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Yüzlerce Yılın Hatırasına & Kent Belleğine Yolculuk 

 

KEMERALTI’NDAN BASMANE’YE ESKİ İZMİR 
 

28 Ocak 2018, Pazar  

 

Tarihçi Yard. Doç. Dr. Erkan SERÇE Danışmanlığında… 

 
XVII. yüzyıldan itibaren İzmir’i betimleyen anlatıların, sözbirliği etmişçesine üzerinde durdukları 
konulardan biri çarşı, yani Kemeraltı’dır. İlginçtir, günümüzde kentle bütünleşen ve İzmir 
denince ilk akla gelen yer olan Kemeraltı, son dört yüzyıllık süreçte geçirilen evrimin bir 
sonucudur. Kemeraltı “yüzlerce yılın hatırasını” taşımaktadır, ancak bu hatıranın büyük bir 
kısmı, iç limanın küçük bir iskelesi olduğu döneme aittir. İşte bugün Kemeraltı çevresini 
gezerken, bu değişim ve gelişimin izlerini takip edeceğiz… 

 

TUR PROGRAMI: 
Sabah saat 09.30’da Konak Saat Kulesi’nin altında buluşuyoruz. Kahvaltılarınızı 
yapıp geldiğinizi düşünerek geziye hemen başlıyoruz. Kemeraltı bugün nispeten 
sakin. Hafta içinde yoğun alış-veriş trafiği içinde fark edemediğimiz yapıları görüyor, 
Kemeraltı’nın tarihsel süreçler içindeki konumunu yeniden değerlendiriyoruz.  
 
Strabon’dan itibaren İzmir’den gelip geçen tarihçiler kentimizi nasıl anlatmışlar? 
Ok Kalesi- Soğan Kalesi- St. Pierre Kalesi adlarını hiç duydunuz mu? Bugün 
bahsedeceğiz onlardan.. 
 
Kemeraltı’nda adım adım ilerlerken, İki Çeşmelik ve Havra Sokağını yeniden 
keşfedeceğiz.. Öğle yemeği için mola verip, sonra geziye devam edeceğiz. 
Mezarlıkbaşı’na, Basmane çevresine kadar uzanacağız. Akşamüzeri saat 17.00 
civarında programı tamamlayacağız. 
  
TUR FİYATI: 50,- TL  ( İzmir Tabip Odası için )  
 
FİYATA DAHİL OLANLAR: Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti  
 
DAHİL OLMAYANLAR: Öğle yemeği ve içecekler… 
 
NOTLAR: 
** Tura katılım 22 kişi ile sınırlıdır.  
** Rezervasyon tur bedeli ödenince kesinleşir. 
** Bu gezimizde kahvaltı ikramı yapılmamaktadır. 
** Gezimiz gün boyu yürüyerek yapılacağı için, tura rahat ayakkabı ve giysilerle katılmanızı, 
hava durumuna uygun olarak,  gerekli olursa yağmurluk ve şemsiye bulundurmanızı tavsiye 
ederiz. 
** Acentemiz zorunlu durumlarda tur programında değişiklik yapabilir. 
 
İPTAL KOŞULLARI :  
** Tur sabahı iptal istendiğinde veya gelinmediğinde ücret iadesi söz konusu olamaz.  


