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NAZİLLİ UZUN YAŞAM KÖYÜ

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER

Bir Köy Düşünün...
Sağlıklı ve uzun yaşayan insanların şehrinde 
hayalinizdeki doğal yaşamı sunan...

Ürünleri kendi elinizle 
ekip diktiğiniz, meyvele-
ri manavdan değil dalın-
dan olan...

Öyle bir yer ki şehir 
hayatının karmaşasın-

dan uzak, kendi elektriğini üreten çevre dostu 
konaklama alanları olan...

Kişiye özel alanlarda sebze 
ve meyve yetiştirmeye 
olanak veren hobi bahçeleri 
olan...

Salça üretimi, zeytin sıkımı, 
patlıcan ve biber kurutma gibi zahmetli işlemle-
rin eski usül doğal ortamda yapıldığı imalat alan-
ları olan... 

Çeşitli aktivitelerin ve 
doğa sporlarının yapıl-
dığı alanları olan... 

Şifalı sularıyla buluşan-
ları yenileyip zinde 
hissettiren termal tesis 
alanı olan... 

Ege’nin bereketli topraklarında binlerce yıllık 
tarihi mirasa sahip Nazilli’de doğanın kalbinde... 

Bir Köy Düşünün...
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Körteke Kalesi

Körteke Kalesi, 
Bozdoğan ilçesine 
bağlı Körteke 
Köyü sınırları 
içerisinde yer 
almaktadır. 
Körteke Köyü’nün 
kuzeydoğusunda 
bulunan kale 
yüksek bir tepe 
üzerine inşa 
edilmiştir. 
Yapımı M.Ö. 5. 
yy’a dayanan 
Körteke Kalesi, 
farklı dönem-
lerde farklı medeniyetler 
tarafından kullanılmıştır. 
Yüksek bir tepe üzerine 
kurulan Körteke Kalesi 
muazzam manzarası 
ile dikkat çekmektedir. 

Körteke Kalesi’nin doğu 
ve batı taraflarında birer 
kule ortasında ise sarnıç 
bulunmaktadır. Kalenin 
bulunduğu konumda geç-
mişte XYATİS kentinin bu-

lunduğu düşünülmektedir. 
Kale duvarlarının üzerinde 
farklı dönemlere ait izlerin 
bulunduğu gerekçesi ile 
farklı çağlarda kullanıldığı 
tahmin edilmektedir.

Piginda Antik Kenti 

Piginda Antik Kenti bir 
diğer adıyla Bargasa olarak 
bilinmektedir. Piginda 
Antik Kenti günümüzde 
yerli ve yabancı turist tara-
fından çok bilinmemesine 
rağmen yapılan kazı çalış-
maları sonucunda çıkarılan 
önemli eserler, uygun mü-
zelere gönderilmiştir. Antik 
kent üç farklı akropolden 
meydana gelmek-
tedir. Antik kent 
tipik bir Karia 
mimarisi izlerini 
barındırmakta-
dır. Helenistik dö-
neme ait olduğu 
düşünülen surlar 
yaklaşık 1 metre 

kalınlığın-
dadır. Antik 
kentin önemli 
yapılarından 
birisi ise 
tiyatrodur. Tiyatro yaklaşık 
üç sarnıcın birleşmesi 
ile meydana gelmiştir. 
Günümüzde tiyatro olarak 
kullanıldığına dair izler 
bulunmamaktadır.

Meryem Olukbaşı Türbesi

Meryem Olukbaşı Türbesi, 
Aydın’a bağlı Bozdoğan ilçe-
sinin Olukbaşı mevkisinde 
bulunmaktadır.

Türbe genel-
likle yerli ve 
yabancı halk 
tarafından 
muhtelif 
dilekler için ziyaret edilir. 
Çocuk dilekleri yanı sıra 
askere giden gençler ve 
problemleri bulunan kişi-

lerin problemlerine çözüm 
olması için dilek diledikleri 
görülmektedir. Meryem 
Olukbaşı Türbesi’nin 
ismi Meryem adında bir 
kadının sol göğsünden 
vurularak şehit olmasına 
dayandırılmaktadır. Türbe 
ve çevresine zarar veren 
kişilerin gece rüyalarına 
türbede yatan kişilerin 
girdiğine dair efsaneler 
bulunmaktadır.

Arapapıştı Kanyonu

Aydın, Denizli ve Muğla 
il sınırları içerisinde yer 
alan Arapapıştı Kanyonu, 
Aydın’ın Bozdoğan ilçesine 
bağlıdır. Bozdoğan ilçe 
merkezi ile Arapapıştı 
Kanyonu arasında yaklaşık 
30 km.  mesafe bulunmak-
tadır. Aynı zamanda İnceğiz 
Kanyonu olarak da bilin-
mektedir. Arapapıştı ismi 
ise Persler tarafından veril-
miştir. Arapapıştı Kanyonu 
ile seyir tepesi arasında 
yaklaşık 30 dakikalık me-
safe bulunmaktadır.  Seyir 
tepesine ulaştıktan sonra 
manzaranın güzelliği bütün 
yol yorgunluğunu unuttur-
maktadır. Seyir tepesinde 

bulunan 
kayalıkların 
üzerinden 
fotoğraf 
çekerken veya 
yürürken 
dikkatli olmalısınız.

Tekne Turu; Bozdoğan 
ilçesinde bulunan bu kanyo-
nu Nisan ve Mayıs ayların-
da ziyaret ettiğiniz zaman, 
masmavi akarsuyunun 
üzerinde dağların kıvrımla-
rı boyunca tekne turu ile ge-
zebilirsiniz. Doğal güzelliği 
ile sizleri hayran bırakacak 
olan bu kanyonda, tekne tu-
runa katılmadan bu ilçeden 
ayrılmayın.

Alhisar Şelalesi 

Alhisar Şelalesi, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinin güneydo-
ğusunda bulunan Alhisar Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Alhisar Şelalesi ile mahalle arasında yaklaşık 2 kilometre 
mesafe bulunmaktadır.

Dağlar, ovalar ve ağaçla-
rın arasından akan buz 
gibi soğuk suyu ile şelale, 
yerli ve yabancı turistler 
tarafından keşfedilmeyi 
beklemektedir. Bozdoğan 
ilçesinde bulunan yerli halk 
şelaleyi bilmesine rağmen, 
çevre iller tarafından 
şelalenin varlığı pek bilin-

memektedir.  
Alhisar Şela-
lesi’nin kesin-
likle görülmesi 
gerekir. Şelale 
etrafında bu-

lunan çiçekler, böcekler, 
kayalar ve doğanın huzur 
veren sesine biraz vakit 
ayırmalısınız.

Gelenbe Mesire Alanı

Buharkent’in 
Gelenbe Mahal-
lesi’ndeki orman 
arazisi içerisinde 
bulunan yaklaşık 
19 dönümlük 
mesire alanıdır. 
Gerekli çalış-
malara 2016 
yılında başlanmış 
olup, tüm çalışmalar, 2017 
temmuz ayında tamamlan-
mıştır.

Afrodisias Antik Kenti

Afrodisias Antik Kenti, Aydın’ın Karacasu 
ilçesinde Geyre Mahallesi sınırları içerisin-
de bulunmaktadır.

Denizden yaklaşık 600 metre yükseklikte 
bir plato üzerine kurulan antik kent tarihi 
yapılarının zenginliğini, kentin kuzey 
tarafında bulunan Babadağ eteklerinde yer alan mermer 
ocaklarından almıştır 

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 
yer alan antik kent M.Ö. 1. 
yüzyıl sonlarına doğru inşa 
edilmiştir. Farklı hüküm-
darlıklar tarafından kul-
lanılarak günümüze kadar 
ulaşmayı başarmıştır.

Afrodisias Antik Kenti 
içerisinde tiyatro, meclis 
binası, stadyum, Hadrian 
Hamamı, Afrodit 
Tapınağı ve 
Sebastion bulun-
maktadır.

Afrodisias Antik 
Kent Müzesi: 
Antik kent sınır-
ları içerisinde bu-
lunan müze 1979 
yılında açılmıştır. Müze 
içerisinde sadece antik 
kent içerisinde çıkartılan 
tarihi eserler sergilen-
mektedir.  Kafa kısımları 

bulunan ve bulunmayan 
heykeller, büstler, Roma ve 
farklı imparatorluklara ait 
sikkeler, altınlar ve heykel-
tıraş ustalarının ürettiği 
eserler müze içerisinde 
sergilenmektedir. Afrodit 
heykellerinin güzelliğini 
görmeden müzeden ke-
sinlikle ayrılmamalısınız. 

Afrodit heykelleri ile diğer 
heykeller arasında gözle 
görülebilir şekilde mimari 
farklılıklar bulunmaktadır.

Sırtlanini Mağarası

348 metre uzunluğundaki mağara içerisinde seramik 
parçalar, sarkıt ve dikitler bulunmaktadır. Giriş kısmı 
oldukça alçaktır, mağara içerisindeki seramik parçalar, 
mağaranın belli 
bir dönem yaşam 
merkezi olarak 
kullanıldığını 
gösteriyor.

Görle Kanyonu

Kanyon çevresin-
de doğa yürüyüş-
leri, dağ tırmanış-
ları ve mükemmel 
manzaralara 
şahit olabilece-
ğiniz gezi turları 
yapabilirsiniz. 
Kanyon yüksekli-
ği, 100 metre ile 
250 metre ara-
sında değişkenlik 
göstermektedir. 
Kanyon çevre-
sinde bol su ve 
yeşillik hakim 
olmakla birlikte, 

muhtelif Akdeniz bitki-
leri yetişmektedir. 

Bahçeköy Şelalesi

Tüm yıl 100 metre yükseklikten dağların 
ve yamaçların arasından akan soğuk su 
mükemmel bir doğa harikasıdır. Ziyaret-
çilerin şelale kenarında daha kaliteli vakit 
geçirebilmesi için banklar yerleştirilmiştir.

Karacasu Kahvederesi Yaylası 

Doğal güzellikleri, yayla 
evleri, çeşitli ağaç ve bitki 
türleriyle görülmeye değer 
bir yerdir. Yayla turizmi-
nin en gözde yerlerinden 
biri olan Karacasu’da; 

Nacipınar, Ballıpınar, 
Dedebağı, Gökbel, Dikmen 
Ozanlı, Gürlek gibi çok 
sayıda yayla bulunur. Yaz 
aylarında sıcaktan bunalan 
yöre halkının göç ettiği 

yaylalara, aynı 
zamanda yerli ve 
yabancı turistler 
de gelmektedir.

Karacasu Çömlekçiliği 

İlçe merkezine 13 km 
uzaklıktaki Afrodisias 
antik kenti kazılarında 
bulunan kalıntılar 
doğrultusunda yörede 
çömlekçiliğin tarihi 
dönemlerden beri yapıldığı 
tahmin edilmektedir. Günü-
müzde çömlek yapımında 
kullanılan toprak, Karaca-
su Belediyesi tarafından 
çömlekçilere temin edilir. 
Çömlek yapımında kullanı-
lan toprağın en önemli özel-
liği, demir oranının yüksek 
olmasıdır. Demir oranının 
yüksek olması nedeniyle 
çömleklerin rengi koyu ve 
güzel bir kırmızı tondadır. 
Karacasu çömleklerinde 

kullanılan kil, yöre 
yakınındaki Yazır 
Köyü ve Eşek Koşa-
ğı denen mevkiden 
temin edilir. Bir 
diğer hammadde 

ise, Karacasu çömleklerinin 
dekor yapımında kullanılan 
mika ağırlıklı, pişme rengi 
beyaz olan mavimsi renkte 
bir maddedir. Bu maddeyi 
çömlekçiler yakın çevre-
den kendi imkanlarıyla 
çıkarırlar. Karacasu’da 
üretilen belli başlı çömlek-
ler muhtelif güveç, testi, 
kupa, çaydanlık, cezve, 
şekerlik, küllük, küp ve vazo 
çeşitleridir.

Karacasu’da Dericilik

Yörede, dericiliğin ham-
maddesi olan palamudun 
bolca yetişmesi, tabakha-
nelerin açılmasına sebep 
olmuştur. Osmanlı’dan 
itibaren yürütülen dericilik 
faaliyetleri, 1985 yılında 
Dandalaz’a modern deri 
işletme tesisi kurulmasıyla 

artmıştır. 
Burada, 
çoğunlukla 
yöreye özgü 
olan vaketa 

deri üretimi yapılmaktadır. 
Özellikle, giyilen sandalet-
lerin derileri, Karacasu’da 
üretilmektedir.

Dedebağı Keşkek Hayrı

Anadolu’nun en 
eski geleneklerin-
den biri olan ve 
1282 yılından bu 
yana düzenlenen, 
ilçeye bağlı küçük 
bir mahallede 
başlayan ve bu-
gün adı sınırları 
aşan Dedebağ 
Keşkek Hay-
rı’na katılan on 
binlerce insan 
lezzetin yanı 
sıra huzur dolu 
atmosferde vakit geçirme-
nin tadını çıkarmak için 

kilometrelerce mesafeden 
gelmektedir. Dedebağ’da 
yapılan ve bir gece önce-
den başlayan çalışmayla 
70 ayrı kazanda kayna-

tılan keşkekler, binlerce 
vatandaşa dağıtılmaktadır.

Koca Cami

Koca Camii, 
ilçe merkezinde 
yer alır. Uzun 
Çarşı’ya yakın 
konumda bulunan 
cami, 1886 yılın-
da inşa edilmiştir. 
İlk yapıldığında 
üstü açık namaz-
gah olarak 
kullanılmıştır. 
İlerleyen yıl-
larda kubbesi 
ve minaresi 
inşa edilse de 
yaşanan depremde yıkıl-

mıştır. Bölgede yaşayanlar 
kendi imkanlarıyla camiyi 
tekrar onarmışlardır. 
Caminin günümüze ulaşan 
kubbesi kurşun kaplıdır ve 

tek minareye sahiptir.

Arpaz Beyler Konağı ve Kulesi 

Osmanlı dönemi-
ne ait, güzel bir 
mimariye sahip 
olan eserlerden 
bir tanesidir. 
Konak ev bölümü, 
hamam, kule, erzak depola-
rı ve fırından oluşmaktadır. 
Duvarlarındaki ahşap 
işçilikleri, nakış ve motif-
leri dikkat çekicidir. Yapı 
bugüne kadar 
aslını koruyarak 
ulaşmıştır. Arpaz 
Kulesi, Arpaz 
Beyler Konağı’nın 
bir bölümüdür. 
Koruma, savun-
ma ve gözetleme 
amaçlı inşa edil-

miştir. Kulenin zemin 
katı zindandır. Katlar 
arasındaki merdivenler 
ahşaptan yapılmıştır. 
Üst kat yaşam alanı 
şeklinde düzenlenmiş-

tir. Burada oturma yerleri, 
dolaplar, ocaklar ve hamam 
bulunur.

Nazilli Etnografya Müzesi 

Nazilli İstas-
yon Meyda-
nı’nda gar 
karşısındaki 
eski Ankara 
Palas Oteli 
olarak bilinen yer günü-
müzde Etnografya Müzesi 
olarak hizmet vermekte-
dir. Demirci Mehmet Efe 
tarafından yaptırılan bina 
restorasyon işlemlerinin 
ardından müze olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. 
“Anayurt Oteli” filminin çe-
kildiği bina olarak bilinen 
yapı otantik ve aslına yakın 
restorasyon işlemininden 
geçmiştir. Nazilli Etnog-
rafya Müzesi içerisinde 
sergilenen eserler, Nazilli 
halkının eski sandıkla-
rından ve evlerindeki 
eşyalarından derlenerek 
düzenlenmiştir.

Dokuzun Hamamı

Aydın’ın Nazilli ilçe-
sinde yer alan Doku-
zun Hamamı ile ilgili 
mimarisi ve ne zaman 
yapıldığı hakkında 
net bilgiler bulunmamakta-

dır. Osmanlı döne-
minden günümüze 
kadar gelebilen tek 
hamam olarak bili-
nen yapı, taşınmaz 

kültür varlıklarındandır.

Harpasa

Arkaik dönemden kalma 
surlardan, kuzey yöndekile-
rin büyük kısmı, günümü-
ze kadar sağlam olarak 
gelebilmiştir. Kent, teraslar 
üzerine kurulmuştur. Bi-
zans döneminde küçülmüş 
ve tepede bulunan kale 
içine yerleşilmiştir.

Şehirde yüz-
yıllar boyunca, 
kesintisiz olarak 
oturulduğu 
düşünülmektedir. 
Şehrin tiyatro-
su, Helenistik 
dönem özellikle-
rini taşımaktadır. 
Ancak, Osmanlı 
döneminde Arpaz 
Beyliği’nin kont-
rolüne geçmiştir. 
Şehrin mülki ve 
askeri yönetim 
merkezi, burada 
kurulmuştur.

Harpasa’da 
kuzeye 
doğru uzanan 
yamacın üze-
rindeki tepe 

tümülüsleri, Lydia etkisiyle 
yapılmıştır.

Mastaura

Türkiye’nin ikinci büyük keşfi olan Kolezyum benzeri 
yapı, Nazilli Mastura’da bulunmuştur.

Arkeologların eşi benzeri-
nin bulunmadığını iddia 
ettiği 1.800 
yıllık antik 
dövüş alanı, 
Aydın’ın 
Nazilli 
ilçesinde 
Mastaura antik kentinde 

tespit edilmiştir. Benzeri 
Mısır, Anadolu ve Yunanis-
tan’da bile bulunmadığı 
iddia edilen ve Roma’da 
bulunan Kolezyum’un en 
yakın benzerinin keşfi arke-
ologlara göre, Türkiye’nin 
ikinci büyük keşfi duru-
mundadır.

Nysa Antik Kenti

Aydın dağlarının 
güneye bakan ya-
macındaki akarsu 
çevresinde ku-
rulan, romantik 
görünümlü bir tür çifte 
kent olan burayı, mutlaka 
ve mutlaka görmelisiniz. 
Antik kentte gerçekleş-
tirilen kazı ve araştırma 
çalışmaları sonucunda, 

alanda kalıntıları bu-
lunan yapıların, Roma 
Dönemi’ne ait oldukları 
saptanmıştır. Kentin 
kuruluş dönemine ait 

Hellenistik Dönem yapıları, 
kentte ağırlıklı olarak 
görülen Roma ve Geç Roma 
Dönemi mimarisinin altın-
da kalmıştır.

Akharaka Yerleşim Yeri

Nysa Antik 
Kenti’nin 4 km ba-
tısında, Salavatlı 
Beldesi’ndedir. 
Burası, antik 
çağlarda özellikle 
bir termal tedavi 
merkezi olarak 
öne çıkmıştır. 
Sarı su olarak 
isimlendirilen 
derenin suyu, 
içeriğinde 
bulunan 
kükürt ve yer 
altındaki kü-
kürt gazının 
varlığı nedeniyle 
antik dönemlerde, bu 
beldenin bir tedavi merkezi 

olarak kullanılmasına 
neden olmuştur.

Atça Çomaklı Şehitler Abidesi

Atçalı 15 kişi, Cumhuriyet 
öncesi işgal günlerinde 
düşman askerleri tarafın-
dan 24 Nisan 1921 gününün 
gece yarısı evlerinden 
alınıp, önce Bayramyeri 
Camisi önüne getirilmişler; 
sonra da Çomaklı Ovası 
mevkisine gizlice 
götürülerek satır 
ve süngülerle 
hunharca katle-
dilmişlerdir. Bu 
vahşetten sadece 
üç kişi kurtulabil-
miş, diğerleri ise 
şehit olmuştur. O 

günlerde şehit düşen atala-
rımızı minnet ve şükranla 
anmak, ruhlarını şad etmek 
üzere bu 
anlamlı anıt 
dikilmiştir..

Atça Kuşbakışı Merkezi Görünüm

Türkiye’de benzeri 
olmayan bir yerden 
söz etmek gerekir-
se Sultanhisar’a 
değer katan Atça, 
ilk akla gelen şehir-
lerden biridir. 

Cumhuriyet’in ilanıyla 
birlikte tekrar büyümeye 
başlayan Atça’yı yeniden 
inşa etmek üzere bir fikir 
geliştirilmiştir. Paris’in 
meşhur caddesi Şanzeli-
ze’nin (Champs-Elysees) 
diğer caddelerle kesiştiği, 
ismi daha sonra Charles de 
Gaulle olacak Etolie Mey-

danı örnek alınarak 
Atça’ya bir yerleşim 
planı hazırlanmasına 
karar verilmiştir.

Etolie Meydanı’na bağ-
lanan 12 caddeye karşılık 
Atça’ya, 45 derece açı ile 
sekiz simetrik ana cadde ve 
bunları dik kesen yüzlerce 
düzenli sokak yerleşti-
rilmiştir. Zafer Takı’nın 
bulunduğu yere ise Atça 
Parkı konulmuştur. Çok 
katlı yapılaşmaya izin veril-
meyen yerleşim yeri, daha 
çok bahçe içindeki müstakil 
evlerle donatılmıştır.

Beyler Kulesi - Donduran Kalesi

Yenipazar lçe merkezine 
bağlı, Donduran Köyü’n-
dedir. Kim tarafından 
ve ne zaman yaptırıldığı 
bilinmemektedir Menderes 
ovasına hakim bir konumda 
yapılmıştır. Yapı; moloz taş, 
tuğla ve mermer devşirme 
malzeme kullanılarak 
yapılmıştır. Teras ile 
birlikte üç kattan oluşmak-
tadır. Ancak, kat 
döşemeleri ahşap 
yapılmış ve yandı-
ğı için günümüze 
ulaşamamıştır. 
Teras kat duvar-
larında, mazgal delikleri 

bulunmaktadır. Kuleye 
giriş, çekme köprünün iç 
tarafındaki merdivenler-
den sağlanmaktaydı. Çekme 
köprünün makara sistemi 
kalıntıları, günümüzde 
görülmektedir. Kulenin 
önemi, Aydın il sınırları 
içinde, Nazilli Arpaz ve Ko-
çarlı Cihanoğlu kuleleriyle 
beraber, ayakta kalmış üç 

kuleden biri olmasıdır. 
Ancak Donduran Kulesi, 
bunlar arasında en çok 
hasar görmüş olanıdır 
ve yalnızca dört duvarı 
ayakta kalabilmiştir.

Alhan Hamamı

Yenipazar ilçe 
merkezine bağlı 
Alhan Köyü’nde 
yer almaktadır. 
Zeytinlik alanda 
bir tepe üzerine 
kurulu olan Alhan 
Hamamı iki par-
çadan oluşmakta-
dır. Bir parçası 
hamam olarak 
kullanılmıştır. 
Fakat diğer 
parçası ne 
amaçla kulla-
nıldığı tam olarak bilinme-
mektedir. Alhan Hamamı 
denilmesinin sebebi diğer 
yapının han olduğu tahmin 
edildiğindendir. Günümü-

ze kısmen sağlam olarak 
ulaşan Alhan Hamamı’nın 
kubbesi ve batı duvarı 
büyük zarar görmüştür. 
Yıllara rağmen günümüze 

ulaşan Alhan Hamamı’nın 
duvarlarında bulunan 
süslemeler ve kabartmalar 
dikkat çekmektedir.

Aşağı Dip Gölü

Aşağı Dip Gölü, azmak ve 
sazlıklarla dolu olup 
göçmen ve kalıcı su 
kuşlarına dinlenme 
ve yaşam alanı sunan 
bir ekosistemdir. 
Göl ve çevresi gri 
balıkçıl, su tavuğu, sakar 
meke ve bazı ördek türleri 
gibi birçok su kuşuna ev 
sahipliği yapmaktadır.

Aydın’ın tek “Yavaş Kent” 
unvanına sahip Yenipazar 
ilçesi, Aydın Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenle-
mesini yaptığı Aşağı Dip 
Gölü ile insanlara doğal 

bir yaşam alanı sunmak-
tadır. Bölgemizin 
doğal güzelliklerinin 
önemli bir parçası 
olan Aşağı Dip Gölü, 
hem balıkçılık hem 
de turizm açısından 

önemli bir değerdir. Buraya 
gelen ziyaretçiler göl ve 
çevresinde fotoğrafçılık, 
doğa yürüyüşü ve balıkçı-
lık yapabilecek; doğanın 
sessizliği içinde kuş gözlem 
kulesinden su tavuklarını, 
ördekleri, gri ve beyaz 
balıkçılları gözlemleyebi-
lecektir.

Yörük Ali Efe Müzesi

Milli Kahra-
man Yörük Ali 
Efe’nin İzmir’den 
dönüşünden, 
ölümüne 
kadar yaşadığı 
Yenipazar ilçe 
merkezindeki evi 
1980’li yıllarda 
çıkan yangın-
da tamamen 
yanmıştır. 
1995 yılında 
Aydın Valiliği 
tarafından 
Kültür Ba-
kanlığı’na sunulan öneri 
kabul görmüş, Yörük Ali 

Efe’nin mirasçıları evin 
müze yapılması koşulu ile 
evi Kültür Bakanlığı’na 
devretmişlerdir. Restoras-
yon çalışmaları sonucu, 
müze teşhire hazır hale 
getirilmiştir.

Yel Değirmeni

Rengarenk merdi-
venlerinden yuka-
rı doğru yavaş 
yavaş çıktıktan 
sonra doğa ile iç 
içe olabileceğiniz 
muhteşem man-
zarası bulunan 
çamlık mesire 
alanı Yenipa-
zar’ın görülmeye 
değer bir yeridir. 

Ayrıca mesire 
alanı eteğindeki 
tepecikte yer alan ve 
kasabanın simgele-
rinden tarihi Yel De-
ğirmeni de mutlaka 
görülmelidir.

Belenova Mesire Alanı

Kuyucak’ın Belenova mesire alanı eş-
siz manzarasıyla göz dolduruyor. Gölet 

ve çam ağaçlarıyla çevrili alan da 
doğanın sesini dinleyerek şehrin 
gürültüsüne ara verin.

Belenova Mesire Alanı, Kuyu-
cak’a 28 kilometre mesafedeki 
1200 rakımlı Belenova Gedik 

mevkiinde bulunuyor. Çam ağaçlarıyla 
çevrili göleti de içinde barındıran 10 
hektarlık alan, dört mevsim piknikçi-
lerin ilgisini çekiyor.

Ahşap kır lokantası ve yürüyüş yolları, 
eşsiz manzarası, kuş cıvıltıları ile 
şehrin gürültüsünden uzakta vakit 
geçirip, bol bol oksijen depolamak iste-
yenlerin şimdiden uğrak yeri oldu.

Belenova, sadece Kuyucaklıların değil 
çevre illerden de doğayla iç içe vakit 
geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

Çam ağaçları ve göletiyle adeta bir 
cennet olan Belenovalı mevkii de güzel 
bir gün geçirip, haftaya zinde ve enerji 
depolamış olarak girin.

Kuyucak’ta Antik Kent Kalıntıları

Antik Kent 
Kalıntıları ilçe 
merkezine 1 
kilometre mesafe-
deki Mersinlidere 
çevresindedir. 
Yakın tarihlerde 
buradaki tepenin 
yamacında bazı 
kalıntılar bulun-
muştur. Bu kalıntılar iki 
kuplu toprak küp ve küçük 
süs eşyalarıdır. 
İncelenen eserlerin 
Roma döneminden 
kaldığı anlaşılmıştır. 
günümüzde bölgede 

herhangi bir arkeolojik 
çalışma yapılmamıştır. Bu 

yüzden antik kent 
hala gün yüzüne 
çıkmış değildir.
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