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ÇANAKKALE DESTİNASYONU ÖNSÖZ 

 Çanakkale İli sahip olduğu doğası, tarihi ve coğrafyası ile Türkiye’nin öne çıkan 

destinasyonları arasındadır. Marmara Denizi’nde, Ege Denizi’nde ve Çanakkale Boğazı’nda 

sahip olduğu kıyı şeridi ve Assos bölgesinin yanı sıra, Bozcaada ve Gökçeada gibi iki önemli 

adası ile deniz tutkunları için vazgeçilmez bir cazibe unsurudur. Doğa tutkunu gezginler için 

Kaz Dağları bölgesi ile Çanakkale rakiplerinden farklılaşmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin 

ortaya çıkmasında önemli yapı taşlarından olan Çanakkale ruhunun ortaya çıktığı ve 1915 

Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Çanakkale savaş alanları önemli bir milli tarih merkezidir. 

Özellikle Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı başta olmak üzere ildeki savaş alanları her yıl 

milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir. Hem Türk hem de 

Avusturalya başta olmak üzere müttefik ülkelerin vatandaşları savaş alanlarını ziyaret ederek 

savaşta hayatını kaybedenlere şükranlarını sunmaktadırlar. Yarımada, iç turizmde önemli bir 

kültür destinasyonu olarak dikkat çekmektedir. Çanakkale Boğazına hakim konumu sahip 

Troya ören yeri başta olmak üzere bölgedeki ören yerleri ve tarihi yapılar, Türkiye’ye gelen ve 

kültür turu yapan turistlerin tur güzergahında önemli bir çekim unsurudur. Dolayısıyla, 

Çanakkale’ye yönelik kültür turları için Troya Ören yeri ve Gelibolu tarihi alanının lokomotif 

olduğu söylenebilir. 

 Sadece deniz ve tarih değil, doğa ve aktiviteler de Çanakkale turizmi için öne 

çıkarılması gereken değerlerdir. Çanakkale’nin farklı turizm çeşitlerine sahip olması, tek tip 

destinasyon yönetimi ve sorun çözme anlayışına uygun değildir. Çanakkale ili için tek bir 

bütünleşik destinasyondan ziyade, sahip olduğu çekim unsurları ve ziyaretçi profiline bağlı 

olarak farklı özelliklere göre alt destinasyonlar özelinde turizmin ele alınması ve irdelenmesi 

daha faydalı olabilecektir. Şöyle ki; adalar için ortalama geceleme sayısı sorunu yok iken 

Çanakkale merkez için ağırlıklı tek gecelemeli konaklama ciddi bir sorundur. Aynı şekilde 

merkez için sezonun uzunluğu ciddi bir sorun değil iken adalar için sezonun üç ay gibi kısa 

süreli olması ciddi bir sorundur. Dolayısıyla, yerel paydaşların yapılan çalışmalara sağlıklı 

katılmalarının sağlanması ve daha verimli sonuçlar alınması için Çanakkale destinasyonunun; 

Çanakkale Merkez, Adalar, Assos, Kaz Dağları, Gelibolu Yarımadası ve Kuzey Biga 

Yarımadası destinasyonları olmak üzere altı alt destinasyonda değerlendirilmesine karar 

verilmiştir. 

 Çanakkale destinasyonuna ilişkin verilerin elde edilmesinde, Kültür ve Turizm 
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Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerinden 

yararlanılmıştır. Alt destinasyonlara ait bilgilere İlçe Kaymakamlıkların ve Belediyelerin 

resmi web sitelerindeki verilerden  ulaşılmıştır. Ayrıca, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 

Alan Başkanlığı resmi web sitesindeki bilgiler ve GESTAŞ tarafından sağlanan feribot veriler 

çalışmada kullanılmıştır.  
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1. ÇANAKKALE KENT MERKEZİ DESTİNASYONU 

1.1. MERKEZ DESTİNASYONU 

 

Çanakkale kenti, eski çağlarda Hellespontos ve Dardanel olarak anılan Çanakkale 

Boğazı’nın Anadolu yakasında yer almaktadır. Asya ve Avrupa kıtasını bağlayan iki boğazdan 

birisinin kıyısında kurulmuştur. Çanakkale Merkez 928 kilometrekarelik bir alanda yer 

almaktadır ve ilçeler arasındaki en kalabalık nüfusu sahip olanıdır. Çanakkale Merkez’de 

2018 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre iki belediye ve 52 köy bulunmaktadır. 

Belediyeler, Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesidir.  

1.1.1. Doğal Çekim Unsurları 

Su Üstü ve Su Altı Parkur Alanları: 2018 yılında su üstü sporları için Güzelyalı su 

üstü sporları sahası ve Sarısığlar Sörf-Yelken Su Üstü Sahaları belirlenmiştir. Su altı sporları 

için ise şu sahalar belirlenmiştir: 

 Anafartalar Koyu Dalış Sahası 

 Bebek (Çocuk) Kayalıkları Dalış Sahası 

 Yeniköy Dalış Sahası 

 Taşkapı Dalış Sahası (Kum Burun) 

 Sarısığlar Dalış Sahası 

 İntepe Koyu Dalış Sahası 

Doğal Sitler: Çanakkale Merkez’de bulunan Sarıçay çevresi ve Belediye Parkı doğal 

sit alanı olarak belirlenmiştir. 

Plajlar: Çanakkale il merkezinde denize girilebilecek plaj imkanı çok bulunmamakla 

birlikte şehrin çevresinde denize girebilecek en yakın plajlar Güzelyalı Plajları'dır. Çanakkale 

şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktadır.  

Güzelyalı’da ulusal, uluslararası ve merkez gençlik kamplarına ev sahipliği yapan bir 

eğitim merkezi bulunmaktadır. Güzelyalı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, kulüpler, 

üniversiteler ve milli takımlarımızın kamp eğitim faaliyetleri için çok uygun bir ortam 

sağlamaktadır. 

Çanakkale’nin Kepez Beldesi’ne bulunan Kepez Halk Plajı, Kepez Belediyesi 

tarafından 2016 yılında açılmıştır. Plaj 2018 yılında üçüncü kez Mavi Bayrak almaya hak 
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kazanmıştır. Plaja ulaşım il merkezinden ve Kepez Beldesinden yapılan otobüs seferleri ile 

sağlanabilmektedir. Plajda yeme içme hizmeti verilmektedir. 

Şehir merkezinde bulunan Yeni Kordon Halk Plajı, yaşam alanı içerisinde Mavi 

Bayraklı bir plajdır. Dardanos’ta sahilde bulunun halk plajı, Yeniköy Papaz Plajı, Kumkale 

Plajı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi plajları halka 

hizmet vermektedir.  

 1.1.2. Yapay Çekim Unsurları  

Saat Kulesi: 1897 yılında dönemin İtalyan konsolosu Emilio Vitalis tarafından 

yaptırılmıştır. Ayvalık taşından yapılmış olan kulenin dört cephesinde de saat bulunmaktadır. 

Kulenin kaide kısmında bir çeşme vardır.. Kare planlı yapının en üstünde çokgen gövdeli çan 

köşkü bulunmaktadır.  

Aynalı Çarşı: II. Abdülhamid döneminde (1889) Çanakkale’nin önde gelen bir  

Yahudi ailesi olan Halyo tarafından yaptırmıştır. İstanbul’daki Mısır Çarşısının minyatürü 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Korfmann Kütüphanesi: 1988-2005 yılları arasında Troya Kazıları Başkanlığı yapan 

Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann’ın vasiyeti  üzerine Çanakkale’de yaptırılmıştır.  

 Truva Atı: Holywood yapımı Truva filminde kullanılan at, yapımcı şirket tarafından 

şehre bağışlanmış ve şehir merkezinde valilik önünde sergilenmektedir. 

Antik Kentler 

Troya Antik Kenti: Troya Ören Yeri Çanakkale il merkezinden yaklaşık 30 km. 

uzaklıkta, yaklaşık 4,5 km kıyıdan içerdedir. 1996 yılında Troya Antik Kenti Milli Park olarak 

ilan edilmiş ve 1998 yılında ise UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiştir.  

2018 Truva Yılı kapsamında Tevfikiye Köyünde köy kahvesi, sağlık ocağı gibi köyün 

belli yerleri Troya dönemini yansıtacak şekilde yenilenmiş, köy meydanında yer alan düğün 

salonu, müze ve kültür sanat merkezine dönüştürülmüş, yine köy meydanına Mustafa Kemal 

Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet heykelleri yerleştirildi. Köyü ziyaret edenlerin yolunu 

rahatlıkla bulabilmesi adına, bölgeye yönlendirme yapan tabelalar konulmuştur. Köyde 

bulunan çeşitli binalar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 

desteği ile Troya ruhuyla örtüşecek şekilde belirlenen desen, renk ve motiflere göre boyanıp 

“Troya evi” konseptinde yenilenirken, köyde kullanılmayan evler de çeşitli atölye alanlarına 



14 

 

dönüştürülmştür. Troya Meydanı olarak adlandırılan meydan, seyir alanı haline getirilmiş ve 

Troya dönemi kahramanlarının büstleriyle süslenmiştir. 2018 Ekim ayında ise ören yeri 

yakınındaki Tevfikiye köyünde Troya Müzesi hizmete açılmıştır. 

 Abydos Antik Kenti: Kent bugünkü Çanakkale merkezinde Nara Burnu’nda yer 

almaktadır. Çanakkale Boğazı’nda Asya ile Avrupa arasındaki geçişin en kolay olduğu 

noktada kurulmuştur. Antik yerleşim Nara Burnu’nun güneyinden yarımadanın batı tarafına 

doğru yayılmaktadır. Akropolün Maltepe üzerinde bulunduğu düşünülmektedir.   

 Dardanos Kenti ve Tümülüsü: Dardanos kenti adını, Homeros’a göre tanrı Zeus’un 

oğlu Dardanos’tan alır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi 

içerisindedir. Dardanos Tümülüsü, 1959 yılında meydana çıkarılmıştır. 

Müze ve Sergiler 

Troya Müzesi: Çanakkale İl Merkezine’ne bağlı Tevfikiye Köyü sınırları içinde, Troya 

Antik Kenti girişinde yer almaktadır. 3.000 metrekare sergi salonuna ve 11.200 metrekare 

kapalı alana sahiptir. Müzede başta Troas ve çevresi olmak üzere Çanakkale’yi konu alan 

eserler sergilenmekte ve interaktif olarak desteklenmektedir. 

Kent Müzesi: Sabit olarak sergilenen Müze Sergisi’nin yanında, Çanakkale ile ilgili 

olarak iki ay süreli sergiler, çarşamba günleri konferans, sohbet, panel ya da dinleti etkinlikleri 

gerçekleştirilmektedir. 

Seramik Müzesi: Müzede modern  seramik sergilerinin yanında Geleneksel Çanakkale 

Seramiklerinin üretim süreci hakkında bilgilendirmeler yer almakta ve yeniden üretilmeleri 

sağlanmaktadır. 

ÇTSO Çanakkale Evi: Çanakkale’nin turistik, tarihi ve sosyo-kültürel değerlerini, 

yöresel ürünlerini tanıtarak turizm geliştirilmesi amacıyla 2013 yılında hizmete açılmıştır. 

Çanakkale hakkındaki çeşitli bilgi ve eserler, ürünler, Çanakkale Savaşları’nda kullanılan 

malzemeler, Çanakkale temalı resim sergileri, ilgili kitaplar, filmler ÇTSO Çanakkale Evi’nde 

görülebilir.  

Madam Hettie’nin Evi (Güzel Sanatlar Galerisi): Halk arasında Eski İngiliz Konağı ve 

Necip Paşa Köşkü olarak da anılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı 1988 yılında konağı 

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğüne tahsis etmiş, sonrasında restorasyon ve teşhir 

tanzim çalışmaları yapılarak Çanakkale Savaşlarının 75. Yıldönümünde (18 Mart 1990) 

hizmete açılmıştır.  
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Kale ve Tabyalar  

Çimenlik Kalesi: Eski adıyla Kale-i Sultaniye olarak bilinen Çimenlik Kalesi kent 

merkezinde boğa kenarında bulunmaktadır. Çanakkale’nin varoluş nedeni olarak 

görülmektedir. Kale, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462 yılında yaptırılmıştır. Deniz 

Müzesi’nin bir bölümü burada hizmet vermektedir.  

Kumkale Kalesi: Çanakkale Boğazı’nın girişinde, Anadolu Yakası’nda ve Ege 

Denizi’ne bakan yerde Seddülbahir Kalesi’nin tam karşısına inşa edilmiştir. Kalenin 

günümüzde güney tarafındaki beş kulesi ayakta kalmıştır. Deniz tarafındaki kuleler top ateşi 

sonucunda yıkılmıştır. Askeri birlik tarafından kullanıldığından makul derecede korunmuştur.  

Nara Kalesi: Çanakkale il merkezinden iki km. uzaklıkta Nara Burnu mevkiinde yer 

almaktadır. Kale, cephane deposu, dış duvar ve ana kule kısımlarından meydana gelmektedir. 

Kale 1983-1985 yıllarında Boğaz Komutanlığı tarafından restore edilmiştir. Günümüzde 

komutanlık bünyesinde düzenlenen tören, toplantı ve konferanslarda kullanılmaktadır. 

Mecidiye Kalesi: Çanakkale il merkezinde günümüzdeki Nara caddesinde yer 

almaktadır. Günümüzde sadece güneyinde bulunan dairesel kemerli iki kapısı ayakta kalan 

yapı harap durumdadır. 

Atikhisar Kalesi: Çanakkale Kent Merkezine 10 kilometre uzakta Çan yolu üzerinde 

kayalık bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Kalede Bizans’tan kalma olmasına karşın Osmanlı 

yapı tekniğini taşıyan gözetleme kuleleri, surlar ve sarnıçlar bulunmaktadır. Günümüzde sur 

ve kulelerin bir kısmı ayakta kalabilmiştir. Halk dilinde buraya Gavurhisar’da denilmektedir. 

Orhaniye Tabyası: Çanakkale il merkezine 38 kilometre uzaklıkta Kumkale Beldesi 

sınırlarında bulunmaktadır. II. Abdülhamit tarafından boğaz güvenliğini arttırmak amacıyla 

1889 yılında topçu istihkâmı olarak yaptırılmıştır. Tabya 1915 savaşlarında kullanılmıştır. 

Hamidiye Tabyası: Çanakkale Kent Merkezi’nde Barbaros Mahallesinde 

bulunmaktadır. Sultan II. Abdülhamit tarafından boğazın güvenliğinin sağlanması için 1892 

yılında yaptırılmıştır. Hamidiye Tabyası’nda 10 adet bonet yapısı ve bunların arasında 

konumlanan dokuz adet top atış alanı bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı tarafından restore 

edilerek kent merkezinde önemli bir rekreasyon alanı olarak hizmet vermektedir. 

Turgut Reis Tabyası: 1938-1940 Topçu birliği için boğaz tahkimatını güçlendirmek 

amacıyla inşa edilmiştir. Tabya herhangi bir muharebede kullanılmamıştır. Tabyada bulunan 

iki adet çift namlulu 28,5 santimetre çapındaki topun namlu uzunluğu 10 metredir. Toplar 
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Turgut Reis Zırhlısı’ndan sökülüp tabyaya getirilmiştir.  

Hasan Mevsuf Tabyası: 1892 yılında Mareşal Asaf Paşa tarafından Çanakkale 

Dardanos bölgesinde yaptırılmıştır. Dardanos Tabyası olarak da bilinmektedir. Çanakkale 

Deniz Savaşlarının önemli noktalarından biridir. Tabya ismini içindeki şehitlikte yatmakta 

olan batarya komutanı Üsteğmen Hasan ile takım komutanı Teğmen Mevsuf’tan almaktadır. 

 Dini Yapılar: 

Arap İbrahim Paşa (Kurşunlu) Cami: Çanakkale Kent merkezinde yer alan cami, 1867 

yılında Biga sancak beyi Arap İbrahim Paşa tarafından yanan Çınarlık Cami’nin yerine 

yaptırılmıştır. Osmanlı Dönemine ait üzeri kurşunlu kubbe ile örtülü Çanakkale’deki tek 

camidir. Bundan dolayı halk arasında Kurşunlu Cami olarak da anılmaktadır.  

Tıflı Cami:  Aynalı Çarşı yakınlarında bulunan cami 1892 yılında Sultan Abdülhamid 

zamanında yaptırılmıştır. Cami tek minareli, kare planlı, karma çatılıdır. Caminin özellikle 

hasır örgü şeklinde işlenmiş bir şerefesindeki taş işçiliği dikkat çekicidir.  

Yalı Cami: Kent müzesinin karşısında yer alan Yalı Cami kare planlı, karma çatılıdır. 

Kuzey kapısının üzerindeki mevcut mermer onarım kitabesinden anlaşıldığına göre Tavil 

Ahmet Paşa tarafından yaptırılan ilk caminin yanması üzerine 1854 yılında Miralay Halil 

Bey’in gayretleriyle yenilenmiştir. Çok sayıda lahdin yer aldığı küçük bir mezarlık da 

bulunmaktadır. 

Kayserili Ahmet Paşa Cami: Çanakkale’de Sarıçay’ın güneyinde yer almakta olan cami 

Tatarlar Camii olarak bilinmektedir. Sokak tarafında süslü çeşmesi ve bahçesindeki piramit 

şeklindeki gösterişli türbesi ile dikkat çekmektedir.  

Fatih Cami: 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. 1862 yılında 

Sultan Abdülaziz döneminde ve 1904 yılında Sultan II. Abdülhamid döneminde onarılarak 

yenilenmiştir. Yapının dış cephesinde bu iki döneme ait Osmanlıca kitabeler yer almaktadır. 

Sadrazam Hafız İsmail Paşa ile Sadrazam Ali Paşa’nın kallavi kavuklu mezarları caminin 

batısında küçük bir mezarlıkta yer almaktadır. 

Surp Kevork Ermeni Kilisesi: Zafer Meydanı’nda Aziz Surp Kevork adına inşa 

edilmiştir. Kilise 1691 yılında yıkılmış, ardından 1718 yılında Sultan III. Ahmet’in fermanıyla 

yenilenmiştir. Kilise 1960-1984 yılları arasında Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmış olan bina 

günümüzde üniversiteye tahsis edilmiştir. 
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Mekor Hayim Sinagogu: Havra olarak bilinen sinagogun geçmişi yüz yirmi yıl öncesine 

dayanmaktadır. Musevi Mahallesi sinagogun çevresinde gelişmiştir. Hayat kaynağı anlamına 

gelen Mekor Hayim Sinagogu hafta içi mesai saatlerinde ziyaret edilebilir. 

Kültür ve Sanat Etkinlikleri: 

Uluslararası Troia Festivali: 1963 yılından beri düzenlenen festivalin 2018 yılında 

55.si düzenlendi. 

Çanakkale Bisiklet Festivali: 2018 yılı Mart ayında ikincisi yapılan Çanakkale Bisiklet 

festivali geniş katılımlı bir etkinliktir. Her yıl bahar döneminde organize edilmektedir.  

Çanakkale Boğaz Yüzme Yarışı: 2018 yılı Ağustos ayında 32.si düzenlenen yarışı 

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından organize edilmektedir. 

Uluslararası Korolar Festivali:2011 yılında ilki yapılan Korolar festivalinin 5.sini 

Temmuz 2019’da gerçekleştirilmiştir. 

Çanakkale Uluslararası Dans Festivali: Çanakkale Folklor Araştırma Derneği 

tarafından 1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları festivali 20 ülkenin katılımıyla 20-24 

Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Gelibolu Maratonu: Her yıl Gelibolu Yarımadası’nda düzenlenen maraton öncesinde 

Çanakkale kent merkezinde etkinlik ve konserler düzenlenmektedir. 

1.1.3. Çanakkale Merkez Ulaşım 

Çanakkale iline çevre illerden karayolu ile kolayca ulaşılabilmektedir. İl Merkezinde 

havaalanı mevcut olup, Çanakkale'den Ankara ve İstanbul’a uçuşlar yapılmakta ve aktarmalı 

olarak diğer illere ulaşım sağlanmaktadır. 

Çanakkale kent merkezi ile ilçeler arasında ulaşım kara ve deniz yoluyla 

sağlanmaktadır. 2006 yılından beri Çanakkale il içi denizyolu yolcu, araç ve yük taşımacılığı 

GESTAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir 

arasında feribot seferleri yapılmaktadır.  Ayrıca yaz aylarında Bozcaada ve Gökçeada'ya 

Çanakkale'den deniz otobüsü seferleri yapılmaktadır.  

 1.1.4. Arz Verileri: 

 2018 sonu Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre iki adet 5 yıldızlı, beş adet 4 

yıldızlı, on iki adet 3 yıldızlı, üç adet 2 yıldızlı ve iki adet özel belgeli olmak üzere toplam 24 
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adet turizm belgeli konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerde toplam 1.557 adet oda ve 

3.120 adet yatak kapasitesi mevcuttur. Ayrıca belediye belgeli 25 otel işletmesi ve 51 adet 

pansiyon bulunmaktadır. Belediye belgeli 76 konaklama tesisinin 1.424 odası ve 3.192 yatak 

kapasitesi bulunmaktadır. İl merkezinde toplamda 2.981 oda ve 6.458 yatak kapasitesi 

mevcuttur.  

 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) 2018 verilerine göre İl genelinde 41 

adet seyahat acentasının 26 tanesi Çanakkale il merkezinde yer almaktadır.  ÇTSO, İl Genel 

Meclisi, ÇASİAD, Kolin Otel, Ticaret Borsası ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

bünyesindeki yer alan toplantı salonları ile Çanakkale'de toplantılara ev sahipliği 

yapılmaktadır.  

1.1.5. Talep Verileri: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müze ve örenyerleri ziyaretçi istatistikleri 

incelendiğinde 2017 yılı rakamlarına göre Arkeoloji müzesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 

10.147’dir. Aynı dönemde Troya Ören yerini ziyaret eden ziyaretçi sayısı ise 330.359 

olmuştur. 2018 yılında Arkeoloji Müzesini 524 kişi, Troya Müzesini 11.007 kişi ve Troya 

Ören Yerini 531.530 kişi ziyaret etmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2017 yılında il genelinde turizm amaçlı 

682.362 ziyaretçi 1.159.795 geceleme yapmıştır. Buna göre ortalama geceleme 1,70’dir. 

Ziyaretçilerden 578.387’si yerli ziyaretçi iken 103.975’i yabancı ziyaretçidir. Yerlilerin 

ortalama geceleme sayısı 1,78 iken yabancılarda bu oran 1.27’ye düşmektedir. 2018 yılında 

ise il genelinde turizm amaçlı 673.069 ziyaretçi 1.116.086 geceleme yapmıştır. Buna göre 

ortalama geceleme 1,66’dır. Ziyaretçilerden 513.830’u yerli ziyaretçi, 159.239’u yabancı 

ziyaretçidir. Yerlilerin ortalama geceleme sayısı 1,76’iken yabancılarda bu oran 1.34’e 

düşmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2017 yılı verilerine göre Çanakkale kent merkezinde 

turizm amaçlı 354.185 ziyaretçi 466.807 geceleme yapmıştır. Kent merkezinde ortalama 

geceleme süresi 1,32’dir. Ziyaretçilerden 98.662’si yabancı ziyaretçi iken 255.523’ü yerli 

ziyaretçidir. Yerli ziyaretçilerin ortalama geceleme süresi 1,37 olarak gerçekleşirken yabancı 

ziyaretçiler için bu rakam 1,20’ye düşmektedir. Kent merkezindeki turizm işletme belgeli 

otellerin 2017 yılı için doluluk oranları % 44 olarak gerçekleşmiştir. 
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1.2. ÇANAKKALE KENT MERKEZİ DESTİNASYONU GZFT ANALİZİ 

 Çanakkale kent merkezine yönelik olarak gerçekleştirilen Güçlü, Zayıf, Fırsat ve 

Tehdit (GZFT) Analizi alttaki tablo-1'de verilmiştir. 

Tablo 1: Çanakkale Kent Merkezine Yönelik GZFT Analizi 

Güçlü Yönler  Şehrin etrafının denizlerle çevrili olması 

 Troya ve diğer antik kentlere yakınlığı 

 Deniz ürünlerinin olması 

 Alternatif turizm imkânları (Eko turizm, dalış, sörf...) 

 Kültür sanat şehri olması 

 Boğazda batıkların olması 

 İki kıtayı, iki denizi bağlayan konumu 

Zayıf Yönler  Havayolu ulaşımının yetersiz olması 

 Demiryolu ulaşımının olmaması 

 Sektörde yetişmiş personelin istihdam edilememesi 

 Cazibe merkezlerinin turistik potansiyele dönüştürülememesi 

 Kurumsal kimliğin oluşmaması 

 Sürdürülebilir tanıtım sorunu 

 Batıklara dalış izni sorunu 

 Destinasyon yönetimi örgütünün olmaması 

 Kültür ve kongre merkezinin olmaması 

 Kaliteli yöresel hediyelik eşyaların bulunmaması 

 Trafik ve otopark sorunu 

Fırsatlar  Yatırıma açık olması 

 Alternatif turizm imkânlarının olması 

 Kongre turizm potansiyelinin olması 

 Yat limanı 

 Çanakkale Boğaz Köprüsü 

 Kurvaziyer limanı projesi 

 Sağlık turizmi potansiyeli 

 Eğitimli insan işgücü 

 Üniversite şehri olması 

 Havalimanın kapasitesinin genişletilmesi 
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 Büyükşehirlere yakın olması 

 Kıyı balıkçılığı 

 Basınç odasının bulunması 

Tehditler  Şehrin plansız büyümesi 

 Doğanın deformasyonu 

 Denizlerin kirliliğin artması 

 Kültür deformasyonu 

 Etkin atık yönetim sisteminin olmaması 

 Biga Yarımadasında ağır sanayi yatırımları 

 Atıkhisar, Ağıdağı ve Kazdağı civarındaki maden faaliyetleri 

 Kontrolsüz ilaçların toprağı zehirlemesi 

 Yapılması planlanan termik santraller 

 Plajlarda standart düşüklüğü 

 

 Tespit Edilen Sorunlar 

   Çanakkale kent merkezine yönelik olarak paydaşlar tarafından ortaya konulan sorunlar 

aşağıda sıralanmaktadır: 

 Geceleme süresinin az olması  

 Ulaşım ve otopark sorunu 

 Tabela, levha vb. yönlendiricilerin yetersizliği 

 Trafik sorunu 

 Tanıtım ve bilgilendirme eksikliği 

 Sunulan turistik ürünlerin yeterince kaliteli olmaması ve standardının bulunmaması  

 Kruvaziyer ve yat turizminin yeterince gelişmemiş olması 

 Esnafın bilgi eksikliği 

 İstihdam sorunu 

 Tur operatörlerine ve seyahat acentalarına bağımlılık 

 Kongre ve termal turizmin gelişememesi 

 Alternatif turizm çeşitlerinin yeteri kadar desteklenmemesi 

 Dalış turizminin aktif kullanımının sağlanamaması 

 Şehir içi kültür sanat sunum imkânlarının sınırlı olması 
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1.3. ÇANAKKALE KENT MERKEZİ HEDEF ve STRATEJİLER 

Hedef 1: Çanakkale kent merkezinde turizm arzının iyileştirilerek kentin ekonomik ve 

sosyal yönden kalkınmasında katkısının artırılması 

Strateji 1: Halk bahçesi, kordon, Aynalı Çarşı, Eski Askeri Hastane gibi turistik çekim 

unsurlarının iyileştirilmesi 

Strateji 2: Kent merkezindeki ulaşım ve otopark imkânlarının iyileştirilmesi 

Strateji 3: Kent merkezinde kongre turizmi talebini karşılayacak nitelikli otel sayısının 

artırılması 

 

Hedef 2: Çanakkale Kent Merkezine yönelik turistik talebin artırılması  

Strateji 1: Havayolu ve deniz ulaşımın iyileştirilmesi 

Strateji 2: Kent merkezinin demiryolu bağlantısının sağlanması 

Strateji 3: Kentin tanıtımına yönelik internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının açılması 

ve etkin şekilde yönetilmesi 

Strateji 4: Akıllı şehir uygulamasının hızlandırılması 

 

Hedef 3: Turizmden elde edilen gelirin artırılması 

Strateji 1: Dalış turizminin savaş batıkları bölgesinde geliştirilmesi 

Strateji 2: Kongre turizminin şehir merkezinde geliştirilmesi 

Strateji 3: Kent merkezinde ve etrafında yürüyüş ve bisiklet rotalarının geliştirilmesi 

Strateji 4: Ziyaretçilere alternatif nitelikli hediyelik eşyaların üretilmesi ve sunulması 

Strateji 5: Yöreye özgü coğrafi işaretli ürünlerin turistik ürün olarak değerlendirilmesi 

 

Hedef 4: Şehir merkezinde ortalama geceleme süresinin ve artırılması 

Strateji 1: Tur operatörlerinin paket turlarına Çanakkale’nin farklı destinasyonlarının da 

eklenmesinin sağlanması  

Strateji 2:  Uzun süreli konaklama sağlayan dalış, yürüyüş, kongre ve maraton gibi 

etkinliklerin artırılması 

Strateji 3:  Kent merkezinde yapılan festival ve etkinliklerin kapsamlarının genişletilmesi, 

sayısının ve bilinirliklerinin artırılması 

 

Hedef 5: Çanakkale’nin turizm imajının iyileştirilmesi 

Strateji 1: Gelibolu Tarihi Alanı’nın ve Troya’nın bilinirliğinin kullanılarak Çanakkale 
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imajına katkı sağlanması  

Strateji 2: Sosyal medya içerik üreticilerinin Çanakkale hakkında içerik üretmelerinin 

sağlanması 

 

Hedef 6: Çanakkale Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezinin kurulması 

Strateji 1: Çanakkale’deki paydaşların bir araya getirilmesi ile Çanakkale Ziyaretçi ve Tanıtım 

Merkezini kurulması  

Strateji 2: Destinasyonla ilgili işlerin koordine edildiği bir merkez ofisin oluşturulması 
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ADALAR  

DESTİNASYONU 

 2. ADALAR DESTİNASYONU 

 Türkiye’nin en önemli turistik adalarından olan Gökçeada ve Bozcaada Çanakkale 

iline bağlıdır. Bozcaada tek yerleşim merkezinden oluşurken; Gökçeada ilçe merkezi ve 

köylerden oluşmaktadır. Bu nedenle Adalar destinasyonu ele alınırken, Bozcaada ve 

Gökçeada ilçeleri birlikte ele alınmıştır.  

2.1. GÖKÇEADA 

Tarihteki adı İmbros (İmroz) olarak bilinen Gökçeada, bugünkü adını 1970 yılında 

almıştır. TÜİK verilerine göre 2018 yılı nüfus rakamlarına göre Gökçeada’nın nüfusu 9.783 

kişidir. Gökçeada, Türkiye’deki adalar içinde yüzölçümü ve kıyı şeridi olarak en büyük 

adasıdır. Gökçeada’da bulunan Doruk Tepesi 673 metre yüksekliği ile adanın en yüksek 

noktasıdır. Gökçeada gölet bakımından zengin olup beş adet göledi bulunmaktadır. Gökçeada 

dünyadaki adalar içinde su bakımından kıyaslaması yapılacak olursa kendi kendine yetebilen 

dünyanın dördüncü adasıdır.  

Türkiye'nin yavaş şehirleri arasında yer alan Gökçeada’nın 11 adet yerleşim yeri 

bulunmaktadır. Gökçeada Kaymakamlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre dokuz 

adedi eski köy olmak üzere ilçe merkezi ve Yeni Bademli ile birlikte toplam 11 adet yerleşim 

yeri bulunmaktadır. Bunlardan; Dereköy, Kaleköy, Tepeköy, Zeytinli, Eski Bademli eski Rum 

köyüdür. Gökçeada’daki Rum köylerinin mimari yapısı kentsel sit alanı olması nedeniyle 

koruma altındadır.  

2.1.1. Doğal Çekim Unsurları 

Gökçeada Sualtı Parkı: Sualtı parkların içinde Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkıdır. 
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Sualtı parkı Yıldız Koyunda yer almaktadır. Park ve çevresindeki yapılan bazı etkinliklere 

sınırlamalar getirilmiştir. Yıldız Koyunda yüzme ve balık tutma serbest iken diğer 

etkinliklerden olan avlanmak ve dalış için izin almak gerekmektedir. 

Tuzgölü: Gökçeada’nın önemli sulak alanlarından olan Tuzgölü, zengin ekosistem 

yapısı nedeniyle çeşitli göçmen kuşlar tarafından uğrak yeri olarak kullanılmaktadır. Özellikle 

ilkbaharın gelmesiyle flamingo, pelikan, yaban ördeği ve kaz gibi göçmen kuşları burada 

görmek mümkündür. Yerli ve yabancı turistlerinde ziyaret ettiği Tuzgölü, zengin kimyasal 

yapısından dolayı oluşan çamurun sedef, romatizma, kireçlenme gibi hastalıklarda rahatlatıcı 

etkisinin olduğuna inanılmaktadır. 

Marmaros Şelalesi: Gökçeada’da doğal bir ortamda sakin bir yürüyüş yapmak 

isteyenler için gidilmesi gereken yerlerdendir. Marmaros şelalesi adanın Uğurlu yönündeki 

çıkışından sonra gelen ve sağa ayrılan yol takip edilerek gidilmektedir. 

Plajlar: 

Gökçeada’nın Aydıncık (Kefaloz), Gizli Liman, Kuzu Limanı, Laz Koyu, Marmaros, 

Mavi Koy, Yıldız Koy ve Yuvalı olmak üzere denize girilebilir sekiz plajı bulunmaktadır. 

Aydıncık Plajı: Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği plajlardan biridir ve plajda konaklama 

tesisleri bulunmaktadır. Aydıncık plajında özel sörf dersleri verilmektedir. Alaçatı’dan sonra 

en önemli sörf merkezi konumundadır. Plajda günübirlik tesis bulunmaktadır. 

Gizli Liman: Uğurlu Köyünden geçerek ulaşılan Gizli Liman, adanın batı ucunda 

gidilebilecek en son noktadır ve temiz bir denizi bulunmaktadır. 

Kuzu Limanı: Feribottan indikten sonra yürüme mesafesindedir. Günübirlik ve çadır ile 

konaklama için uygun bir yerdir. Kuzu limanında günübirlik tesis bulunmaktadır. Ayrıca 

çadırda kalmak isteyenler için yer vardır. 

Laz Koyu: Gökçeada'nın güneyinde, ufak ve şirin bir koydur. Koyda tesis 

bulunmaktadır. 

Marmaros Plajı: Adanın kuzey tarafından denize girilebilen plajıdır. Dereköy’de çam 

ormanlarının içinden geçtikten sonra denize ulaşılmaktadır.  

Yıldız Koy: Adanın kuzey kıyılarından denize girilebilen bir koydur. Yıldız Koy 

genelde rüzgârlı olup,  Sualtı Milli Parkı’da burada yer almaktadır. 

Yuvalı Koyu: Adanın güney kıyısında yer almaktadır. 
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2.1.2. Yapay Çekim Unsurları 

Merkez Cami: Osmanlı Dönemi’nde günümüze kalan ait tek camidir. Caminin hangi 

tarihte yapıldığına dahil kayıt bulunmamaktadır.  

Çamaşırhane: Geçmişte kadınların önce çamaşırların yıkadıkları daha sonra ise 

kendilerinin yıkandıkları yerlerdir. Bundan dolayı Adanın her köyünde bir çamaşırhane 

bulunmaktadır. Bunlar; Bademli köyü çamaşırhanesi, Dereköy çamaşırhanesi, Gökçeada 

merkez çamaşırhanesi ve Gökçeada Hanife Kadın çamaşırhanesidir. 

Yel Değirmenleri: Gökçeada bilinen dört adet değirmen bulunmaktadır. Sadece 

kalıntıları bulunan yer değirmenleri Gökçeada yeni mahalle yel değirmeni, Zeytinli köyü yel 

değirmeni ve Dereköy yel değirmenleridir.  

Kaleler:  

Iskitler Kalesi: Yukarı Kaleköy'dedir. Adanın en eski yapılarından birisi olan ve 

Cenevizliler’in yaptırdığı kalenin bir kısmı hala yerindedir.  

Eski Kale: Dereköy köyü sınırları içinde, Dereköy’ün yaklaşık yedi kilometre 

güneyindedir. Eski Kale’nin geçmişte isminin “Paleo Kastro/Eski Kale” geçtiği bilinmekte 

olup, bugünkü ismi Eski Kale’dir. 

Kaya Mezar: Gökçeada merkeze 18 kilometre uzaklıkta Kokina mevkiinde 

bulunmaktır.  Kaya mezarları hangi döneme ait olduğu bilmemekle beraber Roma Dönemi’ne 

ait olduğu tahmin edilmektedir. Araçların girmesi mümkün olmadığından dolayı yürüyerek 

ulaşılmaktadır. 

Kiliseler:  Gökçeada'nın merkezindeki Aya Panayia Kilisesi bulunmaktadır. Kilise 

1835 yılında inşa edilmiş olup, kullanıma açıktır. Merkezdeki diğer kiliseler ise Metropolitan 

Kilisesi ve Aya Varvara Kilisesidir. Aya Varvara eski çeşmesiyle dikkat çekmektedir. Aya 

Marina Kilisesi Kaleköy’de bulunmaktadır. Adanın en eski kilisesi olan Agios Georgios ise 

Zeytinliköy'dedir. Tepeköy'de Evangelismos Teotoku Kilisesi ve eski Rum Mezarlığı 

bulunmaktadır. Dereköy'de Hagia Marina Kilisesi ve çarşıdaki Koimesis Tis Theotokos 

Kilisesi’de bulunmakta olup bunlar ibadete açıktır. 

Höyükler: 
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Gökçeada’da çeşitli höyükler bulunmaktadır. Bunlar; Yeni Bademli Höyüğü, Gökçeada 

Gökçe Höyüğü, Uğurlu Köyü Pirkos Höyüğü ve Uğurlu Zeytinli Höyüğü olarak 

bilinmektedirler. 

Kültür ve Sanat Etkinlikleri: 

Gökçeada Su Sporları: Aydıncık plajında yer almaktadır.  Alaçatı’dan sonra önemli bir 

su sporları merkezidir. Burada bulunan iki adet sörf eğitim merkezi sörf severlere hizmet 

vermektedir.  

Gökçeada Mutfak Kültürü: Gökçeada’nın önemli geçim kaynaklarından olan zeytin 

doğal olarak yaygındır. Rum ve Türk yemeklerinde bunu görmek mümkündür. Adada taze 

balık çeşitlerinin dışında, doğal ortamda beslenen hayvanlarda bulunmaktadır.  

Bitki ve hayvan çeşidi çok zengin Adada, bol kekikle beslenen arı ürünü kekik balı 

bulunmaktadır. Ayrıca zeytin, domates ve patlıcan reçeli de bulunmaktadır. Rum ve Türk 

mutfağının tatlarından cicirya, vişinada, kuşburnu kurabiyesi ve sakızlı muhallebiyi Efibadem 

kurabiyesi, mantı, gözleme, çiğ börek, döner gibi farklı lezzetleri de Adada tatmak 

mümkündür. 

Gökçeada Film Festivali: Adanın önemli etkinliklerinden biri de film festivalidir. 

Gökçeada Belediyesi bünyesinde yapılmaktadır.  Adadaki turizmin gelişmesiyle birlikte önemi 

daha da artmaya başlamıştır. 

Gökçeada Naish Open Cup: Naish Open Clup çeşitli sporların Adada yapılması 

sağlamaktadır. Bunlar özellikle; rüzgâr sörfü, yamaç paraşütü, avcılık, su altı dalışları, 

tracking, yüzme, kros gibi sportif aktivitelerdir.  

Epirden Plaj Voleybolu Turnuvası: Turnuva Temmuz ayında Aydıncık Plajında 

gerçekleştirilmektedir.  

Meryem Ana Bayramı: Adada 15 Ağustosta kutlanan Tepeköy’ün ve Gökçeada’nın en 

önemli ve büyük aktivitesidir. Etkinlik Rumların geniş katılımları ile gerçekleşmektedir. 

2.1.3. Gökçeada Ulaşım 

 Adaya ulaşım arabalı vapurlarla Eceabat ilçesinin Ege Denizi kıyısında yer alan 

Kabatepe iskelesinden sağlanmaktadır. Yaz sezonunda Ada ile Çanakkale kent merkezi 

arasında haftanın belirli günleri hızlı feribot seferleri yapılmaktadır. Ada içerisinde belirli 

plajlara minibüs seferleri mevcuttur. 
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2.1.4. Arz Verileri 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Gökçeada’da 11 adet turizm işletme 

belgeli konaklama işletmesi bulunmaktadır. Bunlar; otel, pansiyon, özel tesis ve günübirlik 

tesis olarak hizmet vermektedir. Bu tesislerin 186 adet odası ve 378 adet yatak kapasitesi 

mevcuttur. Ayrıca belediye belgeli 14 otel işletmesi ve 26 adet pansiyon bulunmaktadır. 

Belediye belgeli 40 konaklama tesisinin 455 odası ve 1.092 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 

İlçede toplamda 641 oda 1.470 yatak kapasitesi mevcuttur. 

2.1.5. Talep Verileri 

Gökçeada’da işletmelerde kalan turist sayılarına yönelik bir veri olmadığından fikir 

vermesi açısından Gestaş’tan alınan verilerden yararlanılmıştır. Bu verilerin analizi alttaki 

tabloda verilmiştir. 

Gökçeada’ya gelen araç ve yolcu sayısına incelendiğinde Haziran, Temmuz ve 

Ağustos aylarında bir yoğunluk olduğu anlaşılmaktadır. Bu araç ve yolcu sayısı 2016 ve 2017 

biraz düşse de 2018’de yükseldiği görülmektedir. Yıl bazında araç sayısı ise devamlı bir 

yükseliş göstermiştir. Yıl bazında yolcu sayısında ise 2017 hariç devamlı bir yükselme vardır. 

Gökçeada’da gelen araç ve turist sayısının Nisan ayı itibariyle artmaya başladığı ve Eylül ayı 

itibariyle de belirgin bir düşüşün olduğu, sezonun ise Kasım ayı sonuna kadar devam ettiği 

anlaşılmaktadır. 

 

 Tablo 2: Kabatepe-Gökçeada Hattı ve Yolcu Sayısı 

 
Aylar 

Yıllar 
2014 2015 2016 2017 2018 

Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu 

Ocak 5.207 13.916 4.636 12.706 4.920 17.823 4.910 14.627 4.554 17.418 
Şubat 5.154 14.208 3.985 10.502 5.285 16.333 5.737 15.141 5.487 11.884 

Mart 5.578 15.486 5.695 16.036 6.274 20.207 7.555 20.219 7.276 8.679 
Nisan 6.895 17.289 6.692 20.539 8.957 25.768 10.008 26.180 11.847 27.102 
Mayıs 9.402 22.292 10.369 39.085 11.699 38.792 13.361 35.946 12.127 27.925 
Haziran 12.108 28.343 12.004 38.290 13.291 37.487 17.517 40.154 21.362 44.511 

Temmu

z 

20.096 41.770 25.986 67.106 29.698 67.024 32.039 66.631 36.572 90.447 

Ağustos 30.127 59.460 33.954 84.897 30.901 76.593 27.879 59.289 43.900 145.019 
Eylül 13.091 29.530 18.093 52.122 21.514 55.012 19.207 41.483 20.556 64.612 
Ekim 8.563 19.527 7.784 24.439 9.484 26.982 9.713 24.614 10.274 34.046 

Kasım 6.175 14.045 5.437 17.053 7.225 20.777 7.846 19.811   

Aralık 5.368 13.860 5.968 19.018 6.391 17.704 6.484 16.264   

Toplam 127.76

4 

289.726 140.603 401.793 155.639 420.412 162.256 380.359 173.955 471.643 

Kaynak: Gestaş Verileri 
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 2.2. BOZCAADA 

 Bozcaada, Çanakkale Boğazı’nın Kuzey Ege çıkışında yer almaktadır. Bozcaada 

Çanakkale merkeze denizden 25 mil (46 km) ve karayolu ile 61 km, Gökçeada’ya ise 17 mil 

(31 km) uzaklıktadır. İlçenin ekonomisi genel olarak turizme dayanmaktadır. Ayrıca bağcılık, 

şarapçılık ve balıkçılık da ada için gelir kaynağıdır. Türkiye’nin köyü olmayan tek ilçesi ve 

üçüncü büyük adası olan Bozcaada, doğal güzellikleri ve coğrafi konumu itibariyle önemli bir 

turizm merkezidir. 

 Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa, Adanın daha yaşanır bir yer olması için kaleyi tamir 

ettirmiş,  kendi adını verdiği camiden başka mektep, han, hamam, kahve, ahır, kuyu, fırın, 34 

odalı bir yer, 55 dükkân ve 9 değirmen yaptırmıştır.  1974 yılında yaşanan Türk-Rum-Yunan 

çatışmaları Bozcaada’da yıllarca beraber yaşamış olan Rum cemaatinin sayısının hızla 

azalmasına neden olmuştur. Günümüzde Rum vatandaşı sayısı yirminin altına inmiştir. 

Bozcaada’ya Çanakkale’nin ilçesi olan Bayramiç ve köylerinden gelenler yerleşmiştir. Ada 

merkezi Alaybey Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi olarak ikiye ayrılmıştır. Alaybey 

mahallesine Türk mimari yapısı ön planda olup; Cumhuriyet Mahallesinde Rum mimari ön 

plana çıkmaktadır. Ada merkezinin dışında bağ evleri bulunmaktadır. 

 2.2.1. Doğal Çekim Unsurları 

 Plajlar: Adanın her tarafından denize girmek mümkündür. Ancak denize girilecek 

bazı yerlerin yolları düzenli değildir. Koylar, Bozcaada’ya gelen ziyaretçilerin çevreye olan 

duyarlılıkları sayesinde doğallıklarını korumaktadır.  

 Ada Merkezi: Ada merkezinde denize girilebilecek iki seçenek bulunmaktadır. 

Poyrazda, Bozcaada Yat Limanının olduğu taraf, Lodos’da ise kale arkası denilen bölgede 

denize girilebilir.         
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 Ayazma Plajı: Adanın en bilinen ve turistlerin ağırlıklı olarak gittiği plajıdır. 

Günübirlik tesisler plajda hizmet vermektedir. 

 Sulu Bahçe Koyu: Ayazma plajının hemen yanındadır. Günübirlik tesis hizmeti 

bulunmamaktadır. 

 Habbele Plajı: Sulu Bahçe Koyu'nun bitişiğinde bulunmaktadır. Günübirlik hizmet 

veren bir tesis bulunmaktadır. 

 Mermer Burnu (Akvaryum Koyu): Bölgede yaşayanlar Mermer Burnu’nda çok fazla 

balık görmesinden dolayı Akvaryum Koyu ismini vermişlerdir. Bölgede tesis 

bulunmamaktadır. 

 Tuzburnu Koyu: Adada çoğunlukla poyraz rüzgârı esmektedir. Bu nedenle ünlü ve 

bilenen plajlar lodoslu havalarda halk tarafından pek tercih edilmemektedir. Bundan dolayı 

rüzgâr poyrazın aksi yönünde estiğinde tercih edilen bir yerdir.     

 Tekirbahçe Koyu: Adanın önemli turizm yerlerinden olan Tekirbahçe turizm bölgesi 

olarak ilan edilmiştir. Bu bölgede otel ve tatil köyü bulunmaktadır. 

 Beylik Koyu: Konumu nedeniyle çok kalabalık olmayan Beylik Koyu, Ayazma plajına 

yakındadır. Yerli halk tarafında daha fazla tercih edilmektedir.      

 Poyraz Limanı: Merkez yakınlığından dolayı yerli halkın tercih ettiği bir yerdir. Poyraz 

limanı, çanak şeklinden nedeniyle rüzgâra kapalıdır. 

 Çayır Koyu: Bölge halkının iyi bildiği koy, poyraz rüzgârına oldukça açıktır. Düzgün 

bir yolu bulunmamaktadır. 

 Göztepe: Adanın en yüksek noktasıdır ve yüksekliği 192 metredir. Göztepe’nin, 

Adanın dört tarafının kuşbakışı görülebileceği etkileyici bir manzarası bulunmaktadır. Rum 

mahallesinden yaya olarak da tepeye tırmanmak mümkündür. 

2.2.2. Yapay Çekim Unsurları  

 Bozcaada Yerel Tarih Araştırma Merkezi: Merkezde Bozcaada'ya yönelik çeşitli 

tarihi eserler bulunmaktadır. Birinci dünya savaşında Bozcaada’yı bir liman olarak kullanan 

Fransız askerlerinin mektupları araştırma merkezinde bulunmaktadır. 
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 Sanat Galerileri: Bozcaada sanatsal yönü oldukça gelişmiş bir adadır. Adada bilinen 

sanat galerileri şunlardır. Çekirdek Sanat Evi, Armagrandi Sanat Galerisi, Bozcaada Sanat 

Galerisi, Resim Evi, Re’mata Sanat Galerisi ve Rengigül Sanat Galerisi’dir.    

 Su Sporları: Adanın Ayazma ve Çayır plajlarında, profesyonel işletme bulunmaktadır. 

Bu işletme çeşitli su sporları aktivitelerinde bulunmaktadır.   

 Bozcaada Kalesi: Bozcaada’ya yaklaştıkça heybetli görüntüsüyle ilk göze çarpan kale 

olmaktadır. Kim ve ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemektedir.    

 Yeni Kale: Yöre halkı tarafında “Yeni Kale” olarak bilinmektedir. Kale 

onarılmadığından harabe halindedir. 

 Alaybey Cami: Caminin tam olarak ne zaman yapıldığı kayıtlarda yoktur. Dönemin 

Komutanı tarafından yaptırıldığı ve ismini buradan aldığı tahmin edilmektedir.    

 Köprülü Mehmet Paşa Cami: Eski zamanlarda yıkılan cami daha sonraları 

onarılmıştır. Bölge halkı tarafından ismi Yalı Cami olarak bilinmektedir.  

 Köprülü Hamamı ve Alaybey Hamamı: Köprülü Hamamı, Sadrazam Köprülü 

Mehmet Paşa tarafında yaptırılmıştır. Alaybey Camisinin hemen arkasında yer almaktadır. 

Günümüzde her iki hamamda da özel mülkiyete ait olup, depo olarak kullanılmaktadır.  

 Namazgâh Çeşmesi:  Sadrazam Öküz Mehmet Paşa inşa ettirilen tarafından önemli 

bir çeşmedir.  Namazgâh çeşmesinin yazıtında 1703 yılı okunabilmektedir.  

 Meryem Ana Kilisesi: Bozcaada’daki Rum vatandaşların gittikleri ve açık olan tek 

aktif kilisedir. Rum mahallesinde yer alan kilise Venedikler döneminden olduğuna 

inanılmaktadır. 

 Aya Paraskevi Ayazması: Bozcaada’da bulunan bir manastırdır. Ayazma Panayırı 

düzenli olarak yapılmaktadır. 

 Şarap Fabrikaları: Bozcaada'nın ünlü çavuş üzümü şarap fabrikalarında 

işlenmektedir. Şarapçılık Adanın önemli kültürel yapılarından biri oluşturmaktadır.  

 Rüzgâr Gülleri: Bozcaada Rüzgâr Enerji Santralleri 2000 yılında kurulmuştur. Rüzgâr 

Gülleri 17 adet türbinden meydana gelmektedir. Türkiye’nin önemli rüzgâr enerji 
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santrallerinden biridir. 

 Bağlar: Bağlar Adanın önemli kültürlerinden birini oluşturmaktadır. Bozcaada 

deyince ilk akla gelen bağlar ve çavuş üzümüdür. 

 Yel Değirmenleri: Eski kaynaklarda Adanın birçok tepesinde yel değirmeleri olduğu 

anlaşılmaktadır. Bozcaada Kaymakamlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda merkezde 

bulunan iki değirmenin onarımı yapılmıştır.   

 Kültür ve Sanat Etkinlikleri:       

 Uçurtma Festivali: Her Mayıs ayının ikinci haftası yapılan uçurtma festivali 

Bozcaada’nın gelenekselmiş etkinliklerinde birini oluşturmaktadır. Bozcaada Kalesi içinde 

gerçekleştirilen festivale ada halkı ile adaya gelen misafirler katılabilmektedir. 

 Şarap Tadım Günleri: Adadaki şarap üreticilerinin organizasyonu sayesinde yapılan 

bir etkinliktir. Bu etkinlik ile şarap tadımları, kültür ve sanat etkinlikler düzenlenmektedir.  Bu 

etkinlikler ağırlıklı olarak fabrikaların olduğu yerlerde düzenlenmektedir.  

 Yerel Tatlar Festivali: Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) düzenli 

olarak düzenlenen festival her yıl gerçekleştirilmektedir. Yörede yaşayan ev hanımların 

yaptıkları yemeklerin tadımları yapılmaktadır. Etkinlik kapsamında akşam konser 

düzenlenmektedir.  

 Açık Deniz Yat Yarışı: Her yıl Temmuz ayında düzenlenmektedir. Yarışın başlangıç 

yeri İstanbul olmaktadır. Yarışmacılar Bozcaada bir gece konakladıktan sonra yarışmaya 

devam etmektedirler.   

 Ayazma Panayırı: Aya Paraskevi Manastırı’nda her yıl Temmuz ayında Rum Ortodoks 

Cemaati tarafından düzenlenen bir şenliktir. Hristiyanlar açısından oldukça önemli olan bu 

şenliğe yurt içi ve yurt dışından oldukça katılımcı olmaktadır. 

 Dostluk Gecesi: Her yıl Temmuz ayında yapılan bir etkinliktir. Türk ve Yunan 

dostluğunu pekiştirmek amacıyla yapılmaktadır. Bozcaada Kalesinde yapılan şenlikler ile 

Türk ve Yunan dostluğu pekiştirilmektedir.   

 Ozanın Günü ve İlyada Okumaları: Ünlü yazar ve gazetesi Haluk Şahin tarafından her 

yıl düzenli olarak Homeros’un anısına yapılan bir etkinliktir. Etkinlik çeşitli şiir dinletileri ile 
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sona ermektedir. 

 Bağbozumu Festivali: Her yıl eylül ayında gerçekleşen bir etkinliktir. Bağlardan 

toplanan üzümler araçlarla merkez getirilmektedir. Merkezde yapılan etkinlikler ile festival 

tamamlanmış olur.    

 Dağ Bisikleti Festivali: Dağ bisikleti maratonu ilk defa 2005 yılında Adada 

gerçekleşmiştir. Maraton daha sonraki yıllarda düzenli hale gelmiştir. Maraton halen devam 

etmektedir. 

 New Balance Bozcaada Yarı Maraton ve 10K Koşusu: Türkiye Atletizm Federasyonu 

(TAF) ve Uluslararası Maraton Yarışları Birliği’nin (AIMS)  yarış takviminde yer maraton her 

yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Uluslararası niteliğe sahip olan yarışa ulusal ve uluslararası 

birçok yarışmacı iştirak etmektedir.          

 Bozcaada Caz Festivali: Aya Paraskevi manastırının bahçesinde her yıl düzenli olarak 

festival yapılmaktadır. Ünlü sanatçıların katıldığı etkinliğe çok sayıda katılım 

gerçekleşmektedir. 

 Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED): BIFED’in amacı çevre 

ile ilgili olarak farkındalık uyandırmaktır. Bunu yaparken çevreye yönelik dünyada ön plana 

çıkmış filmleri Bozcaada’ya getirmektedir. Her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. 

2.2.3. Bozcaada Ulaşım 

 Adaya ulaşım arabalı vapurlarla Geyikli iskelesinden sağlanmaktadır. Yaz sezonunda 

Ada ile Çanakkale kent merkezi arasında haftanın belirli günleri hızlı feribot seferleri 

yapılmaktadır. Ada içerisinde belirli plajlara minibüs seferleri mevcuttur. 

 2.2.4. Arz Verileri  

 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Bozcaada’da yedi adet turizm işletme 

belgeli tesis bulunmaktadır. Bu tesisler otel ve özel tesis olarak hizmet vermektedir. Bu 

tesislerin 60 odası, 126 adet yatak kapasitesi mevcuttur. Ayrıca belediye belgeli 53 otel 

işletmesi ve 139 adet pansiyon bulunmaktadır. Belediye belgeli 192 konaklama tesisinin 1.468 

odası ve 3.294 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Bozcaada’nın toplamda 1.528 oda 3.420 yatak 

kapasitesi mevcuttur. 
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 Turizmle ilgili diğer işletmeler; ilçede bir adet özel statüsünde birinci sınıf lokanta 

vardır. Türk ve Rum kültürünün sonucu olarak çok çeşitli bir yemek kültürü bulunmaktadır. 

Bu yemek kültürünü balık restoranlarında, kafe-restoranlarda, çay bahçelerinde hissetmek 

mümkündür.  

 2.2.5. Talep Verileri 

 Bozcaada işletmelerde kalan turist sayılarına yönelik bir veri olmadığından fikir 

vermesi açısından Gestaş’tan alınan verilerden yararlanılmıştır. Bu veriler alttaki tabloda 

verilmiştir. Bozcaada’ya gelen araç ve yolcu sayısına incelendiğinde 2015 yılının Haziran, 

Temmuz ve Ağustos aylarında bir azalma olduğu anlaşılmaktadır. 2016, 2017 ve 2018 

yıllarında ise araç ve yolcu sayısı yükselmeye başlamıştır.  

 Bozcaada’ya gelen araç ve turist sayısı Gökçeada ile paralellik göstermektedir. 

Bozcaada’nın ziyaretçi sayısında da nisan ayı itibariyle artmaya başladığı ve eylül ayı 

itibariyle de belirgin biçimde düşmeye başladığı, sezonun ise kasım ayı sonuna kadar devam 

ettiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 3: Geyikli- Bozcaada Hattı Araç ve Yolcu Sayısı 

 
Aylar 

Yıllar 
2014 2015 2016 2017 2018 

Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu Araç  Yolcu Araç Yolcu 
Ocak 3.327 10.217 3.017 7.773 3.361 9.183 4.453 12.768 3.162 13.213 
Şubat 3.518 11.232 2.621 6.796 2.922 9.007 4.866 13.877 4.201 11.812 
Mart 4.369 14.795 3.270 16.298 5.279 15.172 7.042 19.368 6.281 9.722 
Nisan 7.271 22.312 6.758 25.044 9.454 30.274 12.815 42.951 14.132 43.476 
Mayıs 13.369 46.421 14.069 52.615 16.192 62.000 20.311 70.197 15.056 49.505 
Haziran 16.751 61.240 16.122 57.944 15.946 53.878 22.157 74.867 23.870 96.339 
Temmuz 30.498 116.091 26.956 100.949 38.455 162.234 40.742 142.294 45.563 182.437 
Ağustos 44.229 184.519 30.609 112.535 41.772 175.557 37.709 149.209 49.953 240.112 
Eylül 17.926 58.328 17.771 69.431 27.363 112.467 27.744 107.215 23.537 104.741 
Ekim 10.400 33.262 7.409 21.845 7.507 25.995 8.918 31.230 10.077 39.328 
Kasım 4.866 12.608 4.535 12.354 3.858 10.323 5.926 16.484   

Aralık 3.943 9.676 4.652 11.797 4.399 10.826 4.350 11.983   

Toplam 160.467 580.701 137.789 495.381 176.508 676.916 197.033 692.443 195.832 790.685 

Kaynak: Gestaş Verileri 
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2.3. ADALAR DESTİNASYONU GZFT ANALİZİ 

 Adalar
 

destinasyonuna yönelik olarak gerçekleştirilen GZFT analizi tablo 4'te 

verilmiştir. 

Tablo 4: Adalar Destinasyonuna Yönelik GZFT Analizi 

G
ü

çl
ü

 Y
ö
n

le
r 

 Ada olmak 

 Temiz deniz 

 Temiz hava 

 Farklı kültürlerin birlikte yaşaması 

 Bağcılık ve şarapçılık 

 Popülerlik ve talep fazlalığı 

 Sakinlik 

 Gürültü kirliliğinin azlığı 

 Film ve dizilerin çekilmesi 

 Butik işletmelerin olması 

 Turist çeken etkinliklerin olması  (Festivaller, Yarışlar, Şenlikler vb.) 

 Güvenli olması 

 Turist profilinin genel olarak orta ya da üst düzeyde olması 

 Hoşgörü ve konuksever insan kaynağı 

 Tarihi açıdan zengin değerlerinin olması 

 Özgün mimari tarzı ve korunmuşluğu 

 Markalaşmış şaraplarının olması 

 Ulaşım kolaylığı ve avantajı (Bozcaada için) 

 Organik tarım 

 Rüzgâr sörfüne uygun olması 

 Eko-gastronomik zenginlik 

 Bozulmamış doğal kaynaklar ve çevrenin olması 

 Su altı arkeolojisi ve milli park 

 Foto-safari ve Tekking turizmine uygun olması 
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Z
a
y

ıf
 Y

ö
n

le
r 

 Adaya ulaşım (Gökçeada) 

 Trafik ve otopark sorunu 

 Hizmet kalitesinin düşüklüğü 

 Fiyat istikrarı ve kontrolünün yetersizliği 

 Sağlık hizmetlerinin yetersizliği 

 Altyapının yetersizliği 

 İşletmelerce desteklenen plaj sayısının yetersizliği 

 Adalarda alternatif ürün sunan işletmelerin yetersizliği 

 İşgücünün yetersiz olması  

 Personel kaynaklarının dışa bağımlı olması 

 Turizm sezonun kısalığı 

 Turizme ilişkin istatistiki veri ve kayıt yeterli düzeyde tutulmaması 

 Rüzgârın ve denizin turizm açısından yeterli düzeyde kullanılmaması (Gökçeada) 

 Eko-turizm tanıtım eksikliği (Gökçeada) 

 Tur organizasyonlarının azlığı (Gökçeada) 

 Kilise ve Rum evleri gibi farklı kültürlere ait eserlerin yeterince kullanılamaması 

(Gökçeada) 

 Halkın yabancı dil yetersizliği (Gökçeada) 

F
ır

sa
tl

a
r 

 Film ve diziler için mekân olması (Bozcaada) 

 Rüzgâr sörfü ve yelkencilik 

 Reçel, şarap ve zeytinyağı gibi ürünlerin gelişmesi 

 Yabancı dergi ve yayınlarda çıkan olumlu haberler (Bozcaada) 

 Marina ve liman çalışmaları 

 AB ve GMKA destekleri 

 Gastronomi turizminin gelişmesi 

 Arkeolojik alanlar turizme kazandırılması 

 Yunan adalarıyla gerçekleştirilecek ortak tur ve organizasyonlar 

 Alternatif turizm potansiyelinin yüksekliği (trekking, rüzgar sörfü, foto safari) 

 Artan organik ürün talebi (Gökçeada) 

 Yöre halkının turizmi bir gelir kaynağı olarak görmesi 

 Sörf turizminin gelişmesi 

 Yavaş turizm anlayışının her iki ada içinde uygun olması 

T
eh

d
it

le
r 

 İç turizme aşırı bağımlılık 

 Bağcılık ve şarapçılığın azalması 

 Günübirlik turizm hareketlerinin artması 

 Yunan adalarının rekabet gücünün artması 

 Fiyatlara ilişkin olumsuz algılar 

 Yabancı turizm pazarından yeterli pay alınamaması 

 Bilinçsiz yapılaşma (Gökçeada) 

 Cittaslow ve Slow Food konusunda farkındalığın yetersizliği 

 Bilinçsiz eko-turizm uygulamaları 

 

 Tespit Edilen Sorunlar 

   Adalar destinasyonuna yönelik olarak paydaşlar tarafından ortaya konulan sorunlar 

aşağıda sıralanmaktadır: 

 İmaj eksikliği 
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 İmar ve turizm master planlarının eksikliği (Bozcaada turizm master planının 

çalışmaları devam ettiğinden daha uygulamaya konulmamıştır) 

 Hizmetlerin fiyat-kalite değerleriyle ilgili sorunlar 

 Altyapı sorunları (tatlı su, atık sistemleri, altyapı şebekeleri, yağmursuyu, kanalizasyon 

vb.) 

 İşgücü ve istihdamla ilgili nicel ve nitel sorunlar 

 Turizmin çeşitlendirilmesi ve yurt dışı pazarlara açılma ve tanıtım sorunları 

 Cittaslow ve Slow Food konularında yeterli farkındalığın olmaması 

 Trafik sorunu 

 

 

2.4. ADALAR DESTİNASYONU HEDEF ve STRATEJİLER  

 

Hedef 1: Adalar bölgesindeki turizm sektörünün ekonomik ve sosyal yönden katkısının 

artırılması  

Strateji 1:  Gökçeada’nın turizm yatırımları için çekim merkezi olması 

Strateji 2: Adalardaki arkeolojik ve tarihi alanların iyileştirilmesi  

Strateji 3: Adalar bölgesinin iç ve dış pazarlara açılması 

 

Hedef 2: Adalar bölgesindeki turizm arzının niteliksel ve nicelik olarak iyileştirilmesi 

Strateji 1: Üniversitelerde turizm eğitimi alan öğrencilerin bölgedeki faaliyet gösteren turizm 

işletmelerine kazandırılması için çalışma şartlarının iyileştirilmesi  

Strateji 2: Adalarda ulaşım ve otopark imkânlarının iyileştirilmesi 

Strateji 3: Adalardaki konaklama işletmelerinin belirli bir standarda sahip olmalarının 

sağlanması 

Strateji 4: Adalardaki yiyecek-içecek işletmelerinin belirli bir standarda sahip olmalarının 

sağlanması 

Strateji 5: Adalarda çalışanların ve yöre halkının hizmet kalitesini artırıcı faaliyetlerin 

sağlaması 

 

Hedef 3: Adalar bölgesine yönelik turistik talebi artırılması 

Strateji 1: Adalara yönelik havayolu ve deniz ulaşımın iyileştirilmesi 

Strateji 2: Adaların komşu destinasyonlarda tanıtılması 
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Strateji 3: Adalara yakın destinasyonların değerlendirilmesi 

Strateji 4: Adalarda ziyaretçi memnuniyetinin ölçülmesi yönelik faaliyetlerin yapılması 

 

Hedef 4: Adalar bölgesinde turizmden elde edilen gelirin artırılması ve sezonun 

uzatılması 

Strateji 1: Adalarda özel ilgi turizmine ve alternatif turizme yönelik faaliyetlerin artırılması 

Strateji 2: Adalara gelen ziyaretçilere sunulan hediyelik eşyaların kalitesinin artırılması 

Strateji 3: Adalara özgü coğrafi işaretli ürünlerin turistik ürün olarak değerlendirilmesi 

Strateji 4: Adalarda yatırımların kademeli olarak programlaması 

Strateji 5: Adalarda turizmden gelir elde eden üreticilerin güçlendirilmesi 

 

Hedef 5: Adalar bölgesinin turizm imajının oluşturulması 

Strateji 1: Gökçeada’nın organik tarım adası olarak değerlendirilmesi 

Strateji 2: Sosyal medya içerik üreticilerinin adalarda içerik üretmelerinin sağlanması 

 

Hedef 6: Adalar bölgesinin rekabet edilebilirlik düzeyinin artırılması  

Strateji 1: Adalarda yaşayan halkta farkındalık yaratılması için çalışmalar yapılması  

Strateji 2: Adalara turist gönderme potansiyeli olan pazarlardaki yerli ve yabancı turizm 

fuarlarına katılım sağlanması 

Strateji 3: Adalarda üretilen üzümlerden yapılan şarapların tanıtımının yapılarak marka 

bilinirliliğinin artırılması 

 

Hedef 7: Adalar bölgesinde turizm sektörünün yaşam ve mekân kalitesini artırılması 

Strateji 1: Adalardaki altyapı ve üstyapının iyileştirilmesi için gerekli adımların atılması 

Strateji 2: Adalarda sosyal imkânların çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması 
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 3. ASSOS DESTİNASYONU 

Assos destinasyonunun büyük bölümü Ayvacık ilçesi sınırları içindedir. Ancak, Ezine 

ilçesinin sahil şeridi dikkate alındığında bir bütün olarak Küçükkuyu'dan Geyikli sahillerine 

kadar bölgenin Assos destinasyonu olarak ele alınması daha uygun olacaktır. Bu nedenle 

Assos destinasyonu kapsamında Ayvacık ve Ezine ilçeleri değerlendirilmiştir. 

 3.1. AYVACIK 

Ayvacık, doğa güzellikleri ve taş evleriyle öne çıkan bir ilçedir. Tarihi M.Ö. 16. 

yüzyıla kadar uzanan Ayvacık'ta dünyanın ilk felsefe okulunun açıldığı bilinmektedir. 

Ayvacık, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ayvacık yöresinin ilk 

sakinlerinin Mysyalılar ile Luviler’dır. Bundan sonra; Hititler, Lidyalılar, Persler, Roma ve 

Doğu Roma (Bizans) imparatorlukları ve son olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Yöre, 

antik Assos ve Chryse kalıntıları ile ünlüdür. 

Ayvacık, sahip olduğu doğal güzellikleriyle beraber harika kumsallarıyla dikkat 

çekmektedir. Ayvacık ilçesinin yüzölçümü 874 km
2
’dir. TÜİK verilerine göre Ayvacık’ın 

2018 nüfusu 33.568’dir. Babakale ile Küçükkuyu arasında 78 km sahil uzunluğu 

bulunmaktadır. Ayvacık ilçe ekonomisi önceleri zeytincilik, orman ürünleri, hayvancılık, 

tarıma ve turizme dayanmaktadır.  

Assos Köyleri: TÜİK verilerine göre Ayvacık’ın 64 köyü bulunmaktadır. Ayvacık ilçe 

merkezinin sekiz köyaltı yerleşim yeri bulunmaktadır. Köylerde yaşayan vatandaşların büyük 

çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılık yaparak sürdürmektedir. Son yıllarda turizm 

sektöründe baş gösteren gelişmelere paralel olarak, özellikle denize kıyısı olan köyler, sanat, 

deniz ve doğa turizmi ile gelişme eğilimine girmiştir. Söz konusu köylerden ön plana 

çıkanların bazıları şunlardır,; 

Adatepe Köyü; Kazdağları’nın güney yamacında taş evleri ve zeytinlikleriyle ünlü 

kentsel sit alanı kabul edilmiş bir köydür. Köyde bulunan bir sunak Zeus Altarı olarak 

bilinmektedir.  

Babakale Osmanlı Köyü; Mimari yapısından dolayı köy ilgi çekmektedir. Türkiye’nin 

en batı noktasındaki Babakale Kalesi, Osmanlı döneminin son kalesi olduğundan önemli bir 

köydür.  
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Behramkale Köyü; Osmanlı köyü olan Behramkale köyü antik kentin surları içinde 

kaldığı için sit alanıdır. Burada bulunan Hüdavendigar Camisi minaresiz şeklinden dolayı 

turistlerin dikkatini çekmektedir. Bu köyün el yapımı bıçakları da ünlüdür. 

Küçükkuyu Beldesi; Küçükkuyu beldesi zeytin ve zeytin ürünleriyle tanınmaktadır. 

Bölgede çok fazla zeytin olduğundan işletmelerde bu yönde fazladır.   

Yeşilyurt Köyü; Ayvacık’a çok uzak olmayan Kazdağları’nın aşağılarında kurulmuş 

şirin bir köydür. Doğal taşlardan yapılmış evleri oldukça ilgi çekicidir. Son dönem butik 

konaklama tesisleri ile öne çıkan bir destinasyondur.  

Nusratlı Köyü; Köy, tarihsel olarak büyük öneme sahip olan Kazdağları bölgesindedir. 

Nusratlı köyü doğal ortam içinde kurulmuş olmasından dolayı şirin bir köydür.  

Kayalar Köyü; Ziyaretçilerine çam ve zeytin ağaçlarının içinde mükemmel manzarası 

ve sakinliğiyle şehrin keşmekeşinden uzak tam bir doğa hayatı sunmaktadır. Kayalar Köyü, 

Edremit Körfezi, Ayvalık ve Midilli manzaralıdır.  

3.1.1. Doğal Çekim Unsurları 

Plajlar: 

Kadırga Koyu; Assos bölgesinin en yoğun plajlarındandır ve sahil boyunca kamp ve 

farklı konaklama ve yeme-içme olanakları mevcuttur. Ziyaretçiler tesislere ait iskele, şezlong 

ve şemsiye gibi hizmetlerden yararlanabilmektedir. 

Assos Liman; Denize girmek için uygun yerlerden biridir. Limandaki küçük 

konaklama işletmelerinde kalan ziyaretçilerin kullandığı bir plajdır. Sezonda otopark sorunu 

olduğu için ziyaretçi sayısı da kısıtlı denilebilecek düzeydedir. 

 Assos Yeşil Liman; Anayoldan iki kilometre içeride olan koyda hiçbir turistik işletme 

veya hizmet bulunmamaktadır. Bakir koylardan birisidir. 

Koruoba Koyu; Midilli Adası manzaralı fakat ayak basılmamış koylardan biridir. 

Koruoba’da küçük konaklama işletmeleri bulunmaktadır.  

Sivrice Koyu; Babakale yolu üzerinde bulunan koyun plajı bulunmaktadır. Çevrede 

restoranlar ve pansiyonlar bulunmaktadır.  
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Sokakağzı Koyu; Sokakağzı Koyu, Assos bölgesinin bilinen yerlerinden birisidir. 

Yazın insanların geniş sahilinden dolayı tercih ettiği yerlerdendir. Bölgede yeterli düzeyde 

konaklama işletmesi bulunmaktadır.  

Babakale Akliman Koyu; Çocuklarıyla tatile çıkanların tercih ettiği bir yerdir. Assos’a 

yakınlığı ve denizin derin olmaması bu tercihin nedenidir.   

Mıhlı Çayı, Mıhlı Şelalesi ve Köprüsü: Mıhlı Çayı Küçükkuyu beldesinde 

bulunmaktadır. Bu bölgede Roma döneminden yapılmış bir de köprü ve az ilerisinde Mıhlı 

Şelalesi bulunmaktadır. 

3.1.2. Yapay Çekim Unsurları 

Hüdavendigar Köprüsü: Bölgede Tuzla Çayı olarak bilinen yerin üzerinde inşa 

edilmiş bir yerdir. Behramkale köyüne bir km mesafededir. Köprünün orijinal ve en itinalı 

kısımları kemerleridir.  

Hüdavendigar Cami: Caminin tam tarihi bilinmemekle birlikte 14. yüzyılın 

sonlarında yapıldığı zannedilmektedir. Caminin mermer giriş kapısı, Carnelius kilisesinin 

kapısıdır. 

Ceneviz Köprüsü: Cenevizliler tarafından yapılan Mıhlı Vadisi'ndeki köprü Ege 

Denizi ile Kaz Dağları'nı arasında bir kemer görevi görmektedir. Mıhlı Çayı üzerindeki köprü 

günümüzde halen ayakta durmaktadır.  

Chryse (Gülpınar): İlyada Destanında bahsedilen Chryse kenti Gülpınar sınırları 

içerisinde yer almaktadır. Chryse kenti Truva efsanesinde oldukça fazla konu edilmiştir. 

Buranın önemli olmasının sebebi Apollo Smintheus Tapınağı, Roma Hamamı, kentin su 

altyapısı ve diğer Bizans yapıları bu bölgede bulunmasından dolayıdır. Yaz sezonunda 

yazlıkçılar ve ziyaretçilerle hareketlidir. 

Roma Köprüsü: Troas Bölgesi geçmişte çok önemli geçiş yollarını birbirine bağlayan 

bir yol güzergâhı üzerinde bulunmaktaydı. İlçe sınırları içerisinde bu dönemden kalma iki 

antik köprü yer almaktadır. Bunlardan biri Küçükkuyu Beldesinde olup; diğeri ise Gülpınar 

yakınında yer alan Chryse Antik kenti ile Aleksandreia Troas antik kentini birbirine bağlayan 

yerdedir.  
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Apollo Smintheus Tapınağı: Apollo Smintheus Tapınağı, Gülpınar Beldesi’nin 

Bahçeleriçi olarak isimlendirdiği bölgede bulunmaktadır. Bölgede su kaynaklarının çok 

olmasında dolayı Apollo tapınağının buraya inşa edilme olasılığı yüksek olduğu belirtilmiştir.  

Lekton (Babakale): Lale Devrinin önemli isimlerinden Kaymak Mustafa Paşa'nın 

yaptırdığı Hırzü'l-Bahr Kalesi, bugünkü ismiyle Babakale’dir. Kalenin yapılma nedeni 

işgalcilerden korunmak amaçlıdır.  

Lamponia (Kozlu): Tarihi olarak kimin tarafında kurulduğu tam olarak 

bilinmemektedir. Bu bölge Troas bölgesinin önemli yerlerinde birini oluşturmaktadır. 

Kurulduğu yer Kozlu Dağı'nın en üst noktasıdır.   

Zeus Altarı (Sunak): Küçükkuyu’nun hemen yanında bulunan Gargaran Tepesi’nde 

Zeus Altarına (Sunak) bulunmaktadır. Geçmiş dönemlerde burada insanlar tanrılara kurban 

edilirdi.  

Assos (Behramkale): Behram (Assos), geçmişten günümüze tarihi dokusunu devam 

ettiren bir köydür. Ünlü felsefecilerden Aristo ve Eflatun Behram’da yaşamışlardır. Yunan 

felsefe okulunun temelleri bu dönemde atılmıştır. Athena tapınağı ve Assos Nekropolü 

Behramkale’de dikkat çekmektedir.  

Adatepe Zeytinyağı Müzesi: Zeytinyağı müzesi 2001 yılında sabunhanenin kapatılarak 

bölgede zeytinin çok olmasında dolayı müzeye dönüştürülmüştür. Haftanın her günü ücretsiz 

ziyaret edilebilen müze bahçesinde zeytinden üretilmiş pek çok ürün satılmaktadır.  

Taş Mektep: Uzun yıllar hizmet veren okul öğrenci azlığından dolayı kapatılmak 

zorunda kalmıştır. Daha sonra Valilik ile yapılan anlaşma sonucunda okul tekrardan restore 

edilerek eğitim merkezi haline getirilmiştir. Okul daha çok yazın faaliyet göstermektedir.  

Gülpınar’da Yel Değirmenleri: Ayvacık’ın Gülpınar kasabasında bulunan yer 

değirmenleri görülmeye değer yerlerden biridir. 

Kültür ve Sanat Etkinlikleri: 

Ayvacık Mutfak Kültürü: Yörede yapılan yemekler et ile hamur işi ağırlıklıdır. Bu 

yemeklerden önemli görülenler şunlardır; nohut ekmeği, kuş otu gözlemesi, pişi (gödek), 

yumurta lokması, kapaçma böreği, kartal, çullama, bakla keşkeği, tarhana ve kuskus yörede 
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mutfak kültürüne ait yemeklerdir.  

Ayvacık Deve Güreşleri: 1950 yıllına kadar taşımacılıkta kullanılan develer daha sonra 

güreşlerde kendini göstermeye başlamıştır.  

Assos Gösteri Sanatları Festivali: Assos Vakfı tarafından her yıl düzenli olarak 

yapılmaktadır.  

Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali: Her yıl düzenlenmektedir. 

Apollon Smintheon Şenliği:  Her yıl düzenlenmektedir.  

Zeus Kültür ve Sanat Festivali: Küçükkuyu Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak 

yapılmaktadır. 

Assos’ta Tüplü Dalış: Tüplü dalış konusunda eğitimleri olmayan ve bu konuda eğitim 

almak isteyenler için uygun bir yerdir. Bölgede günübirlik dalış eğitim verilmektedir.  

Ayvacık Panayırı: Ayvacık Belediyesi tarafından her yıl Mayıs ayında yapılan ve üç 

gün süren bir etkinliktir. 

Zeytin Hasat Festivali: Her yıl Ekim ayı içinde yapılmaktadır.  

Aristo Felsefe Okumaları: Ayvacık bölgesinde yapılan önemli etkinliklerden biridir. 

Babakale Bıçakları: Bu bıçaklar tamamen el yapısı olduğundan oldukça önemlidir.   

Bıçakların kabzası isteğe göre yapılabilmektedir. 

3.1.3. Ayvacık Ulaşım 

Ayvacık, Çanakkale ile İzmir karayolu üzerinde olan işlek yol güzergâhında yer 

almaktadır. 2018 yılından itibaren de Küçükkuyu ile Midilli adası arasında yazları feribot 

seferleri düzenlenmektedir. 

3.1.4. Arz Verileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre iki adet 4 yıldızlı, altı adet 3 yıldızlı, bir 

adet 2 yıldızlı, bir adet 1 yıldızlı,  yedi adet özel belgeli, bir adet pansiyon, 1 adet günübirlik 

tesis olarak toplam 19 adet turizm belgeli tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin 764 adet odasında 
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1589 adet yatak kapasitesi mevcuttur. Ayrıca belediye belgeli 63 otel işletmesi ve 83 adet 

pansiyon bulunmaktadır. Belediye belgeli 146 konaklama tesisinin 2.261 odası ve 5.746 yatak 

kapasitesi bulunmaktadır. İlçede toplamda 3.025 oda 7.335 yatak kapasitesi mevcuttur. 

TÜRSAB verilerine göre Çanakkale il genelindeki 44 adet seyahat acentasının 5 tanesi 

Ayvacık’ta yer almaktadır.  

3.1.5. Talep Verileri 

Ayvacık ilçesine gelen ziyaretçilere ilişkin veri mevcut değildir. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı 2018 yılı verilerine göre Assos Ören yerini ziyaret eden kişi sayısı 151.105’tir.  2018 

yılı Apollon Smintheion yerini ziyaret eden kişi sayısı 9.898’dir. Ayvacık ilçesine gelen 

ziyaretçilere yönelik kayda değer konaklama istatistiklerine ulaşılamamıştır. Bu sayılar İçişleri 

Bakanlığı’na bağlı emniyet ve jandarma ekiplerince güvenlik amaçlı kayıt altına alınmasına 

rağmen veriler yayınlanmamaktadır. Bu nedenle ziyaretçi sayılarına ve dolayısıyla talebe 

ilişkin sağlıklı verilere ulaşılamamıştır.  

3.2. EZİNE 

Ezine’nin kuruluşu Danişmend Oğullarına kadar gitmektedir. Bölgeye gelen Türkler 

namazlarını hep beraber kılabilmek amacıyla Ulu Camiyi yapmışlardır. Bölgeye gelenler ilk 

önceleri Farsça Cuma anlamına gelen “azine” kelimesini kullanmışlardır. Kelim daha sonra 

bugünkü anlamını almıştır. Ezine, Çanakkale – İzmir karayolu üzerindedir. Yüzölçümü 654 

km
2
 olup, TÜİK verilerine göre 2018 nüfusu toplam 31.962 kişiden oluşmaktadır. Ezine’nin 

kıyı şeridi olmakla birlikte, ilçeye Geyikli beldesi ve 50 köy bağlı bulunmaktadır. 

3.2.1. Doğal Çekim Unsurları 

Plajlar 

Kumburun Taşkapı Koyu; Kumburun köyünün bir koyudur. Kumburun köyü'ne çok 

yakın olan koy, kısa bir yolculuğu takiben ulaşılmaktadır. 

Ezine Plajı; Ezine’ye 20 km uzaklıkta olup Dalyan köyündedir. Plajın çevresinde 

yazlık evler ve eğlence işletmeleri bulunmaktadır. 

Aktaş Plajı; Ezine’ye 22 km uzaklıkta Kestanbol Kaplıcalarının yakınında yer 

almaktadır.  
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Tavalı Plajı; Ezine’ye 30 km uzaklıkta bulunmaktadır. Aktaş Plajı gibi ikincil konutlar 

ağırlıklı olarak yoğunluktadır. Tavalı Plajı temiz denizi ve ince kumları ile dikkat 

çekmektedir. Plajın çevresinde çadır kurarak kamp yapılabilmektedir.  

Mavra Adası: Özellikle dalış yapanlar tercih etmektedir. 

3.2.2. Yapay Çekim Unsurları 

Antik Kentler: 

Alexandreia Troas Antik Kenti: Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde yer almaktadır. 

M.Ö. 310 yılında Antigonos tarafından kurulmuştur. Bu antik kent döneminin en büyük kenti 

olma özelliğine sahiptir. Roma Döneminde de kullanılan kentte Roma mimarisine ait liman, 

hamam, çarşı ve saray kalıntıları gibi birçok yapı bulunmaktadır. Hıristiyanlığın başlangıç 

noktası olarak da bilinmektedir. 

Neandria: Troas bölgesinde bulunan Çağrı Dağı’nda kurulmuş olan Neandra, bir 

Aiolia kentidir. Kentte yaşayanlar daha sonra göç etmek zorunda kalmış ve Aleksandreia 

Troas’a yerleşmişlerdir. 

Sankrea: Bizans imparatorluğu döneminde siyasilerin hapsedildiği Zambak 

tepesindeki yere Çığrı denilmektedir. Ayrıca,  Homeros’unda bölgede coğrafi incelemelerde 

bulunduğu yerdir.  

Abdurrahman Cami: İlk yapılan Osmanlı camilerinden olmasını sebebiyle önemli 

görülmektedir.  Cami, bölge halkı tarafından Ulucami ismiyle tanınmaktadır.  

Sefer Şah Cami: Caminin hemen yanında Sefer Şah’ın mezarı yer almaktadır. 

Caminin inşaatı yapılırken çevrede var olan tarihi kalıntıların taşları kullanılmıştır.   

Zeytinli Cami: İlçeyi ikiye bölen Akçin Çayı’nın batı tarafında yer almaktadır. Hicri 

takvimle yazılan kitabesine göre, 1970 yılında inşa edilmiştir. Yaptıran kişi ise Kethüd 

Mehmet olarak bilinmektedir. 

Sefer Şah Hamamı: Ezine’de bulunan ve köprübaşında yer alan büyük bir hamamdır. 

Geniş bir kubbeye sahip soğukluğu ve daha küçük bir çapa sahip olan ılıklığı ile dikkat çeken 

hamam, sekiz köşeli göbektaşının çevresindeki üç adet eyvan ve iki adet halbeti ile de dikkat 
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çekicidir. 

Ahi Yunus Türbesi: Türbede üç adet sanduka vardır ve bunlardan birisinin Ahi 

Yunus’a ve diğerlerinin kardeşlerine ait olduğu düşünülmektedir. Türbenin yapım yılı 

1324’tür ve Gazi Süleyman Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kiremit ve ahşaplar ile örtülü bir 

çatıya ve geniş pencerelere sahiptir.  

Aslıhan Bey Külliyesi: Kemalli köyü sınırlarında yer alan Aslıhan Bey Külliyesi üç 

ana unsur olan cami, türbe ve hamamdan meydana gelmektedir. Küllüye Sultan Murad 

zamanında yapılmıştır.   

Yedi Taşlar: Roma döneminde Koçali köyündeki taş ocağından çıkarılan Dalyan 

bölgesinden Roma’ya gönderilmiştir. Bölgede yedi taş kalıntısı bulunmaktadır.  

Kestanbol Termal Turizm Merkezi: Ezine’ye çok uzakta olmayan antik dönemden 

beri kullanılan kaplıca günümüzde de aynı öneme sahiptir. Kaplıca suları 67 derecedir. Banyo 

ve çamur banyosu şeklinde kullanılmaktadır. Kaplıca suları; romatizma, kadın hastalıkları, 

siyatik, kireçlenme, kemik hastalıkları, akciğer ve üst solunum yolu hastalıklarına iyi 

gelmektedir. 

Kültür ve Sanat Etkinlikleri: 

Emtia ve Hayvan Panayırı; Her yıl Eylül ayında Ezine'de düzenlenmektedir. 

Ezine'nin Kurtuluşu kutlamaları: Her yıl 21-22 Eylül tarihlerinde düzenlenmektedir. 

Geyikli Belediyesi Yağlı Güreş, Kültür Etkinlikleri ve Zeytin Festivali; Her yıl Ağustos 

ayında düzenlenmektedir. 

Ezine Mutfak Kültürü 

Ezine Peyniri; Ezine peynirinin özelliği tenekede bir yıl süresince bekletilmesinden 

gelmektedir. Ayrıca Ezine peynirinde keçi, koyun ve inek sütü karışımı çok önemlidir. Bu 

oranların keçi %40, inek %15 ve koyun % 45 olması beklenmektedir. Hayvanların da 

bölgeden olması önemli bir başka unsurdur. 

Ezine ilçesinde meyve reçeli, süt reçeli ve zeytinyağı yörenin önemli tatları arasında 

yer almaktadır. Düdük, keşkek, yaprak sarma, uzak helva diğer Ezine lezzetleridir. 
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3.2.3. Ezine Ulaşım 

Ezine, Çanakkale- İzmir karayolu üzerindedir. Ezine Geyikli Limanı Bozcaada 

feribotlarının ana kara bağlantı limanıdır.  

3.2.4. Arz Verileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerin göre Ezine ilçesinde turizm işletme belgeli tesis 

bulunmamaktadır. Belediye belgeli 16 otel işletmesi ve 3 adet pansiyon bulunmaktadır. 

Belediye belgeli 19 konaklama tesisinin 441 odası ve 1.005 yatak kapasitesi bulunmaktadır.  

3.2.5. Talep Verileri: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze ve Örenyerleri Ziyaretçi İstatistikleri incelendiğinde 

2018 yılında Alexanderia Troas ören yerini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 7.103’tür. Ezine 

ilçesine gelen ziyaretçilere yönelik konaklama istatistiklerine ulaşılamamıştır. Bu sayılar 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı emniyet ve jandarma ekiplerince güvenlik amaçlı kayıt altına 

alınmasına rağmen veriler yayınlanmamaktadır. Bu nedenle ziyaretçi sayılarına ve dolayısıyla 

talebe ilişkin sağlıklı verilere ulaşılamamıştır.  
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3.3. ASSOS DESTİNASYONU GZFT ANALİZİ 

Assos
1
 destinasyonuna yönelik olarak gerçekleştirilen GZFT analizi tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5: Assos Destinasyonuna Yönelik GZFT Analizi 

G
ü

çl
ü

 Y
ö
n

le
r 

 Temiz havası ve denizi, manzarası 

 Sakinliği 

 Tarihi-kültürel yapısı (Antik dönem/felsefe) 

 Sahil şeridinin uzunluğu 

 Antik kentin varlığı (Bilinen Mitleri Barındırması) 

 Kaz Dağları’na yakınlığı 

 Edremit-Altınoluk gibi bölgelere yakınlığı 

 Midilli Adası’na yakınlık 

 İstanbul – İzmir’e kolay ulaşım 

 Mavi bayraklı plajların varlığı 

 Yöresel ürünler, el sanatları 

 Yöresel kültürün devam ettirilmesi 

 Alternatif turizm türlerine çok uygun olması (kültür turizmi, hiking, evlilik 

turizmi, agro-turizm, gastro-turizm) 

 Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edilmesi 

 Deniz ürünlerinin zenginliği 

 Geyikli, Dalyan, Gülpınar geçiş noktaları olması 

 Zeytin ve zeytinyağı değerleri 

 Endemik türlerin varlığı 

 Anadolu’nun Asya’daki en uç noktası (Babakale) 

 Yöresel gastronomik değerlerin varlığı (Kösedere domatesi gibi) 

Z
a
y
ıf

 Y
ö
n

le
r 

 Altyapı yetersizliği 

 Yönlendirme tabelalarının eksikliği 

 Ulaşım sorunları 

 Hizmet kalitesinin yeterli olmaması 

 Sağlık hizmetlerinin yeterli olmaması 

 Turizm sezonun kısa olması 

 Sahil şeridinin taşlık olması 

 Plansız yapılaşma (kıyı şeridi) 

 Rüzgârlı olması  

 Halkın turizm konusundaki bilgi eksikliği 

 Pazarlama/planlama çalışmalarının yetersizliği 

 Atık yönetiminin yetersiz olması 

                                                 

1
  Assos destinasyonu analiz edilirken Ayvacık ve Ezine ilçeleri beraber düşünülmüştür. Bu nedenle 

Assos bölgesi, Assos destinasyonu olarak alınmıştır. 



50 

 

F
ır

sa
tl

a
r 

 Yunanistan’a yakın olması 

 Ulaşımın rahatlamasına yönelik tünel çalışması 

 Sürdürülebilir turizm açısından uygunluğu 

 Kitle turizminin yaygın olmaması 

 Assos destinasyonunun marka olarak görülmesi 

 Liman projesi 

 Gümrük kapısının Küçükkuyu’da açılmış olması 

 Alexandra Troas bölgesinin varlığı 

 Assos Arkeolojik Alanı’nın Dünya Kültür Mirası Geçici listesinde bulunması 

 Yürüyüş rotaları projelerinin içinde olması 

T
eh

d
it

le
r 

 Rakip bölgelerin fiyat avantajı (Yunanistan) 

 Yatırımcılarda yöre insanının payının az olması 

 Yüksek fiyat imajı 

 Kısa turizm sezonu 

 Tarihi eser kaçakçılığı 

 Göçmen ticareti 

 Artan deniz kirliliği 

 Turizm işletmelerinde fiyat standartlarının olmaması 

 

            Tespit Edilen Sorunlar 

   Assos destinasyonuna yönelik olarak paydaşlar tarafından ortaya konulan sorunlar 

aşağıda sıralanmaktadır: 

 Ulaşım sorunu  

 Altyapı ve hizmetlerin yetersizliği sorunu 

 Yapılaşma sorunu 

 Pazarlama-tanıtım sorunu 

 Eğitim sorunu 

 Turizm sezonunun kısa olması sorunu 

 Göçmen sorunu 

 

3.4. ASSOS DESTİNASYONU HEDEF ve STRATEJİLER  

Hedef 1: Assos bölgesindeki turizm arzının niteliksel ve nicelik olarak iyileştirilmesi 

Strateji 1: Geyikli’deki turizm yatırımlarının artırılması 

Strateji 2: Kıyı şeridinde günübirlik tesislerin iyileştirilmesi ve nitelikli tesislerin arttırılması  

 

Hedef 2: Assos bölgesine yönelik turistik talebin artırılması 
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Strateji 1: Havayolu ve deniz ulaşımının iyileştirilmesi 

Strateji 2: Bölgeye yakın destinasyonların değerlendirilmesi 

Strateji 3: Midilli’de Assos bölgesinin tanıtılması  

 

Hedef 3: Assos bölgesinde turizmden elde edilen gelirin artırılması 

Strateji 1: Özel ilgi turizmine ve alternatif turizme yönelik turizm faaliyetlerinin artırılması 

Strateji 2: Bölgeye gelen ziyaretçilere sunulan hediyelik eşyaların kalitesinin artırılması 

Strateji 3: Yöreye özgü coğrafi işaretli ürünlerin turistik ürün olarak değerlendirilmesi 

Strateji 4: Assos sahillerindeki günübirlik tesis sorununun çözülmesi 

Strateji 5: Ezine’de peynir müzesi kurulması  

 

Hedef 4: Assos bölgesinin turizm imajının oluşturulması 

Strateji 1: Mitoloji bilinirliğinin kullanılarak bölge imajına katkı sağlanması  

Strateji 2: Geyikli’de çekilen ‘Eyvah Eyvah’  filmi gibi sanat öğelerinin destinasyon 

tanıtımında kullanılması 
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4. KAZ DAĞLARI DESTİNASYONU 

Kaz dağları destinasyonu, Kaz Dağları’nın Çanakkale kesiminde kalan Yenice ve 

Bayramiç ilçelerinden oluşmaktadır. Bu doğrultuda bu iki ilçe bir turizm destinasyonu olarak 

değerlendirilmiş ve bu destinasyona ait veriler ayrı ayrı ele alınmıştır. 

4.1. YENİCE  

Yenice il merkezine 89 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 887 km² olan ilçe, Çanakkale’nin 

en geniş ilçesidir. TÜİK 2018 verilerine göre Yenice; Merkez belediyeyle birlikte iki belediye 

ve 76 köyden oluşan 31.907 nüfuslu bir ilçedir. Çanakkale’nin en zengin bitki örtüsüne sahip 

ilçe Kaz Dağlarının kuzeyine kurulmuştur. %70’i ormanlarla kaplı olan Yenice ve çevresi 

Agonya olarak bilinen biri büyük iki vadinin içindedir. Endemik Kaz Dağı Göknar’ı (Abies 

egui-trojani) ve diğer türler bakımından önemli bir yere sahiptir.  Adını Troya Antik antik 

kentinden alan Kaz Dağı Göknarı Kaz Dağı’nda görülmektedir. Ayrıca nesli tükenmekte olan 

hayvanlardan karaca ve doğal alabalıkta bölgenin fauna bakımından da zengin olduğunun 

göstergesidir. Arkeolojik çalışmalarda bölgede; Hititler, Bergama Krallığı, Truvalılar, Roma 

İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğuna ait kalıntılara rastlanmaktadır. 

4.1.1. Doğal Çekim Unsurları  

Yenice, sahip olduğu 13 gölet ve sahip olduğu doğal güzelliklerle doğa sporları, 

trekking, ekoturizm, kuş gözlemciliği gibi alternatif ve termal turizm açısından bir çekim 

merkezidir. Ayrıca bölge 2006 yılında Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir.  Yenice 

ilçesinde turistik değere sahip çekim unsurları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

Hıdırlar Kaplıcası: Termal Turizm Merkezi alanında yer alan kükürtlü sıcak suları ve 

çamur banyosu ile önemli bir şifa merkezidir. 

Kum Ilıcası: İkisi kaynak grubu şeklinde olmak üzere 8 adet kaynak bulunmaktadır. 

Av Alanları: Yenice ilçesi sınırları içerisinde altı adet av alanı mevcuttur. 

 Kalkım Örnek Avlağı: 2014 yılında 6.095,37 hektarlık alanda tescil edilmiştir.  

Pazarköy Genel Avlağı: 2015 yılında 39.482 hektarlık alanda tescil edilmiştir. 

Davutköy Genel Avlağı: 2015 yılında 38.853 hektarlık alanda tescil edilmiştir. 

Namazgah Devlet Avlağı: 2015 yılında 27.968 hektarlık alanda tescil edilmiştir. 

Kalkım Devlet Avlağı: 2015 yılında 23.603 hektarlık alanda tescil edilmiştir. 

4.1.2. Yapay Çekim Unsurları 

Issız Cuma Cami: Seyvan köyü içinde ıssız bir yerde konumlanan Issız Cuma Camisi 



54 

 

yörenin en eski camisidir. Çevresinde caminin dışında hiçbir yapı yoktur. 

Yenice Belediyesi Türk Evi Etnografya Müzesi: Kültür ve Gençlik Merkezi içinde 

1997 yılında ilçe merkezinde açılan müzede etnografik özellikler taşıyan ve yörede 

kullanılmış olan yöresel kıyafetler, toprak ve bakır kaplar tarım aletleri, mutfak eşyaları, , 

yöreye ait el dokuması halı ve kilimler, çeyiz sandıkları ile takılar sergilenmektedir. Müze 

Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü mesai saatleri içerisinde ziyarete açıktır. 

Kalkım: Ekoturizm, atçılık ve trekking yapmak için uygun olan Kalkım beldesi 

güneyinde Kaz Dağları, kuzeyinde Asar Dağıyla ormanlık alan üzerindedir. Beldenin 

kuzeyinde Agonya Çayı bulunmaktadır.  

Aşağı Çavuş Köyü: Köyün içinde çınar altı kahvesi ve yanında yer alan dere 

ziyaretçilerin stres atabileceği ve dinlenebileceği alanlardandır. Yenice ormanlarındaki Şeytan 

Deresi ve şelalesi gibi dere ve şelaleler önemli çekim unsurlarındandır. 

Kültür ve Sanat Etkinlikleri: 

Geleneksel Kaz Dağı Doğa Yürüyüşü ve Şenlikleri: Belirlenen parkurda yürüyüş, 

çeşitli sergiler ve konser gibi etkinlikleri kapsayan etkinlik Haziran ayında 

gerçekleştirilmektedir. 

Hıdırellez: Yörük köylerinde Hıdırellez kültürü gelişmiş olup her yıl kutlanmaktadır. 

Geleneksel Issız Cuma Hayrı: Her yıl eylül ayının ilk cuma günü yapılmakta, çiftçiler 

ve üreticiler arasında yarışmalar düzenlenmektedir. 

4.1.3. Yenice Ulaşım 

 Yenice ilçe merkezine Çan ve Bayramiç ilçelerinden karayoluyla ulaşım mümkündür. 

Balıkesir yönünden Kaz dağları üzerinden Kalkım yolu ile de Yenice merkeze ulaşılabilir.    

4.1.4. Arz Verileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Yenice ilçesinde turizm işletme belgeli 2 

işletme, belediye belgeli 3 işletme bulunmaktadır. Turizm işletme belgeli işletmelerde 69 oda 

148 yatak bulunurken, belediye işletme belgeli otellerde 62 oda 120 yatak bulunmaktadır. 

TÜRSAB 2018 verilerine göre ilçede iki adet A grubu seyahat acentası faaliyet 

göstermektedir. İlçede 2006 yılında Termal Turizm Merkezi ilan edilmiştir.   

4.1.5. Talep Verileri 

Yenice ilçesinde konaklayan ve ziyaret eden turist sayısıyla ilgili olarak İl Kültür 

Turizm Müdürlüğü tarafından tutulan bir istatistik olmadığından sayı verilememektedir. İlçede 
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konaklayan kişilerin sayılarına yalnızca tesislerin polis veya jandarmaya gönderdiği günlük 

raporlardan veya maliyeye yapılan beyanlardan ulaşılabilir olduğundan kesin bilgiye yer 

verilememiştir. 
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4.2. BAYRAMİÇ 

Bayramiç, dünyada ilk güzellik yarışmasının yapıldığı oksijeni, yeşili, suyu bol bir ilçe 

olmasının yanı sıra Menderes Çayı'yla sulanan verimli ovasında yetişen sebze ve meyvesi ile 

de tanınmaktadır. Kaz Dağları'ndaki Ayazma’nın yanı sıra elması ve "Bayramiç Beyazı" 

olarak adlandırılan bir şeftali türü ile de ünlüdür. 

Bayramiç Türklerin Rumeli’ye geçişleri sırasında 1357 yılında Süleyman Paşa 

tarafından görevlendirilen Ahi Hızır Emir Bey tarafından fethedilmiş ve Emir Bey o dönem 

esas şehir olan Menderes Çayı kenarında ve Dut alan denilen yere yerleşmiştir. Daha sonra 

Ahi Hızır Emir Bey Tepe Camii’ni yaptırmış ve Türk boyları bu cami çevresine ve 

günümüzdeki şehir merkezine yerleşmeye başlamışlardır. Önceleri göçebe olan halk, dini 

törenler ve bayramlarda buraya toplanıp dağıldığından, bayram yeri anlamına gelen “Bayram 

İçi” veya “Bayram İçin” adı verilmiştir. Bu söyleyiş zamanla “Bayramiç” şeklini almıştır. 

Bayramiç’ten sonra, çevredeki ilk yerleşme merkezleri Ahi Hızır Emir Beyin 

ordusuyla beraber öncülük yapan Türkmen, Yahşi ve Saçaklı Beylere ödül olarak verilen 

Türkmenli, Yahşieli ve Saçaklı köyleridir. Bayramiç çevresinde Homeros’un İlyada 

destanında bahsedilen Hacıköy Köyünde (Hisarlık), Kurşunlu Köyünde (Skepsis) ve Çaldağ 

Köyünde (Kebrene)'ye ait bazı şehir kalıntılara rastlanmaktadır. Ayrıca Yunanca adı İdallar 

(Yiğitler) olan ve Muratlar gibi Asya ve İran’da yaşayan eski kabile adlarını taşıyan köyler de 

bulunmaktadır. TÜİK 2018 verilerine göre Bayramiç’te 75 köy bulunmaktadır. 

4.2.1. Doğal Çekim Unsurları 

İlçenin sahip olduğu fauna ve flora potansiyeli ilçe için önemli bir çekim unsuru 

olmakla birlikte diğer çekim unsurları ise aşağıdaki gibidir. 

 Ayazma Mesire Yeri: Evciler Köyüne 5 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kaz Dağlarının 

eteklerinde yer alan Ayazma çok sayıda ağaç çeşitleri, sakin yeşil alanları, suları ve piknik 

alanları ile önemli bir cazibe merkezidir.  

Kazdağları: Antik dönemde çeşitli efsanelere konu olan Kazdağlarının kuzey etekleri 

Çanakkale sınırları içinde yer almaktadır. Rumlar ve Türkler uzun yıllar  bir arada yaşamıştır. 

Kaz Dağı; Antik çağlarda sık ormanları ve madenleriyle antik çağ insanının barınma 
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ve ısınma gibi ihtiyaçların karşılandığı Kazdağı “İda Dağı” olarak anılmaktadır. Doğal 

yaşamın  sürdürebilirliği için Kazdağı Milli Parkı’na girişler izne tabidir. İda,Homeros’un 

İliada destanıyla dünyada adını duyurmuştur.  Sahip olduğu eşsisz bitki örtüsü, faunası ve 

kültür varlıkları ile bir dünya mirasıdır. İda Dağı eteklerinde kurulmuş olan antik kentler; 

Kebrene, Neandreia, Gargara, Antandros, Skamandros, Skepsis’tir. Dünya’nın ilk güzellik 

yarışması İda Dağı efsaneleri içerisinde en bilineni dünyanın ilk güzellik yarışmasına dair 

olanıdır.  Jeolojik yapısı, iklim çeşitliliği ile önemli bitki alanı (ÖBA) olarak belirlenen 

Kazdağı’nda yaklaşık 800 takson ve 29’u yalnızca bu dağa özgü olmak üzere ülke çapında 

nadir ve endemik 77 bitki türü yer almaktadır. 

4.2.2. Yapay Çekim Unsurları 

İlçede yer alan yapay çekim unsurları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi: Mehmet Akif Ersoy’un doğup büyüdüğü ev, 

aslına uygun bir şekilde yenilenerek ziyarete açılmıştır. 

Hadımoğlu Konağı: Bayramiç'e Konya'nın Hadim kasabasından gelerek 17. yüzyılda 

yerleşen ve dabaklık yapan Mustafa ve Ahmet isimli iki kardeş kısa bir sürede zengin olmuş 

ve Bayramiç Sancaktarlığı'nı almışlardır. Daha sonra Bayramiç ilçesinde yer alan Hadımoğlu 

Konağı 1796 yılında inşa edilmiştir. Türk sivil mimarisi ile dikkat çeken Hadımoğlu Konağı 

iki katlı bir yapıdır. Haremlik ve selamlık bölümlerinden oluşan konak, dış görünümü ile 

adeta bir kaleye benzemektedir. Günümüze sağlam olarak ulaşan Osmanlı Konağı olan 

Hadımoğlu Konağı; ahşap işçiliği, duvar resimleri, freskleri ve kalem işleri ile görülmesi 

gereken tarihi yapılardandır. 

Karşıyaka Cami (Cami-i Cedit) ve Taş Köprü Camisi: Mehmet Akif Sokağı’nda 

Tabaklar Deresi’nin kenarında yer almaktadır. Köprünün tamamı kırmızı kesme taştan 

yapıldığından Taş Köprü de denilir. İlçe merkezinin içinden geçen ve üç kemer gözünden 

meydana gelen köprü Tabaklar Deresi üzerinde Cami-i Cedid Mahallesi'ndedir.  

Tepe Cami (Hacı Bali Cami): 1357-1365 yılları arasında yapıldığı kabul edilen 

Bayramiç’in ilk camisidir ve sonradan tepe cami olarak adlandırılmıştır. 

Çarşı Cami:  1904 tarihinde tamamlan cami Bayramiç’in en büyük camisidir. 

http://gezilecekyerler.com/ulas/
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Bayramiç Çeşmeleri: Dede Çeşmesi, Tepecik Çeşmesi, Eski Hükümet Alanı Çeşmesi, 

Garip Çeşme, Cami-i Cedit (Karşıyaka Camii) Çeşmesi, Pıtıreli Köyü Çeşmesi Bayramiç’in 

süslemeli çeşmeleridir. 

Külcüler Kaplıcası: Cilt bozuklukları, romatizmal rahatsızlıklar, nefrit, kadın 

hastalıkları ve solunum yolu hastalıklarına iyi gelmekte, ilerlemiş yaşlarda sağlığı güçlendirici 

etkileri bulunan kaplıca Bayramiç ilçesinin 18 km doğusunda bulunmaktadır. 

Antik Kentler: 

Skepsis; Bayramiç’in 10 km doğusundaki Kurşunlu Köyü’nün batı yamacında yer 

almaktadır. Kente ait mimari yapıların tamamı tahrip olmuştur. 

Kebrene; Kuruluşu M.Ö.7. yüzyılın ortalarına kadar uzanan Kebrene, Bayramiç’in 14 

km. güneyinde, Çaldağ olarak anılan tepenin üzerinde yer almaktadır. 

Kültür ve Sanat Etkinlikleri: 

Truva Festivali ve Panayırlar: Ünlü tarihçi Homeros’un “İlyada” isimli kitabında  

dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yer olarak bahsedilen Ayazma ‘da  Ağustos 

ayında her yıl Truva Festivali kapsamında şenlikler düzenlenip, güzellik yarışması 

yapılmaktadır. Sergi ve panayırlar her yıl 17 Mayıs ve 27 Ağustos tarihlerinde olmak üzere 

yılda iki kez açılmakta olup, dört gün süre ile devam etmektedir. 

Bayramiç Ekolojik Yaşam, Muratlar Köyü / Yeniköy Mevki: Bayramiç Yeniköy'de 

bulunan ve Global Ecovillage Network’e de üye olan bir ekolojik çiftliktir. Çiftlikte gönüllü 

olan kişiler doğal tarımı uygulamalı olarak öğrenmekte ve öğrendiklerini çiftliğe gelen başka 

gönüllülerle paylaşmaktadır.  

Bayramiç Mutfak Kültürü: Bayramiç mutfak kültüründe Bayramiç susamı, tahin 

helvası, sarı buğday unu, sarı buğday bulguru, saz çavdarı, saz çavdarı unu ve Bayramiç 

nohudu en önemli tarımsal ürünler arasında yer almaktadır.  

Yukarıda sıralanan etkinliklerin yanı sıra bölgede yaygın olarak gerçekleştirilen deve 

güreşleri Bayramiç ilçesinde de gerçekleştirilmektedir. 
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4.2.3. Bayramiç Ulaşım 

Çanakkale merkeze uzaklık 65 kilometredir ve karayolu ile Ezine, Çanakkale Merkez 

ve Çan bağlantılı ulaşım sağlanabilir.  

 4.2.4. Arz Verileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Bayramiç ilçesinde iki adet turizm işletme 

belgeli otel bulunmaktadır. Bu tesislerin 52 adet odasında 104 adet yatak kapasitesi mevcuttur. 

Ayrıca belediye belgeli 5 otel işletmesi ve dört adet pansiyon bulunmaktadır. Belediye belgeli 

dokuz konaklama tesisinin 152 odası ve 331 yatak kapasitesi bulunmaktadır. İlçede toplamda 

204 oda ve 435 yatak kapasitesi mevcuttur. 

4.2.5. Talep Verileri 

Bayramiç ilçesine gelen ziyaretçilere yönelik konaklama istatistiklerine 

ulaşılamamıştır. Bu sayılar İçişleri Bakanlığı’na bağlı emniyet ve jandarma ekiplerince 

güvenlik amaçlı kayıt altına alınmasına rağmen veriler yayınlanmamaktadır. Bu nedenle 

ziyaretçi sayılarına ve dolayısıyla talebe ilişkin sağlıklı verilere ulaşılamamıştır.  

4.3. KAZ DAĞLARI DESTİNASYONU GZFT ANALİZİ 

 Kaz Dağları Destinasyonu’na yönelik olarak gerçekleştirilen Güçlü, Zayıf, Fırsat ve 

Tehdit (GZFT) Analizi tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: Kaz Dağları Destinasyonu’na Yönelik GZFT Analizi 
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 Kazdağı Göknarı gibi Endemik türlerin varlığı  

 Biyolojik çeşitlilik 

 Bölgenin eko-turizm başta olmak üzere, kültürel turizm, yayla turizmi, ornitoloji 

(kuş gözleme) turizmi gibi çok çeşitli turizm türlerinin gerçekleşebilmesine olanak 

tanıması 

 Mitolojik zenginlik 

 Bulunduğu konum ile sahip olduğu doğal güzelliklerin varlığı 

 Organik tarımın geliştirilebilmesine yönelik, faaliyetler sonucunda henüz ciddi 

anlamda kirletilmemiş toprakların varlığı 

 Deniz kıyısından başlayarak çeşitli yükselti kademelerinde yer alan termal suların 

varlığı ve bitki örtüsü özelliklerinin ortaya çıkardığı termal turizm potansiyeli ve 

alanın doğal tedaviye olanak tanıyacak özelliklere sahip olması dolayısıyla sağlık 

turizmine olanak tanıması 

 Yörük kültürünün en saf ve bozulmamış karakterine sahip köy ve toplum 

dokusunun varlığı, kültür ait dokunun kaybolmaması (hayır, şenlik, festival gibi 

kültür faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi) ve sürdürülmesi 

 Bayramiç’te Mehmet Akif Ersoy Evi, Müzesi, Taş Köprü ve Taşköprü Camii, 

Cami-i Cedid, Hadimoğlu Konağı, Karşıyaka Köprüsü vb. tarihsel öneme sahip 

yapıların varlığı 

 Coğrafi işarete sahip ürünlerin varlığı (Bayramiç beyazı, Bayramiç elması) 

 Anıt ağaçların varlığı 

 Avlakların varlığı 
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 Turistik tesislerin yetersizliği 

 Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmemesi  

 Yatırımcı eksikliği 

 Alt-yapı yetersizliği 

 Ulaşım ve mevcut yol durumunun kalitesizliği 

 Eko-turizmin ilkeleri doğrultusunda iyi bir planlamanın yapılmamış olması 

 Koruma amaçlı bölgesel imar planlarının yapılmaması 

 Ekoturizm kapsamında yöredeki Tatuta çiftliklerinin tanıtımındaki eksiklikler 

 Kaz dağlarında faunatik bir müzenin bulunmaması 

 Turizm açısından önemli noktalarda (Assos, Ayazma, Troia vb) peyzaj 

tasarımlarının yapılmamış olması ve gelen turistlere belirgin rotaların sunulamaması 
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 Tarımsal faaliyetler yoluyla turizmden ek gelir elde edilebilmesi 

 Doğal alanların korunmuş olması 

 Bölgedeki ormanlarda doğal parkurların bulunması nedeniyle spor turizmi 

potansiyelinin bulunması 

 İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlık ve Çanakkale Boğaz 

köprüsünün olması 

 Eko-turizm, kırsal turizm vb. turizm türlerine talebin giderek artması 

 Çağımızda giderek yükselen çevre bilinci ve organik tarıma gösterilen ilgi 

T
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 Bölgede inşa edilen termik santraller 

 Bölgedeki madencilik faaliyetleri 

 Kazdağlarının Çanakkale sınırları içerisindeki bölgenin milli park olmaması 

nedeniyle korunamaması 

 Bölgeden kentlere olan göç 

 Zirai atıklardan kaynaklı çevre kirliliği 

 Yasa dışı avcılık ve avlanma faaliyetleri               

 Bölgeye özgü Türkmen ve Yörük kültürünün diğer kültürlerle etkileşimi sonucu 

karakteristik özelliklerini kaybetme olasılığı 

 

 Tespit Edilen Sorunlar 

   Kaz Dağları Destinasyonu’na yönelik olarak paydaşlar tarafından ortaya konulan 

sorunlar aşağıda sıralanmaktadır: 

 

 Bölgede potansiyel madencilik faaliyetlerinin varlığı 

 Eko-turizm potansiyelinin tanıtılmasına yönelik pazarlama faaliyetlerine ağırlık 

verilmemesi ve bu kapsamda bütüncül bir yönetim planının olmaması 

 Doğa sporlarına yönelik çalışmaların sınırlı olması 

 İlçe merkezine gelen turistin harcamasına yönelik hediyelik eşya ve ürünlerin 

olmaması 

 Bölgeye yönelik yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu Kaz Dağı Milli Parkı ile 

sınırlandırılması 

 Kazdağı’nın Çanakkale’deki kesimine yönelik araştırma ve veri yetersizliği 

 Yamaç paraşütüne ilişkin izin sorunu 

 Mitolojik değerlerin (mitler, efsaneler, antik kentler) pazarlanamaması  

 Çöp, temizlik ve tuvalet sorunu 
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 Zirai atıklar 

 Bölgenin sosyo-kültürel yapısının değişime maruz kalması 

 Destinasyondaki alt yapı ve turistik üst yapının yetersizliği 

 Sosyal imkânlarının yetersizliği 

 

4.4. KAZ DAĞLARI DESTİNASYONU HEDEF ve STRATEJİLER  

 

Hedef 1: Kaz Dağları’na yönelik turistik talebin artırılması 

Strateji 1: Mitolojik değerlerin (mitler, efsaneler, antik kentler) pazarlama aracı olarak 

kullanılması 

Strateji 2: Destinasyondaki çekicilikler kullanılarak tur güzergahlarına dahil olmasının 

sağlanması  

Strateji 3: Bölgedeki fauna ve flora unsurlarının turistik ürün olarak kullanılması 

Strateji 4: Kalkım, Evciler ve Ayazma bölgesinde tırmanma, yürüyüş ve dağ turizminin 

geliştirilmesi 

Strateji 5: Yenice'de yamaç paraşütüne uygun alanların turizme kazandırılması 

Strateji 6: Kamp alanlarının oluşturulması 

Strateji 7: Bölgenin orman potansiyeline ve doğal güzelliğine vurgu yapılarak yoga ve 

meditasyona yönelik turizm hareketlerinin sağlanması 

 

Hedef 2: Turizmden elde edilen gelirin artırılması 

Strateji 1: Doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, av turizmi, termal turizm, sağlık turizmi, yaban 

hayatı gözlemleme vs. yönelik turizm faaliyetlerinin artırılması  

Strateji 2: Bayramiç (Bayramiç beyazı, peynir)  ve Yenice (Halı, dondurma) ilçesine ait 

ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi 

Strateji 3: Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi’nin tur programlarına dahil edilmesi 

 

Hedef 3: Bölgenin sahip olduğu eko turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması 

Strateji 1: Destinasyonda çevreye ve doğal hayata zarar verebilecek faaliyetlere yönelik 

koruma politikalarının geliştirilmesi (madenler, zirai atıklar, yasa dışı avcılık, santraller vs.) 

Strateji 2: Doğa temelli turizm faaliyetlerinin desteklenmesi 
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5. GELİBOLU YARIMADASI DESTİNASYONU 

 Gelibolu Yarımadası Destinasyonu Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Çanakkale'nin 

Gelibolu ve Eceabat ilçelerinden oluşmaktadır. Yarımada, Çanakkale Boğazı ile Saros Körfezi 

arasında, kuzey güney yönünde uzanmaktadır. Türkiye'nin kuzey batısında yer almaktadır. 

Gelibolu Yarımadasındaki ana çekim unsurlarını Çanakkale Savaş Alanları oluşturmaktadır ve 

Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yönetilmektedir. 

5.1. GELİBOLU  

Galli Polis olarak anılan Gelibolu iyi ve güzel şehir anlamına gelmektedir. Hitit 

İmparatorluğunun M.Ö. 1200 yıllında yıkılmasıyla Frigler ve Lidyalılar’ın Anadolu’ya 

geçişleri sırasında önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Gelibolu, Osmanlı döneminde 

Trakya ve Balkanlar’a yapılan akınların önemli bir geçit ve deniz üssü olarak önem 

kazanmıştır.  

1915 Çanakkale Savaşlarında bombalanan Gelibolu Yarımadası Çanakkale 

muharebelerinde bombalanmış ve tahribata uğramıştır. Gelibolu 4 Ağustos 1920 - 3 Ekim 

1922 tarihleri arasında Yunan işgalinde kalmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1923-1926) 

vilayet merkezi olarak görülmüş bu tarihten sonra ilçe merkezine haline dönüştürülmüştür. 

Gelibolu İlçesine bağlı Gelibolu Belediyesi, Evreşe Belediyesi ve Kavakköy Belediyesi olmak 

üzere üç belediye bulunmaktadır. Ayrıca ilçeye bağlı 26 köy bulunmaktadır. 

 5.1.1. Doğal Çekim Unsurları 

Plajlar 

Gelibolu ilçe merkezinde boğazda Fener Altı, Hamzakoy, Eğritaş mevkilerinde ve 

Saros’a bakan kıyılarda denize girilebilmektedir. Davut İskelesi, Güneyli Limanı, Koruköy 

Altı, Bolayır Altı (bakla burnu), Ocaklı Altı, Yeniköy Bahçeler Limanı, Fındıklı Kömür 

Limanı ve Despot, Değirmendüzü, Armutlu, Tayfur Karaağaç, Karainebeyli Ece Limanı, 

Burhanlı Cennet Koy denize girilebilecek yerlerdir. 

Hamzakoy: Koy altın sarısı kumsalıyla üç kilometrekarelik bir alana yayılmıştır.  

Feneraltı: Gelibolu Tersanesinden başlayıp Hamzakoy’a doğru uzanmaktadır.  

Piri Reis Kordonu: İskeleden başlayarak Üç Köprüleri devamında Askeri Fabrikaya 

kadar uzanan kordon bu bölgenin en uzun sahil şeridi ve yürüyüş bandına sahiptir. 
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Fındıklı Kömür Limanı: Çanakkale’de Saros körfezinde dalış için uygun yerlerden 

biridir. Ayrıca dalgıçlar için çeşitli eğitimlerde yapılmaktadır. 

Kemikli Burnu: Saros Körfezi’nde dalgalar tarafından oyulup şekillenen kayalar 

görülmeye değerdir. Bakterilerin etkisiyle değişime uğrayarak yükselen kumtaşları jeolojik 

miras alanı olarak görülmektedir.  

Su Üstü ve Altı Parkur Alanları 

Gelibolu İlçesine bağlı olarak rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü yapılabilecek Bakla 

Limanı’nda beş alan ve Güneyli Koyu Plajı’nda altı alan 2018 yılı için su üstü parkur alanı 

olarak belirlenmiştir. Su altı parkur alanı olarak da Güneyli Dalış Sahası’nda beş ve Despot-

Güvercin Kayası-Kömür Limanı Dalış Sahasında da altı alan 2018 yılı için belirlenmiştir. 

2019 yılının haziran ayında TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) 

kapsamında destek verdiği, “Hayal Ettik Gerçek Oldu; Deniz Kızı Saros Körfezi’ne Kondu” 

isimli yapay resif projesi kapsamında  hurdaya ayrılan 90 ton ağırlığındaki, 65 metre 

uzunluğundaki ve 60 metre kanat açıklığındaki Airbus 330’un parçaları Saros Körfezi’nde yer 

alan İbrice Limanı’nda batırılmıştır.  

Anıt Ağaçlar: Kocaçeşme Köyü Çınar Ağacı anıt ağaç olarak belirlenmiştir. 

 5.1.2. Yapay Çekim Unsurları 

 Dini Yapılar 

 Büyük Cami: Rumeli Fatihi Şehzade Gazi Süleyman Paşa tarafından 1358 yılında 

yaptırılmıştır. Asıl adı Gazi Süleyman Paşa Cami’dir. Tek şerefeli minaresi kesme taştan 

yapılmış ve motiflerle süslenmiştir.  

 Yazıcızade Mehmet Efendi Türbesi: Gelibolu’da yaşayan Yazıcızadeler olarak tanınan 

iki kardeşten biridir. Yazıcıoğlu Mehmet Efendinin türbesi Hamzakoy’a giderken Keşan 

Caddesi üzerinde ve aynı isimle anılan caminin güneyinde bulunmaktadır. Lahitin üstü rumi 

süslemelerle kaplıdır. 

 Gazi Süleyman Paşa Türbesi: Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa için Bolayır’da bir 

tepe üzerinde 1356 yılında yaptırılmıştır. Süleyman Paşa Rumeli’ye ilk geçen Osmanlı 

komutanı olarak Rumeli Fatihi olarak bilinmektedir. Türbe 1549 tarihinde onarım görmüş ve 

bu onarımın yazıtı bulunmaktadır. 
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 Namık Kemal Mezarı: Vatan Şairi Namık Kemal’in mezarı vasiyeti üzerine Bolayır’da 

bulunan Süleyman Paşa türbesi bahçesinde bulunmaktadır. 

 Sinan Paşa Türbesi: Gelibolu Hamzakoy mevkiinde İstanbul yol ayrımında 

bulunmaktadır. II. Beyazıt’ın damadı Kaptan-ı Derya Damat Sinan Paşa ve eşi Münire Sultan 

burada yatmaktadır.  

 Saruca Paşa Türbesi: Gelibolu’da bulunan Fransız Mezarlığı yakınlarında Hamzakoy 

tarafına bakan yamaçta yatmaktadır.  

 Azebler Namazgahı: Osmanlı zamanında Gelibolu’da donanmayla sefere çıkan 

Azeblerin namaz kılması için 1407 yılında Fener Meydanı’nda yaptırılmıştır.  

 Gelibolu Mevlevihanesi: Mevlevihane 17. yüzyılda kurulmuş ve farklı zamanlarda 

onarımlar yapılmıştır. Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde yeniden inşa edilmiştir. Yunan 

işgalinde cephanelik olarak kullanılarak tahrip olmuştur. Galata Mevlevihane’sine 

benzemektedir. Dünyanın en büyük Semahane’ye sahip mevlevihanesidir.  Günümüzde 

Mevlevihanede Mevlevi törenleri gerçekleştirilmektedir. 

Hamamlar 

Kasaboğlu Ali Bey Hamamı: II. Murad döneminde yaptırılan hamam Has Ahmet 

mahallesinde Altıyol caddesinde bulunmaktadır. 

Saruca Paşa Hamamı (Paşa Hamamı): II. Murad döneminde yaptırılan Alaettin 

mahallesi Karaman semtinde yer alan çifte yapı şeklinde hamamdır. 

Gelibolu Tersanesi Piri Reis Müzesi: Bizans döneminde 711 yılında Arap akınlarına 

karşı koymak amacıyla yaptırılan kalenin kalıntıları görülmektedir. Günümüzde Piri Reis 

Müzesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Müzede, denizci tasvirleri, tablo ve haritalar yer 

almaktadır. 

 

 Kültür ve Sanat Etkinlikleri: 

Şeb-i Aruz Törenleri: Çanakkale Valiliği tarafından Gelibolu Mevlevihanesi’nde Şeb-i 

Aruz törenleri gerçekleştirilmektedir. Her mevlevihanede Gelibolu Mevlevihanesi’ni Koruma 

ve Mevlevi Kültürünü Tanıtma Derneği tarafından Sema Törenleri gerçekleştirilmektedir. 

 Mutfak Kültürü: Çanakkale’de balıkçılığın gelişmiş olduğu bir diğer ilçe ise sardalyesi 

ile ünlü olan Gelibolu’dur. Sardalyeden konserve, tuzlu sardalye ve sardalye kebabı 
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yapılmaktadır. Peynir helvası, Gelibolu lokumu, simit lokumu, süt tarhanası, tavuklu mantı, , 

tarak pilavı, akıtma tuzlu balık, lakerda ve balık çorbası Gelibolu’da tadılabilecek 

yemeklerdendir. Son yıllarda Gelibolu ilçesinde bir kadın girişimcinin üretimi ile 

gerçekleştirilen Mevlevi tatlısı özellikle Gelibolu için önemli bir marka olmaya başlamıştır. 

 5.1.3. Gelibolu Ulaşım 

 Gelibolu Çanakkale kent merkezine 33 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Gelibolu'ya 

ulaşım karayolu, havayolu ve deniz yolu ile sağlanmaktadır. Çanakkale kent merkezinden 

iskeleden kalkan Eceabat feribotu ile sonrasında karayolu ile ulaşım sağlanabilir. Bununla 

birlikte Çanakkale kent merkezine 33 km uzaklıktaki Lapseki ilçesinden kalkan feribotlar ile 

doğrudan ilçe merkezine ulaşım sağlanmaktadır. Karayolu kullanılarak İstanbul üzerinden 

Tekirdağ-Keşan yolu takip edilerek Gelibolu’ya ulaşım sağlanabilir.  

 5.1.4. Arz Verileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Gelibolu’da Turizm İşletme belgeli ve 3 

yıldızlı iki otel bulunmaktadır. Bu otellerin 145 oda kapasitesi ve 370 yatak kapasitesi 

bulunmaktadır. Gelibolu’da Belediye belgeli 25 adet otel ve 9 adet pansiyon bulunmaktadır. 

Belediye belgeli 34 adet konaklama tesisinin toplam 750 oda ve 1.756 yatak kapasitesi 

bulunmaktadır. 

5.1.5.  Talep Verileri 

 Gelibolu ilçesi bir geçiş güzergahı üzerindedir. Şehitliklere seyahat eden ziyaretçiler 

ve boğazdan geçmek için araç feribotlarını kullananların yoğun geçiş yaptığı bir ilçedir. 

Ancak, arzu edilen düzeyde turist ağırladığını söyleyebilmek oldukça zordur. Ayrıca, ilçeye 

gelen ziyaretçi sayısını tespit edebilecek sağlıklı veriler mevcut değildir. İlçedeki mevcut 

otellerin doluluk oranları ve Gestaş arabalı vapur verileri yolcu ve ziyaretçi trafiği hakkında 

kısmen fikir verebilir. 

 Tablo 7: Lapseki-Gelibolu Hattı ve Yolcu Sayısı 

 
Aylar 

Yıllar 
2014 2015 2016 2017 2018 

Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu 
Ocak 49.928 161.395 50.597 175.271 58.560 171.019 59.762 142.876 49.798 128.418 
Şubat 47.665 149.874 48.114 159.118 59.155 178.858 68.869 159.638 63.473 102.711 
Mart 50.526 169.549 61.045 182.209 67.328 199.329 83.316 193.330 74.979 121.770 
Nisan 58.005 192.734 68.670 207.130 77.737 236.202 87.724 208.345 82.805 128.026 
Mayıs 72.251 251.877 56.433 260.201 92.908 257.868 100.956 228.986 85.684 130.867 
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Haziran 87.158 287.117 91.019 287.898 88.998 239.173 107.504 230.462 94.292 147.440 
Temmu

z 

108.86

8 
316.821 126.510 356.052 135.568 302.321 118.386 237.982 113.558 176.921 

Ağustos 
139.00

4 
393.805 138.715 380.761 140.781 300.262 118.062 233.301 122.418 218.303 

Eylül 96.506 309.159 118.523 350.765 128.131 280.873 108.154 217.320 94.840 171.596 
Ekim 82.482 253.884 82.730 262.137 93.602 232.211 83.152 174.569 79.295 154.582 
Kasım 61.355 167.898 68.674 191.765 80.338 172.863 74.838 156.939 - - 
Aralık 53.649 162.258 63.884 186.551 70.924 170.035 67.104 133.953 - - 

Toplam 
907.39

7 

2.816.37

1 
974.914 

2.999.85

8 

1.094.03

0 

2.741.01

4 

1.077.82

7 

2.317.70

1 
861.142 

1.480.63

4 

Kaynak: Gestaş Verileri 

 5.2. ECEABAT  

Eceabat, Çanakkale’nin Trakya’da bulunan iki ilçesinden biridir. İlçe, Gelibolu 

Yarımadası’nın güneybatısında yer almaktadır. Eceabat, Asya ve Avrupa’yı denizyoluyla 

bağlayan Çanakkale Boğazı’nın başında bulunmaktadır. Gelibolu Yarımadası özellikle 

Eceabat ilçesi Çanakkale Savaşlarının geçtiği ve Türkiye için önemli tarihi mekanların 

başında gelmektedir.  Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın büyük bir kısmı 

Eceabat'ta bulunmaktadır. Ayrıca ilçe doğal batıklarıyla ve eşsiz su altı zenginlikleriyle dalış 

turizminin önemli yerlerden olma potansiyeli bulunmaktadır. 

İlçenin fethinde büyük katkıları bulunan Ece Yakup Bey’in anısına imar eden 

anlamındaki "abat"  kelimesi ile birlikte ilçenin adı Eceabat olarak değiştirilmiştir. Çanakkale 

Savaşlarının en yoğun olduğu kısımlar Eceabat topraklarında yaşanmıştır.  

Eceabat köyleri; Alçıtepe, Behramlı, Beşyol, Bigalı, Büyük Anafarta, Kilitbahir, 

Kocadere, Kumköy, Küçük Anafarta, Seddülbahir, Yalova ve Yolağzı olmak üzere 14 tanedir. 

Alçıtepe Köyü: İlçe merkezine uzaklığı 25 km’dir. Geçim kaynağı başta ayçiçeği ve 

zeytincilik olmak üzere tarımdır. İç turizmde önemli bir yemek ve mola yeri olarak ön plana 

çıkması nedeniyle, turizm de temel geçim kaynağı haline gelmiştir. Zığındere ve Kereviz Dere 

Alçıtepe köyü hudutları içerisindedir. Kuzeyindeki Sonok Şehitliği mevcut olup, Salim Mutlu 

Müzesi de bu köydedir. Köyler İstiklal Savaşından sonra Türkleşmiş ve 

Müslümanlaşmışlardır. 

Behramlı Köyü: Merkeze 16 km mesafededir ve Halkı Bulgaristan göçmenidir. Ana 

gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 

Beşyol Köyü: İlçe merkezine 28 km mesafedir ve geçim kaynakları çiftçilik, balıkçılık 

ve hayvancılıktır.   
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Bigalı Köyü: İlçe merkezine uzaklığı 7 km’dir. Boğalı ismiyle kurulan köy daha sonra 

Bigalı’ya çevrilmiştir. 350 sene önce Evliya Çelebi şimdiki Bigalı’dan Gelibolu’ya geçtiğini 

bildirmesi onun kuruluşunun oldukça eskilere dayandığını göstermektedir. Yakup Bey 

tarafından yaptırılan kuyu taşının ayrı bir güzelliği bulunmaktadır. Köyde bulunan cami 

mihrabındaki taş 1431 yılında yapılmıştır. Bigalı Köyü hudutları içinde bulunan Bigalı Kalesi 

ise 1822 yılında inşa edilmiştir. Ayrıca köyde Atatürk Evi ve 19. Tümen Müzesi 

bulunmaktadır. Atatürk Evi yoğun ziyaretçi akımına sahiptir.  

Büyükanafarta Köyü: İlçe merkezine 14 km mesafededir. Pamuk ve domates önemli 

ürünleridir ve kadınlar pamuktan dokudukları feracelerini kök boya ile boyayıp 

kullanmaktadırlar. Yarımada ucunda Anafartalar, Beşyol, Karainebeyli, Siğilli, Bahşi ve 

Bigalı Osmanlıların kurduğu ilk köylerdir. Çanakkale savaşlarında Anafartalar Mustafa 

Kemal’in karargahına ev sahipliği yapmıştır. 

Kilitbahir Köyü: Boğazın en dar yerinde Çanakkale kent merkezinin karşısında yer 

almaktadır. Kent merkezine deniz yoluyla 1.250 m uzaklıkta bulunmaktadır. Kilit-ül Bahir 

denizin kilidi anlamına gelmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in emri ile Gelibolu Beyler Beyi 

tarafından Kilitbahir kaleleri ve han, hamam ve mescit yaptırılmıştır. 

 Kocadere Köyü: İlçe merkezine 7 km uzaklıkta olup nüfus olarak İlçenin en küçük 

köyüdür. Osmanlı döneminin kültür merkezleri olan tekke ve zaviye bu yöredeki köyler gibi 

Kocadere’de de açılmıştır.  

Kumköy Köyü: İlçe merkezine 15 km uzaklıktadır. 1994 yılı Gelibolu Yarımadası 

çıkan yangından sonra Uzun Hıdırlı, Bahşi Köy ve Keçeli köyünün toplanmasından meydana 

gelmiştir. Çanakkale Savaşları’nda birçok şehidimiz burada defnedilmiştir. 

Küçükanafarta Köyü: İlçe merkezine Büyükanafarta üzerinden 19. km uzaklığındadır. 

Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olup Buğday, ayçiçeği ve domates ürünleridir. 

Seddülbahir Köyü: İlçe Merkezine 33 km uzaklıkta bulunmaktadır. Gelibolu 

Yarımadasının güneyinde ve Çanakkale Boğazı’nın girişinde yer almaktadır. Sahip olduğu 

kumsalı, kalesi ve savaş anıtları ile turizm potansiyeli yüksektir.   

Yalova Köyü: İlçe merkezine 15 km uzaklıktadır. Kullanılmayan okulu 1918 yılında 

Çanakkale savaşları komutanı Cevat Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Zafer çeşmesi 1334, 

Köy Camii 1762, Eski Hamam ise 1938 tarihli yapılardır.  

Yolağzı Köyü: İlçe merkezine 23 km mesafededir. TÜİK 2018 verilerine göre köy 
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nüfusu 114 kişidir. Köydeki mezarlık içindeki türbede Ece Bey’in yattığı rivayet edilmektedir. 

Ayrıca köyde 2 hamam kalıntısı bulunmaktadır.  

 

 5.2.1. Doğal Çekim Unsurları 

Plaj ve Koylar 

 Kabatepe Kumsalı: Kabatepe kumsalı Eceabat ilçesinin Ege Denizi kıyısında denize 

girme imkanı sunmaktadır. Kumsalla birlikte yeme-içme tesisi imkanları bulunmaktadır. 

 Zargana Plajı: Seyit Onbaşı Anıtı yakınlarında Kilitbahir Köyü çıkışında yer 

almaktadır. Çanakkale kent merkezinin karşısında bulunmaktadır.   

Su Üstü ve Altı Parkur Alanları: Eceabat ilçesine bağlı olarak 2018 yılında Kum 

Limanı’nda dört alan su üstü parkuru olarak belirlenmiştir. Aynı yıl için Eceabat ilçesine bağlı 

olan Soğanlıdere Dalış Sahasında dört, Bebek Kayalıkları Dalış Sahasında altı ve Suvla Koyu 

Dalış Sahasında dört alan ile Franco Batığı (Havuzlar Mevkii), Lundy Mayın Tarama Gemisi 

Batığı ve Louis Destroyeri Batığı Dalış noktaları su altı parkurları olarak belirlenmiştir. 

Anıt Ağaçlar: Havuzlar Mevkii Çınarları anıt ağaç olarak belirlenmiştir. 

 5.2.2. Yapay Çekim Unsurları 

Antik Kentler:  

Sestos: Eceabat ilçe merkezine 4 km uzaklıkta Akbaş Limanı üzerinde Yalova 

Köyü’nde bulunmaktadır. Yunan kolonisi olarak M.Ö. 650 yılında kurulmuştur.  

Kilisetepe/Maydos Yerleşimi: Eceabat ilçesinin ortasındaki Maydos Kilistepe 

Höyüğü’nde 2010 yılından beri arkeolojik kazılar sürdürülmektedir. Maydos Höyüğü’nde ilk 

yerleşim M.Ö. 3000 yıllarına dayanmaktadır. 

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı  

Bölgenin en çok ziyaretçi çeken Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı, 1973 yılında milli 

park olarak kurulmuş ve 2014 yılında Tarihi Alan olarak ilan edilmiştir. Tarihi alan Birleşmiş 

Milletler Milli Parklar ve Koruma Alanları listesinde yer almaktadır. Çanakkale ili sınırları 

içerisinde, Gelibolu Yarımadası’nda 33.000 hektarlık bir alanda yer almaktadır. Birinci Dünya 

Savaşı’nda Çanakkale kara ve deniz savaşlarının yapıldığı yerler tarihi alanın içerisinde 

bulunmaktadır. Bununla birlikte batık gemiler, toplar, kale ve siperler gibi kalıntıların yanı 
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sıra 250.000’i aşkın Türk askeri ile 250.000’in üzerinde Anzak, İngiliz ve Fransız askerinin 

katıldıkları savaşlara ait anıt ve mezarlıklar tarihi alanda yer almaktadır. 

Şehitlik ve Anıtlar 

Çanakkale Şehitler Abidesi :   Gelibolu yarımadası'nın Hisarlık Tepe üzerinde 

bulunmaktadır. Çanakkale savaşlarında şehit olan askerlerin anısına 1954 yılında temeli 

atılarak 1960 yılında ziyarete açılmıştır. 2004 yılında sembolik şehitlikler ve tören alanında 

değişiklikler yapılmıştır. 2005 yılında restorasyon yapılması ve 2007 yılında yeni Şehitlik inşa 

edilmesiyle nihai şeklini almıştır. Abidenin tavanında mozaikten bir Türk Bayrağı 

bulunmaktadır. 

57. Piyade Alayı Şehitliği: 25 Nisan savunmalarında kahramanlıklarıyla destanlaşan 

ve tümüne yakını şehit olan 57. Piyade Alayı Şehitleri anısına 1994 yılında T.C Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca yaptırılmıştır.  

Akbaş Şehitliği ve Anıtı: Akbaş Şehitliği, Eceabat -Gelibolu karayolu üzerindedir. 

Şehitlik İstanbul’dan deniz yoluyla gelen malzemelerin ikmalinin yapıldığı Akbaş Limanı’nda 

kurulmuştur. Şehitlikte sembolik olarak 459 mezar taşı bulunmaktadır. Asıl şehitlik ise 

karşıdaki Yalova Köyü’ne giden yolun biraz yukarısındadır. 

Alçıtepe Şehitliği: Alçıtepe köyüne ulaşmadan hemen önceki soldaki yol ayrımından 

400 m sonra, yolun sağ tarafında, yaklaşık 10-15 metre kadar içeride bulunmaktadır. 

Şehitliğin yapıldığı tarih bilinmemektedir. Burada Kirte Muharebelerinde şehit düşen askerler 

yatmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2013 yılında yenilenmiştir. 

 Arıburnu Yarları ve Yükseksırt: Doğal bir oluşum olan Arıburnu yarları ve Hain 

Tepe’ye doğru olan Yükseksırt’ta çıkartma yaşanan yerlerdendir. Anzak askerleri Mısır’daki 

sfenkslerden esinlenerek bu bölgeyi ‘Sfenks’ adıyla anmaktadır.  

Büyük Kemikli Kitabesi: Suvla Körfezi’nden kuzeybatıya doğru oluşan girinti-çıkıntı 

ve küçük koylar Büyük Kemikli Burun ile son bulmaktadır. Kitabe, İngilizlerin 1915’te 

çekildiği Suvla koyunda bir tepeye yerleştirilmiştir.  

Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı: Düztepe’nin kuzey istikametinden Kemal Dere’ye 

kadar olan bölgedeki yamaca Conkbayırı denilmektedir. Conkbayırı’nın kuzeyinde bulunan en 

yükseltiye ise Conk Tepesi olarak bilinmektedir. Zafer Anıtı, 1993 yılında Anafartalar 

Komutanı Albay Kemal’in yönettiği Conkbayırı Taaruzu anısına yaptırılmıştır. 
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Conkbayırı Mehmetçik Kitabeleri: Düztepe’den Çimentepe’ye giden yolun batısında 

bulunmaktadır. Kitabede vatanı için şehit olan askerlere adanan beş yazıt bulunmaktadır. Bu 

beş yazıt bir eli sembolize etmektedir. 

Çataldere Şehitliği ve Anıtı: Arıburnu’nda Çataldere’nin doğusunda bulunan Fundalık 

Sırtı yamacındadır. 1915 yılında burada bulunan 19. Tümen cephesinde şehit düşen 2.835 

askerlerin defnedildiği yerdir. 2006 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından bu bölgede 

savaşan askerlerin anısında yaptırılmıştır. 

Mareşal Fevzi Çakmak Anıtı: Mareşal Fevzi Çakmak Anıtı Alçıtepe’deki bakı terasına 

çıkıldığında Hilal Sırtı mevkiinde bulunmaktadır.  1941 yılında yapılan anıtın kitabesinde 

Fevzi Çakmak’ın ifadeleri yer almaktadır. 

Gözetleme Tepe Şehitliği: Alçıtepe köyünün 4,5 km kuzeyinde bulunan şehitlik 

Gözetleme Tepe olarak anılmaktadır. 1939 yılında Saros Körfezi’ne bakan tepede gözetleme 

görevi yaparken şehit olan askerlerimizin anısına yapılmıştır. 

Havuzlar Şehitliği ve Anıtı: Seyit Onbaşı Anıtı’ndan Şehitler Abidesi'ne doğru 

gidilirken yolun solunda deniz tarafında yer almaktadır. 1961 yılında Çanakkale Şehitleri 

Yardım Derneği tarafından Yaptırılan Anıt 2013 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

tarafından restore edilmiştir. 

İlk Şehitler Anıtı: Seddülbahir Cephane şehitleri anısına Seddülbahir Kalesi’nin 

girişinde sol tarafta bulunmuştur. Burada beş subay ile 81 er ve erbaş şehit olmuştur. Anıt 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2013 yılında restore edilmiştir.  

Kanlısırt Kitabesi: Kanlısırt’ın doğusunda Kabatepe-Conkbayırı yolunun sağında 

kalmaktadır. Anzakların 25 Nisan 1915 tarihli çıkartmasına karşı koyan 27. Alay bölgeyi geri 

almıştır.  

Karayörük Deresi Şehitliği: Kanlısırt’a ulaşmadan 200 metre kadar önce, yolun 

sağında bulunmaktadır. Çevre bölgelerde görev yapan 72. Alay, 77. Alay, 63. Alay ve 48. 

Alay’larda şehit düşen askerler bu şehitlikte yer almaktadır. Karayörük Deresi Şehitliği 2006 

yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yaptırılmıştır. 

Kemalyeri Kitabesi: Kitabe, Conkbayırı’nın 1,5 km güneyinde Kemalyeri noktasında 

bulunmaktadır. Bu nokta 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, harp karargâhının 25 

Nisan 1915 gecesi kurulduğu yerdir. 
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Kesikdere Şehitliği: 57. Alay Şehitliği’nin sağında bulunan vadidedir. Şehitlik temsili 

olarak 18, 27, 57 ve 64. Alaylara görev yapan 1.115 şehidin ismi yazılmıştır. 

Kireçtepe Jandarma Anıtı, Şehitliği ve Kitabesi: Şehitlik Kapanca Tepe’nin zirvesinde 

bulunan gerçek şehitliktir. Şehitliğin yanında Kireçtepe Jandarma Anıtı bulunmaktadır. Anıt, 

işgal kuvvetlerin geri çekilmesinden ardından başarılı Türk savunması anısına Gelibolu’da 

dikilen üç anıttan biridir.  

Kocadere Hastane Şehitliği: 1915 yılında Kocadere köyünün yaklaşık 1,5 km kadar 

güney batısında oluşturulmuştur. Gerçek bir şehitlik bölgede Arıburnu Cephesi’nde Anzaklara 

karşı çarpışan 19. Tümen ve 5. Tümen’in sıhhiye bölüğünün sargı yeri kurulmuştur. Şehitlikte 

yatan 2.000 şehidin 1.353’ünün ismi tespit edilebilmiştir. 2005’te Orman Bakanlığı tarafından 

onarılmıştır. 

Seyit Onbaşı Heykeli: Rumeli Mecidiye Tabyası’nda yer almaktadır. 18 Mart 1915’te 

kahramanca savaşan Mehmetçiklerimizin ve Seyit Onbaşı’nın kahramanlığını sembolize 

etmek için yapılmıştır. 

Mehmet Çavuş Anıtı: Cesaret Tepe üzerindeki yolun kuzeyinde yer almaktadır. 1919 

yılında Mehmet Çavuş ve yanında bulunan 25 erin anısına yapılmıştır. Tepeyi savunan Türk 

birliğinin cephaneleri bitmesine rağmen düşman kuvvetlerine karşı koymasından dolayı 

buraya Cesaret Tepe adı verilmiştir. 

Mehmetçiğe Derin Saygı Anıtı: Kabatepe-Conkbayırı yolunda Albayrak Sırtı’nda 

bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı tarafından 1992 yılında yaptırılmıştır. Anıtta yaralı bir Anzak 

subayını taşıyan Türk askeri canlandırılmaktadır. 

Nuri Yamut Anıtı: Alçıtepe köyünün yaklaşık 2 km uzağında Sargıyeri Şehitliği’nden 

sonra yer almaktadır. 1934-1936 yılları arasında Alçıtepe köyünde tarım faaliyetleri 

sonucunda şehitlerin bedenlerinden kalanlar ortaya çıkmıştır. 

Sarıtepe Şehitliği: Nuri Yamut Anıtı’nın solundaki yoldan şehitliğe ulaşılmaktadır. 

Keçi Deresi’nin üstende bulunan Şehitlik, ay-yıldız figürlü oluşturulmuştur. 

Son Ok Anıtı: Alçıtepe’nin batısında III. Kirte Muharebeleri’nin gerçekleştiği alanda 

yer almaktadır. 

Şahindere Şehitliği: Soğanlıdere mevkiinden sonra Çınarlıdere’nin üstünde yer 

almaktadır. Gerçek şehitliklerden biridir. Şehitlikte yere konumlandırılmış 132 kabalak taşı ile 
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şehitlerimiz anılmaktadır. 

Talat Göktepe Anıtı: 1994 yılında Arıburnu ve Conkbayırı’nda çıkan yangında 4 bin 

49 hektar orman kül olmuştur. Anıt, yangında şehit olan Çanakkale Bölge Müdürü Talat 

Göktepe’nin Arıburnu’ndaki ağaçları kurtarmak için mücadele eden bir heykeli 

bulunmaktadır. 

Yarbay Hüseyin Avni Bey Şehitliği: Yüzbaşı Mehmet Şehitliği’nin hemen güneyindeki 

yoldan 57’nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey Şehitliği’ne ulaşılmaktadır. Hüseyin 

Avni Bey Çanakkale Cephesinde şehit düşen alay komutanları arasındadır. 

Yusufçuktepe Kitabeleri: Anafartalar Ovası ve Mestantepeyi Küçük Anafarta köyüne 

bağlayan yolun kenarına Yusufçuktepe’nin zirvesine yapılmıştır. 2. Anafartalar Muharebesi 

sonunda Türkler 8.155 şehit verirken düşman 19.850 kayıp vermiştir. 

Zığındere Sargıyeri Şehitliği: Alçıtepe köyüne 800 m uzaklıkta Zığındere Vadisi’de 

yer alır. Şehitliğin girişinde yaralı ve onu taşıyan iki askerin heykeli bulunmaktadır. 1945 

yılında  28 Haziran-5 Temmuz Muharebelerinde şehit düşen askerlerin anısına yapılmıştır. 

Çanakkale savaşları esnasında hastane olarak işaretlenen Zığındere Sargıyeri’nin 

bombalanması sonucunda ağır zayiat verilmiştir. 

 

Kaleler: 

 Kilitbahir Kalesi: Boğazın korunması amacıyla Fatih Sultan Mehmed tarafından 1462-

1463 yılında yaptırılmıştır. Kale I. Dünya Savaşı’nda kullanılmıştır. Alan Başkanlığı 

tarafından restore edilerek müzeye çevrilmiştir. Ziyaretçilere Osmanlı dönemindeki kale 

yönetimi ve Çanakkale Savaşları hakkında görsellerle hizmet vermektedir. 

Seddülbahir Kalesi: Çanakkale Boğazı’nın Ege denizine bakan kısmında Kumkale ile 

karşılıklı olarak 1659 yılında inşa edilmiştir. Bu 1660 yılında iki kale Osmanlı’da boğazın 

savunmasında önemli rol almış. 

Bigalı Kalesi: Eceabat-Gelibolu karayolu üzerinde Nara Kalesi karşısında bulunan 

Bigalı Kalesi 1820 yılında tamamlanmıştır.  

Çamburnu Kalesi: Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmut dönemlerinde Eceabat’ın 

Kilitbahir yönündeki çıkışına doğru, Çamburnu mevkiinde yaptırılmıştır. Günümüzde 

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde bulunmaktadır. 
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Tabyalar: 

Değirmen Burnu Tabyası: Tabya Eceabat-Kilitbahir yolunun sağında Değirmen Burnu 

mevkiinde bulunmaktadır. 1890’lı yıllarda yapılan tabyanın içinde Abdülhamit’in tuğrası 

bulunan bir kışla binası yer almaktadır. Günümüzde 32. Deniz Hava Savunma Batarya 

Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan tabya ziyarete kapalıdır. 

Namazgâh Tabyası: Tabya 1770’lerde Sultan Abdülaziz döneminde Kilitbahir 

Kalesinin güneydoğusunda yaptırılmıştır. Toplu olarak cuma namazlarının kılındığı yerdir. 

Askeri amaçla 1960 yılına kadar kullanılmış ve 2007 yılında yenilenerek müze haline 

getirilmiştir.  

Mecidiye Tabyası: Rumeli Hamidiye Tabyası’ndan sonra gelen Rumeli Mecidiye 

Tabyası içinde ayrıca Mecidiye şehitliği bulunmaktadır. Tabyada Seyit Onbaşı 18 Mart 1915 

günü top mermisini sırtlayıp Ocean Gemisi’nin vurulmasını sağlamıştır.  

Hamidiye Tabyası: Tabya Sultan II. Abdülhamit döneminde Boğaz tahkimatını 

güçlendirmek amacıyla Kilitbahir yakınlarında Gonca Tepe’ye yapılmıştır. Tabyada 3 bonet 

ve 2 top bulunmaktadır.  

Ertuğrul Tabyası: II. Abdülhamit döneminde Çanakkale Boğazı’nın korumak amacıyla 

yaptırılan tabyalardan biridir.  Tabya Gözcü Baba Tepesinde Seddülbahir köyünün batısında 

yer almaktadır. 

 

Yabancı Mezar ve Anıtlar 

Fransız Savaş Mezarlığı ve Anıtı: Anıt Çanakkale Savaşlarında hayatlarını kaybeden 

Fransız askerinin için Morto koyuna bakan bir yamaç üzerinde kurulmuştur. 

Helles Anıtı: Anıt Çanakkale Savaşları’nda hayatlarını kaybeden Avustralya, İngiliz ve 

Hindistan askerleri için dikilmiştir.   

Lone Pine Mezarlığı ve Anıtı: Kanlısırt mevkiinde Avustralya ve Yeni Zelanda 

kuvvetlerinde hayatını kaybedenler anısına yapılmıştır. Anzak Koyuna çıkarma yapan Anzak 

askerlerinin ele geçirdiği fakat siper savaşları sonrasında geri alınmıştır.   

Yeni Zellanda Chunuk Bair (Conkbayırı) Mezarlığı Anıtı: Conkbayırını ele geçirmek 

için Sarı Bayır Savaşlarında hayatlarını kaybeden Yeni Zelandalı asker için yaptırılmıştır. 
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Diğer Mezarlık ve Anıtlar: V Beach Mezarlığı, Lancashire Landing Mezarlığı, Pink 

Farm, Twelve Tree Copse Mezarlığı ve Yeni Zellanda Anıtı, Redout Mezarlığı, Skew Bridge 

Mezarlığı, Doughty-Wyli Mezarlığı, Shell Green Mezarlığı, Johnston's Jolly Mezarlığı, 4 th 

Battalion Parade Ground Mezarlığı, Courtney's And Steel's Post Mezarlığı, Quinn's Post 

Mezarlığı, The Nek, Walker's Ridge Mezarlığı,Baby 700, The Farm Mezarlığı, Yeni Zellanda 

Ulusal Anıtı, Arıburnu (Beach) Mezarlığı, Shrapnel Valley Mezarlığı, Plugge's Plateau 

Mezarlığı, Arıburnu Mezarlığı, Conterbury Mezarlığı, No.2 OutPost Mezarlığı, New Zelland 

No.2 OutPost Mezarlığı, Embarkation Pier Mezarlığı, 7 th Field Ambulance Mezarlığı, Hill 

60 Mezarlığı ve Yeni Zelanda Anıtı, Green Hill Mezarlığı, Hill 10 Mezarlığı, Lalababa 

Mezarlığı ile Azmak Mezarlığı’dır. 

Müzeler ve Tanıtım Merkezleri 

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi: 2012 yılında açılan tanıtım merkezinde 

teknolojinin yardımıyla Çanakkale Savaşları anlatılmaktadır.  Türkiye’de ilk olan merkezde 

simülasyon teknikleri kullanılan 11 canlandırma odası bulunmaktadır. Ayrıca sergi salonunda 

Çanakkale Savaşlarında kullanılan silah ve aletler ile şahsi eşyalar iki katta sergilenmektedir. 

Bigalı Atatürk Evi Müzesi: Eceabat’a geldiği sırada 19. Tümen Komutanı Yarbay 

Mustafa Kemal’in karargahını Bigalı köyünde taşıdığı ev 1973 yılında düzenlenerek müze 

haline getirilmiştir. Müzede Mustafa Kemal’in kullandığı şahsi eşyalar ve üniformalar 

gösterilmektedir. 

Bakkal Salim Müzesi: Müze Alçıtepe Köyü'nde bulunmaktadır. Müze Bakkal Salim 

Mutlu’nın Çanakkale Savaşı'ndan kalan materyalleri toplaması ve köy halkının bulduğu 

parçaları kendisine vermesiyle açılmıştır. Ayrıca, Kilitbahir kalesi içerisinde de müze olarak 

hizmet veren bölümler mevcuttur.   

 Kültür ve Sanat Etkinlikleri: 

 Turkcell Gelibolu Maratonu: Her yıl Gelibolu Yarımadası’nda Eceabat ilçesinde 

yapılmaktadır. Maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere dört 

kategori bulunmaktadır. 

 Onsekiz Mart Törenleri: Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünde her yıl 18 Mart 

Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü etkinlik programı düzenlenmektedir. Tören 

programı 18 Mart Şehir Stadyumu’nda ve Çanakkale Şehitler Abidesi’nde iki noktada 

düzenlenmektedir. 
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 Anzak Günü (Şafak Ayini): Çanakkale Kara savaşları sırasında Anzak koyuna yapılan 

çıkarmadan olduğu gündür.  Bu olay Avustralyalı ve Yeni Zelandalı birçok kesim için önemli 

ulusal olaylardan birisi olarak görülmektedir. Bu yüzden her yıl nisan ayının 25'inde saat 

05:30’da Anzak koyunda anma törenleri gerçekleştirilir.  

 Mutfak Kültürü: Eceabat mutfak kültürü Çanakkale’nin yöresel mutfağına benzer 

özellikler taşımaktadır. Peynirli patlıcan,  tarhanalı patlıcan, çörek ekmeği, katmer, simit 

lokumu gibi yemekler Eceabat yöresinde yaşayanların yöresel yemekleri arasında yer 

almaktadır.  İlçenin geçimini tarım ve balıkçılık faaliyetleri ile sağladığı bilinmektedir. 

Eceabat Belediyesi internet sitesinden edinilen bilgilere göre tarım faaliyetleri arasında buğday 

ve ayçiçeği başta olmak üzere bağcılık, zeytincilik, meyve yetiştiriciliği ve sebzecilik yer 

almaktadır. Balıkçılık faaliyetleri kapsamında ise yörede en çok tutulan balığın sardalye 

olduğu ve sardalyeyi lüfer, palamut, levrek, kefal, istavrit gibi balıkların takip ettiği ifade 

edilmektedir. İlçeye özel tatlar arasında kaçamak, peynir helvası, mafiş tatlısı, Hıdırellez 

yahnisi, sardalye kroket, sardalye pilaki, sardalye salatası, sardalye buğulama, sardalye 

dolması, sardalye bahar salatası,  sardalye tuzlama ile piruhide yer almaktadır. 

5.2.3. Eceabat Ulaşım 

 Eceabat'ta ilçe merkezine ulaşım İstanbul karayolundan Tekirdağ ve Keşan üzerinden 

sağlanmaktadır.  Deniz yoluyla Çanakkale il merkezinden Eceabat ve Kilitbahir iskelelerine 

düzenli arabalı feribot seferleri ile sağlanmaktadır. 

 5.2.4. Arz Verileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Eceabat ilçesinde Turizm İşletme Belgeli 

iki adet 3 yıldızlı, bir adet özel tesis ve bir adet kamping bulunmaktadır. Bu otellerin 105 oda 

ve 210 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Eceabat’taki Belediye belgeli 15 adet otel ve 16 adet 

pansiyon bulunmaktadır. Belediye belgeli 31 adet tesisin toplam 475 oda ve 1.347 yatak 

kapasitesi bulunmaktadır.  

5.2.5. Talep Verileri 

 Gelibolu Yarımadası’na yönelik sağlıklı talep verilerine ulaşılamamıştır. Ancak 

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ziyaretçi verilerine ulaşılabilmiştir. Buna göre 2017 

yılında tanıtım merkezi 360.450 ziyaretçi kabul etmiştir. 2018 yılının ilk 9 ayında 293.579 kişi 
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tanıtım merkezini ziyaret etmiştir.  

 Gelibolu Yarımadası Şehitliklerine gelen ziyaretçilerin sayısı hakkında kesin ve net bir 

veri mevcut değildir. Maalesef alanda kontrol noktaları olmadığı için gelen ziyaretçilerin 

sayısı tespit edilemiyor. Böylesine önemli bir destinasyon için mutlaka Kilitbahir ve Eceabat 

yönünden yarımadaya girişlerde birer araç ve yolcu sayısı tespit noktaları oluşturulması 

gerekmektedir. 

Tablo 8: Çanakkale-Eceabat Hattı ve Yolcu Sayısı 

 
Aylar 

Yıllar 
2014 2015 2016 2017 2018 

Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu 
Ocak 15.893 120.428 16.746 132.088 19.117 112.347 15.556 97.090 15.587 104.358 
Şubat 16.108 120.441 17.574 135.060 20.755 122.484 19.302 99.725 20.130 78.040 
Mart 19.354 147.844 22.264 206.694 25.829 141.205 30.397 156.348 32.488 137.758 
Nisan 26.398 180.238 27.240 223.632 36.407 211.046 35.530 180.803 37.671 152.337 
Mayıs 36.349 215.401 38.236 230.722 44.620 266.080 41.319 186.132 36.530 156.282 
Haziran 40.444 198.792 38.466 224.496 41.340 206.396 50.576 163.324 54.306 176.051 
Temmu

z 
57.634 197.683 74.656 208.323 89.440 297.028 88.397 236.860 85.331 232.143 

Ağustos 68.446 222.895 78.856 255.571 76.185 284.789 83.701 233.646 86.386 233.834 
Eylül 37.426 181.784 47.479 192.351 59.248 222.775 57.604 188.596 50.260 165.980 
Ekim 28.732 151.807 27.633 149.186 30.455 174.962 33.339 144.025 27.581 136.359 
Kasım 19.514 119.382 23.269 144.508 23.549 127.445 26.102 143.053 - - 
Aralık 17.723 115.711 22.424 131.165 20.540 125.883 24.975 130.942 - - 

Toplam 
384.02

1 

1.972.40

6 

434.843 2.233.79

6 

487.485 2.292.44

0 

506.798 1.960.54

4 

446.270 1.573.14

2 

Kaynak: Gestaş Verileri 

Tablo 9: Çanakkale-Kilitbahir Hattı ve Yolcu Sayısı 

 
Aylar 

Yıllar 
2014 2015 2016 2017 2018 

Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu Araç Yolcu 
Ocak 22.868 100.866 22.480 97.681 29.313 111.036 27.606 101.128 29.083 126.684 
Şubat 23.358 106.642 22.154 93.930 32.662 120.970 32.624 120.852 36.444 110.881 
Mart 24.776 132.419 29.867 186.437 37.345 145.842 45.238 164.026 48.176 157.859 
Nisan 31.542 142.143 37.591 192.888 49.653 180.944 56.123 187.558 62.680 186.639 
Mayıs 40.991 172.074 54.587 191.287 59.624 227.503 66.904 210.584 62.518 183.555 
Haziran 50.909 190.588 49.485 181.508 53.784 197.524 77.202 204.446 85.937 211.637 
Temmu

z 
64.134 187.806 85.678 219.986 108.471 292.983 131.340 281.519 126.224 291.843 

Ağustos 90.347 243.252 104.256 256.836 103.730 305.109 123.041 267.615 144.763 341.667 
Eylül 49.314 180.690 73.376 230.513 86.420 255.913 89.829 214.512 94.343 250.310 
Ekim 40.887 152.314 40.948 164.049 52.070 190.055 57.590 175.745 68.257 203.819 
Kasım 26.760 114.101 35.108 145.646 41.991 143.956 46.206 143.357 - - 
Aralık 22.388 108.993 33.478 145.731 33.588 124.512 43.923 137.816 - - 

Toplam 
488.27

4 

1.831.88

8 

589.008 2.106.49

2 

688.651 2.296.34

7 

797.626 2.209.15

8 

758.425 2.064.89

4 

Kaynak: Gestaş Verileri 
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5.3. GELİBOLU YARIMADASI DESTİNASYONU GZFT ANALİZİ 

 Gelibolu Yarımadası Destinasyonu’na yönelik olarak gerçekleştirilen Güçlü, Zayıf, 

Fırsat ve Tehdit (GZFT) Analizi tablo 10’da verilmiştir. 

 

Tablo 10: Gelibolu Yarımadası Destinasyonuna Yönelik GZFT Analizi 

 

G
ü

çl
ü

 Y
ö
n

le
r 

 Tarihi öneme sahip bir yer olması 

 Çanakkale savaşlarının yıldönümü programlarının dünya basınında yer alması 

 Tarihsel bağları nedeniyle özellikle Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve tarihe meraklı 

yabancı turistlerin ilgisini çekmesi 

 Yurtiçinden ziyaretçilerin artan ilgisi dolayısıyla her yıl ziyaretçi sayısının artması 

 Yerleşim çevresinin barındırdığı doğal manzara ve seyir noktalarının bulunması 

 Yaban hayatı ve yaşam alanlarının varlığı 

 Bitki örtüsü çeşitliliği 

 Yöresel ürünler ve el sanatları 

 Misafirperver, hoşgörülü yerel insan kaynağı 

 Bozulmamış doğal çevre 

 Tarihi Alan Başkanlığı ile tek elden ve güçlü bir yönetimin bulunması 

Z
a
y

ıf
 Y

ö
n

le
r 

 Tuvalet imkânlarının yetersiz olması 

 Engelli ziyaretçilere engelsiz alanların olmaması 

 Uzun dönemli ana plan ve alt planlarının sonuca bağlanamaması; Hayvancılık, 

elektrik, el sanatları, bağcılık vs. 

 Su kaynaklarının yetersiz olması 

 Nitelikli konaklama tesislerinin yetersiz olması 

 Yiyecek içecek imkânlarının ihtiyaçlara cevap verememesi 

 Yöredeki geleneksel ürünlerin ve el sanatlarının tanıtım eksikliği 

 Kültür turizmine yönelik bilgi ve bilinç yetersizliği 

 Kültür turizm etkinlikleri için eğitimli kalifiye eleman yetersizliği 

 Sektör çalışanlarının yabancı dil bilgisinin yetersizliği 

 Bölgenin plansız yapılaşması sonucu araç ve yaya trafiğinin iç içe girmesi 

 Düzenli olarak çevre düzenlemelerinin takip edilmemesi; gerekli bakım ve 

onarımların yapılmaması 

 Turizmin tüm yıla yayılamaması 

 Ulaşımın yeterli olmaması 
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F
ır

sa
tl

a
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 Yöre halkının kültür turizm faaliyetlerine katılım göstermeye istekli olması 

 Restorasyon ve koruma çalışmaları ile yörenin kültürünün ve doğal dokusunun 

uygun hale getirilebilecek olması 

 Yörede organik tarım ve iyi tarım ürünlerine yönelik tüketici talebinin artması 

 Sanayinin olmaması nedeniyle turizmin gelişmeye açık olması 

 Deniz turizmine uygun alanların fazla olması 

 Gelibolu merkezli tarih, kültür ve inanç turizminin geliştirilebilir olması 

 Bölgedeki efsanelere yönelik turizm faaliyetlerinin geliştirilebilir olması 

 Yeni antik kentlerin ortaya çıkartılması 

 Alternatif turizm çeşitlerini geliştirme imkanları; Trekking, bisiklet, rüzgar sörfü, 

dalış vs. 

T
eh

d
it

le
r 

 Bölgedeki turizm faaliyetlerinin planlanmadan yapılması sonucund alanın doğal 

yapısının bozulma riskinin olması 

 Çevre kirliliği, gelişigüzel bırakılan atık maddeler 

 Kontrolsüz ve yasalara uygun olmadan yapılan gezi turları sonucunda meydana 

gelen çevre bozulmaları 

 Yarımada üzerinde her geçen gün sembolik bir anıt ve şehitlik yapılması  

 Gelen ziyaretçilerin ehliyetsiz, yetkisiz kişilerce yanlış bir şekilde bilgilendirilmesi 

 Taşıma kapasitesinden fazla ziyaretçinin savaş alanlarının doğasına zarar vermesi 

 Hediyelik eşyaların yöreye özgü olmaması ve niteliksiz olması 

 Başıboş hayvanların ziyaretçileri tehdit etmesi 

 Şehitlik ziyaretlerinin amacına uygun yapılmaması 

 Çanakkale 1915 Köprüsünün olası yoğunluğa neden olması 

 

 

 Tespit Edilen Sorunlar 

 Gelibolu Yarımadası Destinasyonu’na yönelik olarak paydaşlar tarafından ortaya 

konulan sorunlar aşağıda sıralanmaktadır: 

 Yarımadaya gelen ziyaretçilere ilişkin güvenilir ve doğru veri olmaması 

 Konaklama işletmelerinin yetersiz olması 

 Deniz sezonun kısa olması 

 Sunulan turistik ürünlerin yeterince kaliteli ve standardının bulunmaması 

 Yeme içme mekanlarının yetersiz olması 
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 Sektörde faaliyet gösteren işletmelerde nitelikli personel azlığı 

 Hediyelik eşyaların kalitesiz olması 

 Taşıma kapasitesinin üzerine çıkılması 

 Deniz ulaşımında sıkıntı yaşanması 

5.4. GELİBOLU YARIMADASI DESTİNASYONU HEDEF ve STRATEJİLER 

Hedef 1: Gelibolu Yarımadası’nda turizm arzının nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmesi 

Strateji 1: Dalış turizminin geliştirilmesi 

Strateji 2: Savaş alanlarında konaklama imkanlarının artırılması 

Strateji 3: Yarımada’da nitelikli yeme içme tesislerinin faaliyete geçirilmesi 

Strateji 4: Tarihi alanda rehberlik hizmetlerinin iyileştirilmesi 

Strateji 5: Engelli turistlerin destinasyonu ziyaretlerinin kolaylaştırılması 

 

Hedef 2: Destinasyonda turizmden elde edilen gelirin artırılması 

Strateji1: Alandaki yürüyüş rotalarının düzenlenerek ziyaretçilerin kullanımına açılması 

Strateji 2: Hediyelik eşya satışının anıtlarda yasaklanarak yerleşim yerlerine kaydırılması 

Strateji 3: Yöreye özgü ürünlerin turistik ürün olarak değerlendirilmesi 

 

Hedef 3: Bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

Strateji 1: Destinasyona yönelik politikaların belirlenebilmesi için ziyaretçi sayısının kayıt 

altına alınması ve takip edilmesi 

Strateji 2:  Destinasyondaki taşıma kapasitesinin aşılmasının engellenmesi 

Strateji 3:  Ziyaretçilerin çöp toplama ve çevreyi kirletmemesi konusunda bilgilendirilmesi ve 

çevre dostu davranış için gerekli altyapı hizmetinin oluşturulması. 
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6. KUZEY BİGA YARIMADASI DESTİNASYONU 

Kuzey Biga Yarımadası olarak adlandırılan destinasyon, yarımadadan adını alan Biga, 

Lapseki ve Çan ilçelerinden oluşmaktadır. Bu ilçelere ait turistik değerler her bir ilçe özelinde 

incelenmektedir.  

6.1. BİGA 

Biga kendi adıyla anılan yarımadada  (Biga Yarımadası) bulunan, il merkezine 97 km 

uzakta olan ve nüfus açısından Çanakkale Merkezin ardından en kalabalık ilçesidir. İlçenin 

yüzölçümü 1.331 km²’dir. TÜİK 2018 verilerine göre Biga; Merkez belediyeyle birlikte üç 

belediye ve 108 köyden oluşan 90.788 nüfuslu bir ilçedir. İlçe merkezinin denize kıyısı 

yoktur. Biga ilçesinin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçe, Biga Çayı 

(Kocabaş ya da Granikos) ile ikiye bölünmüştür. Sınırları içerisinde iki yakayı birleştiren iki 

büyük köprü ile birlikte irili ufaklı sekiz köprü bulunmaktadır.  

6.1.1. Doğal Çekim Unsurları 

Nilüfer Gölleri: Halk arasında Dubakadere (Derindere) ve Lipor adı verilen göl 

kümesi Biga’nın Kalafat Köyü’nün 3 km. güneybatısında yer almaktadır. Göllerdeki nilüfer 

çiçekleri görülmeye değer manzaralar oluşturmaktadır. 

Biga Kırkgeçit Kaplıcaları: 2005 yılında termal turizm merkezi olarak ilan edilen 

kaplıcalar, Biga ilçesi Ilıcabaşı Köyü mevkiinde, ilçe merkezine 16 km uzaklıkta yer 

almaktadır. Kaplıcalarda hizmet veren 44 odalı bir otel bulunmaktadır. 

Av Alanları: Biga sınırları içerisinde dört adet avlak bulunmaktadır: 

Kırkgeçit Devlet Avlağı: 2013 yılında 27.316 hektarlık alanda tescil edilmiştir. 

Karabiga Devlet Avlağı: 2015 yılında 16.060 hektarlık alanda tescil edilmiştir. 

Karadağ Devlet Avlağı: 2015 yılında 22.690 hektarlık alanda tescil edilmiştir. 

Danişment Genel Avlağı: 2015 yılında 41.862 hektarlık alanda tescil edilmiştir. 

 6.1.2. Yapay Çekim Unsurları 

AE2 Denizaltı Batığı: Karabiga’da, Karaburun’un 4 mil kuzeyinde ve 72 metre (236 

ft) derinlikte yer almaktadır. AE2 denizaltısı Avustralya donanmasında bulunup, Çanakkale 

harekatı animasyonu ve Çanakkale Savaşı’nda boğazı geçerek kara savaşlarının uzamasına 

neden olan denizaltıdır. 

Çarşı Camisi ve Şadırvan: 15. yüzyılda Gazi Umur Bey tarafından yaptırılan cami 

hükümet meydanında bulunmaktadır. 
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Hamdi Bey Şehitliği: Namazgah semtinde yer alan şehitlik Kurtuluş Savaşı yıllarında 

Biga’da yaşanan Anzavur isyanı sırasında şehit edilen subayların yanı sıra Çanakkale 

Savaşları sırasında tedavi edildikleri Biga hastanesinde şehit olan askerlerimizin yattığı 

şehitliktir. 

Ulu Cami: Manisa Sancak Beyi Şehzade Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) tarafından 

yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Caminin ön tarafında, ince işçilikleriyle dikkat çeken mezar 

taşları ve birçok mezar bulunmaktadır. 

Biga Halim Bey Konağı Kent Müzesi: Biga ve çevresine ait etnografik malzemelerin 

sergilendiği üç katlı ahşap konak Biga Belediyesi tarafından  2010 yılında Kent Müzesi olarak 

açılmıştır.  

Parion Antik Kenti: Bir liman kenti olan Parion (Kemer Köyü) geniş bir alanda çoğu 

toprak altında kalmış kalıntıları ile dikkat çekicidir. 

Priapos Antik Kenti: M.Ö. 670 yılında Karabiga bölgesinde kurulan kent adını burada 

kutsanan tanrı Priapos’tan almıştır. Karabiga beldesinde, deniz kenarındaki kalıntılarıyla 

dikkat çeken antik kent, şaraplarıyla ünlenmiştir. 

 

Kültür ve Sanat Etkinlikleri: 

El Sanatları: Biga’da, geleneksel el sanatları arasında yağlı güreşlerde giyilen ve yağlı 

güreşlerin dışında turistik bir obje olarak da tercih edilen kıspet (deri pantolon) yapılmaktadır. 

Biga yöresine ait geleneksel el sanatlarının en önemlilerinden biri olan hasırcılık ve sepetçilik 

günümüze yok olma noktasına gelmiştir. Hasırcılık ve sepetçilik geleneğinin temsilcisi olan 

Ağaköy’de yapılmaktadır. Günümüzde Kaldırımbaşı köyünde hasırcılık ve sepetçilik üretimi 

devam ettirilmektedir. Bunun dışında Biga ilçe merkezinde Hamdibey ve Turan 

mahallelerinde Biga geleneksel hasır ve sepetçiliği devam ettirilmektedir İlçenin Ağaköy 

Köyünde hasır ve hasırdan el çantası, sepet, zembil ve plaj hasırı yapılmakta, ilçe merkezinde 

kamış ve söğüt çubuğu kullanılarak yapılan sepetçiliğin yanında koltuk ve sandık gibi eşyalar 

da üretilmektedir. Üretilen bu ürünler turistik amaçlı Türkiye’nin dört bir yanına 

pazarlanmaktadır. 

Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı: En son 12.si 2018 yılında düzenlenen 

bu fuar, çok sayıda ulusal ve uluslararası firma ve yüz bini aşan ziyaretçi ile 

gerçekleştirilmiştir. 
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6.1.3. Biga Ulaşım 

Biga ilçesine Bursa-İzmir Karayolu ve Çan-Yenice Karayolu ile ulaşmak mümkündür. 

Havayolu ile Çanakkale havalimanı üzerinden ulaşılabilmektedir.  

6.1.4. Arz Verileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Biga ilçesinde turizm işletme belgeli üç 

tane 3 yıldızlı otel, bir tane 3 yıldızlı termal otel ve bir tane apart otel olarak 5 tane tesis 

bulunmaktadır. Belediye belgeli 6 işletme bulunmaktadır. Turizm işletme belgeli işletmelerde 

yaklaşık 235 oda ve 354 yatak bulunurken, belediye işletme belgeli otellerde 139 oda 266 

yatak bulunmaktadır. TÜRSAB 2018 verilerine göre ilçede 2 adet A grubu 1 adet C grubu 

seyahat acentası faaliyet göstermektedir. Kepekli köyünün alt kısımlarından başlayıp, Gürece 

köyünün alt kısımlarına kadar uzanan kıyılarda denize girilebilmektedir. Özellikle, Uzundere 

plajı ve Kemer köyü sahili en iyi plajlardandır. Biga ilçesinde turistik değere sahip çekim 

unsurları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

 6.1.5. Talep Verileri 

Biga ilçesinde konaklayan ve ziyaret eden turist sayısıyla ilgili olarak İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü tarafından tutulan bir istatistik olmadığından sayı verilememektedir. İlçede 

konaklayan kişilerin sayılarına yalnızca tesislerin polis veya jandarmaya gönderdiği günlük 

raporlardan veya maliyeye yapılan beyanlardan ulaşılabilir olduğundan kesin bilgiye yer 

verilememiştir. 
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6.2. LAPSEKİ  

Lapseki il merkezine 34 km uzaklıktadır. İlçenin yüzölçümü 882 km²’dir. TÜİK 2018 

verilerine göre Lapseki Merkez belediyeyle birlikte 3 belediye ve 42 köyden oluşan 26.370 

nüfuslu bir ilçedir. . Lapseki ve Çardak iskeleleri, İstanbul’un fethine kadar, Osmanlı 

kuvvetlerinin Rumeli yakasına geçiş güzergahı olarak kullanılmıştır. Günümüzde de Lapseki-

Gelibolu arasında her gün Çanakkale Boğazı’nda yüzlerce araç ve yolcu taşınmaktadır. Ayrıca 

2023 yılında hizmete girmesi planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatı devam 

etmektedir. 

6.2.1. Doğal Çekim Unsurları 

Lapseki bölgesinde yaşamış olan antik çağı filozofları için yapılan Lapseki Bilim 

Anıtı, antik dönemde Lapseki’de basılan paraların arkasındaki Pegasus (Kanatlı At) heykeli ve 

limandaki denizin içinde yer alan Denizkızı Heykeli günümüz anıtlarındandır. Lapseki Dalyan 

mevkiinde, yel değirmeni ve plaj bulunmaktadır. İlçeye 5 km uzaklıktaki doğallığı 

bozulmamış kumsallara sahip Çardak beldesi, rüzgar alan bir yer olması nedeniyle sörf 

yapmak isteyenler için de idealdir. Kamp yapmak isteyenler için çadırlarıyla 

konaklayabilecekleri alanlar bulunmaktadır. Lapseki ilçesinde ayrıca dört avlak alanı 

mevcuttur. Bunlar: 

Lapseki Genel Avlağı: 2015 yılında 48.363 hektarlık alanda tescil edilmiştir.  

Üçpınar Devlet Avlağı: 2015 yılında 11.678 hektarlık alanda tescil edilmiştir. 

Nusretiye Devlet Avlaıı: 2015 yılında 24.180 hektarlık alanda tescil edilmiştir. 

Elmacık Devlet Avlaıı: 2015 yılında 41.430 hektarlık alanda tescil edilmiştir. 

6.2.2. Yapay Çekim Unsurları 

Yakup Bey Cami, Han ve Hamamı: Çardak beldesinde 1463-1464 yıllarında ve Gazi 

Yakup Bey tarafından yaptırılan, Osmanlı dönemi eserlerinden olan Yakup Bey Cami, Han ve 

Hamamı halen kullanılmaktadır. Gazi Yakup Bey Türbesi ile ailesine ait, Osmanlı taş 

sanatının seçkin örneklerinin bulunduğu Kadınlar Mezarlığı bulunmaktadır.  

Kültür ve Sanat Etkinlikleri: 

Umurbey Şeftali Kültür Sanat Etkinlikleri: Her yıl Ağustos ayında Umurbey'in gelenek 

ve göreneklerini tanıtmak, kaybolmaya yüz tutmuş kültür değerlerimizin yaşatılması, ülke 

genelinde duyurulması ve tanıtılması, gençlerin yaşayan kültür ile iç içe olabilmeleri amacıyla 

her yıl gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında 27.si düzenlenmiştir. 
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Güz Panayırı: Her yıl Eylül ayında Lapseki Belediyesi’nce düzenlenmektedir. 

Türklerin Rumeli’ye Geçişi Festivali: Her yıl 5-6 Haziran tarihlerinde Türklerin 

Rumeli’ye Geçişi, Çardak Belediyesi ve yerel kurumların katılımlarıyla çeşitli kültür sanat 

etkinlikleriyle kutlanmaktadır.  

Kiraz Festivali: En iyi kirazın seçildiği, genç kızlar arasında kiraz güzeli yarışması ve 

yelken yarışlarının düzenlendiği konser ve söyleşilerin yapıldığı festival kiraz hasat 

döneminde yapılmaktadır. 

Plaj Voleybolu: Dalyan plajında her yıl yerel yönetimlerce Haziran ayının sonlarında 

düzenlenmektedir. Gelenekselleşen etkinliklerden biri olan turnuvaya milli ve uluslararası 

sporcular katılmaktadır.  

Yağlı Güreşler: Lapseki’ye bağlı Çardak beldesinde Ağustos ayında düzenlenen 

güreşler Türkiye’nin Kırkpınar’dan sonra en büyük çaplı yağlı güreşleridir. 

6.2.3. Lapseki Ulaşım 

Lapseki’ye Bursa-İzmir karayolu üzerinden ana ulaşım sağlanmaktadır. Lapseki 

Merkez ve Çardak limanlarından arabalı feribotlarla Gelibolu ilçesine deniz yolu ile ulaşım 

imkanı mevcuttur.  Her yarım saatte bir tarifeli feribot seferleri yapılmaktadır. Gelibolu 

üzerinden İstanbul'a ve Avrupa'ya ulaşım mümkündür.  

6.2.4. Arz Verileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Lapseki ilçesinde turizm işletme belgeli 

tesis bulunmamaktadır. Belediye belgeli beş işletme bulunmaktadır. Belediye işletme belgeli 

otellerde 161 oda 448 yatak bulunmaktadır. TÜRSAB 2018 verilerine göre ilçede iki adet A 

grubu seyahat acentasının şubesi faaliyet göstermektedir.      

6.2.5. Talep Verileri 

Lapseki ilçesinde konaklayan ve ziyaret eden turist sayısıyla ilgili olarak yalnızca 

belediye belgeli tesisler olduğundan sayı verilememektedir. İlçede konaklayan kişilerin 

sayılarına yalnızca tesislerin polis veya jandarmaya gönderdiği günlük raporlardan veya 

maliyeye yapılan beyanlardan ulaşılabilir olduğundan kesin bilgiye yer verilememiştir. 

6.3. ÇAN  

Çan il merkezine 71 km uzaklıktadır. İlçenin yüzölçümü 887 km²’dir. TÜİK 2018 

verilerine göre Çan, Merkez belediyeyle birlikte 2 belediye ve 67 köyden oluşan 48.331 

nüfuslu bir ilçedir. Tarihi kaynaklarda eski çağlarda adı Gergithes olarak geçen Çan ilçesinin 
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kuruluş tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. İlçe sınırları içinde bazı antik kalıntılar 

bulunması eski dönemlerden beri yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Etili yakınlarında 

yer alan Kallikolone kentinin, üç tanrıça arasında güzellik yarışması yapılan yer olduğu 

söylenmektedir. Biga ilçesinden ayrılarak 1945 yılında Çanakkale iline bağlanmıştır. 

6.3.1. Doğal Çekim Unsurları  

Yüzölçümünün % 62'si orman, %32'si tarım arazisi, %3'ü mera ve %3'üde yerleşim 

alanıdır. Özellikle seramik sanayisinin önemli hammaddeleri olan kaolin, kuvars, kil ve 

feldspat yatakları vardır. Bunların büyük bölümü Çan Seramik Fabrikaları tarafından 

kullanılmaktadır. Çan’ın turizm açısından kaplıcalar önemli çekim unsurlarıdır. Kaplıcalar 

uluslararası olabilecek niteliktedir. Çan ilçesinde turistik değere sahip çekim unsurları 

aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

Çan Kaplıcası: Termal havuzlar, günübirlik banyolar, SPA merkezi, saunalar, spor 

salonunun yanı sıra konaklama ve toplantı olanakları sunmaktadır. 

Bardakçılar Dağ Kaplıcası: Çam meşe ve çınar ağaçlarının içinde doğal bir ortamda, 

iki çeşit termal su kaynağına sahip olan Terzialan Beldesi’nde yer almaktadır. Havuzlara 

yosunlu su, odalara ise kükürtlü su verilmektedir. 52 derece sıcaklığa sahip olan termal suyun, 

özellikle romatizmal hastalıklara ve cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir.  

Tepeköy Kaplıcası: Karaılıca adıyla bilinen kükürtlü bir kaplıcadır. 2006 yılında, 

Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Ilıcada 20 yataklı bir otel ile kum banyo ve 

havuzları bulunmaktadır. Suları kükürtlü hidrojence zengin olup, sodyum ve kalsiyum 

katyonları ile sülfat anyonları fazlaca bulunmaktadır. Suların sıcaklıkları 39 derece ile 48,7 

derece arasında değişmektedir. 

Avlaklar: 

Çan Merkez Genel Avlağı: 2015 yılında 22.690 hektarlık alan tescil edilmiştir. 

Kızılelma Devlet Avlağı: 2015 yılında 23.427 hektarlık alan tescil edilmiştir. 

Karadağ Devlet Avlağı: 2015 yılında 22.690 hektarlık alan tescil edilmiştir. 

Uzunalan Genel Avlağı: 2015 yılında 29.355 hektarlık alan tescil edilmiştir. 

6.3.2. Yapay Çekim Unsurları  

Çingentepe Tümülüsü – Lahit: Çan ilçe Merkezi’nin yaklaşık 10 km. 

kuzeydoğusunda bulunan Çan-Biga yolunun yaklaşık 2 km. kuzeyinde, Granikos vadisine 

hâkim bir tepede yer almakatdır. Lahitin boyaları bozulmadan günümüze kadar ulaşmıştır. 

Çanakkale Seramik Fabrikaları: 1957 yılında kurulmuştur. Çan Termik Santrali de 
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bölgedeki önemli sanayi kuruluşlarındandır. Bu fabrikalar, Çanakkale’nin diğer ilçelerinden 

farklı olarak, Çan ilçesinin biir sanayi merkezine dönüşmesini sağlamıştır. Çanakkale Seramik 

Fabrikaları Türkiye’nin en büyük ve en köklü seramik fabrikalarıdır. 

Kültür ve Sanat Etkinlikleri:  

Hayvan ve Emtia Panayırı: Eylül ayının ilk haftasında düzenlenmekte ve üç gün 

sürmektedir.  

Doğa Yürüyüşü: Her yıl Mayıs ayında Terzialan Dağcılık Kulübü ve Terzialan 

Belediyesi’nin işbirliğinde Kocaçınarlar bölgesine. Profesyonel sporcuların ve halkın katıldığı 

yürüyüşün ardından, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmekte, katılımcılara yerel tatlardan 

ikram edilmektedir. 

6.3.3. Çan Ulaşım 

Çan ilçesine sadece karayolu ile ulaşım mümkün olabilmektedir.  Çanakkale merkez, 

Biga, Bayramiç ve Yenice ilçeleri üzerinden diğer illerle ulaşım sağlanabilmektedir. Çan 

Otogarı’ndan tarifeli otobüs ve minibüs seferleri düzenlenmektedir. 

6.3.4. Arz Verileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Çan ilçesinde turizm işletme belgeli 1 

işletme, belediye belgeli 4 işletme bulunmaktadır. Turizm işletme belgeli işletmelerde 55 oda 

110 yatak bulunurken, belediye işletme belgeli otellerde 193 oda 420 yatak bulunmaktadır. 

TÜRSAB 2018 verilerine göre ilçede ikisi şube olmak üzere üç adet A grubu seyahat acentası 

faaliyet göstermektedir.  

6.3.5. Talep Verileri 

Çan ilçesinde konaklayan ve ziyaret eden turist sayısıyla ilgili olarak İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü tarafından tutulan bir istatistik olmadığından sayı verilememektedir. İlçede 

konaklayan kişilerin sayılarına yalnızca tesislerin polis veya jandarmaya gönderdiği günlük 

raporlardan veya maliyeye yapılan beyanlardan ulaşılabilir olduğundan kesin bilgiye yer 

verilememiştir. 

 6.4. KUZEY BİGA YARIMADASI DESTİNASYONU GZFT ANALİZİ 

 Kuzey Biga Yarımadası Destinasyonu’na yönelik olarak gerçekleştirilen Güçlü, Zayıf, 

Fırsat ve Tehdit (GZFT) Analizi tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11: Kuzey Biga Yarımadası Destinasyonu’na Yönelik GZFT Analizi  
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G
ü

çl
ü

 Y
ö
n

le
r 

 Biga ve Lapseki’nin büyükşehirlere yakın olması ve yol kavşağında bulunması 

 Osmanlı’nın Avrupa’ya ilk geçiş noktasının Çardak olması 

 Destinasyonun çok eski bir yerleşim birimi olması (Antik dönem ve Osmanlı) 

 Bozulmamış doğal varlıkların ve tarihi güzelliklerin bulunması 

 Toplumsal kültürün turizme yatkın olması, güler yüzlü hoşgörülü insanlara sahip 

olması 

 Tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaretin gelişmekte olması 

 Jeotermal kaynakların bulunması 

 Çok kültürlülüğün (Pomak, Boşnak, Çerkez, Kumuk, Arnavut vb.) bulunması 

 Parion antik kenti 

 Karabiga’nın yelken - sörf için uygun rüzgara sahip olması; ayrıca,  deniz ürünleri 

konusunda zengin olması, yöreye özgü kanal karidesine sahip olması 

 M.Ö. VII. yüzyılda da Millet kolonisi olarak kurulduğu tahmin edilen Priapos 

Kalesi’ne sahip olması,  

 Uluslararası statüde limana sahip olması,  deniz ulaşımına elverişliliği 

 Avlakların varlığı 

 Gümrük kapısının olması 

 El sanatlarının gelişmiş olması 

Z
a
y

ıf
 Y

ö
n

le
r 

 Destinasyonun tanıtım eksikliğinin olması 

 Turizm sektöründe çalışacak personel eksikliği 

 Konaklama işletmelerinin sayısının yetersiz olması  

 Deniz mevsiminin kısa olması, sahilin Biga merkezine uzak olması 

 Arkeolojik müzenin olmaması (Parion antik kentine yönelik) 

 Turizm yatırımlarının az olması 

 Halkın turizm bilincinin ve beklentisinin olmaması 

 Sahip olunan destinasyona özgü turistik ürünlerin tanıtılmaması 

 Biga’nın tur programlarında yer almaması 

 Turizm eğitimi veren eğitim kurumlarının olmaması 

 Turizmin öncü sektör olarak görülmemesi ve turizm politikalarının olmaması 

 Sanayileşmenin yarattığı çevre kirliliği 

F
ır

sa
tl

a
r 

 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarının başlaması 

 Yatırım yapabilecek girişimcilerin bulunması 

 Kırsal-eko- çiftlik turizmi olanaklarının olması 

 Çok kültürlülük ve bunların kültürlerinin ortaya çıkarılması 

 Uluslararası firmaların bulunması 

 Jeotermal kaynakların varlığı, 

 Tarım ve hayvancılık fuarları 

T
eh

d
it

le
r 

 Hızlı bir sanayileşme sürecinin olması, 

 Madenciliğin gelişmesi, 

 Deniz turizmi açısından çevre kirliliğinin olması,  

 Bölgede termik santral yatırımlarının olması,  

 Hava kirliliği 
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 Tespit Edilen Sorunlar 

 Kuzey Biga Yarımadası Destinasyonu’na yönelik olarak paydaşlar tarafından ortaya 

konulan sorunlar aşağıda sıralanmaktadır: 

 Tanıtım eksikliğinin olması 

 Konaklama işletmelerinin yetersiz olması ve turizm dışında da kullanılması (eğitim 

öğretim döneminde öğrenci konaklaması) 

 Denize girilebilen dönemin kısa olması 

 Biga’da sahilin ilçe merkezine uzak olması ve plajların yetersizliği  

 Coğrafi olarak Biga’da denizden karaya çok rüzgâr olması, denizin genelde dalgalı 

oluşu, deniz sezonunun kısa oluşu   

 Sunulan turistik ürünlerin yeterince kaliteli ve standardının bulunmaması  

 Sektörde faaliyet gösteren işletmelerde nitelikli personel azlığı  

 Sosyal etkinliklerin azlığı 

 Biga - Parion Antik kentine yönelik arkeolojik müzenin olmaması 

 Turizm yatırımlarının azlığı 

 Halkın turizm bilincinin ve beklentisinin yüksek olmaması 

 Destinasyondaki kültür unsurlarının tanıtılamaması 

 Destinasyonun tur programlarında yeterince yer almaması 

 Turizmin öncü sektör olarak görülmemesi nedeniyle turizm politikalarının 

olmaması 

 Sanayileşmenin yarattığı çevre ve hava kirliliği 

 Yeme içme mekanlarının yetersizliği 

6.5. KUZEY BİGA YARIMDASI HEDEF ve STRATEJİLER  

Hedef 1 Turizm sektörünün Kuzey Biga Yarımadası destinasyonunun ekonomik ve 

sosyal yönden kalkınmasında katkısının artırılması  

Strateji 1: Bölgedeki kaplıca tesisi sayısının artırılması 

Strateji 2: Yerel halkın turizme katılımı konusunda bilinçlendirilmesi 

Strateji 3: Kıyı şeridinde nitelikli günübirlik tesislerin artırılması 

Strateji 4: Bölgede düzenlenen fuarın güçlendirilmesi, yeni fuarların planlanması ve ilgili 

sektörlere yönelik sektörü kapsayan bilimsel toplantıların düzenlenmesi 

Strateji 5: Karabiga ve Lapseki sahillerinde ufak ölçekli nitelikli konaklama tesislerinin 
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kurulması 

 

Hedef 2: Kuzey Biga Yarımadası’na yönelik turistik talebin artırılması ve Turizm 

gelirinin artırılması  

Strateji 1: Destinasyondaki Parion antik kenti, Biga ve Çan kaplıcaları gibi çekiciliklerin tur 

güzergahlarına dahil olması  

Strateji 2: Karabiga'da bulunan AE2 denizaltısı batığının dalış turizmine kazandırılması 

Strateji 3: Bölgedeki avlak alanlarını ve Av turizmini ön plana çıkararak, av turizmine 

kazandırmak 

Strateji 4: Yöreye özgü ürünlerin turistik ürün olarak değerlendirilmesi 

 

Hedef 3: Bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması 

Strateji 1: Destinasyondaki farklı kültürlere özgü ürünleri turistik ürün olarak pazarlanmasını 

sağlamak  

Strateji 2: Destinasyonda turizm sektörünü olumsuz etkileyebilecek faaliyetlere yönelik 

koruma politikalarının geliştirilmesi 

Strateji 3: Sanayileşmeden kaynaklı hava ve çevre kirliliğine yönelik önlemlerin alınması 
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7. DESTİNASYONLARA GÖRE TURİZM ÇEŞİTLERİNİN GELİŞİM 

POTANSİYELİ   

 

Aşağıdaki tablo 12’de destinasyonlara göre turizm çeşitlerinin gelişim potansiyeli 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 12: Destinasyonlara Göre Turizm Çeşitlerinin Gelişim Potansiyeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çanakkale 

Merkez 

Gelibolu 

Yarımadası 

Kaz 

Dağları 

Kuzey Biga 

Yarımadası 
Adalar Assos 

Deniz Turizmi XXX XXX - X XXX XXX 

Kültür Turizmi XXX XXX X XX XX XXX 

Eko Turizm X XX XXX XXX XX XX 

Agro Turizm X XX XXX XXX XX XX 

Gastronomi 

Turizmi 
X XXX XX XX XXX X 

Etkinlik Turizmi XXX XXX XX XX XXX XXX 

Av Turizmi X X XXX XXX X X 

Termal Turizm X X XXX XXX X XXX 

Dalış Turizmi XXX XXX - XX XXX - 

Sörf Turizmi XXX - - - XXX X 

Doğa Yürüyüşü X XXX XXX XXX XX XXX 

Kuş Gözlemciliği 
- X XXX XX X XXX 

X= Potansiyeli Düşük, XX= Potansiyeli Orta, XXX= Potansiyeli Yüksek 
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ÇANAKKALE  

ETKİNLİK 

TAKVİMİ
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8. ÇANAKKALE ETKİNLİK TAKVİMİ 

 Çanakkale 

Merkez 

Gelibolu 

Yarımadası 
Kazdağları 

Kuzey Biga 

Yarımadası 
Adalar Assos 

Ocak    Güvercin Festivali   

Şubat    
Umurbey Deve Güreşleri 

Festivali 
  

Mart 

Çanakkale Deniz 

Zaferi Haftası 

Kutlamaları 

18 Mart Şehitleri Anma 

Günü ve Çanakkale 

Deniz Zaferi    
Zeytin Kurtuluş 

Şenlikleri 
Şehitlere Saygı Sürüşü 

Nisan  

Anzak Şafak Ayini 

    57. Alaya Vefa 

Yürüyüşü 

Mayıs 

Kale Çanakkale 

Bisiklet Festivali 

 

Bayramiç Hayvan ve 

Emtia Panayırı 

Biga Yolindi Köyü 

Muhtarlığı Yağlı Güreşleri 

Bozcaada Uçurtma 

Şenliği (Kale İçi) 

Ayvacık Hayvan ve 

Emtia Panayırı 
Kepez Yağlı 

Pehlivan Güreşleri 
Yenice Geleneksel 

Hayvan ve Emtia 

Panayırı 

Halilağa Yağlı Pehlivan 

Güreşleri 

Bozcaada New Balance 

Yarı Maratonu Kalefest Müzik 

Festivali 

Haziran  

Türklerin Rumeli’yi 

Geçişinin Yıl Dönümü 

Kutlamaları 

Geleneksel Kazdağı 

Doğa Yürüyüşü ve 

Şenlikleri 

 

Umurbey Yağlı Pehlivan 

Güreşleri 

 

  
Akçakoyun Panayırı 

 

Çan Yaz Panayırı 

 

Biga Emtia Panayırı 

 

Pazarköy Hayvan ve 

Emtia Panayırı 

Lapseki Kiraz Festivali 

Türklerin Rumeli'ye 

Geçişinin Yıl Dönümü 

Kutlamaları 
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Temmuz 
Kepez Kayısı 

Festivali 

Uluslararası Gelibolu 

Altın Sardalya Kültür 

ve Sanat Festivali 

 

Karabiga Priapos Deniz 

Festivali 

 

 

Bozcaada Caz Festivali 

Geyikli Yağlı Güreş 

Kültür ve Zeytin 

Festivali  

Çardak Belediyesi Dostluk 

ve Spor Şenlikleri 

Uluslararası Bozcaada 

Salhane Şarap Günleri 

Ayvacık Uluslararası 

Kültür ve Sanat 

Festivali 

Ayazma Panayırı 

 

Apollon Smintheon 

Şenliği 

Ağustos 

Uluslararası Troia 

Festivali 

Eceabat Domates 

Festivali 

Bayramiç Hayvan ve 

Emtia Panayırı 

Lapseki Şeftali Kültür ve 

Sanat Festivali 

Çardak Belediyesi  

Gökçeada Film Festivali 

Küçükkuyu Kültür ve 

Sanat Festivali 

Lapseki Panayırı 
Bozcaada Ozanın Günü 

ve Homeros Okumaları 

Çanakkale Boğazı 

Yüzme Yarışları 

İda (Kazdağ) Kültür 

ve Sanat Etkinlikleri 

Çardak Belediyesi 

Geleneksel Emtia Panayırı 

Gökçeada Naish Open 

Cup 

Geleneksel Yağlı Pehlivan 

Güreşleri 

Gökçeada Meryem Ana 

Bayramı 

Eylül    

Çan Güz Panayırı 

Biga Kurtuluş Şenlikleri 
Uluslararası Bozcaada 

Kültür Sanat ve 

Bağbozumu Festivali 

 

Ezine Emtia ve Hayvan 

Panayırı Biga Ticaret ve Sanayi 

Festivali Tarım ve 

Hayvancılık Fuarı 

Ekim 
 Turkcell Gelibolu 

Maratonu 
   

Uluslararası Yerel Tatlar 

Festivali (Bozcaada)  

 Bozcaada Uluslararası 

Ekolojik Belgesel 

Festivali 

Kasım       

Aralık 
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EYLEM PLANLARI 
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9. ÇANAKKALE İLİ TURİZM EYLEM PLANI (GENEL) 

  Hedef İlgili Strateji Eylem 

Gerçekleşmesi 

Öngörülen 

Dönem 

Sorumlu Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar 

1 

Turizm sektörünün 

Çanakkale ilinin 

ekonomik ve sosyal 

yönden kalkınmasında 

katkısının artırılması 

Çanakkale iline turizm yatırımlarının çekilmesi 
Turizme yönelik desteklerin ve teşviklerin 

sağlanması ve artırılması 
Kısa Vade 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, İl Özel 

İdare, Belediye, 

GMKA, KOSGEB, TKDK, 

Özel Sektör 

Çanakkale ilinde yerel halkın turizm ve çevre değerleri 

hakkında farkındalığının artırılması ve 

bilinçlendirilmesi 

Turizme yönelik eğitimlerin verilmesi Kısa Vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediye,  

Üniversite,  

Halk Eğitim Merkezi,  

STK’lar 

İldeki rekreatif ve tarihi alanların iyileştirilmesi  Kentsel üst yapının geliştirilmesi Orta Vade 

İl Özel İdare, 

Belediye, İl Kültür 

ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Destek Veren Tüm 

Kuruluşlar, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, İller 

Bankası, Üniversite,  

2 

Çanakkale ilindeki 

turizm arzının niteliksel 

ve nicelik olarak 

iyileştirilmesi 

Turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektörüne 

kazandırılması 

Öğrencilerin turizm sektöründe çalışma 

koşullarının ve saatlerinin iyileştirilmesi 
Kısa Vade 

SGK, Aile, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, ÇATOD 

İŞKUR,  

Turizm İşletmeleri 

Ulaşım ve park imkanlarının iyileştirilmesi 

Ziyaret noktalarında ve yerleşim merkezlerinde 

ziyaretçilere sunulan park imkanlarının 

iyileştirilmesi ve artırılması 

Orta Vade Valilik, Belediye 
İl Özel İdaresi, İl Trafik 

Komisyonu 

İldeki nitelikli turizm işletme sayısının artırılması ve 

belirli standartlara sahip olmalarının sağlanması 

Ulusal ve uluslararası zincir işletmeler başta 

olmak üzere kurumsal kimliğe sahip turizm 

işletmelerinin ile yatırım yapması konusunda 

desteklenmesi ve teşvik edilmesi 

Orta ve Uzun 

Vade 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ÇATOD 

Valilik, TÜRSAB, Özel 

Sektör, İl Özel İdaresi, 

Destek ve Teşvik Veren 

Tüm Kuruluşlar 

3 

Çanakkale iline yönelik 

turistik talebin 

artırılması 

Çanakkale ili rekabet analizinin hazırlanması 
Saha çalışmasının yapılarak verilerin toplanması, 

analiz edilmesi ve yorumlanması 
Orta vade 

Üniversiteler, 

STK’lar, GMKA 

Belediye, Kaymakamlık, 

GMKA, Üniversite, İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 
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Havayolu ulaşımın iyileştirilmesi 

Çanakkale’ye uçuş sayısının artırılması ve 

düzenli hale getirilmesi, yurt içi yurt dışı uçuş 

bağlantı imkanlarının artırılması 

Kısa Vade 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı, İl Kültür 

ve Turizm 

Müdürlüğü,  

DHMİ, İl Özel İdaresi, 

Valilik, Belediye, Özel 

Sektör, ÇTSO 

Deniz ulaşımın iyileştirilmesi 
Mevcut limanın kruvaziyer turizminde daha aktif 

kullanılması 
Kısa Vade 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı, İl Kültür 

ve Turizm 

Müdürlüğü,  

İl Özel İdaresi, Valilik, 

Belediye, Özel Sektör, 

ÇTSO 

Demiryolu ulaşımının oluşturulması için girişimlerde 

bulunulması 

Çanakkale – Bursa ve Çanakkale - İzmir arası 

hatların yatırım projelerine dahil edilmesi 

Orta - Uzun 

Vade 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı 

İl Özel İdaresi, Belediye, 

Valilik, ÇTSO, TCDD 

Çanakkale destinasyonuna özellikle komşu ülkelerden 

nitelikli turizm faaliyetlerine katılacak kitlelerin 

bulunması 

Komşu ülkelerde düzenlenen fuarlara katılımın 

sağlanması ve tanıtım etkinliklerinin 

düzenlenmesi 

Kısa Vade 

Belediye, İl Kültür 

Turizm Müdürlüğü, 

ÇATOD, ÇARO 

Üniversite, ÇTSO, GMKA, 

Valilik, Özel Sektör 

Çanakkale’nin turistik tanıtımına yönelik internet 

sitesinin ve sosyal medya hesaplarının açılması  

Çanakkale Destinasyonuna yönelik dinamik 

internet sitesinin ve sosyal medya sayfalarının 

aktif olarak kullanılması 

Kısa Vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediye, GMKA 

Belediye, Üniversite,  Özel 

Sektör Valilik, STK’lar 

4 
Turizmden elde edilen 

gelirin artırılması 

Özel ilgi turizmi türlerinin geliştirilmesi  

Özel İlgi Turizmine katılan hedef kitleye 

yoğunlaşarak, bu kitleleri yönlendiren ve 

organize eden profesyonellerle temasa geçilmesi 

Kısa Vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

TÜRSAB 

Üniversite, Valilik, 

Belediye, Özel sektör, 

TÜRSAB, ÇATOD, 

ÇARO, STK’lar 

Ziyaretçilere sunulan nitelikli hediyelik eşyaların 

sayılarının artırılması 

Üniversite ve yerel sanatçılarla işbirliği 

içerisinde temalı hediyelik eşyaların nitelikli 

üretimlerinin yapılması 

Kısa Vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediye,  

Üniversite, Esnaf ve 

Sanatkar Odaları, ÇTSO, 

STK'lar, Valilik 

Yöreye özgü coğrafi işaretli ürünlerin turistik ürün 

olarak değerlendirilmesi 

Ören yerlerinde ve ziyaretçi yoğun merkezlerde 

bu ürünlerin satış reyonlarının kurulması 
Kısa Vade 

Belediye, İl Kültür 

ve Turizm 

Müdürlüğü 

Valilik, Özel Sektör; 

Çanakkale Ticaret Borsası 

Tur operatörlerinin paket turlarına Çanakkale’nin 

farklı destinasyonlarının da eklenmesinin sağlanması 

Çanakkale'de planlanan yürüyüş rotalarının,  

mevcut antik kentlerin, adaların ve Kaz 

Dağları’nın tur güzergâhlarına bağlantılarının 

kurulması  

Uzun Vade 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, TÜRSAB, 

ÇATOD 

İl Özel İdare, Belediyeler, 

Üniversite, ÇARO 
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İlde yapılan festival ve etkinliklerin kapsamlarının 

genişletilmesi, sayısının artırılması ve bilinirliklerinin 

artırılması 

İlde yapılan etkinliklerin kapsamının genişletilip 

yeni etkinliklerle daha geniş kitlelere hitap 

edilmesi, mümkün olduğu kadar etkinlik 

tarihlerinin düşük sezon dönemlerine alınması 

Kısa Vade 
Belediyeler, Valilik,  

 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Üniversite, 

STK'lar 

5 

Çanakkale’nin turizm 

imajının oluşturulması 

(iyileştirilmesi) 

Çanakkale ili turizm değerlerinin (Troya, Gelibolu, 

Asos, Kaz Dağları gibi) bilinirliğinin kullanılarak 

Çanakkale imajına katkı sağlanması 

Fuarlarda ve tanıtım çalışmalarında bu marka 

unsurlarının kullanılması 
Kısa Vade 

İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediye, ÇTSO, 

GMKA 

Valilik, Özel İdare, 

Üniversite, STK’lar, 

Sosyal medya içerik üreticilerinin Çanakkale hakkında 

içerik üretmelerinin sağlanması 

Sosyal Medya Fenomenlerinin Çanakkale’yi 

ziyaret etmesinin sağlanması ve tanıtım için bu 

gezilerinden paylaşım yapmalarının sağlanması 

Kısa Vade 

Belediye, 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, ÇATOD 

ÇARO, Üniversite,  

6 

Çanakkale Destinasyon 

Yönetim Örgütünün 

kurulması ve kurumsal 

yapının oluşturulması 

Çanakkale’deki paydaşların bir araya gelerek 

Çanakkale Destinasyon Yönetim Örgütünün 

kurulması 

Destinasyon Yönetim Örgütünün kurulması için 

paydaşların bir araya getirilmesi, örgüt yapısının 

belirlenmesi, bütçenin belirlenmesi ve 

protokollerin imzalanması 

Kısa Vade ÇATTAB, Valilik, 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Belediye, 

ÇATOD, TÜRSAB, 

ÇARO, Borsa ve Odalar, 

Üniversite, GMKA,  Özel 

Sektör ve STK'lar 

Kurumsal paydaşlar arasındaki işbirliğinin artırılması 

Çanakkale Tanıtımına ilişkin uygun yapının 

tespit edilip kurulması 

 

 

Kısa Vade ÇATTAB, Valilik, 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Belediye, 

ÇATOD, TÜRSAB, 

ÇARO, Borsa ve Odalar, 

Üniversite, GMKA,  Özel 

Sektör ve STK'lar  

Turizm işletmeleri ile tur operatörleri arasındaki 

işbirliğinin geliştirilmesi 

TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulunun aktif 

olarak işletmelerle temas halinde olması 
Kısa vade 

TÜRSAB, Turizm 

İşletmeleri 

TÜRSAB, Turizm 

İşletmeleri, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 

TÜRSAB üyeleri ve yabancı tur operatörlerine 

fam triplerin yapılması 
   

Bölgede faaliyet gösteren yerel acentalara pozitif 

ayrımcılık yapılarak büyümelerinin teşvik 

edilmesi ve tanıtımda aktif rol oynamaları 

sağlanmalı 
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10. ÇANAKKALE KENT MERKEZİ EYLEM PLANI 

  Hedef İlgili Strateji Eylem 

Gerçekleşme

si Öngörülen 

Dönem 

Sorumlu Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar 

1 

 

Çanakkale kent merkezinde 

turizm arzının iyileştirilerek 

kentin ekonomik ve sosyal 

yönden kalkınmasında katkısının 

artırılması 

 

Halk bahçesi, kordon, Aynalı Çarşı, Eski Askeri 

Hastane gibi turistik çekim unsurlarının 

iyileştirilmesi  

Kentsel üst yapının geliştirilmesi Orta Vade 

İl Özel İdare, 

Belediye, İl Kültür 

ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Destek veren Tüm 

Kuruluşlar, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, İller 

Bankası, Üniversite,  

Kent merkezindeki ulaşım ve park imkanlarının 

iyileştirilmesi 

Kordon ve çevresinin araç trafiğine 

kapatılması, katlı otopark yapılması, tur 

otobüslerinin kordon ve meydanda yolcu alıp 

bırakmasına imkan sağlayan alanların 

oluşturulması 

Orta Vade Belediye, Valilik İl Trafik Komisyonu 

Kent merkezinde kongre turizmi talebini 

karşılayacak nitelikli otel sayısının artırılması 

Şehirde büyük kongrelerin konaklama talebini 

karşılayacak oda sayısına ulaşmak için şehirde 

dört ve beş yıldızlı kurumsal otellerin 

desteklenmesi 

Orta ve Uzun 

Vade 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ÇATTAB 

Valilik, TÜRSAB, 

Konaklama Sektörü, İl 

Özel İdaresi, GMKA, 

ÇATOD 

2 

Çanakkale Kent Merkezine 

yönelik turistik talebin 

artırılması 

Havayolu ve deniz ulaşımın iyileştirilmesi 

Çanakkale’den uçuş sayısının artırılması, 

Mevcut limanın kruvaziyer turizminde daha 

aktif kullanılması alternatif olarak kordonda 

kruvaziyer limanının açılması 

Kısa Vade 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı, İl Kültür 

Turizm Müdürlüğü,  

DHMİ, İl Özel İdaresi, 

Valilik, Belediye, Özel 

sektör 

Kent merkezinin demiryolu bağlantısının sağlanması 
Çanakkale – Bursa ve Çanakkale İzmir arası 

hatların yatırım projelerine dahil edilmesi 

Orta - Uzun 

Vade 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı 

Belediye, Valilik, 

STK'lar, TCDD,  

Kentin turistik tanıtımına yönelik internet sitesinin 

ve sosyal medya hesaplarının açılması  

Çanakkale Destinasyonuna yönelik dinamik 

internet sitesinin ve sosyal medya sayfalarının 

aktif olarak kullanılması 

Kısa Vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediye, GMKA 

Belediye, Üniversite,  

Özel Sektör Valilik, 

STK’lar 

Akıllı şehir uygulamasının hızlandırılması 

Çanakkale Belediyesi öncülüğünde yürütülen 

“Aklım fikrim Çanakkale”  projesi gibi akıllı 

şehir projelerinin ve uygulamalarının hayata 

geçirilmesi  

Orta Vade Belediye 

ÇATTAB, ÇTSO, İl 

Kültür ve turizm 

Müdürlüğü, Üniversite, 

Destek Veren Kuruluşlar 
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3 
Turizmden elde edilen gelirin 

artırılması 

Dalış turizminin savaş batıkları bölgesinde 

geliştirilmesi  

Dalış alanları için izin sorunun çözülmesi, 

kongre merkezi inşaatı 
Kısa Vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü  

STK'lar, Belediye, Boğaz 

Komutanlığı, Diğer 

Kamu Kurumları 

Kongre turizminin şehir merkezinde geliştirilmesi Kongre merkezi inşaatı Orta Vade Belediye, ÇTSO 
STK'lar, Özel Sektör, İl 

Özel İdaresi, ÇATTAB 

Kent merkezinde ve etrafında yürüyüş ve bisiklet 

rotalarının geliştirilmesi 

Mevcut yürüyüş rotaları projelerinin 

tamamlanarak hizmete sunulması, özellikle 

sahil şeridinde Troya’ya kadar bisiklet 

parkurunun oluşturulması 

Orta Vade Belediye, ÇTSO 
STK'lar, Özel Sektör, İl 

Özel İdaresi, ÇATTAB 

Ziyaretçilere alternatif nitelikli hediyelik eşyaların 

üretilmesi ve sunulması 

Üniversite ve yerel sanatçılarla işbirliği 

içerisinde temalı hediyelik eşyaların 

ürettirilmesi, belediyenin belirleyeceği 

alanlarda satışının gerçekleştirilmesi 

Kısa Vade  Belediye 

Üniversite, Esnaf ve 

Sanatkar Odaları, ÇTSO, 

STK'lar, Valilik 

Yöreye özgü coğrafi işaretli ürünlerin turistik ürün 

olarak değerlendirilmesi 

İskele meydanında yöresel ürünlerin satış 

reyonlarının kurulması 
Kısa Vade 

Belediye, İl Kültür 

ve Turizm 

Müdürlüğü 

Valilik, Özel Sektör, 

ÇATTAB 

4 
Şehir merkezinde ortalama 

geceleme süresinin ve artırılması 

Tur operatörlerinin paket turlarına Çanakkale’nin 

farklı destinasyonlarının da eklenmesinin sağlanması 

Çanakkale'deki farklı turistik değerlerin tur 

güzergâhlarıyla bağlantılarının kurulması 
Uzun Vade 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, TÜRSAB 

İl Özel İdare, 

Belediyeler, Üniversite, 

ÇARO, ÇATOD 

Uzun süreli konaklama yapılan dalış, yürüyüş, 

kongre ve maraton gibi etkinliklerin artırılması  

Özel İlgi Turizmine katılan hedef kitleye 

yoğunlaşarak, bu kitleleri yönlendiren ve 

organize eden profesyonellerle temasa 

geçilmesi 

Kısa Vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

TÜRSAB 

Üniversite, Valilik, 

Belediye, Özel sektör, 

TÜRSAB, ÇATOD, 

ÇARO, STK’lar 

Kent merkezinde yapılan festival ve etkinliklerin 

kapsamlarının genişletilmesi, sayısının artırılması ve 

bilinirliklerinin artırılması 

Troya festivalinin kapsamının genişletilip yeni 

etkinliklerle daha geniş kitlelere hitap 

edilmesi, tarihinin turizm talebinin düşük 

olduğu dönemlere kaydırılması 

Kısa Vade 
Belediyeler, Valilik,  

 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Üniversite, 

STK'lar 

5 
Çanakkale’nin turizm imajının 

iyileştirilmesi 

Gelibolu Tarihi Alanı’nın ve Troya’nın bilinirliğinin 

kullanılarak Çanakkale imajına katkı sağlanması 

Marka ve imaj araştırmalarının yapılması, 

fuar gibi organizasyonlarla, reklam ve tanıtım 

çalışmalarında bu marka unsurlarının 

kullanılması 

Kısa Vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediye,  

Valilik, Özel İdare, 

Üniversite, ÇTSO, 

GMKA, STK’lar 
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Sosyal medya içerik üreticilerinin Çanakkale 

hakkında içerik üretmelerinin sağlanması 

Sosyal Medya Fenomenlerinin Çanakkale’yi 

ziyaret etmesinin sağlanması ve tanıtım için bu 

gezilerinden paylaşım yapmalarının 

sağlanması 

Kısa Vade 

Belediye, 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, ÇATOD 

ÇARO, Üniversite,  

6 
Çanakkale Ziyaretçi ve Tanıtım 

Merkezinin kurulması 

Çanakkale’deki paydaşların bir araya gelerek 

Çanakkale Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezinin 

kurulması 

Destinasyon Yönetim Örgütünün kurulması 

için paydaşların bir araya getirilmesi, örgüt 

yapısının belirlenmesi, bütçenin belirlenmesi 

ve protokollerin imzalanması 

Kısa Vade 
Valilik, Belediye, 

ÇATTAB 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, ÇATOD, 

TÜRSAB, ÇARO, Borsa 

ve Odalar, Üniversite, 

GMKA,  Özel Sektör ve 

STK'lar 

Destinasyonla ilgili işlerin koordine edildiği bir 

merkez ofisin oluşturulması 

İskele meydanında rahat ulaşılabilir ve 

görülebilir tanıtım ve bilgilendirme ofisinin 

açılması 

 

 

Kısa Vade Belediye, Valilik 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, ÇATOD, 

TÜRSAB, ÇARO, Borsa 

ve Odalar, Üniversite, 

GMKA,  Özel Sektör ve 

STK'lar  
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11. ADALAR DESTİNASYONU EYLEM PLANI 

  

Hedef İlgili Strateji Eylem 

Gerçekleşmesi 

Öngörülen 

Dönem 

Sorumlu 

Kuruluşlar 
İlgili Kuruluşlar 

1 

Adalar bölgesindeki turizm 

sektörünün ekonomik ve sosyal 

yönden katkısının artırılması 

Gökçeada’nın turizm yatırımları için çekim 

merkezi olması 

Turizme yönelik teşviklerin sağlanması ve artırılması 

Orta vade 
İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü,   

Kaymakamlık, 

Belediye, Turizm 

İşletmeleri, 

Üniversite, GMKA 

Özel sektörün özendirilmesi 

Bölgedeki turizm alanlarının turizm türlerine göre 

belirlenmesi 

Adalardaki arkeolojik ve tarihi alanların 

iyileştirilmesi  

Kentsel üst yapının geliştirilmesi 

Orta vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, İl Özel 

İdare, Belediyeler 

Üniversite, GMKA 

Arkeolojik ve tarihi bölgesinin eksiklerinin tespitinin 

yapılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

koordinatörlüğünde bir ekip kurulması 

Gökçeada höyüklerinin turizme kazandırılması için çalışılması 

Bozcaada değirmenlerinin restore edilerek turizm 

kazandırılması 

Adalar bölgesinin iç ve dış pazarlara 

açılması 

Tanıtım faaliyetlerinin artırılması 

Kısa vade 

Belediyeler, İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Turizm işletmeleri 

Üniversite, İlgili 

STK’lar 

Bozcaada ve Gökçeada belediyelerinin öncülüğünde tanıtım 

ajanslarıyla anlaşma yapılması 

Adalardaki Rum kültürünü kullanarak Yunan adalarıyla ve 

Yunanistan ile turizm işbirliğinin geliştirilmesi 

2 

Adalar bölgesindeki turizm 

arzının niteliksel ve nicelik 

olarak iyileştirilmesi 

Üniversitelerde turizm eğitimi alan 

öğrencilerin bölgedeki faaliyet gösteren 

turizm işletmelerine kazandırılması için 

çalışma şartlarının iyileştirilmesi 

Gökçeada’da nitelikli personel istihdamı için Gökçeada 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Gökçeada Meslek 

Yüksekokulu ile ikili anlaşmalar yapılması 

Kısa vade 

Belediyeler, 

Kaymakamlıklar, 

Üniversite, 

İŞKUR, Turizm 

İşletmeleri 

Halk Eğitim 

Merkezi Bozcaada’nın nitelikli personel ihtiyacı için adada turizm 

meslek yüksekokulu açılması ya da Ezine Meslek 

Yüksekokuluna bağlı turizm programının Bozcaada’da 

faaliyet göstermesi  

Adalardaki ulaşım ve park imkânlarının 

iyileştirilmesi 

Trafik düzenlemesinin yapılması ve park alanlarının 

çeşitlendirilmesi 
Orta vade 

Kaymakamlık, 

Belediye, İl Özel 

İlçe Trafik 

komisyonları 
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Belediyelerin yazın artan araç trafiğine göre düzenlemeler 

yapması (tek yön veya araç trafiğine kapatma gibi) 

İdare, Muhtarlık 

Belediyelerin artan trafiğe göre geçici park alanları belirlemesi 

Adalardaki konaklama işletmelerinin belirli 

standartlara sahip olmalarının sağlanması 

Konaklama işletmelerinin yüksek standartlara ulaştırılması 

Orta vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediyeler, 

Turizm İşletmeleri 

Üniversite, STK, 

KOSGEB, GMKA, 

TKDK 

Konaklama İşletmelerinin belgesine göre Belediye ve İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü tarafından daha yoğun denetlenmesi 

Konaklama işletmelerinin daha iyi standartlara ulaşabilmesi 

için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Belediyenin ilgili 

kuruluşlarla işbirliği yapması 

Adalardaki yiyecek-içecek işletmelerinin 

belirli standartlara sahip olmalarının 

sağlanması 

Yiyecek-içecek işletmelerinin yüksek standartlara 

ulaşmalarının sağlanması 

Orta vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediyeler, 

Turizm İşletmeleri 

Üniversite, STK, 

KOSGEB, GMKA, 

TKDK,  

Yiyecek-içecek İşletmelerinin belgesine göre Belediye ve İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından daha yoğun 

denetlenmesi 

Yiyecek- içecek işletmelerinin daha iyi standartlara 

ulaşabilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 

Belediyenin ilgili kuruluşlarla işbirliği yapması 

Adalarda çalışanların ve yöre halkının 

hizmet kalitesini artırıcı faaliyetlerin 

sağlanması 

Bozcaada’da turizm meslek yüksekokulu açılması,  

Kısa vade 
YÖK, İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü  

Üniversite, Halk 

Eğitim Merkezi 

TKDK, KOSGEB, 

GMKA 

Gökçeada’da faaliyet gösteren üniversite birimlerinde 

akademik kadronun mesleki ve sektör tecrübesi olan öğretim 

elemanları ile güçlendirilmesi ve adalar turizminde etkin rol 

oynaması 

Adalardaki Halk Eğitim Merkezlerinin üniversiteyle işbirliği 

içinde mesleki beceri eğitimleri vermesi 

3 
Adalar bölgesine yönelik turistik 

talebin artırılması 

Adalara yönelik havayolu ve deniz ulaşımın 

iyileştirilmesi 

 

Adalarda GESTAŞ’ın daha etkin kullanılması  

Orta vade 

Kaymakamlıklar, İl 

Özel İdare, 

GESTAŞ, DHMİ,  

Belediyeler, Özel 

Sektör, 

Bozcaada-Gökçeada arası tarifeli seferlerin başlaması 

Gökçeada’daki havaalanının etkin kullanımı 

Bozcaada için sezonda deniz yüzeyine inen uçakların 

kullanılarak hızlı ulaşım fırsatı sağlanması 
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Adalardan sezonda Yunan adalarına deniz seferlerin 

konulması 

Adaların komşu destinasyonlarda tanıtılması  

Tanıtım faaliyetlerinin artırılması 

Orta vade 
İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü   

Belediyeler, 

Kaymakamlıklar, 

GMKA, 

Üniversite, 

ÇATOD, 

TÜRSAB, ÇARO 

Turizm Örgütleri 

Turizm İşletmeleri 

Komşu destinasyonların basın yayın organlarında ve 

fuarlarında yer alınması 

Adalara yakın destinasyonların 

değerlendirilmesi 

Rekabet değerlendirmesinin yapılması 

Orta vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediyeler, 

GMKA 

ÇATTAB, 

Üniversite, 

ÇATOD, 

TÜRSAB, ÇARO 

Yunan adaları, Troia, Kaz Dağları ve Edremit destinasyonları 

ile işbirliğine gidilmesi 

Adalarda ziyaretçi memnuniyetinin 

ölçülmesi yönelik faaliyetlerin yapılması 

Saha çalışması, anketler ve görüşmeler yapılması 

Orta vade 

İl Kültür 

Müdürlüğü, 

Üniversite,  

 Belediyeler,  
Sorumlu kuruluş ve ilgili kuruşların düzenli olarak 

müşterilerle ve yerel halkla irtibat içinde olması 

4 

Adalar bölgesinde turizmden 

elde edilen gelirin artırılması ve 

sezonun uzatılması 

Adalarda özel ilgi turizmine ve alternatif 

turizme yönelik turizm faaliyetlerinin 

artırılması  

Özel ilgi ve alternatif turizm çeşitlerinin belirlenmesi 

Orta vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediyeler 

Üniversite, 

Kaymakamlıklar, 

Belediyeler, 

TÜRSAB, ÇARO 

ve ÇATOD 

Bozcaada'da bağ yollarının yürüyüş için aktif hale getirilmesi 

Gökçeada'da liman, merkez, Kaleköy ve Zeytinli köy arasında 

yürüyüş güzergahının oluşturulması ve tanıtılması 

Kültür turizmi, agro-turizm, spor turizmi,  gastro-turizmin 

geliştirilmesi 

Adalara gelen ziyaretçilere sunulan hediyelik 

eşyaların kalitesinin artırılması 

Hediyelik eşyaların kalitesinin denetlenmesi 

Kısa vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediyeler, 

 

STK, Turizm 

İşletmeleri, ÇTSO 

Destek veren 

kurum - kuruluşlar 

Yerel üreticilerin desteklenmesi ve denetlenmesi 

Turizm işletmelerinin yerel ürünlerin satışı konusunda 

üreticilere kolaylık sağlaması 

Adalara özgü coğrafi işaretli ürünlerin Yöreye özgü ürünlerin belirlenmesi  Kısa vade İl Kültür ve Turizm STK’lar, Turizm 
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turistik ürün olarak değerlendirilmesi  

Her iki adanın üzüm ve şaraplarının kullanımının 

yaygınlaştırılması 

Müdürlüğü, 

Belediye 

İşletmeleri, Destek 

veren kurum - 

kuruluşlar 

Adalarda yatırımların kademeli olarak 

programlanması 

Yatırım programının hazırlanması 

Orta vade Belediyeler,  

Turizm İşletmeleri, 

İl özel İdaresi, 

Yatırımcı kurum 

kuruluşlar 

Belediyelerin imar planlarını hazırlamaları ve bunun içinde 

nerelerde nasıl bir gelişim olacağının belirlenmesi (turizm 

alanları gibi) 

 

Adalarda turizmden gelir elde eden 

üreticilerin güçlendirilmesi 

Geleneksel üretim yapanların desteklenmesi 

Kısa vade 

Kaymakamlıklar, 

Belediyeler, 

Turizm İşletmeleri  

TKDK, 

GMKA,STK’lar Turizm işletmelerinin yerel ürünlerin satışı konusunda 

üreticilere kolaylık sağlaması 

5 
Adalar bölgesinin turizm 

imajının oluşturulması 

Gökçeada’nın organik tarım adası olarak 

değerlendirilmesi 

İmaj için organik ada vurgusunun ön plana çıkarılması ve 

organik ürünlerin imaj ve tanıtım çalışmalarında kullanılması 

Orta vade 

İl Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 

Belediye 

Üniversite, STK, 

Turizm İşletmeleri, 

ÇTSO Destek 

veren kurum - 

kuruluşlar 
Cittaslow olan ilk ada olmasının ada tanıtımlarında 

kullanılması  

Adalarda sosyal medya içerik üreticilerinin 

bölge hakkında içerik üretmelerinin 

sağlanması 

Şarap ve Gurme sosyal medya fenomenlerinin bölgeye 

getirilerek içerik üretmeleri için desteklenmeleri 

Kısa vade  

Belediyeler, 

Kaymakamlık İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü,  

GMKA, Turizm 

İşletmeleri, 

TURSAB, ÇARO, 

ÇATOD 

Sosyal medya fenomenleri ile anlaşmalar yapılarak sosyal 

medyanın daha etkin kullanılması 

Adalarda basında yer almasını sağlayacak özel etkinlikler 

yapılması 

Tur operatörü ve seyahat acentalarının adalara çağrılarak 

adalarda famtrip etkinliklerinin yapılması 

Bölgede film çeken ünlülerle reklam anlaşmalarının yapılması 

Orta vade 

Belediyeler, 

Kaymakamlık İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü,  

GMKA, Turizm 

İşletmeleri, 

TURSAB, ÇARO, 

ÇATOD 

Eyvah Eyvah filmi ile tanınan Bozcaada’nın bunu daha etkin 

kullanması 

Gökçeada’nın Türkiye’nin en büyük adası vurgusu ile sosyal 

medyada tanıtılması 

Gökçeada’nın rüzgar sörfüne uygunluğundan dolayı sosyal 

medyada buna yönelik içeriklerin ön plana çıkarılması 

6 
Adalar bölgesinin rekabet 

edilebilirlik düzeyinin artırılması 

Adalarda yaşayan halkta farkındalık 

yaratılması için çalışmalar yapılması 

Gökçeada’da adalılık ortak kültür bilincinin yerel halkta 

oluşturulmasına yönelik faaliyetlerin yapılması yerel 
Orta vade 

Belediyeler, 

Kaymakamlıklar, 

Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü, İl 
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halkaanlatılması Üniversite, İlçe 

Mili Eğitim 

Müdürlüğü 

Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, ilgili 

STK’lar 
Bölge halkının geri dönüşüm ve benzeri konularda 

farkındalığının ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılması 

Adalara turist gönderme potansiyeli olan 

pazarlardaki yerli ve yabancı turizm 

fuarlarına katılım sağlanması 

Ulusal ve uluslararası fuarların belirlenerek, her yıl 

etkinliklerin takviminin çıkarılması ve uygun görülen 

etkinliklere düzenli olarak katılımın sağlanması 

Orta vade  

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediyeler, 

GMKA 

Turizm İşletmeleri, 

STK’lar, BOZTİD 

Adalarda üretilen üzümlerden yapılan 

şarapların tanıtımının yapılarak marka 

bilinirliliğinin artırılması 

Ulusal ve Uluslararası Şarap etkinliklerinin belirlenmesi ve 

katılımın sağlanması ve adalarda bu tür etkinliklerin yapılması 
Orta vade Belediyeler,  

Belediyeler, 

Kaymakamlıklar, 

Turizm işletmeleri 

7 

Adalar bölgesinde turizm 

sektörünün yaşam ve mekân 

kalitesini artırılması 

Adalardaki altyapı ve üstyapının 

iyileştirilmesi için gerekli adımların atılması 

Bozcaada’da temiz içme suyu ve kanalizasyon sorununun 

çözülmesi 

Orta vade 

Belediye, Özel 

İdare, 

Kaymakamlık 

İller Bankası, 
Adalarda geri dönüşüm sisteminin etkin kullanılması ve katı 

atık işleme tesislerinin kurulması  

Adalarda sosyal imkânların 

çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılması 

Sosyal imkanlardaki eksikliklerin belirlenerek bölgenin 

ihtiyaçları doğrultusunda sinema, tiyatro, festival ve eğlence 

mekanları vb. yerlerin açılmasının teşvik edilmesi 

Orta vade 
Belediye, 

Kaymakamlık,  

İl özel İdaresi, 

Özel Sektör 
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12. ASSOS DESTİNASYONU EYLEM PLANI 

  

 
Hedef İlgili Strateji Eylem 

Gerçekleşmesi 

Öngörülen Dönem 
Sorumlu Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar 

1 

Assos bölgesindeki turizm 

arzının niteliksel ve nicelik 

olarak iyileştirilmesi 

Geyikli’deki turizm yatırımlarının artırılması 

Geyikli belediyesinin imar planlarında turizm 

alanları belirlemesi ve buna göre yatırımcılara 

duyurulması 

Orta vade 
Belediye, İl Kültür ve 

Turizm Bakanlığı  

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, İl Özel 

İdaresi, ÇATTAB 

Kıyı şeridinde günübirlik tesislerin iyileştirilmesi ve 

nitelikli tesislerin arttırılması 

Günübirlik tesis alt yapılarının hazırlanarak 

özel sektöre açılması 
Kısa vade Belediye, İl Özel İdare Özel Sektör 

2 
Assos bölgesine yönelik turistik 

talebin artırılması 

Havayolu ve deniz ulaşımının iyileştirilmesi 

Midilli Küçükkuyu arasındaki seferlerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması  

Orta vade 
İl Özel İdare,  Özel 

Sektör 

Belediyeler, 

Kaymakamlıklar, 

GESTAŞ 

Assos liman projesinin en kısa sürede 

bitirilerek Assos, Küçükkuyu, Geyikli, 

Bozcaada, Gökçeada ve Çanakkale güzergahlı 

turistik turların düzenlenmesi 

Bölgeye yakın destinasyonların değerlendirilmesi 

Bozcaada, Troia, Kazdağları ve Edremit 

Körfezi'ne gelen ziyaretçilerin bölgeye 

çekilmesi  

Orta vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Turizm 

İşletmeleri 

Belediyeler, Özel 

sektör  

Midilli’de Assos bölgesinin tanıtılması 
Midilli’de GESTAŞ seferlerinin ve Assos’un 

tanıtımına yönelik reklamların yapılması 
Kısa Vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

GESTAŞ, 

Belediyeler,  STK’lar 

3 
Assos bölgesinde turizmden elde 

edilen gelirin artırılması 

Özel ilgi turizmine ve alternatif turizme yönelik 

turizm faaliyetlerinin artırılması  

Özel ilgi ve alternatif turizm çeşitlerinin 

belirlenmesi 

Orta vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, GMKA, 

Turizm İşletmeleri 

Üniversite, 

Kaymakamlık, 

Belediye, STK’lar 

Küçükkuyu-Behramkale arasında yürüyüş 

güzergahının oluşturulması 

Hiking, düğün turizmi, agro-turizm, gastro-

turizm potansiyelinin ilgili acentalara 

tanıtılması  

Bölgeye gelen ziyaretçilere sunulan hediyelik 

eşyaların kalitesinin artırılması 

Yerel Ayvacık halılarının görülebileceği 

üretim ve satış alanlarının oluşturulması 
Kısa vade 

Kaymakamlık, 

Belediye 

Turizm İşletmeleri, 

KOSGEB,  ÇTSO Belediyeler tarafından yerel üreticilerin 

desteklenmesi ve denetlemesi 
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Turizm işletmelerinin yerel ürünlerin satışı 

konusunda üreticilere kolaylık sağlaması 

 

Yöreye özgü coğrafik işaretli ürünlerin turistik ürün 

olarak değerlendirilmesi 

Halıcılık, Babakale bıçakları, Ezine peyniri, 

zeytin, Kösedere domatesi vb. ürünlerin 

üretiminin desteklenmesi ve satışa sunulması 

için satış reyonlarının düzenlenmesi 

Kısa vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Coğrafi 

işaret başvurusu 

yapabilecek kamu 

kurumları 

Kaymakamlıklar, 

Belediyeler, 

Üniversite, Ticaret 

Sanayi veya Ziraat 

Odaları, Ticaret 

Borsaları, STK’lar 

Assos sahillerindeki günübirlik tesislerinin sorunun 

çözülmesi 
İlgili yasal düzenlemelerin yapılması Orta Vade 

Belediye, İl Özel 

İdaresi  

Çanakkale Kültür 

Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü 

Ezine’de peynir müzesi kurulması 

Peynir çeşitlerinin sunumuna yönelik mekan 

belirlenmesi 

Orta vade 
Kaymakamlıklar, 

Belediyeler,  

Destek veren kamu 

kurumları 

kuruluşları, STK’lar, 

Özel sektör 

Ezine Belediyesi ya da girişimciler vasıtasıyla 

bir alan belirlenmesi ve peynir çeşitlerinin 

üretim şekliyle beraber sunulacağı bir tanıtım 

merkezi ve peynirciler çarşısı kurulması 

4 
Assos bölgesinin turizm imajının 

oluşturulması 

Mitoloji bilinirliğinin kullanılarak bölge imajına 

katkı sağlanması 

Aristo’nun felsefe okulunun destinasyonda 

bulunması nedeniyle Bölge imajının 

belirlemesi için mitolojiden yararlanılması  Orta vade 
İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Kaymakamlıklar, 

Belediyeler, 

Üniversite, STK’lar 
Alexandra Troas bölgesinin imaj 

çalışmalarında kullanılması 

Geyikli’de çekilen ‘Eyvah Eyvah’  filmi gibi sanat 

öğelerinin destinasyon tanıtımında kullanılması 

Ulusal ve uluslararası yapımcıların bölgede 

dizi, film ve belgesel çekimi için teşvik 

edilmesi 

Orta vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, GMKA, 

Belediyeler gibi kamu 

kurum ve kuruluşları 

İlgili kurum ve 

kuruluşlar 
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13. KAZ DAĞLARI DESTİNAYONU EYLEM PLANI 

  Hedef İlgili Strateji Eylem 
Gerçekleşmesi 

Öngörülen Dönem 
Sorumlu Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar 

1 

 

Kaz Dağları’na yönelik turistik 

talebin artırılması 

 

Mitolojik değerlerin (mitler, efsaneler, antik kentler) 

pazarlama aracı olarak kullanılması  

Kaz Dağları'nda geçen mitolojik olayların 

hikâyeleştirilerek dijital ortamlarda ve 

medyada yayınlanmasının sağlanması 

Kısa Vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediyeler, Üniversite 

STK’lar  

Destinasyondaki çekicilikler kullanılarak tur 

güzergahlarına dahil olmasının sağlanması 

Tarihi ve coğrafi olarak yakın olan Troya antik 

kentiyle bütüncül pazarlama stratejisinin 

geliştirilmesi 

Orta - Uzun Vade 

Belediyeler, İl Kültür 

Turizm Müdürlüğü, İl 

Özel İdaresi 

Üniversite, Özel 

Sektör, TÜRSAB, 

ÇATOD, ilgili 

STK'lar 

Bölgedeki fauna ve flora unsurlarının turistik ürün 

olarak kullanılması 

Bölgedeki belirlenen ve belirlenecek olan 

endemik bitki ve hayvan türlerinin fauna ve 

flora turları kapsamına eklenmesi 

Kısa Vade 

  İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü, TÜRSAB, 

KAZTOD 

Belediyeler, Özel 

Sektör, Üniversite, 

TÜRSAB, Orman 

Bölge Müdürlüğü, İl 

Özel İdaresi 

Kalkım, Evciler ve Ayazma bölgesinde tırmanma, 

yürüyüş ve dağ turizminin geliştirilmesi 

Bölgede güzergahların oluşturulması ve 

güzergahlardaki alt yapı ve üst yapı (wc, 

dinlenme alanı, yiyecek içecek alanları, 

tabelandırma) çalışmalarının yapılması ve 

düzenlenmesi 

Kısa Vade 

Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel 

Müdürlüğü, Orman 

Bölge Müdürlüğü, İl 

Kültür Turizm 

Müdürlüğü, İl Özel 

İdaresi, Belediyeler 

TÜRSAB, Özel 

Sektör, Destek veren 

kamu kurum ve 

kuruluşlar 

Yenice'de yamaç paraşütüne uygun alanların turizme 

kazandırılması 

Alanların alt ve üst yapı olanaklarının 

geliştirilmesi 
Kısa Vade 

İl Özel İdare, Orman 

Bölge Müdürlüğü, 

Destek veren kamu 

kurum ve kuruluşları, 

Özel Sektör  

Kamp alanlarının oluşturulması 
Kamp alanları için alt yapı ve üst yapı 

olanaklarının geliştirilmesi 
Kısa Vade 

Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel 

Müdürlüğü, İl Özel 

İdaresi, Orman Bölge 

Müdürlüğü 

Destek veren kamu 

kurum ve kuruluşları, 

Özel Sektör,  

Bölgenin orman potansiyeline ve doğal güzelliğine 

vurgu yapılarak yoga ve meditasyona yönelik turizm 

hareketlerinin sağlanması  

Yoga ve meditasyon konusunda uzmanların 

dikkatini çekmek ve gerekli yatırımların 

yapılmasının sağlanması 

Kısa Vade 

Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel 

Müdürlüğü, İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü, 

İl Özel İdaresi, Orman 

Bölge Müdürlüğü, 

Özel Sektör 

Destek veren kamu 

kurum ve kuruluşlar  

2 
Turizmden elde edilen gelirin 

artırılması 

Doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, av turizmi, termal 

turizm, sağlık turizmi, yaban hayatı gözlemleme vs. 

yönelik turizm faaliyetlerinin artırılması 

İlgili turizm türlerine yönelik hizmet 

tesislerinin yapılması, mevcut alanların ilgi 

gruplarına tanıtılması 

Kısa Vade 

 İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Orman 

Bölge Müdürlüğü 

Özel Sektör, 

TÜRSAB, 

Belediyeler, 



112 

 

Üniversite, 

Bayramiç (Bayramiç beyazı, peynir)  ve Yenice 

(Halı, dondurma) ilçesine ait ürünlerin satışının 

gerçekleştirilmesi 

Ziyaretçi noktalarında satış reyonlarının 

oluşturulması 
Kısa Vade İl Özel idaresi  

Özel Sektör, , İl 

Kültür Turizm 

Müdürlüğü, STK'lar 
Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi’nin tur 

programlarına dahil edilmesi 

 

Çanakkale’ye tur düzenleyen seyahat 

acentalarına fam trip yapılması 
Kısa Vade 

 İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü, TÜRSAB 

İl Özel İdaresi, 

Belediyeler, ÇARO 

3 

Bölgenin sahip olduğu eko 

turizm potansiyelinin ortaya 

çıkarılması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması 

Destinasyonda çevreye ve doğal hayata zarar 

verebilecek faaliyetlere yönelik koruma 

politikalarının geliştirilmesi (madenler, zirai atıklar, 

yasa dışı avcılık, santraller vs.) 

Kimyasal kullanımının denetlenmesi, 

Bölgedeki madencilik ve avcılık faaliyetlerinin 

doğal hayat ön planda tutularak planlanması 

Uzun Vade 

İl Özel İdare, 

Belediyeler, Tarım İl 

Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Üniversite, Özel 

Sektör, STK'lar 

Doğa temelli turizm faaliyetlerinin desteklenmesi 
Doğa temelli turizme yönelik festivallerin 

tasarlanması ve yapılması 
Kısa Vade 

Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel 

Müdürlüğü, İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü 

Özel sektör, Destek 

veren kurum ve 

kuruluşlar 
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14. GELİBOLU YARIMADASI DESTİNASYONU EYLEM PLANI 

  Hedef İlgili Strateji Eylem 
Gerçekleşmesi 

Öngörülen Dönem 
Sorumlu Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar 

1 

 

Gelibolu Yarımadası’nda turizm 

arzının nitelik ve nicelik olarak 

iyileştirilmesi 

Dalış turizminin geliştirilmesi 
Bölgedeki batıklara dalış yasağıyla ilgili 

engellerin kaldırılması 
Kısa Vade 

ÇATAB, Boğaz 

Komutanlığı 

İl Özel İdaresi, 

Belediyeler, Özel 

Sektör 

Savaş alanlarında konaklama imkanlarının artırılması 

Özellikle Savaş alanlarındaki köylerde evlerin 

restore edilerek butik konaklama tesislerine 

çevrilmesi ve gerekli desteklerin verilmesi 

Orta Vade 
İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, ÇATAB 

GMKA, TKDK, Özel 

Sektör 

Yarımada’da nitelikli yeme içme tesislerinin faaliyete 

geçirilmesin 

Özellikle köy merkezlerinde yerel 

yemeklerinde sunulacağı lokanta ve kafelerin 

açılmasının desteklenmesi 

Kısa Vade 
ÇATAB, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 

Üniversite, özel 

sektör, TKDK, 

GMKA 

Tarihi alanda rehberlik hizmetlerinin iyileştirilmesi 

ÇARO'ya kayıtlı bölgede çalışan rehber 

sayısının artırılması, alan kılavuzlarının alan 

dışı hizmet vermesinin engellenmesi 

Orta Vade ÇATAB 

Üniversite, İl Kültür 

ve Turizm 

Müdürlüğü, 

TÜRSAB, ÇARO 

Engelli turistlerin destinasyonu ziyaretlerinin 

kolaylaştırılması 

Şehitlik ve tabyalarda rampaların yapılması ve 

mevcut yürüyüş yolu ve rampaların 

iyileştirilmesi 

Orta Vade ÇATAB 

Belediye, 

Kaymakamlık, İl 

Özel İdare, Engelli 

STK'ları 

3 
Destinasyonda turizmden elde 

edilen gelirin artırılması 

Alandaki yürüyüş rotalarının düzenlenerek 

ziyaretçilerin kullanımına açılması 

Tarihi alandaki yürüyüş rotalarının ve 

patikaların temizlenmesi, işaretlenmesi, wc 

ihtiyacının karşılayacak düzenlemelerin 

yapılması 

Orta Vade 
ÇATAB, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 

İl Özel İdaresi, 

Belediyeler, , 

TÜRSAB, ÇARO 

Hediyelik eşya satışının anıtlarda yasaklanarak 

yerleşim yerlerine kaydırılması 

Köylerde üretim ve satış reyonlarının 

oluşturulması 
Kısa Vade 

ÇATAB, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 

Üniversite, ÇTSO, 

Özel Sektör, GMKA 
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Yöreye özgü ürünlerin turistik ürün olarak 

değerlendirilmesi 

Tuzlu Sardalya,  peynir tatlısı vb. ürünlerin 

yiyecek içecek işletmelerinde sunulması 
Kısa Vade 

Coğrafi işaret 

başvurusunda 

bulunabilecek kamu 

kurumları, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 

Üniversite, STK'lar, 

ÇATOD, ÇARO, 

TÜRSAB 

4 

Bölgenin sahip olduğu turizm 

potansiyelinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması 

Destinasyona yönelik politikaların belirlenebilmesi 

için ziyaretçi sayısının kayıt altına alınması ve takip 

edilmesi 

Tarihi alana İstanbul yolu üzerinde ve 

Kilitbahir girişinde iki giriş kapısı yapılması, 

ziyaretçi sayılarının tutulması 

Orta Vade ÇATAB 

Belediye, 

Kaymakamlık, İl 

Özel İdare, TUİK 

Destinasyondaki taşıma kapasitesinin aşılmasının 

engellenmesi 

Rezervasyon Sistemine Geçilmesi ve 

belirlenen günlük maksimum ziyaretçi 

sayısının üzerine çıkılmaması 

Orta Vade ÇATAB 

TÜRSAB, İl Kültür 

ve Turizm 

Müdürlüğü, ÇARO 

Ziyaretçilerin çöp toplama ve çevreyi kirletmemesi 

konusunda bilgilendirilmesi ve çevre dostu davranış 

için gerekli altyapı hizmetinin oluşturulması. 

Şehitlik, kale ve tabyalarda çevreyle ilgili 

tabelaların konulması, bu ziyaret alanlarına 

farklı türde çöpler için çöp kutularının 

konması, geri dönüşümün sağlanması 

Orta Vade ÇATAB, Belediyeler 
Kaymakamlık, İl 

Özel İdare 
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15. KUZEY BİGA YARIMADASI DESTİNASYONU EYLEM PLANI 

  
Hedef İlgili Strateji Eylem 

Gerçekleşmesi 

Öngörülen Dönem 
Sorumlu Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar 

1 

Turizm sektörünün Kuzey Biga 

Yarımadası destinasyonunun 

ekonomik ve sosyal yönden 

kalkınmasında katkısının 

artırılması 

Bölgedeki kaplıca tesisi sayısının artırılması 

Sağlık turizmi kapsamında hizmet verebilecek 

nitelikli kaplıca oteli yapılmasının 

desteklenmesi  

Orta Vade 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, İl Özel 

İdaresi 

Valilik, Belediyeler, 

GMKA,TKDK, Özel 

Sektör 

Yerel halkın turizme katılımı konusunda 

bilinçlendirilmesi 

 

Turistik amaçlı ev yapımı hayvansal ve tarım 

ürünleri üretiminin ve satışının desteklenmesi  
Kısa Vade 

Belediyeler, Tarım İl 

Müdürlüğü 

Yerel STK’lar, Halk 

Eğitim Merkezi Lapseki iskelesinde yerel ürünler satış 

reyonlarının oluşturulması 

Kıyı şeridinde nitelikli günübirlik tesislerin 

artırılması  

Karabiga- Lapseki arası kıyı şeridinde gerekli 

altyapı desteği sağlanarak nitelikli tesislerin 

kurulması desteklenmeli 

Orta Vade İl Özel İdare, Belediye 
GMKA, TKDK, Özel  

sektör 

Bölgede düzenlenen fuarın güçlendirilmesi, yeni 

fuarların planlanması ve ilgili sektörlere yönelik 

sektörü kapsayan bilimsel toplantıların 

düzenlenmesi 

Tarım fuarına daha fazla uluslararası katılımın 

sağlanarak, bölgedeki diğer önemli 

sektörlerden olan mobilya ve sanayi alanında 

spesifik fuarların ve toplantıların düzenlenmesi 

Orta Vade 
Belediyeler, Ticaret 

odaları, İl Özel İdare 

Özel sektör, 

Üniversite 

Karabiga ve Lapseki sahillerinde ufak ölçekli 

nitelikli konaklama tesislerinin kurulması 

Yerel halkın sahil bölgesinde küçük ölçekli 

nitelikli butik otel veya pansiyon yapmasının 

desteklenmesi 

Kısa Vade  İl Özel İdaresi 

Belediyeler, İl Kültür 

ve Turizm 

Müdürlüğü, Turizm 

İşletmeleri, Özel 

sektör, Üniversite 

2 

Kuzey Biga Yarımadası’na 

yönelik turistik talebin 

artırılması ve Turizm gelirinin 

artırılması 

Destinasyondaki Parion antik kenti, Biga ve Çan 

kaplıcaları gibi çekiciliklerin tur güzergahlarına 

dahil olması 

Bölgeye tur düzenleyen seyahat acentalarına 

Parion Antik Kenti, Termal Turizm, Av 

Turizmi, Kongre ve Fuar Turizmi 

potansiyellerinin tanıtılması 

Orta - Uzun Vade 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Belediyeler 

Kaymakamlıklar, 

Üniversite, GMKA, 

Özel sektör, STK’lar 

Karabiga'da bulunan AE2 denizaltısı batığının dalış 

turizmine kazandırılması 

AE2 denizaltısının tanıtımının yapılarak dalış 

turizmi turlarına dahil edilmesi 
Kısa Vade 

İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü, Deniz 

Kuvvetleri 

Komutanlığı 

Belediyeler, 

Üniversite, İl Özel 

idaresi, İlgili kurum 

ve kuruluşlar 

Bölgedeki avlak alanlarını ve Av turizmini ön plana 

çıkararak, av turizmine kazandırmak 

Av turizmine katılacak avcılık kulüpleri, 

avcılık dergileri, televizyonları ve sosyal 

medya araçları üzerinden tanıtım yaparak av 

turları düzenleyen acentalara odaklanmak 

Kısa - Orta Vade 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı, İl Özel 

İdaresi 

Tarım İl Müdürlüğü, 

Orman Bölge 

Müdürlüğü, 

Belediyeler, Özel 

sektör 

Yöreye özgü ürünlerin turistik ürün olarak 

değerlendirilmesi 

Biga süt ve tarım ürünleri, Lapseki 

meyvelerinden yapılmış ürünler gibi ürünlerin 

Lapseki ve Çardak iskelelerinde oluşturulacak 

reyonlarda satışının sağlanması ve 

desteklenmesi 

Kısa Vade 
Belediyeler,  Tarım İl 

Müdürlüğü 

Esnaf Odaları, Özel 

sektör, Üniversite, 

GMKA 
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3 

Bölgenin sahip olduğu turizm 

potansiyelinin ortaya çıkarılması 

ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması 

Destinasyondaki farklı kültürlere özgü ürünleri 

turistik ürün olarak pazarlanmasını sağlamak 

Bölgede yaşayan farklı kültürlere ait (Pomak, 

Çerkez, Türkmen, Yörük vb.) ürünlerin 

hediyelik eşya olarak tasarlanması, kültürel 

festivallerin bilinirliliğinin artırılması  

Orta Vade 

Belediyeler, İl kültür 

ve Turizm Müdürlüğü, 

Üniversite  

 Özel Sektör, STK'lar 

Destinasyonda turizm sektörünü olumsuz 

etkileyebilecek faaliyetlere yönelik koruma 

politikalarının geliştirilmesi  

Hızlı sanayileşme, madencilik, zirai atıklar, 

yasa dışı avcılık, santraller ve benzer zararlı 

faaliyetlerin denetlenmesi 
Orta - Uzun Vade 

Belediyeler, Tarım İl 

Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü 

Belediyeler, 

Üniversite, Özel 

Sektör, STK'lar Bölgedeki madencilik ve avcılık faaliyetlerinin 

doğal hayat ön planda tutularak planlanması 

Sanayileşmeden kaynaklı hava ve çevre kirliliğine 

yönelik önlemlerin alınması 

Çevreyi korumaya yönelik uygulamaların 

geliştirilmesi, sanayi faaliyetlerinin çevre ön 

planda tutularak planlanması 

Uzun Vade 

İl Özel İdare, Belediye, 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

Üniversite, Özel 

Sektör, STK'lar 
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16. DESTİNASYONLARA YÖNELİK PAZAR DEĞERLENDİRMESİ 

 

Çanakkale İline ilişkin envanter verileri dikkate alındığında, ildeki her bir 

destinasyonun farklı özellikleri ile ön plana çıktığı görülmektedir. Bu çalışmada da 

destinasyonlar arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak ayrı ayrı ele alınarak 

değerlendirilmiştir. Destinasyonların sahip olduğu turizm ürünlerini talep edebilecek hedef 

kitlelere yönelmeleri, sahip olunan kıt kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından çok 

önemlidir. Her bir destinasyonun sahip olduğu ürünlerin özelliklerine uygun ve mevcut 

sorunlarının çözümüne yönelik pazar araştırması yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda 

Çanakkale ilinde yer alan alt destinasyonların da tüm paydaşların katılımı ve desteği ile 

kendilerine en uygun pazarlara odaklanmaları kaçınılmazdır. İl genelinin tanıtım yapacak ve 

turizm faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacak Çanakkale Destinasyon Yönetim biriminin 

kurulması ve aktif çalışabilmesi için gerekli gelir kaynaklarının oluşturulması bir 

zorunluluktur. Kamu ve özel sektör işbirliğinde özerk yapıda hesap verebilir bir destinasyon 

yönetim yapısının oluşturulması gerekmektedir. Şirketleşme yoluyla bu yapının oluşturulması 

daha rasyonel görünmektedir. Ayrıca, sağlam ve sürdürülebilir gelir kaynaklarının yaratılması 

yönetim yapısının geleceği için olmazsa olmazlardandır.  

Kent Merkezine İlişkin Değerlendirme: 

Kent merkezi ile her bir destinasyonun sorunları aynı olmadığı için bu çalışmada 

belirtilen alt destinasyonlar için de ayrıca tanıtım merkezlerinin oluşturulması çok önemlidir. 

Çanakkale kent merkezi Troya ve Gelibolu savaş alanlarına gelen ziyaretçilerin konaklama 

merkezi olarak dikkat çekmektedir. Gelibolu Tarihi Yarımadasını ziyarete gelen özellikle 

öğrenci grupları ve Türkiye kültür turu yapan yabancıların katıldığı gruplar genellikle 

Çanakkale’de tek gecelik konaklamayı tercih etmektedirler. Tek gece yoğunluklu konaklama 

kent turizmi için ciddi bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Mutlaka kentteki kişi başı geceleme 

sayısının artırılmasına yönelik pazarlama stratejilerinin oluşturulması gereklidir. Bu kapsamda 

öncelikle Çanakkale’de konaklama yapan acentaların yetkilileri ile temasa geçilerek grupların 

ilk gece otelde kaldıktan sonra dinlenerek şehitlik turu yapmaları, tekrar aynı gece şehirde 

ikinci konaklamalarını yapmaları ve ertesi gün programlarına devam etmelerini konusunda 

gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.  Bu konuda Valilik ile 

koordinasyon içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ile okul yönetimlerinin de bilgilendirilmeleri 
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ve yönlendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, okul ve belediye grupları için randevu sistemi 

geliştirerek şehitliklerde ziyaretçiler kabul edilebilir yoğunlukta seyahat etmesine ve 

ziyaretlere imkân sağlanmalıdır. Ayrıca şehitlik turlarına ek olarak Mehmet Akif Ersoy Evi 

gibi ziyaret noktaları tur güzergâhlarına eklenerek konaklama süresinde artış sağlanabilir. 

Şehir merkezi Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’dan sahillerimizde tatil yapmak 

üzere araçları ile seyahat eden ziyaretçiler için de önemli bir geçiş ve duraklama noktasıdır. 

Kentteki ÇATOD, TÜRSAB ve BELEDİYE başta olmak üzere tüm paydaşların desteği ile 

kent destinasyonunun söz konusu komşu ülkelerin basınlarında daha fazla yer alması için 

çalışılmalıdır.  Sadece turizm fuarlarına katılmak tek başına yeterli olmamaktadır. Bu konuda 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın imkânlarının kullanılması da çok önemlidir. 

Türkiye’de kültür turu yapan ve yabancılara paket tur düzenleyen seyahat acentaları 

sıkça ziyaret edilerek, oluşturulacak yeni ziyaret rotaları ile paket turlarına Çanakkale’yi dâhil 

etmeleri ve kent merkezinde konaklama seçenekleri için ikna edilmeleri gerekir. Ayrıca hali 

hazırda Çanakkale kent merkezinde konaklayan grupların da kentte geceleme sayısını 

artırmaları için sürekli acentaların destinasyondaki yenilikler hakkında bilgilendirilmeleri ve 

teşvik edilmeleri gerekmektedir.  

Çin, Japonya, Güney Kore, Malezya ve Endonezya gibi mevcut pazarlara yönelik 

pazarlama çabalarının geliştirilmesi ziyaretçi sayılarının artırılması açısından faydalı olacaktır. 

Ayrıca, bu pazarlara konaklama ve seyahat hizmetleri verecek turizm personele eğitimlerin 

verilmesi hizmet kalitesini artıracaktır.  

Batıklara yönelik ciddi bir talep olduğu ve batıklarda dalışın yeterince yapılmadığı, 

Boğazda ve Boğaz çevresindeki savaş batıklarına dalışın önündeki engellerin 1 Haziran 2019 

tarih ve 30791 sayılı resmi gazetede yayınlanan Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile beraber 60’tan fazla batık dalış turizmine açılmıştır. Bu 

imkanla birlikte yurtiçi ve yurtdışı dalış kulüpleri ile temasa geçilerek Çanakkale’yi 

organizasyonlarına dâhil etmeleri sağlanabilir. Dalış ile ilgili yayın yapan basın yayın 

kuruluşlarında ve sosyal medya ortamlarında Çanakkale’deki dalış imkânları tanıtılabilir. 

Gelibolu Yarımadasına İlişkin Değerlendirme: 

Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde savaş alanlarının iyileştirilmesi için takdir edilecek 
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çalışmalar gözlenmektedir. Savaş alanlarında daha fazla zaman geçirilmesi için Gelibolu 

Tarihi Alanında farklı yürüyüş parkurlarının oluşturulması ve deniz çıkarmalarının daha 

anlaşılır olmasına imkân sağlayacak Boğazı ve Saros bölgesini kapsayacak tekne turlarının 

yapılması önemlidir. Özelikle Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki üniversitelerin tarih 

bölümlerine yönelik birkaç günlük gezi programları sunulabilir. Ayrıca, tarihe meraklı 

STK’lar üzerinden bölgeye birkaç günlük şehitlik turu düzenlenmesi sağlanabilir. Ayrıca, 

Çanakkale’den transit geçenlere yönelik Gelibolu Tarihi Alanına ilişkin farkındalık 

yaratılabilir. Yasal statüsü gereği Tarihi Alan Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde 

pazarlama planlarının yapılması çok önemlidir. 

Adalara İlişkin Değerlendirme:  

Adalar için talep durumu dikkate alındığında iç turizm ağırlıklı talebin olduğu 

gözlenmektedir. Bozcaada’nın Geyikliden kolay ulaşım imkânına sahip olması ve daha 

organize görünmesi nedeniyle iç pazarda çok tercih edildiği gözlenmekte. Özellikle hafta 

sonları ve resmi tatil günlerinde de günübirlik ziyaretçilerin yoğunluğu dikkat çekmektedir. 

Bozcaada için sezonda talep sıkıntısından ziyade sezonun uzatılması daha öncelikli pazarlama 

konusu olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, Adada yapılan aktivite sayısının Haziran-

Temmuz ve Ağustos dışı tarihlerde artırılması adaya olan talebi ve adanın turizm gelirini 

arıtıcı etki yaratacaktır. Son dönemlerde yoga ve benzeri sakin ortamları tercih eden 

etkinliklerin adada düzenlenmesi için öncelikle Türkiye içerisinde sonra da yurtdışında yoga 

faaliyetlerini organize eden dernek ve kuruluşlarla temasa geçilmesi önemlidir. Özellikle 

adanın sakin yapısına uygun ziyaretçi kitlelerinin adaya gelmesi için özel briç, satranç ve balık 

tutma etkinliklerinin organize edilmesi ve tanıtılması önemlidir. 

Gökçeada’nın Bozcaada’ya göre nispeten ulaşımın yavaş olması ve adanın dağınık 

görüntü vermesi dikkati çekmektedir. Gökçeada’nın iç pazarda tanıtımının artırılması ve 

özellikle Bozcaada’ya gelen turistlerin Gökçeada hakkında bilgilendirilmesi çok önemlidir. 

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iç piyasada turist gönderen illerde sezon öncesi yoğun tanıtım 

ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir. Gökçeada’nın sörf potansiyeli de 

değerlendirilerek yurtiçindeki ve yurt dışındaki sörf okulları ve kulüpleri ile temasa geçilerek 

paket programlar oluşturulmalı ve sörfle ilgilenenlere pazarlanmalıdır. Özellikle Bulgaristan 

ve Romanya pazarının Gökçeada’ya ilgisi dikkate alındığına önceliğin bu ülkelere verilmesi 

ile pazarlama faaliyetlerine başlanması tercih edilebilir. 
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Gökçeada’nın yavaş şehir etiketine sahip olduğu dikkate alındığında Cittaslow sistemi 

içerisinde tanıtıma ağırlık verilebilir. Yavaş şehir özelliğine ilişkin değerler ve yerel yemekler 

uygun sunum formatlarında Cittaslow şehirlerindeki faaliyetlere katılım sağlanarak 

tanıtılabilir ve bu şehirlerle ortak etkinlikler düzenlenebilir. 

Özellikle Bozcaada başta olmak üzere Adaların, Ege Adaları yolcu gemisi tur 

programlarına dâhil edilmesi için gerekli çalışmalar yapılabilir. Bu kapsamda Yunan yolcu 

gemisi şirketleri başta olmak üzere Yunan Adaları programı olan gemi şirketleri ile 

görüşmeler yapılabilir. Gökçeada’nın havayolu ulaşımının sağlanması önem arz etmektedir. 

Yaz sezonunda Gökçeada-Bozcaada arası sabah ve akşam olmak üzere en az iki gemi seferi 

konulması Adaların birlikte pazarlanmasına da katkı sağlayacaktır. 

Assosa İlişkin Değerlendirme: 

Assos için öncelikli sorunun sezonun kısa olduğu dikkate alındığında deniz turizmi 

dışındaki turizm türlerine odaklanmak rasyonel görünmektedir. Bu kapsamda, Assos 

bölgesinin kongre ve toplantı potansiyeli değerlendirilerek, şirketler ve toplantı organize eden 

acentalara yönelik pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi uygun olabilir. Özellikle İstanbul 

başta olmak üzere üç büyük şehirdeki şirketlere belirli paket ve program oluşturularak 

sunulması yeni taleplerin ve sezon dışı tarihlerde doluluk oranlarının artırılması sağlanabilir.  

Assos sahillerinde yürüyüş rotalarının ve güzergâhlarının oluşturulması sonrası aktivite turları 

düzenleyen seyahat acentalarına ve STK’lara yönelik pazarlama faaliyetlerine ağırlık 

verilebilir. Özellikle yürüyüş, tırmanma ve doğa sporlarına yönelik yayın yapan basın yayın 

organlarında ve sosyal medya sitelerinde bu güzergâhların tanıtılması ve bilinirliği yüksek 

kişiler aracılığıyla tanıtımına ağırlık verilebilir.  

Kaz Dağlarına İlişkin Değerlendirme:  

Kaz Dağları sahip olduğu doğal ortamı ile doğasever insanların dikkatini kolayca 

çekebilecek bir destinasyondur.  Kaz Dağlarında safari turları, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü 

ve yaban hayatı gözlemleme gibi faaliyetlerin geliştirilmesi için altyapı ve üstyapı imkânları 

desteklenerek öncelikli turizm ürünlerinden birisine dönüştürülebilir. Yurtiçi ve yurtdışında 

safari turu, yamaç paraşütü ve yoga gibi faaliyetleri organize eden kulüp ve derneklerle temasa 

geçilerek bölgede safari tur paketlerine katılımları özendirilebilir.  
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Kaz dağlarındaki mevcut avlakların durumu dikkate alınarak yüksek gelir grubundaki 

insanların genellikle ilgi duyduğu ve katıldığı av turizmi bölgede ön plana çıkarılarak, avcı 

kulüpleri ve av derneklerine tanıtımlar yapılabilir. Av turizmi turları düzenleyen belirli 

acentalarla işbirliği yapılabilir. Yurtdışında av turizmi turları düzenleyen seyahat acentaları da 

tespit edilerek bölgede av turları düzenlenmesi için pazarlama faaliyetlerinin yapılması yararlı 

olacaktır. 

Kuzey Biga Yarımadası İlişkin Değerlendirme: 

Biga ve Çan ilçeleri sınırlarında kalan avlakların av turizminde daha etkin kullanılması 

için çalışılabilir. Bu kapsamda av turizmine katılan turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı 

ve üst yapı hizmetleri yeterli sevilere çıkarılarak yurtiçi ve yurtdışındaki avcı kulüpleri ve 

derneklerine yönelik tanıtımları yapılabilir. Profesyonel olarak av turizmi turları yapan yerli 

acentalar başta olmak üzere seyahat acentalarına yönelik uygun tur programları oluşturularak 

acentaların pazarlamasına destek verilebilir.   Kırkgeçit başta olmak üzere termal tesisler ön 

plana çıkarılarak ve tedaviye yönelik hizmet kalitesi artırılarak sağlık güvence sistemleri ile 

anlaşmalar yapılabilir.  
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Çanakkale Savaş Alanları İle İlgili Beş Günlük Tur Programı Önerisi 

Gün 1: Anadolu Yakası 

 Sabah turist rehberi ile buluşarak boğaz savaşının Anadolu yakasında bulunan tabya 

ve alanlarını ziyaret. 

 Çimenlik kalesi ve Nusrat mayın gemisi 

 Anadolu Hamidiye Tabyası 

 Dardanos Tabya 

 Öğlen Yemek Molası 

 Turgutreis Tabya yürüyüşü ( Anayoldan ortalama 1,5 km) 

 Orhaniye ve Kumkale Tabyaları ziyareti (Kumkale köyünden Orhaniye tabyasına 

yürüyüş (5,2 km) 

 Otele dönüş 

 Gün 2: Güney Grubu 

 Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası ve Rumeli Mecidiye Tabyası (Seyit Onbaşı’nın 

görev yeri) ziyareti. 

 Şahindere Hastane (sargı yeri ) Şehitliği ziyareti. 

 Alçı Tepe Köyü ziyareti.  

 Çanakkale Şehitler Abidesi ziyareti. 

 Ertuğrul Tabyası ve Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği ziyareti. 

 Öğle yemeği molası (genelde Alçı tepe köyünde).  

 Tekke Koyuna yürüyüş (2,2 km). 

 İkiz Koy yürüyüş (1,2 km). 

 Pınariçi koyu, Zığındere şehitliği yürüyüşü (5,3 km).  

Gün 3: Kuzey Grubu 

 Kahvaltı sonrası Kabatepe limanına hareket ve Anzak çıkarma koylarını denizden 

incelemek için bot turu. 

 Öğlen yemeği molası. 

 Kabatepe koyu ve Hell Spit ( Anzak Koyu- Beach mezarlığı ziyareti).  

 Şarapnel vadisi mezarlığı ziyareti ve Plugges Plateau (Haintepe) yürüyüşü ( 1,5 km). 

 Arı burnu mezarlığı ve Anzak tören alanı ziyareti. 

Gün 4: Kuzey Grubu Anzak 

 Kahvaltı sonrası Çaylakdereden Lone pine Mezarlığı yürüyüşü (1,2 km) 

 Kırmızı Sırt 125. Alay siperleri ziyareti. 

 4th. Parade Ground mezarlığından Şarapnel vadisi mezarlığına, yürüyüş (1,4 km). 

 Öğlen yemeği molası. 

 Balıkçı Damları ve NewZealand no 2 Outpost  mezarlığı ziyareti.  
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 NewZealand no 2 Outpost  mezarlığından Conk Bayırı yürüyüşü(2 km) 

 Conk bayırı ziyareti ve Nek mezarlığına yürüyüş (1,2 km) 

Gün 5: Anafartalar Bölgesi 

 Kahvaltı sonrası Bigalı köyü Atatürk evi, 57. Alay geçici karargahı ziyareti 

 Bigalı köyünden Conk bayırı 57. Alay yürüyüşü( 6,1 km). 

 Öğlen yemeği molası 

 Anafartalar Yusufçuk tepeler ziyareti . 

 Büyükkemikli anıtı ziyareti. 

 Kireçtepe Jandarma şehitliği ve Anıtı Ziyareti. 

 

 

 

 

 

 

 


