
Tarihe, Doğaya Saygı…
Bodrum’dan İstanbul’a… Kıtalararası Rekabet

TOUR OF TÜRKİYE 2022
2. ETAP SELÇUK (EFES)-ALAÇATI

YOL NOTLARI

2. Etap – 11 Nisan, Pazartesi Selçuk (Efes)-Alaçatı.  158,4 km 

İmza Töreni: 09:45-10:35
Start: 10:45- Selçuk Efes Antik Kenti
Finish: Alaçatı
Tahmini Finiş: 14:31
Toplam Mesafe: 158,4 km

İlk gün koşulan Tour of Türkiye’nin en uzun etabının ardından turun bin kişilik dev kafilesi
Antik  dönemin  en  önemli  merkezlerinden  biri  olan,  tarih  öncesi  dönemden  başlayarak
Helenistik,  Roma,  Doğu Roma,  Beylikler  ve  Osmanlı  dönemleri  boyunca yaklaşık  9000 yıl
kesintisiz yerleşim görmüş ve tarihinin tüm aşamalarında çok önemli  kültürel  ve ticari bir
liman kenti,  olan Efes Antik Kenti’nden,  iyi  korunmuş taş  evleri,  büyüleyici  butik otelleri,
sokaklara taşan yemek ve eğlence mekanları, rüzgar sörfünün popüler destinasyonları, her
biri  diğerinden daha  güzel  koyları  ve  plajları  ile  Ege  sahil  şeridinde  bir  tatil  beldesi  olan
Alaçatı’ya çıkarma yapacak. 

Dünyanın en büyük ve en etkileyici antik kentlerinden birisi olan ve UNESCO dünya listesinde
yer alan Efes Antik Kenti’nden saat 10:45’de verilecek nötral start ile başlayacak. İkinci etap
Ege  Denizi’ne  paralel  rotası  ile  Türkiye’nin  tarihi  ve  doğal  güzelliklerini  tüm  dünya  ile
paylaşacak. Efes’ten Seferihisar-Selçuk Yolu yönünden Küçük Menderes Köprüsü üzerinden
Ahmetbeyli  Kavşağı’ndan 37,2  km’deki  Sprint  Primi  kapısından geçen bisikletçiler,  Tahtalı
Köprüsü’nden  devam  ederek  “Sakin  Şehir”  Seferihisar’a  varacaklar.  Bisikletçiler,  Çamlık
kavşağından İzmir-Seferihisar yolu yönünde 2. çıkışın sola dönüşünün ardından 91,1. km’de
Türkiye Güzellikleri  Pirim Kapısı’ndan geçerek Ege Bölgesi’nin en güzel  tatil  beldelerinden
Urla’ya varacaklar. Son yıllarda Enginar Festivali ve birbirinden lezzetli Ege otlarıyla yapılan
yemekleri  ile  ünlenen  Urla  üzerinden,  İçmeler  kavşağından  sola  dönerek  Mordoğan-
Karaburun kavşağından 117,8 km’de, 276 m’deki Tırmanış Pirimi kapısından geçerek Alaçatı
Kavşağı’ndan Çeşme yönünde düz devam ederek Çeşme Şehir Merkezi Kavşağı’ndan keskin
bir  U  dönüşü  yaparak  Atatürk  Bulvarı  üzerinden  taş  evleri,  tarih  kokan  çiçekli  sokakları,
hareketli eğlence hayatı, yerel lezzetler sunan mekanları, konsept butik otelleri, rüzgar sörfü
ile ünlü Alaçatı’nın İnönü Caddesi’nde kurulan Finiş Alanı’na ulaşarak 57.Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu’nun 158,1 km’lik ikinci etabını tahmini saat olarak 14:42’de noktalamış
olacaklar.



2. Etap Yol Notları:

Efes Antik Kenti 
Efes, dünyanın en büyük ve en etkileyici antik kentlerinden biridir. Kültürel ve tarihi önemi,
2015 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklenmesiyle vurgulanmıştır.

Efes,  İzmir'in  70 km güneyinde,  modern Selçuk  ilçesi  yakınlarında yer  almaktadır.  Efes'te
geçireceğiniz  bir  gün  sizi  Meryem  Ana  Evi,  St.  John  Bazilikası  ve  Antik  Dünyanın  Yedi
Harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nı ziyaret etme fırsatını sunacak.

Seferihisar

Seferihisar, İzmir`in batısında yer alır. İl merkezine uzaklığı 47 km`dir. Kuzeyde Urla, Doğuda

Menderes, batı ve güneyde Ege Denizi ile çevrilidir. 

Seferihisar  ekonomisinde  tarım  ağırlığını  korumaktadır.  İlçe  toprakları,  zeytinlikler  ve

narenciye  bahçeleriyle  kaplıdır.  Son  yıllarda  seracılık  gelişme  göstermektedir.

Seferihisar yöresi, Antikçağ`da önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Yöredeki en önemli ören

yeri Teos`tur. Teos’un M.Ö. 2000 yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve

Karyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir. Böylece yöreye 4000 yıldan bu yana yerleşildiği

söylenebilir.   Ege’nin  diğer  yöreleri  gibi  Seferihisar’da  da  M.Ö.  7,-5.  yüzyıllar  arasında

Lidyalılar, İranlılar, Atinalılar ve Ispartalılar hüküm sürmüştür. Daha sonra yöreye İranlılar,

Bergama Krallığı, Makedonyalılar, Eski Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslılar egemen olmuştur.

Seferihisar,  XIII.  yüzyılda  Selçukluların,  XIV.  yüzyılda  Aydınoğulları  ve  Osmanlıların

egemenliğinde kalmış, XV. yüzyılda bir süre Timur İmparatorluğu'nun yönetiminde kaldıktan

sonra  kesin  olarak  Osmanlı  egemenliğine  geçmiştir.  İlçe  ve  çevresinde  Selçuklular  ve

Osmanlılar  tarafından yaptırılmış  eserlerin  başlıcaları  Koçibey Mescidi,  Gözsüzler  Mescidi,

Turabiye Camii, Sığacık Camii, Ağa Camii, Yeni Camii ve Hıdırlık Camii`dir. Seferihisar`ın 6 Km

batısında küçük bir  balıkçı  yerleşimi  olan Sığacık,  Selçuklular  döneminde yapılmış surlarla

çevrilidir. Kaptan Piri Reis`in önerisiyle yapılmış olun Osmanlı Kalesi, XVI. yüzyıldan kalmadır.



Alaçatı
Türkiye’nin  en  önemli  biri  olan  Alaçatı,  iyi  korunmuş  taş  evleri,  büyüleyici  butik  otelleri,
sokaklara taşan yemek ve eğlence mekanları, her biri diğerinden daha güzel koyları ve plajları
ile Ege sahil şeridinde bir tatil beldesidir. 

Dünyada rüzgâr sörfü için en popüler yerlerden biri  Alaçatı’dır.  Her yıl  birçok uluslararası
yarışmaya ev sahipliği yapar. 

Alaçatı'nın antik dönemdeki adı  Agrillia'dır.  Alaçatı ismini  'Alacaat'  adı  verilen bir Osmanlı
aşiretinden  alır.  Osmanlı  döneminde  Alaçatı'da  Rumlar  ve  Türkler  yaşıyorlardı.  Rumcada
'Alacaat'  kelimesinin  telaffuzu  zor  olduğu  için  'Alacaat'  zamanla  değişir  ve  günümüzde
kullanılan Alaçatı adını alır.

2010 yılından beri düzenlenmekte olan Alaçatı Ot Festivali’nde bölgede yetişen otlardan 
yapılan yemeklerle ot çeşitlerinin tanıtılması hedeflenmektedir. Festival ilkbahar aylarında 
yapılmaktadır.
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