin Hotel Family, we offer 
you, our valued guests a unique holiday 
opportunity in our peaceful garden where 
you can feel the calmness in your spirit in 
the accompaniment of bird sounds from 
the greenery.
Our hotel has 10 rooms, 2 king suites, 
3 bay windows deluxe rooms, 4 deluxe 
rooms and 1 standard room. Central air 
conditioning system, LCD TV, mini bar 
and wireless internet service are available 
in our rooms.
Our Bed & Breakfast hotel offers an 
excellent breakfast experience with 
homemade jams and you will find more 
than a peaceful home with a delightful 
5-course breakfast.
Our hotel is within a 10 minute walk to 
Hacimemiş Mahallesi and Alaçatı market, 
and it is 3 km away from surf schools and 
beaches.
As Levin family, we believe that the 
bonds established and the people who 
are encountered when traveling, are 
transforming and developing. We are 
looking forward to meet, connect and 
transform with you.
We do not limit our boutique concept to 
accommodation only, and we strive to 
make our guests feel at every opportunity 
that we have adopted boutique energy 
and boutique service.
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lucealacati
lucehotelalacati

Luce Alaçatı

Alaçatı Mah. İnönü Cad. No:49  
Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (232) 716 64 41
www.lucealacati.com
info@lucealacati.com

En ince detayları sizin için düşündük

İşletmeci/Manager:  Levent Serdaroğlu
Oda/Room: LUCE VİLLA
Villamızın 4 yatak odası, 3 banyosu, 
tam tecizatlı mutfağı, sömineli geniş salonu, 
verandası, müstakil bahçesi ve yüzme havuzu/ 
Our villas have 4 bedrooms, 3 bathrooms,
fully equipped kitchen, spacious saloon with colonnade, 
veranda, detached garden and swimming pool
10 Oda / Room  
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı / Bed & Breakfast

The finest details are for you

 Günün ilk ışıkları ile odanızın bahçesinden 
gelen kuş cıvıltıları ile uyanacak, güneş rüzgar 
güllerinin ardında güne veda ederek yerini 
yıldızlara bırakırken, sizi huzurlu ve keyifli 
bir yaz akşamına hazırlayacak zengin müzik 
arşivimizle tanışacaksınız.

Kuşların günü müjdeleyen cıvıltıları ile 
başladığınız sabahlarda, Alaçatı ve Ovacık 
üreticilerin yetiştirdikleri domates, biberler, ev 
yapımı reçeller, civar köylerden özenle seçilmiş 
zeytinler, taş sıkma zeytinyağı, yörenin taş 
fırınlarında sizin için odun ateşinde pişirilmiş 
ekmekler ile kahvaltınızı ister bembeyaz 
verandamızda ister odanızın bahçesinde 
yapabileceksiniz. Gün boyunca Alaçatı’nın hiç 
durmayan esintisi teninizi okşarken size özel 
salata ve snacklerimizi tadabileceksiniz.

Güneşin yavaş yavaş yorulmaya başladığı 
saatlerde, fırınımızdan yükselen taze kek 
kokularını duyduğunuzda verandamızdaki 
koltuklarda rahatlayarak alacağınız 5 çayı için 
hazırlanmaya başlayabilirsiniz.

Üyesidir.
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Köy Merkezi içinde / Village Center 600 m
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3,5 km

Wireless - Bahçe  - Havuz - Veranda - Cafe/Bar 
Wireless - Garden - Pool - Veranda - Cafe / Bar

 Imagine, waking up to a morning 
surrounded by the chirping sound of 
native birds, together with the gorgeous 
view of the wind mills, and saying 
good-bye to sunset that yields to the 
stars while a peaceful and pleasant 
summer night welcomes you, you will 
enjoy listening to a tastefully selected 
music archives…
A morning that starts with the chorous 
of native birds followed by a breakfast 
including ; locally produced tomatoes, 
peppers, home made jams,hand 
picked olives from the nearby villages, 
extra virgin olive oil and wood fire 
baked breads complemented in 
our spectacular verandah styled 
in all whites or in your own private 
courtyard…
Through out the day, you can indulge 
yourself with our exclusive salads and 
snacks while being caressed by the 
restless breeze of Alaçatı.
As the sun starts to retire, you can 
smell the delicious aroma of freshly 
baked cakes and get ready to relax at 
our verandah while the 5 o’clock tea 
gets served.
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Morro Otel
Alaçatı Mah. 13004 Sok. No:7
Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (533) 716 9341 
+90 (546) 748 76 20
+90 (232) 716 08 30
www.morrootel.com
morrootel@gmail.com

Kendinizi evinizde gibi hissedin

İşletmeci/Manager: Zeynep Samanlı
                                 Berrak Önal 
Oda/Room: 7 Oda / Rooms  
                    1 Villa
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı / Bed & Breakfast
Akşam üstü çayı ve kek ikramı/ 
Afternoon tea and cake 
Rezarvasyon ile akşam set menü / 
Dinner set menu with reservation 

Fell like home

Morro Alacati
morroalacati

Üyesidir.

   Morro Korumacı turizme verdiği 
önemle, yöresel dokuyu  koruyarak özenle 
tekrardan inşaa edildi.Misafirler sıcak ev 
atmosferine sahip huzurlu bahçesinde  
ve kısın şömine başında günün tadını  
çıkarabilir veya ev sahiplerinin farklı 
önerileriyle köyiçi ve civarını keşfedebilirler.  
Konforlu, yüksek tavanlı, klima ve kaloriferli                                            
7 odasıyla, misafirlerinin yılboyunca tüm 
ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, sıcak bir ev 
atmosferine de sahiptir.
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Wireless - Havuz - Bahçe - Cafe - Avlu - Klima - Kalorifer - Özel organizasyonlar 
Wireless - Pool - Garden - Cafe - Courtyard - Air-conditioning - Central heating - Special organizations

 Morro gives great importance to 
preserve the ancient local structure  
with tourism in mind. İt is rebuilt with 
great care. Guest can enjoy its relaxing 
home like attmosphere ün the peaceful 
garden or with the home owners 
assistince you can also venture out to 
discover Alacati and beatiful. Agean 
coust and its surroundings.

Köy Merkezi / In the Village Center

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center3 km
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myadressalacati
myadressalacati

Wireless - Bahçe - Havuz - Otopark - TV - Klima
Wireless - Garden - Pool - Cafe - TV - Park- Air conditioning

My Adress 
Butik Otel 

Yeni Mecidiye Mah.F ahrettin Altay Cad.
No:19 Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (535) 2050199 
www.myadressalacati.com
info@myadressalacati.com

Burası sizin de eviniz

Köy Merkezi /Village Center 200 metre

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km

İşletmeci/Manager: Nazım Kaya
Oda/Room: 18 Oda / Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

 This is your home as well

Üyesidir.
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Sailors Otel
sailorsotel

 Cafe - TV - Klima
Cafe - TV -  Air conditioning

Kemalpaşa Caddesi No: 66 
Alaçatı, Çeşme/ İzmir
+90 (533) 355 27 44
www.sailorsotel.com
info@sailorsotel.com

Dut ağacının gölgesinde

Üyesidir.

Sailors Meydan 
Otel 

Under The Mulberry Tree

Ilıca Plajına/Ilıca Beach  2,6 km

İşletmeci/Manager: Merve Seviç
Oda/Room:  5 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast
* Otel binasının altında bulunan Sailors Meydan 
ve Plaka kafe, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği 
dahil, soğuk-sıcak aperatifler ve yerli-yabancı alkol 
menüsüyle hizmet vermektedir. 

Köy Merkezi içinde /In the Village 
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 4 km

Evcil hayvan dostu otel
Pet friendly hotel
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sakinev
sakinev

Wireless -  Bahçe - Klima
Wireless - Garden-  Air conditioning 

Hacımemiş Mah. Dutlu Kahveler Mevkii 
2028 Helvacı Sok.No 7
Alaçatı, Çeşme/ İzmir
+90 (532)305 0578
www.sakinev.com
info@sakinev.com

 Huzurlu ve rahat bir butik otel

Üyesidir.
Sakin Ev

A peaceful and cozy boutique hotel

Ilıca Plajına/Ilıca Beach  2,6 km

İşletmeci/Manager: Ülkü İskit
Oda/Room: 11 Oda/Room
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Köy Merkezi içinde /In the Village 
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 4 km
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 sedirliev
 sedirliev

Wireless -  Havuz - Bahçe - 10 yaş üstü çocuk -  Klima
Wireless - Pool - Garden - Over 10 years old - Air-conditioning

Alaçatı Mah.12067 Sok. No: 5
Alaçatı, Çeşme/ İzmir
+90 (530) 512 04 94
+90 (232) 716 92 71
www.sedirlievcom
info@sedirliev.com

Hareketli Alaçatı hayatı ile sakinliği 
aynı anda deneyimleyeceğiniz eviniz

Üyesidir.

Sedirli Ev

Your home where you will experience both
serenity and Alaçatı enthusiasm at the same time

İşletmeci/Manager: Zeynep Erdem
Oda/Room: 8 Oda/ Room
Sezon/Seasons: Nisan - Ekim /April - October
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Köy Merkezi içinde /Village Center 600 m
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2 km
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simirasuites

Wireless -  Çocuklu aile - Avlu - TV - Klima
Wireless - Family with children - Courtyard - TV - Air conditioning 

Alaçatı Mahallesi Cumhuriyet Cad. 
1200 sokak No:6 
Alaçatı, Çeşme/ İzmir
+90 (232) 716 95 63
+90 (530) 653 58 68 

Hayallerinizdeki tatil

Simira Suit Otel

Holiday in your dreams

İşletmeci/Manager: Pınar Oskay
Oda/Room:  4 Aile odası - 2 Suit oda/ 
4 Family rooms - 2 Suites Rooms
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Köy Merkezi /Village Center 100 m
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 1,7 km

Üyesidir.
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Hayallerinizdeki tatil

Vintage Hotel Alaçatı 
vintagealacati

Wireless - Bahçe - TV - Çocuklu aile - Evcil hayvan - Klima
Wireless - Garden - TV - Family with children - Pet -  Air conditioning

Vintage Hotel 
Alaçatı Mahallesi 13046 Sk. No:2/1   
Çeşme, İzmir
+90 (232) 716 0 716 
www.vintagealacati.com
info@vintagealacati.com

Ruhunuzu tazelemek istediğiniz her an

Üyesidir.

 Anytime you wish to refresh your soul

Köy Merkezi /Village Center 400 m

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 4 km

İşletmeci/Manager: Esra Koçdemir 
Oda/Room: 8 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

Free Access to Agreed 
Beach Clubs

Anlaşmalı Beach Kulüplerinde 
Ücretsiz Giriş

Evcil hayvan dostu otel
Pet friendly hotel
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villarenkalacati
villarenkalacati

Wireless-Bahçe-Havuz-Teras Bar & Cafe - Otopark - TV- Klima
Wireless - Garden - Pool - Terrace Bar & Cafe - Park - TV - Air conditioning

Celal Bayar Mh. 5193 Sk. No:43 
Alaçatı, Ilıca, Çeşme
+90 (532) 246 39 81
+90 (232) 723 22 26
www.villarenkalacati.com
info@villarenkalacati.com

Birlikte günü batır, rüzgarı yakala

Köy Merkezi /Village Center 2 km

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 9 km

İşletmeci/Manager: H.Tayfun Zeytinbaş
Oda/Room:  20 Oda/Rooms 
(8 deluxe oda/room - 5 deluxe aile/family
3 deluxe suit - 4 Teras suit/terrace) 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 
Teras Bar / Terrace Bar - Snack Bar

Üyesidir.

Villa Renk Alaçatı

See the sunset, catch the wind together
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Wireless -  Havuz - Bahçe - Klima - TV
Wireless - Pool - Garden-  Air conditioning - TV

Alaçatıyı merak edenler için
For those wondering about Alaçatı

Alaçatı Eldoris Hotel
eldorisotel

Hacımemiş Mah.12017 Sokak 
No:13 Alaçatı-Çeşme-İZMİR
+90 (533) 742 89 18
+90 (232) 716 60 77
http://www.eldorisotel.com

İşletmeci/Manager: Kasım Önder
Oda/Room: 10 Oda / Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Köy Merkezi /Village Center 50 m
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2 km
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Köy Merkezi / In the Village Center

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center3 km

Alachi Otel Alaçatı
alachiotelalacati

Alachi Hotel

Yeni Mecidiye Mah. 3046 Sok. No.34
Alaçatı-Çeşme/İzmir
+90 (530) 452 90 51
+90 (232) 716 88 22
www.alachihotel.com
info@alachihotel.com

Chi felsefesi ile yaşamı yeniden keşfedin

İşletmeci/Manager: Yiğit Aydoğdu
            Muhammet Alan
Oda/Room: 13 Oda/Rooms & 1 Suit Oda/Room
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

 

   Alaçatı ve Chi felsefesini tek çatı altında 
buluşturan Alachi Butik Otel özel, keyifli ve 
huzurlu bir tatil yaşamanızı sağlayacak tüm bu 
sofistike ayrıntıları tek bir çatı altında siz değerli 
misafirlerimize sunuyor.
Bozulmamış dokusu ve köy içinde konumlanan 
geleneksel mimariye uygun dizayn edilmiş rum 
evi konseptli otelimiz,  gürültüden uzak özel bir 
sokakta yer almaktadır. Otelimiz kahvaltısında 
sunulan tüm ürünler; Urla’da bulunan çiftliğimiz, 
Urlachi’den temin edilmektedir. Doğal hasat 
zeytinimiz, sütümüz, yumurtamız ve sebzelerimiz 
tamamen organik, anadolu usulü hayvansal 
gübre kullanılarak yetiştirilmektedir. Misafirlerimiz 
talepleri doğrultusunda çiftliğimizi ziyaret 
edebilir, üzüm ve zeytin hasatına katılabilir 
aynı zamanda çok özel bir çiftlik yaşamını 
deneyimleyebilmektedirler.
Yaz aylarında çiçeklerle süslenmiş bahçemizde 
yazın keyfini çıkarabilir, kış aylarında ise şömine 
başında sevdiklerinizle sohbet ederek içinizi 
ısıtan ateş eşliğinde keyifli vakit geçirebilir, 
SPA, geleneksel Türk hamamı ve sauna 
ayrıcalıklarından da kış sezonunda dilediğiniz gibi 
yararlanabilirsiniz.

Rediscover life with Chi philosophy
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Wifi - klima - yüzme havuzu - ücretsiz park alanı - muhteşem bahçe ve havuz alanı - geleneksel mimari
Wifi - air conditioning at rooms - swimming pool - free parking space - magnificent garden & pool area - traditional architecture

 Combining the philosophy of Alaçatı 
and Chi under one roof, Alachi Boutique 
Hotel presents all these sophisticated 
details to your esteemed guests, which 
will provide you with a special, pleasant 
and peaceful holiday experience. 

We are located in a private street far 
away from the noise, with its unspoilt 
texture and traditional architecture 
designed in the village. Our hotel offers 
all the products offered in the breakfast; 
Our farm in Urla is available from 
Urlachi. Our natural harvest is olive, 
our dairy, eggs and vegetables are 
grown using organic, anatomical animal 
fertilizer. Our guests can visit our farm in 
the direction of their wishes, participate 
in the harvest of grapes and olives, and 
experience a very special farm life at 
the same time. 

You can enjoy your summer in the 
garden decorated with flowers, enjoy 
the summer in the winter, enjoy the 
fire accompanied by your friends at 
the fireplace, enjoy the SPA, traditional 
Turkish bath and sauna privileges as 
you like during the winter season.
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Köy Merkezi /In the Village Center

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km

artalacati

Art Alaçatı Hotel

Alaçatı Mah. Fahrettin Altay Cad. 
No:55 Alaçatı - Çeşme / İzmir
+90 (232) 716 66 46
www.artalacati.com
murataksu@art-alacati.com

Bahçemizde güzel günün tadını çıkarın

İşletmeci/Manager: Murat Aksu
Oda/Room: Balayı suiti, aile odası, 
4 kişilik deluxe odalar ve standart odalar olmak 
üzere 5 çeşit oda tipimiz vardır/ Honeymoon suite, 
family room, We have 5 types of rooms, including 
deluxe rooms for 4 people and standard rooms
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/ Bed & Breakfast

 

 Art Alaçatı Butik Otel, daracık romantik sokakları mistik 
tarihi dokusu heyecan dolu gece hayatı ve enfes sörf 
imkanı ile öne çıkan Alaçatı kasabasının merkezinde 
yer almaktadır. Otelimiz Alaçatı’nın merkezindeki tüm 
aktivitelere, restoranlara, sanat galerilerine, en yüksek 
topuklu ayakkabılarla bile sadece 5 dakika yürüme 
mesafesindedir. Rüzgar sörfü için ideal bir yer olan 
Alaçatı Plajı, Art Alaçatı Butik Otel’ya 5 dakikalık sürüş 
mesafesindedir.Adnan Menderes Havalimanı 85 km 
uzaklıkta olup, Çeşme kent merkezi ise sadece 5 km 
mesafededir. Otel, plajlara, havaalanına veya dilediğiniz 
her yere ulaşım hizmeti sağlamaktadır. Otel bünyesinde 
ücretsiz özel otopark mevcuttur.
Art Alaçatı Otel rengarenk çiçeklerle donatılmış içerisinde 
dalından koparıp tadına bakabileceğiniz erik, armut, 
malta eriği, incir, limon, nar, zeytin, kayısı ağaçları olan, 
otele gelen misafirlerinin adeta cennetten bir köşe olarak 
adlandırdıkları ferah, geniş, huzur dolu; farklı tasarımıyla 
göz kırpan sedirleri, oturma alanları, güneşlenebileceğiniz 
yemyeşil çimleri, birkaç kadeh eşliğinde keyifli bir akşam 
geçirebileceğiniz bir bahçeye sahiptir.
Art Alaçatı, ferahlatıcı bir esinti eşliğinde zengin, lezzetli, 
geleneksel kahvaltısı ile misafirlerine öğle yemeğini 
atlatmayı taahhüt etmektedir.

Enjoy the beautiful day in our beautiful garden
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Wireless - Havuz - Bahçe - Çocuklu aile - Otopark
Wireless - Pool - Garden - Family with children - Car Park

 AFeaturing an elegant decoration and a 
peaceful garden, Art Alacati is located in the 
lovely town of Alacati. It offers free Wi-Fi and 
rooms with air conditioning and a private 
bathroom. 
The rooms at Art Alacati come with classical 
furnishings with pastel colours. Each unit 
offers a flat-screen TV with satellite channels 
and garden views.  
You can enjoy your traditional breakfast in 
the garden accompanied by a fresh breeze. 
The à la carte restaurant serves delicious 
Aegean specialties, a variety of meat dishes 
and seafood.  
The garden with seating areas is ideal for 
relaxation. The hotel can arrange shuttle 
service to the beach, airport or anywhere at    
a surcharge. The front desk is available 24/7.  
Alacati Beach, an ideal spot for windsurfing, 
is a 10-minute drive to Art Alacati. Izmir 
Adnan Menderes Airport is 85 km away. Free 
on-site private parking is available.
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bramasolebutikotel
bramasolebutikotel

Bramasole Alaçatı
Butik Otel

Alaçatı Mah. Alaçatı Cumhuriyet 
Cad. no:44 Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (530) 338 37 77 
+90 (232) 729 70 10
www.bramasole.com.tr
info@bramasole.com.tr

Arzulanan umut ve mutluluk noktası

İşletmeci/Manager:  Leyla Güneri
Oda/Room: 12 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı / Bed & Breakfast

 

 Bramasole Butik Otel , ‘Bramasole’ ismini 
2003 yılında çekilen başrolünü ‘Diane Lane’in 
oynadığı ‘Under The Tuscan Sun’ filminden 
almıştır. Filmde İtalya’nın Toskana bölgesindeki 
Cortona köyü’ne gezi amaçlı giden ve gittiğinde 
‘Bramasole’ isimli bir Villa’yı satın alarak 
mutluluğa kavuşan bir kadının hikayesi anlatılır. 
Bramasole kelime anlamı olarak ‘güneşi 
arzulamak’ anlamına gelir ve bu filmde umudu 
temsil eder. Bramasole’nin Otelimize gelen tüm 
müşterilerimize mutluluk ve umut vermesini 
dileriz.

Güne çay, kahve eşliğinde Alaçatı’ya özel taze 
meyve, sebze ve reçellerden oluşan yöresel ve 
zengin bir türk kahvaltısı ile başlayabilirsiniz.  
Kahvaltı tesisimizin verandasında servis 
edilmektedir. Kahvaltı saatleri dışında ek ücret 
karşılığında tost ve sandviç gibi atıştırmalık 
yiyecekler sunulmaktadır.

Tesisimizden dilerseniz ücretsiz olarak bisiklet 
kiralayabilir, temiz hava eşliğinde gezinti 
yapabilirsiniz.

The point of desired hopes and hapiness
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Köy Merkezi içinde /In the Village 
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2 km

Wireless - Bahçe - Avlu - Havuz - Çocuklu aile - TV- Klima - Otopark
Wireless - Garden - Courtyard - Pool - Family with children - TV - Air conditioning - Car Park

 Bramasole Boutique Hotel was 
named ‘Bramasole’ in 2003 by ‘Under 
The Tuscan Sun’ starring Diane Lane. 
The film tells the story of a woman who 
travels to Cortona village in the Italian 
region of Tuscany and, when she goes, 
purchases a Villa named ‘Bramasole’ 
and achieves happiness. Bramasole 
means ‘desire for the sun’ in the sense 
of the word and represents hope in 
this film. We wish that Bramasole will 
bring happiness and hope to all our 
customers who come to our Hotel.

You can start your day with a local and 
rich Turkish breakfast consisting of tea, 
coffee accompanied by fresh fruits, 
vegetables and jams special to Alaçatı. 
Breakfast is served on the front porch of 
our establishment. Snack foods such as 
toast and sandwiches are served at an 
additional cost outside breakfast times.

You can rent a bicycle for free and enjoy 
a fresh air ride.
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Köy Merkezi /Village Center 1 dk (araç-car)

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 4 dk (araç-car)

Cocopalm Boutique 
Hotel
cocopalmalacati 

Cocopalm Boutique

Alaçatı Mah. 13083 Sokak No: 4/1 - 4/2 
Alaçatı - Çeşme/İzmir
+90 (535) 962 6735
+90 (232) 716 00 88
www.cocopalmalacati.com
cocopalmalacati@gmail.com

Alaçatı’daki Eviniz

İşletmeci/Manager: Hacer Günaydın
Oda/Room: 8 Oda/Rooms
Sezon/Seasons:12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 
Alacarte Restaurant
Sıcak-Soğuk hot-cold &
Alkollü - Alkolsüz içecek non-alcohol drink

 Cocopalm Boutique hotel, Alaçatı köy içinde 
mavi cumbaları, yemyeşil havuzlu bahçesi ve 
birbirinden güzel 8 odasıyla konuklarını ağırlıyor. 
Konaklamaya muhteşem bir kahvaltının dahil 
olduğu bu taş otelde dilerseniz yürüyerek 
restoran ve eğlence yerlerine ulaşabilir yada 
otelin muhteşem bahçesinde sakinliğin ve lüksün 
keyfini çıkarabilirsiniz. AYNI ZAMANDA BİR KIŞ 
OTELİ! Butik otelimizde misafirler için kullanımı 
ücretsiz olan 2 adet sauna ve 2 adet türk hamamı 
bulunuyor lobisinde ve süit odasında şömine 
bulunan bu otelde aynı zamanda odun sobalarıyla 
size ve sevdiklerinize romantik ve dinlendirici bir 
tatil sunuluyor. Ayrıca Alaçatı sokaklarınıda bisiklet 
ile gezmek ısteyenlerede ücretsiz bisiklet imkanıda 
sağlanıyor.

Your home in Alaçatı
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Wireless - Bahçe - Hamam - Sauna - Havuz - Çocuklu aile - TV - Klima - Restaurant - Bar
Wireless - Garden - Turkish Bath - Sauna- pool- Family with children- TV - air conditioning -Restaurant- Bar

Cocopalm Boutique Hotel is welcoming 
guests in the Alaçatı village with blue 
oriels, green garden with pool and                    
8 beautiful rooms. In this hotel where 
an amazing breakfast is included, 
you may reach to the restaurants and 
entertainment venues by walking or enjoy 
the tranquility and luxury in the wonderful 
garden. ALSO A WINTER HOTEL! 
There are 2 saunas and 3 turkish baths 
free for our guests in our boutique hotel.                      
A romantic and relaxing vacation is 
provided for you with stoves in this hotel 
which also has fireplace in the lobby 
and suit room. Furthermore, free bicycle 
opportunity is also provided for the ones 
who want to tour Alaçatı streets with               
a bicycle.
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faro alaçatı 
faroalacati 

Wireless - Cafe - Çocuklu aile - Bahçe - Klima - Otopark
Wireless - Cafe - Family with children  - Garden-  Air conditioning - Park

Faro Alaçatı

Alaçatı Mah.12000 Sok. No: 42 
Alaçatı-Çeşme-İZMİR
+90 (532) 393 94 19 
+90 (232) 716 04 02
www.faroalacati.com 
info@faroalacati.com 

Huzur ve eğlencenin kesiştiği noktada, Faro Alaçatı
 Faro Alaçatı, the point where peace and 
entertainment intersects

Köy Merkezi içinde / Village Center 200 m

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 4 km
Ilıca Plajı/Ilıca Beach 4 km

İşletmeci/Manager: Hüseyin Arslanyürek 
Oda/Room: 6 Oda / Rooms
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast
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Wireless -  Havuz - Bahçe - Klima - TV
Wireless - Pool - Garden-  Air conditioning - TV

Tatilin yeni rotası
 New route of holiday

Köy Merkezi /Village Center 100 m

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2 km

Alaçatı Grand Eldoris Otel
grandeldoris

 Alaçatı Mah. 11078 Sok.
No: 65 Alaçatı-Çeşme-İZMİR
+90 (533) 716 20 35
+90 (232) 716 00 09

İşletmeci/Manager: Kasım Önder
Oda/Room: 18 Oda / Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast
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lamenotel
lamenotel

Wireless -  Avlu - TV -  Klima
Wireless - Courtyard - TV - Air-conditioning

Alaçatı Mah. 12018. Sk. No:3
Alaçatı, Çeşme/ İzmir
+90 (530) 494 93 79 
+90 (232) 716 08 04 
www.lamenotel.com
bilgi@lamenotel.com

Alaçatı’nın eşsiz güzelliğini yaşama fırsatı

Lamen Butik Otel

İşletmeci/Manager: Burcu Acarbay 
Oda/Room:  7 Oda / Room
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast
(Doğal ürünlerin yer aldığı 
zengin serpme köy kahvaltısı/
Where natural products are involved
rich spread village breakfast)

Köy Merkezi içinde / In the Village Center
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km

 The opportunity to experience Alaçatı’s unique beauty
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Wireless -  Avlu - TV -  Klima
Wireless - Courtyard - TV - Air-conditioning

maisondazuralacati
maisonazur

Wireless-Avlu-Cafe-TV-Çocuklu Aile - Klima
Wireless - Ourtyard - Cafe - TV - Family with children - Air conditioning

Maison d’Azur Alaçatı

Alaçatı Mahallesi 13053 Sokak 
No:15 Alaçatı - İzmir
+90 (551) 448 19 26
+90 (232) 716 66 09
www.maisondazuralacati.com
maisondazuralacati@gmail.com    

Köy merkezinde sabun kokan odalar

Köy Merkezi /Village Center 200 metre

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 4 km

İşletmeci/Manager: Özgür Tolunay
Oda/Room: Maison d’Azur (13 oda/Rooms ) 
                     Meydan d’Azur (8 oda/Rooms )
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

 Soap scented rooms in the middle of the village
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Hane Alaçatı
hanealacati

Hane Alaçatı Butik Otel

Alaçatı Mah. 12056. Sk. No:7
Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (533) 235 44 00 
+90 (232) 716 63 94
www.hanealacati.com
info@hanealacati.com

Hanemizde evinizin rahatlığını yaşayın

İşletmeci/Manager:  Deniz Şentürk Özsoy   
             Mehmet Mert Özsoy
Oda/Room: 8 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı / Bed & Breakfast
Öğle ve akşam yemeği önceden talebe 
bağlı hazırlanabilir./Lunch and dinner can be 
prepared beforehand.

 

 Alaçatı’nın en hareketli aylarında bile 
sakin, huzurlu ve keyifli bir tatil apmak 
isterseniz , sizleri kendinizi evinizde 
hissedeceğiniz Hane’ye bekliyoruz. Alaçatı 
dokusunda inşaa edilmiş, provence 
tarzında dekore edilmiş bir butik otel burası.
Hane’de güne tatile yaraşır bir Ege 
kahvaltısıyla başlayıp, çiçeklerle bezeli 
ferah bahçesinde dinlenebilir; çok değil; 
sadece 5 dakikalık keyifli bir yürüyüşle 
Hacımemiş’in eğlenceli dünyasına 
karışabilirsiniz. 
Oda seçeneklerimize gelince; ister bahçeye 
açılan ister cumbalı ve şömineli olanı 
seçin Fransa’yı anımsatacak aksesuarları 
ve tekstil ürünleriyle konfor ve estetiği bir 
arada yaşayacak, şezlongunuza uzanıp 
tatilinizin tadını çıkaracaksınız.
Size evinizin rahatlığınız sunmak üzere 
Hanemize bekliyoruz.

Experience the comfort of your home in Hane
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Köy Merkezi içinde / Village Center 200 m
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 2 km

Wireless - Bahçe - Çocuklu aile - Cafe
Wireless - Garden - Family with children - Cafe

 If you are looking for a quiet, 
peaceful and pleasant holiday in 
Alacati’s most vibrant months, we look 
forward to welcoming you to Hane, 
where you will feel at home. This is a 
boutique hotel built in the province of 
Alaçatı, decorated in a province style.
You can start your day with an Aegean 
breakfast at the house, relax at the 
spacious garden with flowers, not 
much; just a pleasant 5-minute walk 
into the fun world of Hacimemiş.
As for our room options; whether you 
choose to have a garden or a fireplace, 
you will enjoy a combination of comfort 
and aesthetics with accessories and 
textile products that will remind you of 
France, and you will enjoy your holiday 
on your sun lounger.
We are waiting Hanemize to offer you 
the comfort of your home.
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Narlı Konak Alaçatı
narlikonak

Wireless - Bahçe - TV - Klima
Wireless - Garden - TV - Air conditioning

Alaçatı Mah. İnönü Cad. No: 57 
Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (505) 562 40 34
+90 (232) 716 72 51
www.narlikonak.com
narlikonak@hotmail.com

Farklı bir keyif, farklı bir tat

Narlı Konak 

Different Pleasure,  Different Taste

Köy Merkezi /Village Center 5 dk

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km

İşletmeci/Manager: Bengü Akten
Oda/Room:  6 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 
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Köy Merkezi /Village Center 500 metre

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 4 km

nocheotelalacati
nocheotel

Wireless-Bahçe-Evcil hayvan- Çocuklu aile - Otopark - Klima
Wireless -Garden - Pet - Children - Park- Air conditioning

Noche Otel

Hacımemiş Mah. 2078 sokak 
No:6 Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (533) 347 46 66 
+90 (232) 716 99 29 
www.nocheotel.com
info@nocheotel.com

Masal gibi

İşletmeci/Manager: Tuğba Öztürk 
           Sezgin Öztürk
Oda/Room: 12 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: Nisan -Ekim /April -October
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

Like a Story
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hotelpopalacati
OTELPOP

Hotel Pop Alaçatı

Alaçatı Mahallesi 12020 Sk. 
No:13 Çeşme/İzmir
+90 (543) 533 23 13
www.popalacati.com
hotel@popalacati.com

Tarihi Hacımemiş’in Kalbi

İşletmeci/Manager:  Tuna Poyraz
Oda/Room: 8 Oda/Rooms
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 
Havuz başı snack/ Poolside snack

 

 Hotel Pop, Alaçatı’nın gözde Hacımemiş 
Mahallesi’nde, sakin bir sokakta yer alıyor. 
Alaçatı’nın yapı ve dekorasyon geleneği ile uyumlu 
olmakla birlikte kendine has bir tarzı da olan; 
günlük yaşamlarımızda alıştığımız konfordan 
vazgeçmeden şehrin toksik alışkanlıklarına karşı 
Egeli yaşamın sükûnetini ve dinginliğini sunan 
bir otel burası. Vintage ve antika malzemelerle 
dekore edilen, tamamı birbirinden farklı sekiz 
odamız bulunuyor. Tuğlaları dahi antika olan 
dubleks süitimizde ve iki junior süitimizde tavan 
yüksekliği beş metreye ulaşıyor. Çatı katında ve 
çatı penceresi olan, jakuzili, cumbalı, Fransız 
balkonlu… Odalarımızın her birinin özgün bir 
havası, bir sürprizi var. Tropik bitkilerle bezeli 
küçük avlumuzda, akşamüzeri içeceğinizi 
yudumlarken serinleyebileceğiniz bir de havuz 
yer alıyor. İstediğiniz saatte servis ettiğimiz 
kahvaltılarda yerel, katkısız ürünler kullanıyoruz. 
Hotel Pop’ta en büyük arzumuz, misafirlerimize 
huzurlu ve mutlu bir konaklama deneyimi 
yaşatmak ve onları-bir dahaki sefere dek- gülen 
yüzlerle yolcu etmek.

The Heart of Historical Hacımemiş

Köy Merkezi içinde/In the Village Center

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3.9 km
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Wireless - Havuz - Klima
Wireless - Pool - Air conditioning

 Hotel Pop is located in the famous Hacımemiş 
Neighboor of Alaçatı, in a calm street.  While 
being compatible with Alaçatı’s structure and 
decoration tradition, this hotel has a special style; 
presents Aegean life’s tranquility and serenity 
against  the toxic habbits of the city without giving 
up the comfort that we are used to in our daily 
lives. There are 8 rooms totally different than 
each other, decorated with vintage and antique 
materials. In the duplex suit which is even with 
antique bricks and two junior suites, the ceeling 
height reaches to five meters. Penthouse with 
roof window, room with jacuzzi, with oriel, with 
French balcony... all of our rooms have an 
authentic style and a surprize. There is a pool 
in the yard surrounded by tropical plants where 
you can chill while having a drink. We are using 
local and pure products in the breakfast which 
we serve at the time you wish to have. In Hotel 
Pop, our biggest desire is to provide a peaceful 
and happy accomodation experience to our 
guest and see them of – till next time – with 
smiling faces.
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Köy Merkezi / In the Village Center

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km

SalbakosButikotel
salbakosbutikotel

Wireless - Havuz - Bahçe - Kış Bahçesi - Klima - Otopark
Wireless - Swimming Pool - Garden - Winter Garden - Air-conditioning - Car Park

Alaçatı Mah. 12002 Sok. No: 20
 Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (530) 255 07 77
www.salbakoshotel.com
info@salbakoshotel.com

 Alaçatı’daki huzurlu eviniz

İşletmeci/Manager: Yeşim Yılmazer
Oda/Room: 11 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Salbakos Herakleia Boutique Hotel

Your peaceful home in Alaçatı
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seyyahotel
seyyahotel
seyyahkitchen

Wireless - Avlu - TV -12 yaş üstü çocuk - Klima
Wireless - Courtyard - TV - 12 older children - Air conditioning

Alaçatı Mah. Cumhuriyrt Cad.  
No: 24 Alaçatı/Çeşme / İzmir 
+90 (541)326 58 09
+90 (232) 716 88 30
www.seyyahotel.com
info@seyyahotel.com

Gezginlerin buluşma noktası

Köy Merkezi /Village Center 3 dk

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 4 km

İşletmeci/Manager: Hüseyin Çakar
Oda/Room:  4 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Seyyah 
Otel & Kitchen

Meeting Point of Travellers 
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Köy Merkezi /Village Center 300 metre

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 4 km

yamacevi
yamacevibutikotel

Alaçatı Mah. 12100 Sk.  No: 10
Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (555) 084 07 58
+90 (232) 716 07 58
www.yamacevi.com
yamacevibutikotel@gmail.com

Ege’de bir tatil hiç bu kadar keyifli olmamıştı  

İşletmeci/Manager:  Hilal Özçarkçı
                                  Begüm Tanerler
Oda/Room: 11 Oda/Rooms 
(Teraslı jakuzili oda/Our terrace jacuzzi room
Balayı Oda/Our Honeymoon Room
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Organik Ürünlerle Hazırlanmış Zengin Yamaç 
Kahvaltısı/Organic Products Progress  
Prepared Rich Slope breakfast

 

 Kalabalık şehirlerin kaosundan kaçıp 
kendinizi yeşillikler içinde, zeytin ağaçlarının 
arasında huzurun ve rüzgarın sesini dinlerken 
hayal edin... 

Huzuru keşfedin, şehir yaşamının 
yorgunluğundan arının ve Alaçatı’nın en iyi 
otellerinden Yamaç Evi Butik Otel’ in konforuyla 
tanışın. 

Alaçatı’ nın halen kasaba ruhunu koruduğu 
Hacı memiş mahallesine yürüyüş mesafesinde, 
meşhur Alaçatı pazarına sadece 500 metre 
uzaklıkta olan bu şirin butik otel organik 
ürünlerle hazırlanan serpme kahvaltısı ile 
sizlere sessizliğin içinde taptaze bir nefesin 
sözünü veriyor.

İki genç kadının, bavullarına sığdırdığı 
hayatlarını yanına alarak, ilk kez hayallerinin 
peşine düşmesiyle başlayan hikayesine gelin 
sizde ortak olun… Begüm ve Hilal’in Yamaç Evi 
Butik Oteli’nde mavi ve yeşilin huzur dolduran 
renklerine kendinizi bırakın...

A holiday in the Aegean has never been so pleasant

Yamaç Evi
ALAÇATI
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Wireless - Bahçe - Avlu - Havuz - TV- Klima - Otopark
Wireless - Garden - Courtyard - Pool - TV - Air conditioning - Car Park

 Getting away from the chaotic cities and 
then imagine finding yourselves in nature, 
surrounded by olive trees where you will find 
peace and quiet among sounds of the wind... 
Explore tranquility, be away from city life and 
experience the comfort of Yamaç Evi Boutique 
Otel, the best in Alaçatı. 
This cute boutique hotel, which serves                    
a traditional breakfast made out of organic 
ingredients, promises you a breath of 
fresh air in sound of silence which protects 
and continues in carriying its town life in 
Alaçatı is walking distance from Hacımemiş 
neighbourhood and 500mt away from the 
famous Alaçatı market. 
2 young women, packing their life in suitcases, 
set off to reach their dreams for the first time 
in their lives. Come, experience and be a 
part of this story. Set yourself free amongst 
the peaceful colours at Begüm and Hilal’s           
Yamaç Evi Boutique Otel...



198

O
te

lle
r/

H
ot

els

Alacati Tropicana Otel

Wireless - Çocuklu aile - Bahçe - Klima
Wireless - Family with children  - Garden-  Air conditioning 

Alaçatı Mah. 13058 Sk. No:9
Alaçatı, Çeşme/ İzmir
+90 (535) 229 39 59
+90 (232) 716 73 25
www.alacatitropicana.com
info@alacatitropicana.com

Doğal lezzetler ve ortamda keyif

Tropicana Otel 

Enjoying the natural tastes and environment

İşletmeci/Manager: İbrahim Duygulu
Oda/Room: 12 Oda/Rooms 
Sezon/Seasons: Nisan - Eylül
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast

Köy Merkezi içinde /In the Village Center
Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km
Ilıca Plajı/Ilıca Beach 2 km









Yeme - İçme
Food - Drink

First class kiralayın, ekonomik ödeyin!





Üyesidir.



Alaçatı Mah. 13002 Sok. No:6 Alaçatı-Çeşme-İZMİR          +90 (232) 716 91 55
www.karinaalacati.com.tr             info@karinaalacati.com.tr

Karina Alaçatı yılların tecrübesi, Ege’nin lezzeti   
Karina Alaçatı years of experience, Aegean flavor

karinaalacati

Üyesidir.

Karina Alaçatı’da Ege 
mezelerini, günlük deniz    
balıklarını ve kalamar, 
karides, ahtapot, ıstakoz gibi 
deniz ürünlerini mutlaka 
tatmalısınız. / In Karina 
Alaçatı you should definitely 
taste Aegean mezes, daily 
sea fish and seafood such as 
calamari, shrimp, octopus 
and lobster.



Üyesidir.





Avrasya Lokantası’nın sahibi Mustafa  
Dumanlıdağ 30 yıldır bu işin mutfağında. 
Yıllar önce Alaçatı’da açtığı Avrasya 
Lokantası ile, özgün lezzetleri bizlerle 
buluşturuyor. Mustafa Bey Malatya’da 
doğup büyümüş ve hep Ege mutfağına ilgi 
duymuş. Bu ilgisini de Avrasya Lokantası’nı 
işleterek keyifle gideriyor. Tariflerinde 
kullandığı tüm ürünleri yetişme aşamasından 
mutfağına gelene kadar tüm takip eden 
Mustafa Dumanlıdağ; Ege’nin en taze, 
en lezzetli mahsüllerini seçiyor ve her gün 
yenilenen bir menü oluşturuyor. Bu menünün 
içinde özgün tatlara yer vermeye de özen 
gösteriyor. Alışılagelmiş tariflerin dışına çıkan 
Mustafa Dumanlıdağ, farklı lezzetleri bir 
araya getirerek müşterilerine yepyeni tarifleri 
deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu da demek 
oluyor ki  Avrasya Lokantası’nda benzerine 
rastlayamayacağınız yemeklerle karşılaşmak 
mümkün.

Avrasya Lokantası, işletmecisi 
olan      Mustafa Dumanlıdağ kendi 
yüzüyle özdeşleşmiş durumda. Müşterileri 
lokantada hep onu görmek istiyor. Bu 
sebeple yenilenen logosunda da onun 
yüzü kullanılmış. Avrasya Lokantası, 
2018 yaz sezonu için birçok yenilik yapmış. 
Menüsünde ve kimliğinde birçok değişiklik 
var. Alaçatı’nın her sezon kalabalıklaşan 
yapısına uyum sağlamak ve gördüğü 
yoğun ilgiyi özenle karşılamak amacıyla 
yeni bir çehreye kavuşan işletme, 2018 

yaz sezonunda da misafirlerine lezzetle 
karşılayacağa benziyor.

Alaçatı’nın Ruhu, 
Avrasya Lokantası’nda Tadılır

Neredeyse Alaçatı’nın değirmeni ve taş 
evleri kadar bölge ile özdeşleşmiş durumda 
Avrasya Lokantası. Çeşme’ye, Alaçatı’ya 
gelen herkes mutlaka lokantamıza uğrar. 
Ziyaretçilerin, mutlaka gidilmesi gerekenler 
listesinde yer aldığımızı söyleyebiliriz. 
Çünkü Alaçatı ruhunu gerçekten yaşamak 
isteyenler, genellikle buraya özgü lezzetli 
yemekler tatmayı ihmal etmek istemiyor. 
Şevket-i bostan, ebe gümeci, enginar, cibez 
gibi Ege Bölgesi’ne özgü olan onlarca lezzetli 
zeytinyağlılarımız fazlaca ilgi görüyor.

Alaçatı’nın taptaze otlarının ve sebzelerinin 
yanı başımızda olması büyük bir avantaj. 
Bunun yanında et sevenlerin damaklarını da 
düşünerek hazırladığımız et yemekleri de 
bulunuyor menümüzde.

Herkesin damak tadına hitap edebilecek 
çeşitlilikte yemekler hazırlamaya özen 
gösteriyoruz. Sebzeden ete, mezeden 
salataya birçok çeşide sahip olduğumuz 
gibi Doğu ve Batı’nın lezzet geleneklerini 
de bir arada sunmaya özen gösteriyoruz. 
Menümüzü her gün farklı tutuyor, günlük 
olarak hazırladığımız değişik lezzetlerle 
misafirlerimizin ilgisini de hep taze tutuyoruz. 
Üst üste lokantamıza gelen ziyaretçiler 
bu durumdan fazlaca hoşnut kalıyor. 
Bunların dışında atmosferimiz de çok 
seviliyor. Geniş, ferah ve sıcak bir mekana 
sahibiz. Misafirlerimizi rahat ettirmeye özen 
gösteriyoruz. Bu sayede sürekli olumlu ger 
dönüşler, güzel yorumlarla karşılaşıyoruz.                  
Bu da bizim için büyük bir motivasyon kaynağı 
oluyor. Sıkça taktir edilip bolca talep görmek 
güzel.
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2004, Alaçatı, hayal, heyecan, inanç, güven, emek, beyaz, çiçek, 
başlangıç, mutluluk, sevgi, özen, çaba, anı, aşk, söz, kutlama, 

özlem, kavuşma, sürpriz, samimiyet, saygı, konuk, dost, sohbet, 
keyif, değer, yaşanmışlık, aile, 14 yıl ve  #bizbirekibiz 

14 senelik hikayemizin özü, özeti…

Alaçatı’nın değişmezi köşekahve

kosekahve

Tokoğlu Mah. 11005 Sk. No: 4  Alaçatı, Çeşme/ İzmir          +90 (232) 716 04 13
www.kosekahve.com         info@kosekahve.com
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Müdaaimalacatı
mudaaimalacati

Müdaaim 
Alaçatı

Alaçatı Mah. Cumhuriyet Cad. 
No 38/1 Çeşme / İzmir
+90 (537) 702 34 15

Yeni  ve farklı lezzetler keşfetin
 Discover new and different flavors

 İstanbul gibi büyük bir metropolü ve mesleklerini 
bırakıp Alaçatıya yerleşmiş iki genciz. Şehrin 
karmaşasından kaçarak Alaçatının renkli ve huzurlu 
ruhuna katılarak salaş, her kesime hitap eden bir 
restoran açmayı hedeflemiştik. Bu yıl mart ayında 
sezona giriş yaptık. Konsept olarak sabah serpme 
kahvaltı ile başlayıp öğlen mantı börek çeşitlerimizle 
türk kahvesi ve el yapımı limonatamızla vb. 
aparatiflerle misafirlerimizin keyifli vakit geçirmelerini 
istiyoruz. Akşam ise çeşitli mezelerimiz, 
Zeytinyağlılarımız balık-et Izgara seçeneklerimiz , 
Alkol menümüz ve ortama uygun müziklerimizle 
sizlerleyiz. Alaçatıda fiyatların yüksek olması ile 
ilgili yaratılan bir algı var biz bu algıya katılmıyoruz 
fiyatlarımız makul düzeyde ve ürünlerimizin kaliteli 
olması ve temizlik , hizmet konusunda kendimize 
güveniyoruz. Ortalama alkolsüz akşam yemeği iki 
kişilik 65 -150 tl arası ve alkollü akşam yemeği iki 
kişilik 200 - 300 tl arasıdır.

Alaçatı pazar yerindeyiz. Alaçatının çarşıya çok 
yakın ama bir o kadar da nezih, sakin bölgesindeyiz. 
Kalabalık yerine daha salaş bir mekan tercih 
eden tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Önümüzdeki 
yıllar boyunca MÜDAAİM olan misafirlerimizle 
faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.

İşletmeci/Manager:   Merve Gürsu        
Mutfak/Kitchen
Ege mutfağı & Mangal (et-balık)  
Mantı - Çiğ börek
Breakfast & Aegean Cuisine & 
Barbecue (meat-fish) & Turkish ravioli 
Çalışma Saatleri/Open-Close    
07:00 - 02:00
Açık Olduğu Sezon/ Open For  
12 ay / month
Açık Alan/Outdoor Area
20 kişi / person        
Kapalı Alan/İndoor Area
15 kişi / person

 Kahvaltı & Ege mutfağı & Mangal (et-balık) & Mantı - Çiğ böreğimizi ve mantımızı kaçırmayın.
   Breakfast & Aegean Cuisine & Barbecue (meat-fish) & Turkish ravioli - Do not miss raw pastry  and our ravioli



 We are two young people who settled in 
Alaçatı, leaving a big metropolis like Istanbul 
and their professions. We escaped from 
the city complex and joined the colorful and 
peaceful soul of Alaçat, and aimed to open 
a restaurant that appeals to every soul. We 
entered the season on March this year. 
As a concept we start with breakfast in the 
morning and have lunch with ravioli pastries, 
Turkish coffee and hand-made lemonade. we 
want our guests to have a pleasant time with 
extras. In the evening, we have a variety of 
mezelelimiziz, fish and meat grilled options 
of olive oil, alcohol music and mediterranean 
music. There is a perception created about 
the high prices in the connection, we do not 
participate in this perception, our prices are 
reasonable and our products are of good 
quality and we trust ourselves in cleaning, 
service. The average non-alcoholic dinner 
is between 65 - 150 TL for two persons and   
200 - 300 TL for two persons for alcoholic 
dinner.

We are at Alaçatı market. Alaçatının is very 
close to the bazaar, but we are in a decent, 
quiet area. We are waiting for all the guests 
who prefer a rather loose space instead of 
the crowd. We aim to continue our activities 
with our guests, who are MÜDAAİM during 
the coming years.



































Köy Merkezi /Village Center 500 metre

Alaçatı Sörf Plajı/Alacati Surfing Center 3 km

Wireless - Bahçe - Havuz - Otopark - TV - Klima
Wireless - Garden - Pool - Cafe - TV - Park- Air conditioning

Köy içinde eğlence ve keyif bir arada

İşletmeci/Manager: Dilek Başaran
Oda/Room: 9 Oda / Rooms 
Sezon/Seasons: 12 ay / months
Yeme-İçme/Food-Drink
Oda Kahvaltı/Bed & Breakfast 

 Comfort and fun in the village



Wind Town 
Bar & Lounge

Wind Town             
Deluxe Otel Alaçatı

Alaçatı Mah. 12017 Sok. No: 7  Alaçatı-Çeşme / İzmir
+90 (232) 716 03 02
+90 (532) 060 80 06
www.windtowndeluxealacati.com
info@windtowndeluxealacati.com

Windtown Deluxe Alaçatı
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Çeşme 
Cadde Plus

Yeme - İçme
Food - Drink

 



















Alışveriş & Sanat 
Shopping & Art

First class kiralayın, ekonomik ödeyin!
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