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ÖZ

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra tüm dünyada turizm sektörü hızla gelişmiş ve

birçok kritere bağlı olarak turizm faaliyetleri çeşitlenmiştir. Sahip olduğumuz doğal ve

kültürel çekicilikler sayesinde ülkemizde de turizm önemli bir sektör haline gelmiştir.

Tez konumuzu oluşturan Gelibolu Yarımadası antik dönemlerden beri

insanoğlunun daima ilgisini çekmiş ve ülkelerin kaderini etkileyen olaylara sahne

olmuştur. Türkiye’de turizm denildiğinde akla ilk olarak deniz turizmi gelmektedir.

Ancak yarımada deniz turizmi yanında sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel çekicilikler

sayesinde, tüm dünya tarafından tanınan bir cazibe merkezi ,yerli ve yabancı turistlerin

ilgi odağı olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Bölgede yapılan gezi ve incelemeler sonucunda söyleyebiliriz ki, yarımada da

turizme yönelik yatırımlar yapılırken bölgenin doğal yapısının bozulmamasına, tarihsel

dokusunun zarar görmemesine çalışılmalıdır. Ancak bu şekilde yarımada da turizmin

olumlu etkilerinden faydalanmak mümkün olacaktır.
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ABSTRACT
Tourism business has developed rapidly throughout the world with the second

half of the 20th century and tourism activities were diversified based on many factors.

Thanks to the natural and cultural attractions we have, tourism has become an important

sector in our country as well.

Gallipoli Peninsula, which constitutes the subject of our dissertation, has always

attracted human kind since ancient times and has witnessed many events that affect the

fate of the nations. The word "tourism" brings to mind "marine tourism" before all else

in  Turkey.  However,  the  peninsula  is  a  center  of  attraction  that  is  known to  the  world

thanks to its rich historical and cultural beauties in addition to marine tourism and it is

rapidly  growing  to  become  the  cynosure  of  domestic  and  foreign  tourists  to  visit  the

area.

Further to site visits and studies carried out in the area, we can say that protection

of the natural richness and historical texture of the area must be ensured while carrying

out tourism investments. This is the only way of benefiting from the positive impact of

tourism within the peninsula.



iv

ÖNSÖZ

Araştırma konumuz Türkiye’nin kuzey batısında yer alan Gelibolu

Yarımadasında turizmin gelişimini kapsamaktadır. Bu sahayı tez konusu olarak

seçmemin nedenleri arasında, öncelikle 1970’li yıllardan itibaren kıyı ve kıyı gerisi

hinterland sahasında konut sayısında yaşanan hızlı artış ve bu hızlı artışın yarımadanın

turizm potansiyeline yansıması yer almaktadır. Bu artışın olumsuz sonuçları bir yandan

kıyı bölgesindeki fiziksel ortam açısından sakıncalar doğurduğu gibi diğer yandan kıyı

kanununa da aykırı uygulamaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu nedenle çalışmada

yarımadanın sahip olduğu doğal potansiyelin değerlendirilmesi ve turizmdeki

gelişmelerden doğrudan ve dolaylı olarak ne ölçüde etkilendiği ortaya konulmaya

çalışılmıştır.

Çalışmanın kapsamını ve esas amacını Gelibolu Yarımadasında klimatik

kaynaklar, bitki örtüsü, yarımadanın sahip olduğu su kaynakları ve tarihsel kültürel

potansiyelinin belirlenmesi, ulaşım ve konaklama açısından mevcut durumun ortaya

konarak yarımada da ki  turizm potansiyelinin ortaya konması oluşturmaktadır. Bu

amaçla sahanın mümkün olduğunca  tamamını dolaşmak suretiyle gözlemler yapılmış,

özellikle turizm açısından yoğunluğun arttığı kesimlerde detaylı olarak çalışılmış, bu

kesimlerin fotoğrafları çekilmiş, sahip oldukları doğal potansiyel ve mevcut durum

arasındaki ilişkiler, sakıncalar değerlendirilmiştir. Bu arada kıyı turizmindeki gelişmeler

ile tarihsel ve sosyo - kültürel mirasın turizm ile çelişen yönleri göz önünde

bulundurulmuştur. Sonuç olarak turizm potansiyeli ile turizmin gelecekteki durumu

üzerinde görüşler ortaya konmuş ve çalışmada elde edilen sonuçlar bir turizm

haritasında şekillendirilmiştir.
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GİRİŞ 

Tez konumuzu oluşturan Gelibolu Yarımadası, ülkemizin kuzey batısında yer 

almaktadır. Gelibolu Yarımadası tarih boyunca birbirinden farklı Balkanlar, Ege ve 

Anadolu gibi üç coğrafi bölgenin kesişme noktasında yer almıştır. Yarımada, bölge 

kriterleri dışında bu üç ayrı kültür ve medeniyet bölgesinin sınır noktasında 

bulunmaktadır. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran önemli su yollarından 

birini teşkil eden Çanakkale Boğazı’nın Avrupa Yakası boyunca uzanan Gelibolu 

Yarımadası bu konumuyla kazandığı jeopolitik önem nedeniyle, yüzyıllardan beri 

dünyanın sayılı noktalarından birini teşkil etmektedir. Bununla birlikte Yarımada, bu 

üç bölgenin yakınlaşma dönemlerinde deniz ticaret ve yollarının kontrol noktası 

özelliğini taşımıştır. Ayrıca dünya savaş tarihinin eşsiz kara ve deniz savaşlarına 

sahne olan ve bu savaşın izlerini en güzel şekilde taşıyan Yarımada tarihi ve kültürel 

değerleri ile dünyanın sayılı milli parklarından biri olarak bilinmektedir. 

Gelibolu Yarımadası’nın nüfusu jeopolitik konumdan kaynaklanan nedenlerle 

ve gelişen tarihi olaylara bağlı olarak zaman içinde sık sık değişmiştir. Cumhuriyet 

Dönemi ilk nüfus sayımında Yarımada içinde yer alan Eceabat’ da 837 kişi yaşarken 

bu rakam Gelibolu’da 5445’dir.  

Gelibolu Yarımadası Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı yoluyla Ege 

Denizi’ni Karadeniz’e bağlayan 70 km uzunluğunda dar bir su yolu olan Çanakkale 

Boğazı’na paralel uzanır. Yarımada bir taraftan Çanakkale Boğazı, diğer taraftan da 

Ege Denizi’nin kuzey uzantılarından olan Saros Körfezi’yle çevrilidir. 

Araştırma alanında  kıyılar Saros körfezini meydana getiren fayların etkisiyle 

tektonik kökenlidir ve genel bir görünüm olarak yüksek kıyı özelliği gösterir. Ayrıca 

kıyı kesiminde özellikle Pleistosende meydana gelen deniz oynamalarına bağlı olarak 

denizel taraçalar görülür. 
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Saha jeomorfolojik görünüm bakımından Saros Körfezi’ne dökülen kısa 

boylu akarsuların parçaladığı bir plato sahası olarak düşünülebilir. Bu akarsuların 

ağız kısımları Flandrien trangresyonuna maruz kalarak birer koy haline dönüşmüş ve 

bu devreyi izleyen dönemde de kıyı oklarının gelişmesi sonucu deniz ile temasları 

kesilmeye başlamıştır. Bunun sonucunda önce tuzlu bataklıklar, daha sonra da 

alüvyal dolgu sahaları oluşmuştur. Bazı kesimler henüz yukarıda belirtilen dolma 

aşamasını tamamlayamadığından tuzlu bataklıklar veya denizden kıyı okları ile 

ayrılmış lagünler halindedir. Nitekim Gelibolu Yarımadası’nda Büyük Kemikli –

Küçük Kemikli burunları arasında yer alan “Tuzla” adını taşıyan göller ile yine 

Gelibolu Yarımadası’nda,  Kabatepe - Bakla Burnu arasındaki kesimlerde görülen 

tuzlu bataklıklar bu biçimdeki sahalara örnek oluşturur. Buna karşılık sahanın fazla 

yarılmadığı az eğilimli bir yüzey halinde kıyıya kadar geldiği kısımlar ise dik 

falezleri oluştururken, bunları kesintiye uğratan küçük akarsuların vadileri dar veya 

geniş koylar biçimindedir.(Ardel,1959:142-143) 

 Gelibolu Yarımadası’nın kuzeybatı kıyılarında alçak plajlı kıyıların yanında 

denizel taraçalar dikkati çeker. Bu görüntü Bakla Burnu ile kesintiye uğrar. Bu 

kesimde de falezli yüksek kıyı görünümü devam eder. Ancak Güneyli, Koyun, Davut 

İskelesi, Kaynarca, İncir, Ece ve Büyük Liman gibi adlar alan koylar, Kabatepe 

(42m.) Bakla Burnu arasındaki tuzlu bataklık sahalar ve falez profillerini kesen kıyı 

kesimleri kumlu plajlara açılan “V” şekilli küçük akarsu vadileri ile bunların 

oluşturduğu küçük alüvyal dolgu sahaları yer yer bu görüntüyü bozarlar. 

Yarımadanın Kretase flişlerinden oluşan Büyük Kemikli Burnu’ndan sonraki kıyı 

kesimi geniş ve açık bir koy ve buna açılan birkaç geniş vadi ile alçak bir relief 

özelliği gösterir. Bu kesim kısa boylu birkaç akarsu vadisi ve bunlara açılan tali 

vadiler (Küçük Anafarta Azmak, Kumdere v.b) ile arızalanmıştır. Bu akarsulardan 

Küçük Anafarta ve Azmak’ın oluşturduğu alüvyal dolgu sahasının geri kısımları 

taban seviyesi ovasını oluştururken kıyı kesimde Tuz Gölü adında bir lagün bulunur. 

Büyük ve Küçük Kemikli Burunları arasında yer alan Tuz Gölü ve bu gölün denizle 

temasını sağlayan Anafarta Limanı adındaki koy yarımadanın en belirgin kıyı 

şeklidir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

I. GELİBOLU YARIMADASININ GENEL COĞRAFİ   

ÖZELLİKLERİ 

1. Yüzey Şekillerinin Yerleşme Üzerindeki Etkisi 

Araştırmamıza konu olan Gelibolu Yarımadası’nda, boğazın batı kıyısında, 

kuzeyde Çankaya Burnu güneyinde küçük bir liman gerisinde yükselen tepede, 

Gelibolu şehri kurulmuştur. Gelibolu kuzeyinde içeriye doğru yarım daire şekilli 

Hamzabey koyda, güneyde NE-SW yönünde uzanan kıyıda, dere ağızlarında  

(Cumalı Dere, Ilgar dere, Kayaaltı Dere) yer alan küçük delta ovalarında turizm 

amaçlı tesisler yapılmaktadır. Nara Burnu karşısında yer alan Kilya Koyu (Poyraz 

Koyu) gerisinde, Saros Körfezi’ne kadar uzanan, kuzeyinde tepelerle sınırlanmış 

(Kanlısırt, Conkbayırı, Kocaçimen T.) geniş bir alüvyal ova  (Kilya Ovası ve Geren 

ovası), yer almaktadır. Kilya Ovası güneyde Eceabat’ın kurulduğu, Eceabat 

Ovası’yla (Maydos Ovası) birleşir. Buradan itibaren kıyı Kilitbahir’e kadar N-S 

doğrultusundadır. Kilitbahir Köyü Çanakkale Şehri karşısında boğazın en dar yerinde 

kurulmuştur ve kıyı gerisindeki tepelik alana doğru gelişme göstermektedir. 

Kilitbahir’den itibaren tekrar NE-SW yönünde, vadi ağızlarında küçük koyların yer 

aldığı yüksek bir kıyı yer almaktadır. İlk koy Havuzlar Koyudur. Daha güneyde 

Soğanlı Dere vadisi karayolunun içeriye   girmesini sağlar. Gelibolu Yarımadasının 

güney kısmının en yüksek tepesi, Alçı Tepe 217 m’dir. Yarımadanın  güney ucunda  

üzerinde Çanakkale Şehitler Anıtı’nın bulunduğu Hisar Burnu ve Seddülbahir Köyü 

arasında Morto Koyu ( Anıt Liman) yer alır. Bir tepede kurulan Seddülbahir Köyü, 

kıyıda gelişecek yer bulamadığından güneyde Ertuğrul koyuna doğru gelişmektedir. 

Ertuğrul Koyu, yazlık evler ve turistik tesislerle turizm amaçlı gelişme 

göstermektedir. Yine Suvla Koyu (Anafartalar Limanı)’nda denize doğru doğal bir 

kanalla bağlanan bir Lagün (Tuz Gölü)’nün varlığından bahsetmiştik. (Foto 1) 

SW’ya doğru devam eden kıyıda, Palamut Koyu ( Kabatepe) ve Kum Limanının yer 

aldığı dar ve uzun plajlar, turizm amaçlı kampinglerle kullanılmaktadır. 
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Günümüzdeki yerleşmeler çoğunlukla kıyıdan içeride yer almakta ve kıyıda 

az sayıda yerleşme bulunmaktadır. (Gelibolu, Eceabat, Seddülbahir, Kilitbahir). 

Kıyıda kurulan yerleşmeler yüzey şekillerinin uygunluğuna göre kıyı boyunca veya 

içeriye doğru gelişme göstermektedirler. Boğaz kıyılarında iki yerleşmenin                

( Çanakkale ve Kilitbahir ) kuruluşu, geçişi kontrol etmek için uygun olan en dar 

yerin seçilmesiyle ilgilidir. Bunlardan Çanakkale, bir burunda kurulan kale 

çevresinde geniş bir ovanın varlığıyla yayılma olanağı bulurken karşı kıyıda kurulan 

Kilitbahir ise yüzey şekilleriyle sınırlandığı için içeriye doğru gelişme olanağı 

yoktur. Yerleşmenin gelişimini etkileyen bir başka sebep de deniz turizmine uygun 

koyların turizm amaçlı yerleşmeye açılmasıdır. (Hamzakoy gibi)  

Yüzey şekillerinin ulaşım üzerindeki etkisinden bahsetmek gerekirse, batıda 

Gelibolu Yarımadası’nın Saros Körfezi’yle bağlantısını sağlayan karayolu Kilya 

Ovası’nı izler, daha güneyde ise Soğanlı Dere vadisi, kıyının ulaşıma uygun olmadığı 

bu kıyıda karayolunun  içeriye doğru sokulup, Alçı Tepe’yi kuzeyden dolaşarak 

Seddülbahir’e ulaşmasını sağlar. 

Yüzey şekillerinin bir diğer etkisinin de Çanakkale Savaşları sırasında 

özellikle tarih üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk 

komutasındaki Türk kuvvetleri, yarımadaya hakim Kanlısırt, Conkbayırı ve 

Kocaçimen tepeleri hattını, düşman siperlerini kontrol etmek için kullanarak, İtilaf 

kuvvetlerini yenilgiye uğratmıştır. 

2. Tarihi Özellikler 

Yarımada tarih boyunca coğrafi konumu nedeniyle kültürel oluşum ve 

etkileşimlerde bir köprü görevi görmüştür. Bu sebeple çeşitli kültürlerin gelip geçtiği 

önemli olayların yaşandığı bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 

Yarımada’nın Troia’yı içine alan Troas Bölgesi kadar zengin bir arkeolojik mirasa 

sahip olduğunu söyleyemeyiz. 

 



 7

Yapılan  araştırmalar sonucunda Gelibolu Yarımadası’nda Karaağaçtepe 

mevkii (Seddülbahir Köyü kuzey-kuzeydoğusu), Çeşmeler mevkii (Alçıtepe Köyü 

güneydoğusu), Küçük Kemikli Burnu ve çevresi, Boncukkıran, Ören mevkii (Küçük 

Anafarta Köyü çevresi), Musaltepe, Çakıllık mevkii, Ece Limanı, Örenler mevkii 

(Beşyol köyü kuzey-kuzeybatısı), Güneyli Limanı ve Bakla Burnu (Güneyli Köyü 

batısı) Koruköy ve Kavak Köyün kuzeyinde kalan bazı kısımlarda yapılan yüzey 

araştırmaları sonucunda (Özdoğan,1986:.54-58) Truva I yerleşmesine özdeş  

materyaller bulunmuştur. Bu verilerden anlaşılacağı gibi sahanın Neolitik Dönem ve 

öncesine inen bir yerleşme tarihi vardır. Dar ve uzunlamasına biçimine ve çevresel 

koşulların ortaya koyduğu çeşitli kısıtlara karşın (su kaynaklarının yetersiz ve tarım 

alanlarının dar oluşu) Yarımada Erken Bronz Çağı’ndan ( M.Ö. 3200-2000) bu yana 

önemli bir yerleşim bölgesi olmuştur. Bu sebeple önemli  arkeolojik ören yerleri 

içermektedir. 

Geç Kalkolitik dönem boyunca, Yarımada tıpkı Marmara Bölgesi’nin büyük 

bölümü gibi ana uygarlık merkezlerinin kıyısında yer almış; Balkan ve Anadolu 

kültür çemberlerinin sınırını oluşturmuştur. Özellikle Milli Park içinde Erken Bronz 

Çağı olarak tarihlenebilecek üç büyük höyük yerleşmesi vardır: Karaağaç Tepe, 

Baştepe ve Kilise Tepe. Her üçünde de Anadolu özellikleri  baskındır. Karaağaçtepe 

boyutları açısından daha küçüktür. Ancak 1921-1923 kazıları Troia’dan elde edilen 

kanıtları tamamlayıcı niteliktedir. Bununla birlikte Kuzeybatı Anadolu’da bu denli az 

yerleşim olmasına rağmen buradaki Bronz Çağı höyüklerinin üçünde de Troia 3-4 

yerleşim olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla park alanı içinde bu üç höyük M.Ö. 3 

binyıldan, 2 binyıla geçişte devletleşme süreci ve kentleşme aşamalarının anlaşılması 

bakımından ayrı bir öneme sahiptir. (Bademli ve diğerleri, 2000: 4) 

Yarımada da Orta ve Genç Bronz Çağı’na (M.Ö. 2000 – 1100) ilişkin 

bulgular elde edilememiştir. Bu dönem içersinde Yarımada, Trakya Kavimleri’nin 

artan baskısına karşın tampon bölge görevi üstlenmiştir. Ancak, bu dönemde 

Karadeniz’e ulaşan deniz yolu pek işlek değildi. Erken Demir Çağı’nda (M.Ö. 1100 -

700) ise Balkanlar’dan Kuzeybatı Anadolu’ya geçen kavimlerin bölge üzerinden 

geçtikleri anlaşılmaktadır. 
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M.Ö. 8. yüzyılda Yunanlıların Ege’nin kuzey kıyıları ve Yarımadayı 

kolonileştirme çabaları vardır. Yarımadaya kurulan koloniler stratejik amaçlar 

gütmekteydi. Bunun başlıca nedeni,  Karadeniz Ticaret Yolu’nu denetim altına 

almaktı. 

 Gelibolu Yarımadası (Trakia Khersonnesos’u) Milli Parkı içinde 

PROSTESILEION (Karaağaçtepe), ELAUS (Eski Hisarlık), ARRHIANEI 

(Havuzlar) , CYNOSSEMA (Kilitbahir), SESTOS (Akbaş), ARAPLUS (Kabatepe), 

EION (Ece limanı), MADYTOS (Eceabat), COELA (Kilye), LIMNAE (Küçük 

Kemikli) ve ALOPECONNESSOS (Büyük Kemikli) antik şehirleri bulunmaktadır. 

Bu şehirlerden Sestos M.Ö 650  yıllarında Aeroller tarafından Yunan kolonisi 

olarak kurulmuştur. Şehirde Bizans zamanında kalan sarnıçlar bugün bile 

kullanılabilecek durumdadır. Şehrin iç kalesi ayaktadır, surlar yer yer tahrip 

olmuştur. Sestos ile Elaus arasında önemli bir yerleşme merkezi olan Madytos da 

önemli bir limandı. Şehir sonraları gerileyen Sestos Şehri’nin yerini almış ve 

Hristiyanlık devrinde piskoposluk merkezi olmuştur. 

M.Ö 6. yüzyıl ortalarında, Lidya Kralı Kroisos’ün Perslere yenilmesiyle Batı 

Anadolu ve Yarımada  Persler’in hakimiyetine girmiştir. Pers Kralı Kserkses, M.Ö 

480’de Abydos ve Sestos’u birleştiren bir köprü ile ordularını yarımadaya geçirip 

Yunanistan’a taarruz eder. Bölgede Pers egemenliğine son veren Makedonyalı 

Büyük İskender ordularını M.Ö 334’de Avrupa’dan Asya’ya  Çanakkale Boğazı 

üzerinden geçirmiştir. (Mansel,1947:260) 

 Büyük İskender’in ölümüyle, Yarımada sık sık el değiştirmiştir. Bölge M.Ö 

191 yıllarında Romalılar’ ın hakimiyetine girmiş, Roma’nın ikiye ayrılmasıyla da 

Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyetinde kalmıştır. Bizanslılar zamanında deniz 

ticareti yapan devletler için stratejik önemi olan Gelibolu, Venediklilerin ve 

Katalonyalıların eline geçmiştir. (Doğaner.,1964:138) 
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 13. yüzyıl sonu ve 14. yüzyıl başlarından itibaren Çanakkale ve çevresi 

Karesi Beyliği’nin yönetiminde bulunmaktaydı. Ancak adı geçen bölge 1345’de 

Osmanlı Hükümdarı Orhan Bey tarafından alınarak, oğlu Süleyman Paşa’ya 

bırakıldı. Süleyman Paşa idaresindeki Osmanlı ordusunun Gelibolu’da Çimpe 

Kalesi’ni 1353’de fethetmesiyle Trakya’da ilk Türk toprağı elde edilmiş oldu. 

F.S.Mehmet’in 1453’de İstanbul’u fethinden sonra, Çanakkale Boğazı’nın 

İstanbul’un savunmasındaki önemine binaen Çanakkale Boğazı’nın savunmasını 

güçlendirerek burayı müstahkem bir su yolu haline getirildiğini görmekteyiz. 

1462’de Boğaz’ın en dar yerinde Kilitbahir ve Çimenlik Kaleleri’ni yaptırmıştır. 

Boğazın en dar yerinde üç kısımdan meydana gelen ve plan olarak üçgene benzeyen 

Kilid-ül Bahir (Denizin Kilidi) Kalesi inşaatında Sestos Antik Şehri’nin taşlarından 

yararlanılmıştır.( Foto 2)   
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Bununla birlikte ilk Osmanlı tersanesi Gelibolu’da kurulmuş ve 1515 yılında 

İstanbul’da İmparatorluğun en büyük tersanesi inşa edilinceye kadar burası 

İmparatorluğun temel deniz üssü ve limanı olmuştur. Sultan Fatih’in kale inşaatları 

devam ederken, Troia’yı bulma girişimleri olmuştur. Ancak İskender’in adına 

kurulan (M.Ö. 310) Ezine ilçesi Dalyan Köyü’ndeki Alexxandria Troas’ı bulmuştur. 

M.Ö 9. yüzyılın büyük ozanı Homeros’un İlyada ve Odyseia isimli epik destanında 

bahsedilen İlion şehrinin bir efsane değil gerçek olduğuna inanan Heinrich 

Schliemann 1870’de şehrin yerini doğru tahmin ederek, kazılarla bulmuştur. 

(Doğaner,1994:139) 

Diğer taraftan, 1657 yılında Çanakkale Boğazı’nda Venedik donanması ile 

yapılan deniz savaşlarında sahil tabyalarının Boğaz’ı korumaya yeterli olmadığı 

anlaşıldığında Padişah IV. Mehmet Sedd-ül Bahir (Denizin Seddi) Kalesi’ni 

yaptırmıştır. 

Yerleşme tarihi M.Ö üç binlere kadar inen Yarımada üzerindeki birçok ilkçağ 

kenti, zamanla önemlerini kaybederek, ortadan kalkmıştır. Yarımada da Eskiçağ’ın 

en önemli şehirlerinden olan  Madytos (Eceabat) ve Gallipolis (Gelibolu) şehirlerinin 

eski kalıntıları görülmemesine rağmen, bugün varlıklarını devam ettirmektedirler. 

Yine bu çağda Yarımada da kurulmuş olan Elaus, Sestos kentleri deniz ticaretindeki 

stratejik önemlerini kaybetmelerine bağlı olarak önemlerini kaybetmişlerdir. 

Gelibolu 16. yüzyıl boyunca Çanakkale Boğazı’ndaki en önemli kontrol 

noktası olma özelliğini sürdürdü. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yarımada 

merkezi Gelibolu olan özel bir bahriye vilayeti haline getirildi. Kent Bursa-Trakya 

yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olarak gelişti. Bursa ipeği, Gelibolu 

üzerinden Edirne ve Raguasa yoluyla Floransa’ya ulaşmaktaydı. Kentin gümrük 

getirileri önemli gelir kaynaklarını oluşturmaktaydı. Bununla birlikte, Osmanlı 

Devleti’nin dağılma sürecine girdiği, 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Çanakkale 

Boğazı’nın bir çok kez zorlandığını görmekteyiz. Kaleler, kıyı tahkimatı işlevi 

gördüler ancak gelişmiş askeri tekniklerle başa çıkamayacak durumdaydı. Bunun 

üzerine 1790’lar da 3. Selim Çanakkale boğazı’nın tahkimatını iyileştirme 
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çalışmalarını başlattı. Sultan Abdülhamit’ de Boğaz’ın savunma sistemini modernize 

etmiştir. (Bademli ve diğerleri,2000:3) 

Birinci Dünya Savaşında da zorlanan Çanakkale Boğazı, Türk ordusu’nun 

üstün cesaret ve gayreti, Büyük Önder Mustafa Kemal’in askeri dehasıyla 

Çanakkale’nin geçilemeyeceğini, Çanakkale Savaşı zaferiyle tüm dünyaya 

ispatlamıştır. Ayrıca koşulları 1923 Lozan Antlaşmasında ortaya konulan CWGC 

bölgesi (Anzak Alanı) bir mezarlıklar alanıdır. Birleşik Devletler mezarlıkları, 

bakımlarının ve bütünlüğünün sağlanması amacıyla Büyük Britanya’ya tahsis 

edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 

Başkanlığınca;  “ Gelibolu Yarımadasının tümü ile Saros Körfezi ile Marmara Denizi 

arasında uzanan, kuzeyinde Kavak (şimdiki Kadıköy), güneyinde Ortaköy 

yerleşmeleri bulunan alanın, 1710 sayılı yasa gereğince, korunması gerekli doğal-

arkeolojik-tarihi-askeri-harp tarihi ve kentsel sit alanı olarak tesciline 14.11.1980 gün 

ve 12331 sayı ile karar verilmiştir.” Bu karar gereğince alan içinde kalan arkeolojik 

şehirler, Türk anıt ve mezarlıkları, yabancı anıt ve mezarlıkları, dini ve kültürel 

yapılar (hamam, çeşme, cami, türbe), tabya ve kaleler gibi askeri yapıların aynen 

korunması sağlanacaktır. 

Sonuç olarak Yarımadanın ilkçağ deniz ticaretindeki stratejik önemi 

dolayısıyla ticaret kolonileri ve kentlere sahne olduğunu görmekteyiz. Ancak 

İstanbul’un kurulması ve Doğu Roma’nın başkenti olması, Yarımada üzerindeki 

kentlerin önemini azaltmış ve hatta bazıları tarih sahnesinden silinmiştir. Ancak 

bugün de Boğaz’ın stratejik ve tarihi önemi devam etmekte ve Barış Parkıyla birlikte 

bölge yerleşimi ve turizmi üzerinde etkili olmaktadır. 

3. Günümüzde Yerleşmeler 

Gelibolu yarımadasında önemli yerleşmelerin büyük kısmı kıyıda yer alır. 

İlçe merkezleri Gelibolu, Eceabat buna örnektir. Köy şeklindeki yerleşmelerin bir 
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kısmı kuruluş yeri olarak kıyıyı seçmiş (Kilitbahir, Seddülbahir köyleri), bir kısmı da 

kıyıdan içerde kurulup yakın dönemde kıyıya ilerleyerek kıyıyla 

birleşmişlerdir.(Sütlüce, Burhanlı köyleri) Köylerin çoğunluğunun kuruluş yeri 

olarak yamaçları seçmesinin bazı nedenleri vardır. İlkçağda deniz ticaretine bağlı 

olarak yerleşmeler, genellikle kıyıyı seçerken kıyının alüvyonlarla dolması, 

ekonomisi tarıma dayanan yerleşmelerin, tarıma uygun alanların olduğu iç kısımları 

seçmelerine yol açmıştır. Bir diğer sebep de, tarih boyunca denizyoluyla gelen 

istilalardan zarar görüldüğü için güvenlik amacıyla iç kesimleri seçmiş olmalarıdır. 

Boğaz’ın batı kıyılarının başladığı kabul edilen yerde, iki geniş koy arasında 

liman olarak kullanılan küçük bir koyda, Gelibolu şehri  yer alır. Antik Gallipolis 

şehrinin yerinde, bir kale çevresinde gelişmeye başlayan şehir, Ortaçağda 

Venedikliler, Katalonlar ve Cenevizliler tarafından istilaya uğramış XIV. yüzyıl 

başında Türklerin hakimiyetine girmiştir. 1391’de Yıldırım Beyazıt tarafından 

yaptırılan büyük bir tersane, gelişmesini sağlamıştır. Günümüzde şehrin gelişimi 

batıda karayoluna, kuzeyde ise turistik tesislerle Hamzabey  (Hamzakoy) koyuna 

doğru olmaktadır. 

Gelibolu-Eceabat arasında köyler kıyıdan içerde karayolunun batısında 

kuruludur. (Cevizli, Bayırköy, Ilgardere,Yalova, Bigalı) Kıyıya en yakın olan 

Sütlüce (eski Galata) ve Burhanlı Köyü kıyıya doğru gelişmektedir. Ayrıca İnci 

Liman, Ilgar dere ağzı, Akbaş Liman ve Kilya Koyu turistik amaçlı tesisler ve yazlık 

evlerle yerleşmeye açılmaktadır. 

Kilya Koyu (Poyraz Koyu) güneyinde Eceabat, antik Madytos ve daha 

sonraki dönemlerde, Maydos adlı bir köyün yerinde kurulmuştur. İsmini boğaz 

kıyılarının fethi sırasında şehit düşen Türkmen Beyi Halil Ece’den almıştır. 

Günümüzde ulaşım bakımından önemi vardır. Boğaz’ın iki kıyısı arasında denizyolu 

bağlantısı sağlayan yerlerden birisidir. Karşı kıyıya geçmek için Gelibolu’ya göre 

Eceabat hattı tercih edilmektedir. Diğer taraftan Boğaz’ın en dar yerinde kurulmuş 

olan Kilitbahir Köyü’nün ilk zamanlar küçük balıkçı barınağı kullanılarak küçük 

feribotlarla, şu anda ise daha büyük motorlarla iki ayrı yerden karşı kıyıyla bağlantısı 
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sağlanmaktadır. Özellikle bayram tatilleri ve yaz tatillerinde motorlar sabah erken 

saatlerden gece geç saatlere kadar sefer yapmaktadırlar. Eceabat-Çanakkale seferini 

yapan gemilere göre daha sık kalktıkları ve mesafe daha yakın olduğu için motorlar 

tercih edilmektedirler. Kilitbahir Köyü turizmde oldukça ilgi çekmektedir. Daha 

önceleri halk plajı olarak hizmet veren Zargana Plajı deniz turizminde 

Çanakkale’den günlük geliş gidişlerle kullanılmaktaydı. Fakat günümüzde “Askeri 

Bölge” için ayrılmış, askeri plaj olarak hizmet vermektedir. Dolayısıyla sadece askeri 

kart sahipleri plajdan faydalanabilmektedirler. Buradan Boğaz’ın güney ucunda 

Seddülbahir Köyüne kadar kıyıda yerleşme yoktur. 

Seddülbahir Köyü ve kalesi, Boğaz’ın girişini kontrol eden önemli bir 

mevkide yer aldığından, Çanakkale Savaşları (1915) sırasında harap olmuştur. 

Günümüzde köy plaj olarak kullanılan Ertuğrul Koyu’nda turistik tesisler (pansiyon, 

mocamp, yazlık evler) gelişmektedir. Köyün yakın çevresinde şehitlikler ve Morto 

Koyu’nda Hisar Burnu’nda Çanakkale Şehitleri Anıtı buraya ilgiyi arttırmaktadır.     

( Foto 3) .Alçıtepe Köyü’nde yer alan Savaş Hatıraları Müzesi de yerli ve yabancı 

turistler tarafından ilgi çekmektedir. 
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Sonuç olarak Çanakkale Savaşları’nda nüfus ve ekonomileri zarar gören 

yerleşmelerin gelişimi daha sonraki dönemlerde askeri amaçlı olmuş, kıyıda “askeri 

bölge” olarak ayrılan yerler yerleşmenin yayılmasını önlemiştir. 10 yıl içinde 

özellikle son üç yılda hızlanan yapılaşma turizm amaçlıdır. 

4. Nüfus 

Gelibolu ve Eceabat’ta nüfus düzenli olarak artmıştır.1945-1955 yılları 

arasında görülen düzensizlik İkinci Dünya Savaşı yılları ile ilgilidir. Nitekim 

Eceabat’ta nüfus, 1945-1955 yılları arasında askeri birliklerin konuşlandırılmasına 

bağlı olarak değişimler göstermiştir. Ancak her iki yerleşim biriminde de 

1970’lerden sonra nüfus düzenli bir şekilde artarak 2000 yılında Eceabat’ta 4778 

kişiye, Gelibolu’da ise 23127 kişiye ulaşmıştır. 

Araştırma sahasında dikkati çeken en önemli hususlardan biri bölgenin yaz ve 

kış nüfusu arasındaki farktır. Özelikle Temmuz ve Ağustos aylarında nüfusun iki 

katına çıktığını, anma günlerinde ise (18 Mart – Çanakkale Zaferi, 25 Nisan – Anzak 

Günü, 10 Ağustos – Şehitleri Anma Günü) nüfusun çok yoğun bir artış gösterdiğini 

söyleyebiliriz. Eceabat ve Gelibolu ilçeleri Nüfus Müdürlükleri ile bu konuda yapılan 

görüşmelerde herhangi bir  resmi istatistiğin olmadığı bilgisi alınmıştır.  Gelibolu 

Yarımadası Milli Park Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiler çerçevesinde ise 2005 yılı, 

Ocak ve Temmuz ayları içinde bölgeyi 209.048 kişinin ziyaret ettiği bilinmektedir. 

Gelibolu Yarımadası içinde yer alan ilçe ve köylerde ise kıyının elverişli 

olduğu kesimlerde yapılan ikinci konutların etkisiyle yaz aylarında nüfusun kıyı 

kesimlerde yoğunlaştığını dolayısıyla araştırma sahasında yaz ve kış nüfusu arasında 

belirgin farkların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 
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Tablo 1: Kıyıda Yer Alan Şehirlerin Sayım Yıllarına Göre Nüfusu 

Yıl Gelibolu Eceabat 
1927 5.445 837 

1935 6.637 1.700 

1940 12.713 5.796 

1945 16.496 5.090 

1950 9.893 3.677 

1955 12.341 2.557 

1960 12.945 2.714 

1965 12.945 2.842 

1970 14.716 3.501 

1975 13.466 3.642 

1980 14.721 4.529 

1985 16.715 4.236 

1990 18.670 4.055 

1997 21.930 4.647 

2000 23.127 4.778 

Kaynak: D.İ.E. verileri. 

Eceabat ilçesi içinde ele aldığımız on köyün toplam nüfusları (Kilitbahir, 

Seddülbahir, Alçıtepe, Bigalı, B.Anafarta, K.Anafarta, Kocadere, Behramlı, Beşyol 

ve Yolağzı) 1997’de 4534 kişiye ulaşmıştır. 2000 yılında ise 4151 kişiye düşmüştür. 

Görüldüğü gibi park alanı içinde yüksek bir nüfus artışı yoktur. Tam aksine 2000 

yılında düşüş saptanmıştır. 

Yine Gelibolu ilçesi içinde yer alan köylerin (Bayırköy, Burhanlı, Cevizli, 

Değirmendüzü, Ocaklı, Sütlüce, Yeniköy) toplam nüfusu 1997’de 4053 iken 2000 

yılında 3726 kişiye düşmüştür. 
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Tablo 2: Eceabat ilçesindeki Köylerin 

1997-2000 Yıllarındaki Nüfusu 

Köyler 1997 2000 

Kilitbahir 1.214 1.148 

Alçıtepe 690 585 

Behramlı 433 417 

Bigalı 338 288 

B.Anafarta 410 444 

K.Anafarta 388 331 

Kocadere 92 82 

Beşyol 301 296 

Yolağzı 241 191 

Seddülbahir 427 369 

Kaynak: D.İ.E. verileri 

Bazı köylerde ekonomik sebeplerle nüfus azalırken, bazı köylerde nüfus artışı 

yeni bir gelir kaynağı oluşturan turizmle ilgilidir. Sözgelimi Güneyli Köyünün 

1997’de nüfusu 915 iken, 2000 yılında 1621’e, Koruköy’ ün nüfusu  ise 1997’de 486 

iken, 2000 yılında 954’e yükselmiştir. 

Gelibolu Yarımadası stratejik önemi, tarihsel olaylar ve milli park olması bu 

yöre içinde nüfusun gelişimini yavaşlatmıştır. Ayrıca Milli Park alanında da tüm 

fonksiyonel gelişimlerin kontrol altında olması, nüfusun gelişimini ve çekim merkezi 

olmasını engellemektedir.  
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5. Ekonomik Kullanım Alanları 

Bu kullanım biçiminde tarım alanları, hayvancılık faaliyetleri üzerinde etkili 

olan mera sahaları ve deniz ile doğrudan ilişki kurularak ekonomik aktiviteyi 

çeşitlendiren balıkçılık faaliyetleri belirginlik kazanır. 

Ekonomik kullanım alanları içinde gerek kapladığı alan gerekse sahada en 

yaygın faaliyet olması nedeniyle tarım alanları oldukça önemlidir. Toplam arazinin 

% 46.6’sını oluşturan ve 525 km² alan kaplayan tarım alanları başka bir deyişle ekili 

dikili alanlar içinde tarla tarımı baş sırayı alır. Tarla kültürleri veya ekili dikili alanlar 

buğday, ayçiçeği, şekerpancarı, pamuk, susam ve bostan ürünleri, dikili alanlar ise 

sebze bahçeleri (özellikle domates) çeltik tarımı, zeytinlikler ve bağlar ile çeşitlilik 

gösterir. 

Tarımda tahıllardan buğday üretimi başta gelmektedir. (en fazla üretim 

Gelibolu’da) boğaz’ın batı kıyılarında ekilmeye başlayan ayçiçeği, 1960’lı yıllarda 

yaygınlaşarak karşı kıyıya geçmiştir. Bitkisel yağ sanayinin bir bitkisi olarak, 

Gelibolu başta olmak üzere bütün kıyıda üretimi vardır. Ayçiçeği ekim alanlarının 

artmasıyla, tahıllardan yulaf, çavdar ve arpa ekim alanları gerilemiş fakat ayçiçeğiyle 

dönüşümlü olarak ekilen buğday ekim alanları genişlemiştir. Baklagillerden, iç bakla 

üretimine yönelik olan bakla üretiminin Türkiye çapında önemi vardır. Diğer taraftan 

yağından faydalanılan susamın üretimi sırasında fazla özen istemesi ekim alanını 

daraltmıştır. Gelibolu Yarımadası’nda Büyük-Küçük Kemikli Burunları arasında 

kalan Anafarta Ovası’ndaki Büyük ve Küçük Anafarta Köyleri ile yarımadanın orta 

kesiminde, Alçıtepe,Behramlı ve Seddülbahir Köyleri’nde dikkati çeken susam, 

yukarıda adı geçen köylerde dönüşümlü olarak ekilir. 

Sahayı bir bütün olarak ele aldığımızda ürünlerde sıralanan bu çeşitlilik 

sadece sulama olanakları olan bazı kesimlerde gözlenir. Nitekim sahanın genelinde 

kireçsiz kahverengi orman topraklarının geniş yer tutması ve bu toprakların kumlu 

oldukları için su tutma kapasitelerinin düşük olması sonucuna, sulama olanaklarının 
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da kısıtlı olması eklenirse orta derecede yağış alan ( 500-600mm) iklim özelliklerine 

en iyi uyum sağlayan tarımsal ürünlerin buğday ve ayçiçeği olduğunu söylenebilir. 

Araştırma sahasında fazla geniş yer tutmayan alüvyal dolgu tabanlarında 

dikkati çeken en önemli faaliyet sebzeciliktir. Sebze yetiştiriciliğinde en büyük payı 

özellikle son 15-20 yıl içinde gelişme gösteren domates alır. Yakın çevrede salça 

fabrikalarının kurulması, ulaşım olanaklarının gelişmesi İstanbul ve İzmir büyük 

pazarlara kolay ulaşılabilirlik gibi etkenlerle desteklenen domates yetiştiriciliği, 

araştırma sahasında en çok Gelibolu Yarımadasının Anafarta Ovası’nda yer alan 

Büyük ve Küçük Anafarta köylerinde önemli yer tutar. 

Dikili alanların geleneksel tarımsal faaliyetleri arasında yer alan zeytincilik ve 

bağcılık ise oldukça gerilemiştir. Cumhuriyet öncesi dönemde özellikle  şaraplık 

üzüm üretilen bağlar nüfus mübadelesinden sonra gelenlerin gerek bakımı zor olduğu 

için önem vermemesi, gerekse 1950’li yıllarda ortaya çıkan hastalık, (Floksera) 

nedeniyle sahasını oldukça daraltmıştır. 

Günümüzde Gelibolu Yarımadasının Tayfur, Behramlı ve Alçıtepe köylerinin 

Ege Denizine bakan kuzey batı yamaçlarında yer yer bağlara rastlanır. 

Zeytinliklerde hafif tepelik alanların yamaç kesimlerinde dikkat çeker. 

Yarımadanın batı kıyılarında Alçıtepe, Behramlı, Tayfur köyleri ile Büyük ve Küçük 

Kemikli Burnu arasında kalan yamaçlarda rastlanan zeytinlikler, yağlık zeytinler 

biçiminde olup bir adet yağhanenin bulunduğu Alçıtepe köyünün temel geçim 

kaynağıdır. 

Araştırma sahasında, tarımın yanında, çoğunlukla ihtiyaç için yapılan 

hayvancılık pek gelişmemiştir. Genellikle açık mera hayvancılığı şeklinde sürdürülen 

bu ekonomik faaliyet kolu mera alanlarının geniş yer tutmaması (Toplum arazinin 

%88’i), yem fiyatlarının yüksek olması ve genç nüfusun bu işkolunda çalışmak 

istememesi gibi nedenlerle gerilemektedir. Gelibolu Yarımadasında hayvancılık 

faaliyeti K.Anafarta, Yeniköy ve Kavak köylerinde gelişmiştir. Koyun ve kılkeçisi 
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daha çok iç kısımlarda beslenmekle beraber, kıyı ilçelerinden Eceabat’ta koyun, 

Gelibolu’da ise kıl keçisi beslenmektedir. 

Ekonomik faaliyetler arasında balıkçılığın ayrı bir yeri vardır. Bu bakımdan 

Gelibolu Yarımadasında; Gelibolu, Eceabat, Kilitbahir, Seddülbahir, Güneyli, 

Yeniköy, Koruköy, Kavak, K.Anafarta gibi yerleşim yerlerinde nüfusun önemli bir 

kısmı balıkçılık yapar. Lüfer, Mezgit, Kolyoz, Sardalya, Uskumru, Levrek, Kefal, 

Barbunya, Tekir gibi balıklarla İstakoz ve Karides gibi diğer deniz ürünleri avlanır. 

Avlanan balıklar yaz aylarında yerel pazarlarda sahaya gelen turistlere ve yerli halka 

satılırken, kış aylarında ise balık hallerine veya tüccarlara satılarak, büyük pazarlara 

(İstanbul, İzmir v.b.) gönderilir. Karadeniz kıyılarından modern teknolojiye sahip 

balıkçıların gelmesi, yöre balıkçılarını etkilemektedir. Diğer taraftan deniz kirliliği 

yüzünden, balık üretiminin azalması, yasakların artması gibi sebeplerle yöre halkı 

kültür balıkçılığına yönelmektedir. Gelibolu Yarımadasında,  Büyük ve Küçük 

Kemikli Burnu arasında yer alan Tuz Gölü lagününde yakın zamana kadar kültür 

balıkçılığı yapılmaktaydı. 1991 yılında faaliyete geçen balık üretme çiftliği, kırkbeş 

üyeli su ürünleri kooperatifinin özel bir şirket ile işbirliği yapması sonucunda 

kurulmuştu. Hatko firmasına ait tesis gölün denizle bağlantısını kestiği gibi, göl 

içinde bölümlendirilmiş alanlar oluşturarak balık üretmekteydi. Bölümlendirilmiş 

alanların kirlenmiş suları göle verilerek, gölün flora ve faunasına büyük zararlar 

verilmiştir. Tesisin kapatılmasıyla gölün doğal bağlantı yerinden tekrardan denizle 

bağlantısının sağlanması oldukça sevindirici bir gelişmedir. 

Hava koşullarının da etkisi altında olan balıkçılık için barınaklar oldukça 

önemlidir. Boğazın batı kıyısında Gelibolu, Eceabat, Kilitbahir ve Seddülbahir 

balıkçı barınakları yaklaşık olarak 200 tekneye hizmet vermektedir.( Foto 4)  
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İKİNCİ BÖLÜM 

II. GELİBOLU YARIMADASINDA TURİZMİN 

GELİŞMESİNDEKİ TEMEL UNSURLAR 

A. Doğal ve Kültürel Çekicilikler 

“Herhangi bir yerin (ya da ülkenin) turist çekebilme potansiyeli üç şeye 

bağlıdır: Turizmin temel unsurları ya da turizmin arz kaynakları denilen bu üç şey 

çekicilikler, erişim ve konaklamadır. ( turizmin üç A’sı – attractions, accessibility, 

accommodation ) Bunların yeterliliği ve de organizasyon turizmde gelişmenin 

temellerini oluştururlar. Çekicilikler, turizmin yer seçiminde rol oynayan coğrafi 

kaynaklardır ve turistin bir alanı ziyaret etme isteğini doğururlar; ulaşım ve iletişim 

hizmetleri erişimi sağlayarak bu ziyareti gerçekleştirirler; konaklama da, kendisine 

ekli diğer kolaylıklarla birlikte turistin gidilen yerde ağırlanmasını sağlar.”                 

( Özgüç, 2003:47) 

Çekicilikler, özellikle turizmin ve rekreasyon faaliyetlerinin çeşitlendiği 

günümüzde özellikle yer seçiminde rol oynayan coğrafi kaynaklardır ve turistin bir 

yeri ziyaret etme isteğini doğururlar. Diğer taraftan turizmin ve rekreasyon 

faaliyetlerinin çeşitlenmesiyle bir bölgenin turizm çekicilikleri için bir sınıflama 

yapma gereğiyle karşı karşıya kalmaktayız. İnsanların büyük çoğunluğunun tercih 

ettiği kıyı turizmi dışında tarih ve kültür turizmi, dini turizm ve sağlık turizmi gibi 

farklı turizm türleri de oluşmuştur. 

Türkiye turizmin pek çok çeşidini barındırma kapasitesine sahip olmakla 

beraber bu kaynaklara erişim kolaylıkları ile de son yılların turizm anlamında en çok 

gelişme gösteren ülkeler arasındadır. 
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Gelibolu Yarımadası ve çevresi ise uzun yıllar ülkemizin turizm politikası 

yönünden, öncelikli yörelerin dışında tutulması nedeniyle gerekli konaklama 

tesislerinden yoksun kalmıştır. Bu uygulamada yörede sürdürülen askeri yasak bölge 

statüsü de etken olmuştur. Gerek Edirne girişi, gerekse İstanbul üzerinden gelen 

turist akımını, Türkiye’nin turizm imkanları gelişmiş Ege Bölgesine ulaştıran E-24 

Karayolunun yöreden geçmesine rağmen, yukarıda değinilen nedenlerle yakın 

zamana kadar Gelibolu Yarımadası ve çevresinin harp tarihi, arkeolojik ve doğal 

turizm potansiyelinden gereğince yararlanılamamıştır.  

Son yıllarda giderek turizm faaliyetlerinin geliştiği, ikinci konutlar ve 

konaklama alanlarının arttığı gözlemlenmektedir. Milli Park Master Planı uyarınca 

turistik yeme – içme, konaklama ve eğlence-dinlenme tesislerinin sayılarının 

arttırılması yönünde özel girişimciler teşvik edilmektedir. Biliyoruz ki alt yapı 

sağlıklı bir turizm faaliyeti için en önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla bu projeler 

sürdürülürken öncelikle tesislerin yapılacağı yerlerin altyapı çalışmalarının 

tamamlanmasına çaba gösterildiği söylenmektedir. 

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi kıyılarındaki plajların, 

deniz sporlarına dayalı olarak sunduğu açık hava dinlenme imkanları, Saros 

Körfezi’nin doğal ortamında çoğalan değişik türde ve bol miktardaki balık 

popülasyonunun ortaya koyduğu sportif balıkçılık faaliyetleri ile de 

desteklenmektedir. Yılın büyük kesiminde aldığı sürekli rüzgarlar ve kuvvetli 

sayılabilecek akıntıların yarattığı olumsuz etmenlere rağmen Yarımada’nın sahilleri 

yaz kullanımı açısından 3-4 aylık uygun ve üstün değerde rekreasyon potansiyeli 

taşımaktadır.( Foto 5) 
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1. Klimatik Faktörler 

Sıcaklık ve yağış değerleri bakımından Gelibolu Yarımadasında Akdeniz ile 

Karadeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösteren Marmara İklimi görülmektedir. 

Gelibolu Yarımadası  ile ilgili değerlendirmelerimizi kuzeyde Gelibolu ve Eceabat 

meteoroloji istasyonlarının uzun süreli verilerinden hareketle ortaya koymaya 

çalıştık, şöyle ki; 

Yıllık ortalama sıcaklık, her iki istasyonda da 14-15 C° civarındadır. 

(Gelibolu 14.2 C°, Eceabat 14.6 C°)  
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Bu anlamda Yarımada yıllık ortalama sıcaklıkları kuzeyde Florya (13.7 C°) 

istasyonuna göre yüksek ancak güneyde Ege Denizi kıyılarındaki Ayvalık istasyonu 

(16.6 C°) yıllık ortalama sıcaklıklarına göre düşüktür. Aylık ortalama sıcaklıklar 

dikkate alındığında en soğuk ayın ocak ayı (Gelibolu 5.6 C°, Eceabat 7.1 C°) olduğu 

görülecektir.  

(Tablo 3): İklim Verileri 

ECEABAT İSTASYONU 1984-1997 YILLARI İKLİM VERİLERİ 
ECEABAT  O Ş M N M H T A E E K A Yıllık 
Ortalama Sicaklik 7,1 6,4 7,2 12,5 17 22,1 24,5 24,4 20,8 14,9 10,7 7,7 14,6 
En Yüksek Sıcaklık 19,5 19,4 22 28,4 28,6 34 38,9 37,1 33,6 32,2 23,8 19,6 38,9 
En Düşük Sıcaklık -5 -6,4 -7,7 0,3 1,4 9,8 10,2 11,5 8,4 0 -2,7 -4 -7,7 
Ort.Açık Gün Sayısı 3,8 3,2 3,3 9,5 10,3 13 22,8 23 19,2 9,7 2,8 4,5 125,1 
Ort.Yağış Miktarı 101,2 54,7 69,3 35,4 9,2 17,2 3 0,4 8,3 23 109 87,2 517,9 
Sisli Gün Sayısı 0,6 0,4 1 0,5           0,2 0,8 1,5 3,7 
Kar Yağ.Gün Sayısı 0,5 1,4 1,3                 0,8 2,8 
Ort. Rüzgar Hızı m/sn 3,1 3,2 3,3 2,6 2,4 2,1 3 3,2 2,9 3,1 2,8 2,7 2,9 

GELİBOLU İSTASYONU 1975-1986 YILLARI İKLİM VERİLERİ 
GELİBOLU O Ş M N M H T A E E K A Yıllık 
Ort.Sıcaklık 5,6 5,6 8,1 12,2 17,1 21,2 23,2 23,0 20,0 15,5 11,3 7,6 14,2 
En Yüksek Sıcaklık 17,5 19,6 22,5 26,6 29,8 34,2 35,9 36,4 31,6 28,9 25,0 20,2 36,4 
En Düşük Sıcaklık -8,0 -8,4 -2,8 1,4 6,0 10,0 11,8 13,4 7,2 2,8 0,6 -4,5 -8,4 
Ort. Yağış Miktarı 80,9 47,5 45,1 47,4 26,3 33,2 22,9 6,5 26,2 50,6 88,4 87,1 562,1 
Kar Yağ. Gün Sayısı 1,9 1,3 0,3                 0,7 4,1 
Karla Ör. Gün Sayısı                         0,0 
Ort.Rüzgar Hızı m/sn. 2,2 2,4 1,9 1,7 1,6 1,6 1,7 1,5 1,6 1,8 2,0 2,0 1,8 
Ort.Açık Gün Sayısı 2,5 2,9 5,3 8,7 9,6 14,2 17,3 16,8 12,9 8,4 2,4 2,6 103,6 
Sisli Gün Sayısı 1,6 0,9 1,5 0,4 0,2       0,1 0,2 0,8 1,3 6,8 
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

 

Aylık ortalama sıcaklık, en yüksek değerine temmuz ayında ulaşır.(Gelibolu 

35.9 C°, Eceabat 38.9 C° )  

. 
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Yıllık ortalama yağış miktarı Gelibolu’da 562.1 mm, Eceabat’ta 517.9 

mm’dir. Marmara geçiş yağış rejimi etkisinde kalan bölge, bütün mevsimlerin yağışlı 

olmasıyla Karadeniz Yağış Rejimi etkisinde kalmaktadır. Bununla birlikte kış 

mevsiminin yağışlarda maksimum, yazın ise minimumun yaşandığı devre olması 

bakımından Akdeniz Yağış Rejimi özellikleri görülmektedir. Boğaz kıyılarında 

sonbaharla birlikte artan yağışlar, kışın en yüksek değerine ulaşır. (Eceabat Kasım, 

109.0 mm, Gelibolu Kasım 88.4 mm.) Yağışlı gün sayısı Haziranda ortalama 3 - 4 

Temmuz ve Ağustosta 1 gündür. Bölgede kar yağışları genelde Ocak, Şubat ve Mart 

aylarında görülmektedir. Ortalama kar yağışlı günler sayısı (Eceabat 2.8 , Gelibolu 

4.1) olarak görülürken, ortalama kar örtülü gün sayısı (Eceabat 0.0, Gelibolu 0.0) 

hemen hemen yok denecek kadar azdır. 

Atmosfer basıncına bağlı olarak değişen rüzgar rejimi, Boğaz’da yerel 

faktörlerinde etkisi altında kalmaktadır. Çanakkale Boğazı’nda Marmara Bölgesi’nin 

diğer yörelerinde olduğu gibi, kuzey sektöründen esen rüzgarlar hakimdir. Bunlar 

arasında NE (Poyraz) rüzgarı yazın frekansını, kışın hızını arttırarak bütün sene 

hakim olarak eser. Çanakkale Boğazında poyraz rüzgarı basınç şartları stabil olduğu 

zaman günlerce kesintisiz ve karakterini değiştirmeden esebilmektedir. 

(Doğaner,1994:134) 

Rüzgar’ın devamlı esmesi, yaz günlerinde serinletici etki yaratır. Buna karşın 

denizsel rekreasyonel faaliyetler için olumsuz neticeler doğurur. Ayrıca, orman 

yangınları çıktığında kısa sürede çevreye yayılmasını kolaylaştırır. Ayrıca bölgenin 

rüzgar enerjisi potansiyeli son derece yüksektir. Güney sektörlü rüzgarlardan, 

frekansı yüksek olan SW (Lodos) rüzgarı en çok ilkbaharda hakim durumdadır. 

Oldukça kuvvetli esebilen bu rüzgarlar, 35-36 m/sn hıza eriştiği kaydedilmiştir. 

Boğaz kıyılarında bazen günlerce esen rüzgar deniz turizmini olumsuz etkilemekle 

beraber, insan bünyesi üzerinde ferahlatıcı etki yapmaktadır. 
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Araştırma alanı ve çevresinde yıllık nispi nem ortalaması % 72 civarındadır. 

Kuzeybatı Avrupa’dan gelen soğuk nemli hava kütleleri, özellikle kış mevsiminde 

nispi nemi arttırmaktadır. Boğaz’ın kuzeyinde nispi nemlilik güneye göre fazladır. 

Nispi nem Gelibolu’da Kasım, Aralık ve Ocakta % 80’in üzerine çıkar ve yazında % 

70’in altına düşmez. Çanakkale’de ise yazın %60’ın altına düşerek (Temmuz %59) 

bu mevsimde İstanbul’dan daha düşük bir orana sahiptir. 

Bir bölgenin turist çekebilmesi için, iklim özelliklerinin insanı rahatsız 

etmeyecek nitelikte olması en önemli gerekliliklerden sayılmaktadır. İnsan bünyesi 

%70’in üzerindeki nispi nemlilikten rahatsızlık duymaktadır. Araştırma sahasında 

yazın bu oranın düşüklüğü sıcaklığın yüksek olmadığı günlerde rüzgarla birlikte 

doğal klima özelliği yaratarak ferahlatıcı bir özellik sunmaktadır. 

Yıllık ortalama açık günler sayısı 100 günün üzerindedir. (Eceabat 125.1, 

Gelibolu 103.6) Bu değerler kuzeyde İstanbul Florya’ya göre (78 gün) fazla, ancak 

güneyde İzmir’e göre (144 gün) ve Akdeniz kıyılarına (Antalya 136 gün) göre azdır. 

Bununla birlikte sisli günler sayısı yılda ortalama (Gelibolu 6.8, Eceabat 3.7 ) 6-4 

gün arasında değişir. Deniz ulaşımı için oldukça önemli olan bu sürenin İstanbul 

Boğazından düşük olması (Florya 13 gün) Çanakkale Boğazı’nı deniz ulaşımında 

daha güvenli kılmaktadır. Güneşlenme süresi Çanakkale’de* ortalama 7.16 saattir. 

Mayıs-Ağustos ayları arasında günde 10 saatin üzerine çıkar (en yüksek Temmuz’da 

11.46 saat ) ayrıca yıllık ortalama deniz suyu sıcaklığı 15.9 C°‘ dir. Bu sıcaklık 

Haziran ayından itibaren 20 C°’nin üzerine çıkar ve Ekim ayından itibaren de tekrar 

20 C’nin altına iner. Denize girmek için en uygun sıcaklık 18 C° kabul edilirse, yılda 

 
_____________________ 
* Eceabat ve Gelibolu istasyonlarında bu verilere rastlanmadığı için en yakın istasyon olarak 
Çanakkale seçilmiştir. 

 

 

 



 27

130-140 gün denize girebilmek mümkündür. Denize girme mevsimi Karadeniz 

kıyılarından uzun (Amasra 3 ay, Temmuz-Eylül) Ege kıyıları (Ayvalık 5 ay, Mayıs-

Eylül) ve Akdeniz kıyılarından (Marmaris 6 ay, Haziran–Kasım) kısadır. Bu durum 

deniz turizminin Ege ve Akdeniz kıyıları kadar gelişmemesinde etkili olan bir 

faktördür.  

Yukarıdaki açıklamaların ışığında, Gelibolu Yarımadası’nın ikliminin 

Karadeniz iklimi ile Akdeniz İklimi arasında geçiş tipi özelliği taşıdığı 

anlaşılmaktadır. Araştırma sahamız yıllık ortalama sıcaklıklar itibariyle Karadeniz 

Kıyıları’na göre daha yüksek değerler göstermektedir. Ancak Karadeniz Kıyıları’na 

göre don olayı daha fazladır. Buna karşılık turizm açısından değerlendirildiğinde 

sıcaklık, açık günler sayısı ve deniz suyu sıcaklığı bakımından Karadeniz kıyılarına 

göre daha elverişli, Ege kıyılarına ise oldukça yakındır. 

2. Bitki  Örtüsü 

Gelibolu Yarımadası Trakya’da ormanların en geniş ölçüde tahrip edildiği 

sahalardan biridir. Doğal bitki örtüsü, yerleşme, orman yangını, tarla açma, hayvan 

otlatma gibi sebeplerle zarar görmüştür. Bunun neticesinde sahayı hemen tamamen 

maki formasyonu kaplamış ve ormanlar 200-300m yükseklikteki tepelere ve ziraate 

elverişsiz yamaçlara çekilmiştir. Gelibolu Yarımadasında yapılan bir bilimsel 

araştırma, asli bitki örtüsünün muhtemelen palamut meşesi (Quercus Aegilops) ve 

saplı meşe (Quercus pedunculiflora) ormanları olduğunu ortaya koymuştur. 

(Dönmez,1990:200) Saros Körfezinden 200-250 m yükseltiye kadar olan yerlerde 

dar bir şerit halinde meşe ve gürgenlerden ibaret kuru ormanlar yer alır. Pinus brutia 

ormanları Yarımadanın Gelibolu güneyinde kalan kesimdeki tepeler üzerinde 

yaygındır. (Dönmez,1990:199)   
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Milli Park dahilinde de Pinus Brutia ormanları büyük ölçüde tahrip edilmiş 

olmakla beraber, Yolağzı-Kumköy, Seddülbahir, Kum Limanı, Behramlı ve 

Soğandere çevrelerinde küçük topluluklar halinde görülmektedirler. Bu ormanlar 

200-300 m. yükseltiye sahip tepelerde topluluklar oluşturur. 

Gelibolu Yarımadası üzerinde kuru ormanlar, Saros Körfezi kıyıları 

gerisindeki tepelik sahada, meşe ve gürgen ağaçlarından oluşan topluluklar gözlenir. 

Bu tepelik saha aslında tahribe uğramış bir meşe sahasıdır. Meşe ormanları 

güneydoğu yüzde yeniden gelişme imkanı bulamadığından sahayı tamamen maki 

elemanları kaplamıştır. Bu yarımadanın güneyinin tarihi savaş alanı olması, 

yarımadayı son 80 yıl içinde yoğun yerleşimden uzak tutmuş ve Kilya Körfezi’nden 

yarımadanın güney ucuna ve Saros Körfezi’nde Ece Limana kadar olan kısmının, 

ulusal park olarak korunmuş olması (1973) bitki örtüsünün tahribini önlemiştir. Bu 

Yarımada da maki, hemen hemen bütün türleriyle yer alır. Bunlar arasında 

kocayemiş (Arbutus unedo), sandal (Arbutus andrachne), defne (laurus nobilis), 

zeytin (Olea europaea var. Oleaster), funda (Erica arborea), akçakesme (Phillyrea 

latifolia),  kermez meşesi (Quercus caccifera), tesbih (Strax officinalis), erguvan 

(Cercis siliquastrum), sakız (Pistacia terebinthus), katran ardıcı (Juniperus 

oxycedrus), laden (Cistus Salvifolius), katırtırnağı (Spatium Junecum), mersin 

(Myrtus communis) sayılabilir (Dönmez,1990:217) 

Günümüzde Morto koyunun gerisinde geniş alan kaplayan zeytin ağaçları 

(olea europaea var.oleaster), arkeolojik devirde Hisar Burnu’nda kurulan Elaeus 

Şehri’ne ismini vermiştir. (Darkot,1945:217) maki yapraklarını dökmeyen türleriyle 

bitki örtüsü tahrip olan yarımada da yeşilliği sağlayan önemli bir unsurdur. 

Meşe ağaçları Milli Park’ın kuzey, kuzey-batı bölümünde dağınık bir şekilde 

zaman zamanda kızıl çamlarla karışık gruplar oluşturur. Sandal ve kermez meşesinin 

oluşturduğu topluluklar Beşyol, Kumköy, Kabatepe-Anafartalar ve Arıburnu (Anzak 

Koyu) çevrelerinde görülür. Ancak maki türlerinin en güzel örnekleri Soğanlıdere 

vadisinde görülür.  
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Park sahasında orman altı türleri olarak da; Ruscus aculeatus, Cistus 

Asparagus ve Hedera helix göze çarpar. 

200 m. civarındaki plato yüzeyleri ise, muhtemelen önce çam türlerinin  sonra 

da makilerin tahribi neticesinde Q.Cocccifera, Thymus, Poteerium spinosium ve 

Juniperus oxycedrus’lardan ibaret Garig formasyonu kaplamıştır. (Dönmez, 1990 

218) Garig formasyonu kemikli burnu, Kireçtepe ve Kabatepe’de yaygındır. Akarsu 

boylarında başlıca türler Salix (söğüt) türleri ve Platamus (çınar) türleridir. Tuz Gölü 

lagünü civarında ise Limonium, Goniolimon, Centaurium türleri yaygındır. 

Yarımada içinde çam türlerinden ibaret ormanlar; yaz mevsiminin oldukça 

sıcak geçmesi, anız yakılması ve kuvvetli esen rüzgarlar nedeniyle yüksek yangın 

riski altında bulunmaktadır. Bu doğal faktörlere dikkatsizlik ve bilinçsizlik de 

eklenince sıkça orman yangınlarıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Gelibolu 

Yarımadasında 4049 hektarlık orman alanı 25 Temmuz 1994’de dikkatsizlik sonucu 

çıkan bir orman yangınında yok olmuştur. 1968’de aynı çevrede çıkan yangından 

sonra yangına hassas ibreli ağaçların  (kızılçam) ekilmesi nedeniyle bu yangında 

büyük hasar oluştuğundan, Gelibolu’nun günümüzde ağaçlandırılması için 

oluşturulan projede yapraklı ağaçlara yer verilmiştir. Bu proje başta Orman Bakanlığı 

olmak üzere üniversiteler, hastaneler, yerel örgütler, özel kuruluşlar, bilim adamları 

ve Silahlı Kuvvetlerce de desteklenmektedir. Ağaçlandırma çalışmaları Aralık 

1994’de başlamış ve Şubat 1995’e kadar 3 milyon 300 bin fidan dikilerek 3.250 

hektar alan ağaçlandırılmıştır. 

 3. Su Kaynakları 

Yarımadayı teşkil eden kayaçların çoğunlukla yüksek poroziteli ve geçirgen 

olması bölgenin yeraltı suyu kaynakları bakımından fakir düşmesine neden olmuştur. 

Derinlikleri 100 metreden fazla sondaj kuyuları açılmış olmasına rağmen, su 

çıkmamıştır. Akarsuların kısa ve hızlı yüzey akışı göstermesi yeraltı sularının 

beslenmesini azaltmıştır. Bu sebeple Yarımada da yeraltı suyu kapasitesi kısıtlı ve 
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oldukça derindedir. Buna rağmen içme ve sulama suları çoğunlukla artezyen 

kaynaklardan sağlanmaktadır. 

Gelibolu Yarımadası’nda önem taşıyan ve debileri fazla olan iki su kaynağı 

bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Barış Parkı’na oldukça uzakta olan Galata 

Köyü yakınlarındaki kaynaktır. Bu kaynağın debisi 10 lt/ sn civarındadır. 

Gelibolu’nun su ihtiyacını karşılar. İkinci kaynak ise, Park alanının 20 km kuzeyinde 

yer alan Ocaklı Köyü yakınlarındaki kaynaktır. Debisi 5lt/sn olan bu kaynaktan da 

Gelibolu kentine su verilmektedir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi Yarımadanın neredeyse tamamında su 

gereksinimi artezyen kaynaklardan sağlanmaktadır. Bunların derinlikleri 4-15 m. 

arasında değişmektedir. Yarımada da gerek içme gerekse kullanma suyu ihtiyacının 

büyük ölçüde artezyen kaynaklardan sağlanması yeraltı su seviyesini çok düşürdüğü 

gibi kalitesini de bozmuştur. Bu sebeple kuyu sayısının çok fazla artmaması için 

gerekli önlemler alınmaktadır. 

Yarımada dereleri Çanakkale Boğazına ya da Saros Körfezi’ne 

dökülmektedir. Ancak bu dereler yazın kurumaktadırlar. Park alanında tek durgun su 

Tuz Gölü Lagünü’dür. Anafartalar Köyü sınırları içinde olup, Saros Körfezi’yle 

bağlantılıdır. Yakın bir zamana kadar gölde bir balık çiftliği faaliyet gösteriyordu 

fakat gölün ekosistemini tehdit etmesi nedeniyle buradan taşınmak zorunda kalmıştır. 

4.Tarihsel ve Kültürel Kaynaklar  

Bölgenin doğal ve beşeri çekiciliklerinin yanı sıra Yarımada’nın çevresinde 

bulunan çekicilikler de buraya gelen turistlerin farklı rekreasyonel faaliyetlerde 

bulunmalarına olanak vermektedir. Bölge kıyı turizmi dışında tarihi ve kültürel 

değerler konusunda beklentileri olan turistlere de çeşitlilik sunmaktadır. 

Asya ve Avrupa’nın Ege Denizi ile birbirinden ayrıldığı coğrafyada 

Çanakkale, binlerce yıllık tarihi zenginliği, kültürlerinde barındırarak efsanelere ve 
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mitolojik hikayelere ev sahipliği yapmış Türkiye’nin en nadide illerinden bir 

tanesidir. Truva, Assos (Behramkale) gibi görülmesi gereken antik kentler günübirlik 

turlarla rahatlıkla görülebilir. 

Gelibolu Yarımadasında tarihi günlerde törenler yapılmaktadır.( 18 Mart 

Çanakkale Deniz Zaferi, 25 Nisan Anzak Günü,10 Ağustos Anafartalar Zaferi) 

Festivaller de Gelibolu Yarımadası turizmine olaysal çekicilik sağlamaktadır. 10 

Ağustos Gelibolu “Sardalya Festivali”, 10 -11 Ağustos tarihlerinde “Eceabat Dünya 

Barış ve Tüm Şehitleri Anma Günü” özellikle yerli turistler tarafından çok büyük 

ilgiyle karşılanmaktadır. Diğer taraftan Saros Körfezi ve çevresi su altı 

güzellikleriyle dalış meraklılarına yapmak istedikleri faaliyetler için olanak 

sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda İstanbul’dan ve birçok yerden çok sayıda dalış 

okulu Yarımadayı ziyaret etmektedirler. 

I. Dünya Savaşında, Gelibolu Yarımadası’nda hayatını kaybeden 500.000 

askerin anısına  Yarımada günümüzde Milli Park haline getirilerek, şehitlikler ve 

anıtlar korunmak istenmiştir. Dolayısıyla Yarımada turizminde en büyük ilgiyi savaş 

alanı olan Gelibolu Yarımadası Ulusal Parkındaki, anıt mezar ve yazıtlar 

çekmektedir.  ( Foto 6) 1973’de 33.000 hektarlık alan üzerine kurulan parkı 2005 yılı 

ilk 7 aylık döneminde yaklaşık 210.000 kişi ziyaret etmiştir. ( Tablo 1)  Gelibolu  

Milli Parkının son 10 yıldaki ziyaretçi sayısına baktığımız zaman istatistiklere göre 

toplam 1.678.226 kişi Milli Parkı ziyaret etmiştir.( Tablo 2) 
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Tablo 4 :Gelibolu Yarımadası 2005 Yılı Aylara Göre Ziyaretçi Sayısı∗  
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 
4.500 -- 21.500 37.000 72.000 27.248 46.800           209.048 

Kaynak: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü. 
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Şekil 2: Gelibolu Yarımadası 2005 yılı ziyaretçi sayısı. (Ocak-Temmuz) 

Tablo 5: Gelibolu Y arımadası Tarihi Mili Parkının Son 10 Yıldaki Ziyaretçi Sayısı 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOPLAM 
90.376 100.626 104.620 126.734 137.622 145.540 147.464 152.665 140.808 146.518 155.008 230.245 1.678.226 

Kaynak: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü. 
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Şekil 3: Gelibolu Yarımadası’nda Yıllara göre ziyaretçi sayısı 
                                                
∗ Ocak ile Temmuz ayları arasındaki dönemi kapsamaktadır. 
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Park etrafında arabayla dolaşıldığında bozulmamış kıyı ormanlarının, yeşil tepelerin, 

altın rengi kumsalların ve masmavi denizin huzur verdiği atmosferin vatanlarını 

korumak için cesurca savaşıp şehit düşen Türk Askerleri için mükemmel bir 

dinlenme yeri sağladığı açıkça görülmektedir. Anzak Şehitliği ve Atatürk’ün 

sözlerinin yazıldığı Arıburnu Anıtı hüzünlü ziyaretlere sahne olmakta ve her yıl 25 

Nisan’da Türklerin ve Dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin katılımıyla Anzak 

Günü olarak kutlanmaktadır.( Foto 7)  

 

 

Parkın içinde Kabatepe Tanıtma Merkezi ve Müzesinde, Çanakkale 

savaşlarına ait bir koleksiyon sergilenmektedir. Türk ( 250 bin) ve yabancı ( 162 bin) 

yaklaşık olarak 400 bin askerin şehit olduğu bu alanda çarpışmaların olduğu 

mevkilerde yapılan anıtmezarlar ve yazıtlar büyük ilgi görmektedir 
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Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Anıt ve Şehitlikleri: 

1- Çanakkale Anıtı  

2- Kilitbahir Kalesi 

3- Çimenlik Kalesi ve Askeri Müze 

4- Milli Park Müdürlüğü 

5- Seyit Onbaşı Anıtı 

6- Havuzlar Şehitliği 

7- Fevzi Çakmak Anıtı 

8- Kerevizdere Şehitliği 

9- Şehitler Abidesi, Türk Şehitliği ve Müze 

10- Fransız Anıt ve Mezarları 

11- Seddülbahir Kalesi 

12- Kumkale 

13- İlk Şehitler Anıtı 

14- Yahya Çavuş Anıtı 

15- İngiliz Anıtı 

16- “Beach” Mezarlığı 
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17- “Skew Bridge” Mezarlığı 

18- “Redoubt” Mezarlığı 

19- Alçıtepe Müzesi 

20- Garnizon Anıtı 

21- Sargıyeri Anıtı 

22- Son Ok Anıtı 

23- Zığındere Anıtı 

24- Nuri Yamut Anıtı 

25- “Twelve Trees Copse” Mezarlığı 

26- “Pink Farm” Mezarlığı 

27- Kabatepe Tanıtma Merkezi 

28- Kanlı Sırt Anıtı 

29- “Lone Pine” Avustralya Anıt ve Mezarlığı 

30- Yarbay Hüseyin Avni Şehitliği 

31- Yüzbaşı Mehmet Şehitliği 

32- “Jonhston’s Jolly” Mezarlığı 

33- “Courtney Steels Post” Mezarlığı 
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34- 57. Piyade Alayı Şehitliği 

35- Mehmetçik Anıtı 

36- “Quinn’s Post” Mezarlığı 

37- “Baby 700” Mezarlığı 

38- Arıburnu Yanları 

39- Conkbayırı Mehmetçik Anıtı 

40- Mehmet Çavuş Anıtı 

41- Conkbayırı Y.Zelanda Anıtı 

42- Atatürk Anıtı 

43- Kemalyeri Anıtı 

44- “Shell Green” Mezarlığı 

45- Şarapnel Vadisi Mezarlığı 

46- Anzak Anıt ve Mezarlığı 

47- Anzak Koyu 

48- Arıburnu Anıt ve Mezarlığı 

49- Wolker’s Ridge” Mezarlığı 

50- “The Neck” Mezarlığı 
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51- “The Farm” Mezarlığı 

52- “Hill” Mezarlığı 

53- “Embarkation Pier  N.2” Mezarlığı 

54- “7 th Field Ambulance  

55- Damakçıbayırı Anıtı 

56- Yusufçuktepe Anıtı 

57- Büyük Kemikli Anıtı 

58- Kireçtepe Şehitliği 

59- Atatürk Evi 

60- Akbaş Şehitliği 

T.C. Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurul 

Başkanlığı, 13. XI.1980 yılı, 12331 –14-X1-1980 karar numaralı yazısında, 

Çanakkale ili sınırları içerisindeki; doğal, arkeolojik, tarihi, askeri, harp tarihi ve 

kentsel sit alanı olarak tescil edilen yerleri aşağıda sıralamıştır: 

a)  Türk Anıt ve Mezarları 

♦ Bolulu Üsteğmen Hasan Tahsin Mezarı 

♦ Asmadere  şehitlerinden Hamit ve Ziyabey Mezarı 
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♦  Üsteğmen Nazif Çakmak Anıtı 

♦  Conk Bayırı Mehmetcik  Park Anıtı 

♦  Mehmet Çavuş Anıtı 

♦  Kemal Yeri Anıtı 

♦  Yüzbaşı Mehmet Şehitliği 

♦  57.Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey’in  Mezarı 

♦  Sargı Yeri Anıtı 

♦  Nuri Yamut Anıtı 

♦  Son Ok Anıtı 

♦  Alçıtepe Garnizon Anıtı 

♦  Fevzi Çakmak Anıtı 

♦  Yarbay Hasan Bey (Kaymakam) Anıtı  

♦  Yahya Çavuş Anıtı 

♦  Seddülbahir Cephane Şehitliği 

♦  Çanakkale Şehitler Abidesi 

♦  Havuzlar Şehitliği 
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♦  Mecidiye Şehitliği 

♦  İstihkam Yüzbaşı Tahir Bey Anıtı 

♦  İsimsiz Topçu Yüzbaşı Şehitliği 

♦  Çam burnu Balkan  Şehitliği Anıtı 

♦  Eceabat İsimsiz Yüzbaşı Şehitliği 

♦  Akbaş  Şehitliği 

b)  Ecnebi Anıt ve Mezarları 

♦  Azmac Mezarları 

♦  Hill 10 Mezarları 

♦  Lalababa Mezarlığı 

♦  Green Hill Mezarlığı 

♦  Hill 60 Anıt ve Mezarlığı 

♦  The Field Ambulance Mezarlığı 

♦  The Farm Mezarlığı 

♦  Chonuk Baire Anıt ve Mezarlığı 

♦  Embarkation Pier Mezarlığı 
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♦  New Zeland No:2 out post Mezarlığı 

♦  No:2 Out Post Mezarlığı 

♦  The Nek Mezarlığı 

♦  Baby 700 Mezarlığı 

♦  Quinnis Post Mezarlığı 

♦  Courtney’s ve Steeles Mezarlığı 

♦  Jonson’s Jolly Mezarlığı 

♦  4 th Battalion Mezarlığı 

♦  Lone Pine Anıt ve Mezarlığı 

♦  Walker Bridge Mezarlığı 

♦  Canterbury Mezarlığı 

♦  Arı Burnu Mezarlığı 

♦  Plugge’s Plateu Mezarlığı 

♦  Beach Mezarlığı 

♦  Shraphel Valley Mezarlığı 

♦  Shell Green Mezarlığı 
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♦  Twelve Three Copse Anıtı ve Mezarlığı 

♦  Redoubt Mezarlığı 

♦  Pink Farm Mezarlığı 

♦  Lancashire Landing Mezarlığı 

♦  Helles Anıtı 

♦  V.Bech Mezarlığı 

♦  Skew Bridge Mezarlığı 

♦  Fransız Anıt ve Mezarlığı 

c) Dini ve Kültürel Yapılar 

♦  Hamam – Büyük Anafarta Köyü   

♦  Cami – Büyük Anafarta Köyü 

♦  Hamam – Seddülbahir Köyü 

♦  Yıkık Hamam – Seddülbahir Köyü 

♦  Cami – Seddülbahir Köyü 

♦  Kuzguncudede Mezarı – Seddülbahir Köyü 

♦  Çeşme – Seddülbahir Köyü 
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♦  Çeşme ( H.1308) – Soğanlıdere Çiftliği 

♦  Çeşme (Kitabeli) - Havuzlar Mevkii 

♦  Çeşme (Kitabesiz) – Havuzlar Mevkii 

♦  Mezar (H.1222) – Mecidiye Şehitliği Yanında 

♦  Çeşme – Kilitbahir Kalesi Arkasında 

♦  Yıkık Hamam – Kilitbahir Kalesi Arkasında 

♦  Çeşme (H.1168) – Hekim İbrahim Ağa Sok. 

♦  Cahide Sultan Camisi ve Haziresi 

♦  Çeşme – Cahide Sultan Camisi Önünde 

♦  Mimari Kalıntı – Limana İnen Sok. 

♦  Çeşme (H.1198) – Trafo Sok. 

♦  Çeşme – Çarşı Cad. 

♦  Hacıali Ağa Türbesi – Kaptan Sok. 

♦  Mehmet Emin Ağa Çeşme (H.1185) – Çarşı Cad.+Kaptan Sok. 

♦  Hamam – Çarşı Cad.+ Kaptan Sok. 

♦  Hasan Ağa Çeşmesi – Çarşı Cad. 
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♦  Mezar – Kilitbahir / Eceabat Yolunda 

♦  Çeşme  - Çarşı Cad. Sonunda 

♦  Liman Camisi (H.1313  ve H.1325) 

♦  Çeşme (H.1292) – Şadırvan Sok. 

♦  Çeşme (H.1183) – Kadri Bey Sok. 

♦  Çeşme (H.1198) – Şadırvan Sok. 

♦  Çeşme (H.1315) – Hamidiye Tabyası Üstünde 

♦  Holloz Çeşmesi  (H.1335) – Bigalı Kalesi Yolu 

♦  Çeşme (H.1199) – Cahidi Sultan Sok. 

d) Askeri Yapılar 

♦  Ertuğrul Tabyası 

♦  Seddülbahir Tabyası 

♦  Seddülbahir Kalesi 

♦  Mecidiye Tabyası 

♦  Hamidiye Tabyası 

♦  Namazgah Tabyası 
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♦  Kilitbahir Kalesi 

♦  Değirmen Burnu Tabyası 

♦  Tabya Kalıntısı (Çamburnu Kalesi) 

♦  Su Kalıntısı 

♦  Bigalı Kalesi 

♦ Akbaş Kalesi 

B. Ulaşım 

Bir ülke ya da bölgenin turizm kaynakları -çekicilikleri- ancak turist oraya 

erişebilirse kullanılabilecektir. Turistlerin seyahatleri, mekansal karşılıklı 

etkilenmeyi ve insanın yaşadığı ve çalıştığı yerden uzaklara taşınmasını ifade eder. 

Bu taşınmayı mümkün kılan ulaşım, bu nedenle,  turizmin tamamlayıcı bir 

parçasıdır. ( Olalı 1970; Özgüç 2003 ) 

1.Karayolu Ulaşımı 

Gelibolu Yarımadasında devlet ve il yolları bulunmaktadır. Yarımadayı 

İstanbul’a bağlayan karayolu Eceabat, Gelibolu, Keşan, Malkara ve Tekirdağ 

üzerinden İstanbul’a uzanmaktadır. Bununla birlikte, Eceabat’ı  Kilitbahir, Alçıtepe 

ve Seddülbahir ile, orta bölümde Eceabat ve Kilye Körfezini Kabatepe üzerinden 

Kum limanı ve Alçıtepe ile, Eceabat ve Kilye Körfezini Kabatape ve Bigalı 

üzerinden Büyük Anafarta ve Küçük Anafarta ile bağlayan park içi ana bağlantılar il 

yolu niteliğindedir. Ayrıca yerel bağlantılar sağlayan köy yolları da bulunmaktadır. 
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2. Denizyolu Ulaşımı 

Çanakkale boğaz geçişi, Devlet Vapur İşletmesi tarafından Çanakkale-

Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasında feribotla sağlanmaktadır. Yarımadanın batı 

kıyısından Kabatepe ile Gökçeada arasında da küçük feribotlar bulunmaktadır. 

Kabatepe Limanı yarımadanın Ege kıyısındaki (Saroz Körfezi) başlıca limanıdır. 

Eceabat, Gelibolu Yarımadası dahilindeki en büyük iskeleye sahiptir.( Foto 8) 

Kilitbahir ve Seddülbahir iskeleleri ise  çok küçüktür. 
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Eceabat – Çanakkale arası hat saat başlarında yapılan karşılıklı seferlerle 

olmaktadır ve bu hatta yılda yaklaşık 500.000 taşıt ( araba, kamyon v.b.) ve 8 milyon 

yolcu taşınmaktadır. Gelibolu - Lapseki arasında feribot yılda yaklaşık 100.000 taşıt 

ve 5 milyon yolcu taşımaktadır. Boğazın iki kıyısı arasında en dar yerinde Kilitbahir-

Çanakkale arasında özel  motorlarla ( 9 feribot var) yılda yaklaşık 50.000 taşıt ve 5 

milyon yolcu taşınmaktadır (2005). Bu hat yaz sezonu ve bayram dönemlerinde 

Eceabat hattının yükünü hafifletmektedir. 

3.Diğer Ulaşım Sistemleri 

Diğer taraftan Ulusal Demiryolları yarımada ya da Çanakkale’ye 

uzanmamaktadır. Yarımadaya en yakın demiryolu, Asya yakınında Bandırma’dan, 

Trakya’da ise, Muratlı’dan geçmektedir. 

Bununla birlikte yap-işlet devret modeli ile 1995 yılında inşası planlanan 

Çanakkale Boğaz Köprüsü, köprünün ticari getirisinin az olacağı gerekçesiyle rağbet 

görmemiş ve hayata geçirilememiştir. Çanakkale Boğazı üstünde 3 farklı geçiş yeri 

belirlenmiştir. Bunlardan; Kilitbahir Kalesi ile Sarıçay ırmağının boğaza döküldüğü 

yer arasında bir asma köprü inşa edilmesi en fazla taraftar bulmuştur. Ancak köprü 

ve çevre yolların Milli Park dahilinde tarihi sit alanlarına zarar vereceği ve bu yollar 

çevresinde arazi ve taşınmaz spekülasyonuna yol açacağı nedeniyle bu güzergaha 

karşı çıkılmıştır. 

Çanakkale ilinin 1963 yılına kadar İstanbul ile havayolu bağlantısı varken 

talep azlığından kaldırılmıştır. Daha sonra özel bir şirket tarafından 1995 yılında 

tekrar ulaşıma açılmış ancak günümüzde talep azlığından tekrar kaldırılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

III. TURİZMİN GELİŞME SÜRECİ VE TURİZMDE 

YAŞANAN SORUNLAR 

Türkiye’de kıyı kullanımında özellikle 1980’den itibaren turizm amaçlı 

kullanımlarda önemli bir artış gözlenmiştir. Turistik tesisler (otel, motel,pansiyon) ve 

ikinci konutlar ile ortaya çıkan bu yeni kullanım şekli, kıyının doğal görünüm ve 

biçiminin bozulması, bitki örtüsünün tahrip edilmesi ve deniz kirliliği gibi nedenlerle 

doğal niteliği bozan bir yapıya bürünmüştür. Kıyılardaki bu bozulmanın önüne 

geçmek için birtakım hukuki yaptırımlar geliştirilmek zorunda kalınmıştır. Bu 

bakımdan kıyı ile ilgili yasal düzenlemeler ilk kez 1970’li yıllarda imar kanunlarına 

eklenen ek maddeler ile biçimlenmiştir. 

(Deniz kenarındaki kumlukların 775 sayılı yasada yazılı amaçlarla belediyeye 

devredilen yerlerden olmadığı – Resmi Gazete 16.04.1972 6785 sayılı imar 

kanununa 1605 sayılı kanunla eklenen ek 7. ve 8.  maddeler – Resmi Gazete 

18.01.1975, s.5-16, vb.) 

1980’li yıllarda ilk kez çıkan kıyı kanunları ile kapsamı genişletilmiş (1982 

Anayasası 43. madde 3086 kıyı kanunu- Resmi Gazete 01.12.1984, s.15-18, 3086 

sayılı kanunun uygulanmasına sair yönetmelik – Resmi Gazete 18.05.1985, s.6-10, 

3086 sayılı kanunun iptaline dair Anayasa Mahkemesi kararı – Resmi Gazete 

10.07.1986, s. 5 –25, Bayındırlık İskan Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü 

Genelgesi (15.07.1987, vb.) 1990’lı yıllarda yapılan değişiklikler ile (3621 sayılı kıyı 

kanunu – Resmi Gazete 17.04.1990, s.1-4, kıyı kanununun uygulanmasına dair 

yönetmelik – Resmi Gazete 03.08.1990, s.55-64, 3830 sayılı kıyı kanununda 

değişiklik yapılmasına dair kanun – Resmi Gazete 11.07.1992 s. 19, kıyı kanunun 

uygulanmasına dair yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

yönetmelik – Resmi Gazete 13.10.1992, s. 7-12, kıyı alanları yönetmeliği 
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18.01.1993, s.14-17, kıyı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 4.maddesinde 

değişiklik – Resmi Gazete 30.03.1994) bugünkü şeklini almıştır. 

Söz konusu kanunlar ile kıyı şeridi genişliğinin, kıyı kenar çizgisinden 

itibaren imar planı olan yerlerde, kıyı yerleşik alanlarında ve iskan dışı alanlarda kaç 

metre olacağı belirlenmiştir. Bu biçimde kıyının faydalı ve ekonomik kullanımının 

şekillenmesi kıyılarda yoğun yapılaşma veya betonlaşmayı önleyecek yasal 

düzenlemelerin yapılması düşünülmüştür. Ancak bu düzenlemeler kanunlarda kıyı ile 

ilgili tanımların yeterince kapsamlı ve açık olmamaları, uygulamada birtakım 

yanlışlıkların yapılması gibi nedenlerle pek başarılı olamamıştır. 

A. Yarımada da İlk Turizm Faaliyetleri 

1970’li yıllardan itibaren özellikle kıyı kesimlerde yaşanan konut sayısındaki 

hızlı artış yarımadanın turizm potansiyeline de yansımıştır. Bu artış kıyı bölgesindeki 

fiziksel ortam açısından sakıncalar doğurmuş ve bu problemlerin en çok toplandığı 

sahalar ülke ekonomisi açısından birinci derecede önemli ve verimli tarım arazilerine 

sahip olan kıyı kesimlerdeki alüvyal dolgu düzlüklerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca ana 

yerleşim birimleri çevresinde coğrafi çekiciliğe sahip olan ormanlık arazilerinde 

yerleşime açılarak doğal ortamda belirgin bir degradasyonun yaşandığı 

görülmektedir. 

1. İkinci Konutlar 

Kıyıların turizm amaçlı kullanıma açılması 1970’li yıllardan itibaren 

öncelikle Gelibolu Yarımadasının kuzeybatı kıyılarında başlamıştır. Yarımadanın 

2.konutların yapımı ile turizme en yoğun açılan kısmı Koruköy ile Güneyli köyleri 

kıyılarıdır. ( Foto 9) 1980’li yıllardan sonra kooperatifler ile yapılaşma hızla artarak 

Koruköy ve Güneyli sahillerini tamamen kaplamış ve Keşan-Gelibolu karayoluna 

oldukça yaklaşmıştır. Genellikle dubleks evler olarak tabir edilen ikinci konutlar 

Güneyli köyü kıyılarında oldukça yüksek bir yoğunluğa erişmektedir. ( Foto 10)  
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 Körfez Sitesi evleri 120 konut, Derya Sitesi 80 konut, Orkide Sitesi 600 

konut, Üniversiteliler Sitesi 120 konut vb. sitelerle 3000 konuta kadar ulaşmıştır. 

Bu kesimden sonra yapılaşma Ocaklı Yeniköy kıyılarına atlamıştır. Bugün 

Ocaklı-Mahmut paşa arasında 500 konut bulunmaktadır. Yeniköy ise sit alanı içine 

girdiğinden burada yapılacak konutlara imar izni verilmemektedir. Bu bakımdan söz 

konusu kıyıda 1992 yılında yapılmış 40 haneli bir site bulunmaktadır. Bölgede 

yapılan araştırmalar sonucunda özellikle 17 Ağustos depreminden sonra konut 

yapımında azalma başladığı tespit edilmiştir. Gelibolu Yarımadasında yukarıda 

belirtilen saha kadar olmamakla beraber yazlık evlerin yoğunluk kazandığı ikinci 

kıyı kesimi Küçük Kemikli Burnu güneyinden Arı burnuna kadar devam eden Büyük 

Anafarta köyünün kıyılarıdır. 

Yarımada’nın alçak plajlı bir özellik gösteren bu kıyılarında 1970-1980’li 

yıllarda şahıslar tarafından alınan araziler üzerine yapılan 60’dan fazla konut bakımlı 

bahçeleri ve modern yapıları ile gerçek anlamda rekreasyonel yapılardır.             

Ancak bu kesim   sit alanı olması ve Milli Park sınırları içinde yer alması sebebiyle  

korumaya alınmıştır. Bu sahada imar izni olmadığı için arsa satışları çok azdır ve bu 

anlamda da hemen hemen tüm konutlar ruhsatsız olarak inşa edilmiş kaçak 

yapılardır. Kaçak yapılaşmaların yasalar çerçevesinde önlenmesi, mevcutların 

kamulaştırılarak saf dışı edilmesi, tarihi, kültürel ve doğal mirasın korunması 

açısından girişimler başlatılmıştır. 2005 yılı itibariyle bu sahada yıkımı yapılmayan 

çok az ikinci konut kalmıştır. Bazıları tamamen boşaltılmış, yıkımları 

beklenmektedir.( Foto 11)  
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Kum limanı mevkiinde ikinci konutların yapımına 1974 yılında başlanmış ve 

1980 yılı sonrasında da artış göstermiştir.1977 planında turizm gelişme alanı olarak 

belirlenmesine rağmen bu saha yazlık konutlarca işgal edilmiştir.200 kadar ikinci 

konut bulunmaktadır. Bu sahada yasalara uyulmaksızın hem hisseli mülkiyet 

getirilmiş hem de planın turizm alanı olarak belirlediği bu alanda kaçak yapılaşma 

ortaya çıkmıştır. Parselleme olmadığından ve ana plana ters düştüğünden bu alanda 

54 kadar eve alt yapı hizmeti verilememektedir. Günümüzde kaçak yapılar için 

yıkımlar başlatılmış ve devam etmektedir. 

Kilitbahir ve Seddülbahir köyleri günümüzde Tabiat ve Kültür Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nca sit alanı ilan edilerek her türlü yapılaşmadan uzak tutulmuştur. 

Ancak bu köylerde de yarımada’nın diğer kesimlerinde olduğu gibi 1970 -1980 arası 

yapımı hızlanan konutların inşası Milli Park ve sit alanı sınırları içinde olması 

sebebiyle 1985 yılında durdurulmuştur. Özellikle yarımada’nın ucunda yer  alan  

Seddülbahir köyü ikinci konutların yoğunluk kazandığı bir alandır.1985 yılına kadar 
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sayıları 70 adede ulaşan ikinci konutların yapımına günümüzde sadece köy içinde 

inşa edilmek suretiyle izin verilmektedir. 

Eceabat ilçe merkezinde yazlık olarak kullanılan meskenler vardır. Bunun 

dışında mevcut 4533 sayılı yasa ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Uzun 

Devreli Gelişme Planı ( Master Plan) uyarınca Eceabat imar planı dışında yapılaşma 

söz konusu değildir. 

Eceabat-Gelibolu arasında da ikinci konutlar dikkat çekmektedir. Eceabat 

Belediyesi sınırları içinde yer alan, yapımına 1980’li yılların başında başlanıp, 

yerleşimin 1990’lı yılların başında başladığı Boğaz kent Tatil Sitesi, (112 konut) 

bakımlı bahçeleri, iyi alt yapısı ve modern mimarisiyle burada dikkat çeken bir 

sitedir.( Foto 12)  Devam eden güzergahta Burhanlı civarında ( Cennet koyu sitesi, 

Fatih villaları) 200 yazlık konut, Sütlüce civarında 400 konut, Ilgar dere köyü civarı 

200 konut, Pazarlı 100 konut ve Bolayır,  Demir tepe civarında da 200 ikinci konut 

dikkati çeker. 
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2. Otel ve Moteller 

Sahada büyük ölçekli konaklama tesisi hemen hemen yok gibidir. Gelibolu 

Yarımada’sında Kabatepe İskelesinden Kum limanına giden yol üzerinde 1988 

yılında faaliyete geçmiş olan ve çoğunlukla yerli turistlere hizmet veren Kum Motel. 

2005 yılı itibariyle 175 yatak kapasitesine ulaşmış durumdadır.( Foto 9, Foto 10) 

30.000 m2 alan üzerinde kurulmuş olan Kum Motel 1 Mart tarihinde açılmakta, 31 

Ekim tarihinde kapanmaktadır. Sahada büyük ölçekli tesislerin olmamasının 

nedenleri arasında, iklim koşullarının Ege ve Akdeniz kıyılarında olduğu gibi uzun 

süreli deniz turizmine izin vermemesi, (Denize girme süresinin kısa olması)  

Gelibolu Yarımada’sında Eceabat İlçesi sınırları içinde genişçe bir alanın Milli Park 

olması gibi nedenler sayılabilir. 
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Kilitbahir Köyü içinde tek otel olan Dardanel Otel 35 yatak kapasitesine 

sahiptir. Havuzlar mevkiinde ise 30 yatak kapasitesine sahip Huzur Motel daha çok 

İstanbul’dan düzenli olarak her yıl gelen yerli turiste hizmet verir. Seddülbahir 

köyünde ise  30 yataklı Seddülbahir Mocamp (Foto 15)  ve 80 yataklı Hotel Abide 

diğer konaklama alanlarıdır. 

 

Eceabat ilçesinde belediye işletme belgesi olan otelleri; Eceabat Otel, TJS 

Hostel, Boss 1 ve Boss 2 Otel, Aqua Otel, Ece Otel olarak sayabiliriz.( Toplam 400 

yatak kapasiteli) 

Boncuk Motel Çanakkale boğazının girişinde Pelepolenez deniz savaşlarının 

olduğu mevkide, 32.000 m²  bir alan üzerine kurulmuş 3 yıldızlı bir tesistir. ( Foto 

16) Daha önceleri Yarımada da tek 3 yıldızlı otel olan turizm işletme belgeli Boncuk 

Motel 1974 yılında faaliyete geçmiş ve 101 yatak kapasitesine sahiptir. 

 



 57

 

Diğer bir 3 yıldızlı otel 2000 yılında faaliyete geçen Gelibolu ilçesi içinde yer 

alan Hamzakoy Oteldir. Turizm işletme belgeli Hamzakoy Otel 18 Mart 

Üniversitesine ait bir uygulama otelidir. ( Foto 17) Turizm öğrencilerinin uygulama 

ve staj yaptıkları otel 125 yatak kapasitesine sahiptir.  
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Gelibolu’da diğer konaklama tesislerine bakacak olursak; Oya Otel (2 

Yıldızlı, Turizm işletme belgeli,30 yatak kapasiteli), Belediye işletme belgeli oteller;  

Bilgi Otel ( 35 yatak), Yılmaz otel ( 36 yatak), Engin Otel ( 100 yatak), Belinda 

Apart Otel ( 30 yatak), Moteller; Hamzakoy Belediye Tesisleri, Güneyli’de Orfoz 

Motel ( 45 yatak), Köşk Motel ( 40 yatak), Sunset Motel ( 60 yatak)  

2004 Kasım ayında açılan Belediye işletme belgeli  Gallipoli Hotel ise 

Yarımada da konaklama alanında gelişmelerin olduğunu gösteren önemli bir işaret 

sayılabilir.  25 dönüm arazi üzerine kurulmuş  olan Gallipoli Hotel 125 yatak 

kapasitesine sahiptir. 
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3. Kamp Alanları ve Pansiyonlar 

Kabatepe Limanı yakınında Orman Dinlenme Tesisleri dikkat çekmektedir. 

1985 yılından sonra faaliyete geçen çadırlı kamping (Foto 18 ) ve piknik alanı (500 -

600 kişi/gün) özellikle hafta sonları Çanakkale, Eceabat ve Gelibolu’dan günübirlik 

işleyen minibüslerle gelenlerin oldukça iyi zaman geçirdiği bir rekreasyon alanıdır. 

Bu tesisten Kum limanı mevkiine kadar uzanan kesimde başka hiçbir ikinci konut ya 

da tesise rastlanmaz. 

 

Kum limanı mevkiinde 1 çadırlı kamping alanı ( Foto 19) dikkati çeker. Yine 

Gelibolu Hamzakoy da 30 kamping ve çadır alanı ve Belediyenin kiraladığı evler 

mevcuttur. ( Foto 20)  
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Kilitbahir Köyünde pansiyonculuk gelişmemiştir. Seddülbahir Köyü’nün 

ilginç bir özelliği ise 7 pansiyon (200-250 yatak)  ile yarımada da bir ölçüde de olsa 

kitle turizmine hizmet veren neredeyse tek köy olmasıdır. (Çiflik Pansiyon, Yılmaz 

Pansiyon, Dardanel Pansiyon, Helles Pansiyon, Doğanay Pansiyon, Yener Abi 

Pansiyon, Köşk Pansiyon) 1974-1975 yıllarında ev pansiyonculuğu şeklinde 

başlayan pansiyonculuk 1980 sonrası hızlanarak günümüzde çok daha modern bir 

hale dönüşmüştür.  Cennet Kamping alanı da dikkati çeken diğer konaklama alanıdır.   

4. Rekreasyon Alanları  

Yarımada da konaklama yanında çeşitli tamamlayıcı hizmetlere de ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunların en önemlisi, yeme içme olanakları yani  restaurant, cafe ve  

diğer kolaylıklardır. Bu konuda Yarımadadaki tesisler henüz tam olarak ihtiyaca 

cevap verebilecek düzeyde değildirler. Kilitbahir, Havuzlar da Boğaz Kır Gazinosu, 

Seddülbahir de Seddülbahir Mocamp ve  Gözleme evleri, Eceabat’ta  kendi iskelesi 

bulunan ve Çanakkale-Eceabat arasında kendi özel motorlarıyla hizmet veren 

Maydos Restaurant, dikkat çeken yerler arasındadır. (Foto 21) 
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Diğer taraftan Boncuk Motel ve yeni açılan Gallipoli Hotel de konaklama 

dışında restaurant olarak hizmet vermektedirler. 

Gelibolu bir balık kenti olduğu için gerek yöre halkının gerekse turistlerin 

ziyaret ettiği restaurantlar iyi hizmet vermektedir. (Kumsal Restaurant, İlhan 

Restaurant, Boğaz Restaurant, Liman Restaurant, Osmanlı Mutfağı) 

Diğer taraftan, 1991 yılında Gelibolu Turizm Derneği Başkanı Mehmet 

İrdesel tarafından kurulan Piri Reis Müzesi pek çok yerli ve yabancı turist tarafından 

ziyaret edilmektedir. (Foto 22)   

 

Bilindiği gibi Gelibolu, Piri Reis’in doğum yeri, eserlerini çizdiği ve yazdığı 

kenttir. Aynı zamanda Namazgah, Çilehane, Bayraklı Baba Türbesi, Fransız 

Mezarlığı, Hallacı Mansur Türbesi, Şair Namık Kemal’in mezarı ve özellikle 

yenileme çalışmaları bu yıl biten ve açılışı geçtiğimiz günlerde yapılan Mevlevihane 
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turizm açısından oldukça önemlidir. Rumeli’de bir eşi olmadığı söylenilen 

Mevlevihane Tekkesi plan bakımından İstanbul’daki Galata  Mevlevihanesine 

benzemektedir. ( İrdesel,2003:110) 

Yarımada da birtakım güzel gelişmeler yaşandığı bir gerçektir. Ancak yinede 

ciddi bir eksiklik söz konusudur. Özellikle anma günlerinde ( 18 Mart -25 Nisan -10 

Ağustos ) yukarıda bahsettiğimiz yetersizlik bariz biçimde ortaya çıkmaktadır. 
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B. Turizmin Gelişimi Sürecinde Milli Parkın Önemi  

Parkın Konumu: 

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Saroz Körfezindeki Ece Limanı ile 

Çanakkale Boğazındaki Akbaş iskelesini birleştiren hattın güneyinde kalan geniş bir 

alanı kapsamaktadır. 33.000 hektarlık bu alan, 26 Mayıs 1973 tarihinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile orman rejimine alınmış ve 2 Kasım 1973 tarihinde bakanlığın 

onayı ile Milli Park olarak ilan edilmiştir. Ayrıca bu alan, 1997 yılında Birleşmiş 

Milletler Dünya Koruma Birliği Örgütü ( IUCN) tarafından “Korunan Alanlar” 

listesine de alınmıştır. 

Milli Parkın ilk Uzun Devreli Gelişme Planı (UDGP) Turizm Bakanlığınca 

1981 yılında hazırlanmış ve bugüne kadar uygulanmıştır. 

Eceabat ilçe merkezi ile bu ilçeye bağlı 12 köyden 8’i (Büyük Anafarta, 

Küçük Anafarta, Alçıtepe, Bigalı, Kocadere, Behramlı, Seddülbahir, Kilitbahir 

köyleri) Milli Park alanı içinde yer almaktadır. Milli Park alanı içinde 5.000’i ilçe 

merkezinde olmak üzere toplam 10.000 kişi yaşamaktadır. Yöre halkının temel 

geçim kaynaklarını tarım, hayvancılık, balıkçılık ve turizm faaliyetleri 

oluşturmaktadır. 

Milli Park’ın Sahip Olduğu değerler; 1915 Çanakkale deniz ve kara 

muharebelerinin cereyan ettiği alanların tarihi ve kültürel değerleri ile zengin bitki 

örtüsünden oluşmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı Milli Park, hem ulusal hem de 

uluslararası ilgi odağı olmuştur. 

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı milletimiz açısından büyük önem 

taşıyan 1915 Çanakkale Deniz ve Kara muharebelerinin cereyan ettiği alanları 

kapsadığı için Gelibolu Tarihi Milli Parkının önemi, öncelikle Çanakkale 

muharebelerinin önemi ile belirlenir.  
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Ülkemizde sanayileşme, kentleşme ve yanlış arazi kullanımı gibi sebeplerle 

sahip olduğumuz milli ve milletler arası tabii, tarihi ve kültürel kaynak değerlerini 

korumak amacıyla, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ile hukuki çerçevesi belirlenen 

Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Koruma alanı ve Tabiat Anıtı gibi alanlar 

belirlenmekte ve düzenlenmektedir. ( Yaşar,2000:182) 

İşte bu sebeplerle yukarıda bahsettiğimiz gibi Orman Bakanlığı Gelibolu 

Yarımadası’nda 33.000 hektarlık alanı 2.11.1973 tarihinde tarihi milli park olarak 

ilan etmiştir. 

Bu   arada   Milli Park Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü “TMP” (Tarihi 

Milli Park) için hazırlanan “Uzun Dönem Gelişme Planı’nı” (UDGP) yürürlüğe 

koymuştur. 1974 yılında da Eceabat da Milli Park Müdürlüğü kurulmuştur. 1980 

sonrasında Kültür Bakanlığı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası 

Çerçevesinde Tarihi Milli Parkı çok yönlü sit alanı olarak tescil etmiştir.  Tarihi Milli 

Park  içinde doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sit  alanları  belirleyip, anıtlar ile sivil 

ve askeri mimarlık örneklerini yapı ölçeğinde koruma altına almıştır. 1981 yılında ise 

Bayındırlık Bakanlığı 3194 sayılı İmar Yasası’na dayanarak Tarihi Milli Park için 

1/25.000 ölçekli bir çevre düzeni Nazım İmar Planı hazırlanmış ve bu plan Uzun 

Devreli Gelişme Planı yerine kullanılmaya başlanmıştır. Bu arada, bir yandan 

Eceabat Belediyesi, diğer yandan da Çanakkale Valiliği, Kültür Bakanlığı Güzel 

Sanatlar Genel Müdürlüğü ve hatta Orman Bakanlığı’nın Orman Ağaçlandırma ve 

ORKÖY Genel Müdürlükleri, Tarihi Milli Park içinde yürürlükteki Uzun Devreli 

Gelişme Plan’ından bağımsız uygulamalar yapmaya başlamış, kaçak ve ruhsatsız 

yapılaşmalar, orman yangınları ve hoşnutsuzluklar çoğalmıştır. Uluslararası önemi 

giderek artan Tarihi Milli Park bundan olumsuz etkilenmeye başlamıştır. Çok 

sahiplilikten kaynaklanan bir sahipsizlik, koordinasyon eksikliği ile denetim boşluğu, 

köklü çözüm arayışlarını gündeme getirmiştir. Bu bağlamda, Parkın barışa adanması, 

uluslararası bir fikir ve tasarım yarışması düzenlenmesi, özel bir yasa çıkartılması ve 

yeni bir Uzun Devreli Gelişme Planı’nın hazırlanması bizzat dönemin Sayın 

Cumhurbaşkanı tarafından önerilmiştir. (Bademli ve Diğerleri, 2000:1) 
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25 Temmuz 1994’te Tarihi Milli Park’ın Arıburnu -Conkbayırı mevkiinde 

çıkan orman yangınında 4049 hektarlık orman alanının yanması, yangının muharebe 

alanlarını tahrip etmesi, harp mezarlıklarını ve anıtlarını tehlikeye sokması da ulusal 

ve uluslararası düzeyde kaygı oluşturmuş ve tüm bu süreçler Tarihi Milli Park’ın 

yeniden daha iyi planlanmasını kaçınılmaz kılmıştır. 1994 yangını ardından parkla 

ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere Türkiye’nin ilk uluslararası fikir ve tasarım 

yarışması gerçekleştirilmiştir. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’na özgü, Park 

İdaresi’nin parkın gerçek sahibi olmasını sağlayacak yasa tasarısı, 1996 yılından 

itibaren hazırlanmaya başlandı. 17.02.2000 tarihinde resmi gazetede ( 4533 sayılı 

kanun ) yayınlanarak yürürlüğe girdi. Park’a “barış” kimliği kazandırmak üzere yeni 

bir “Uzun Devreli Gelişme Planı” da yürürlüğe girdi. Böylece Milli Park’ın 

korunması, geliştirilmesi ve uzun devreli gelişme planına göre yapılaşmada uyulacak 

esaslar olarak seçilen bazı bentler şu hükümleri içermektedir. (Resmi Gazete, 

20.02.2000 tarihli sayısı;2)  

a- Milli Park’ın doğal, tarihi, kültürel değerleri, harp tarihi esaslarına ve 

çevreye uyumlu olarak korunur ve geliştirilir. 

b-Milli Park içindeki orman alanlarında Bakanlıkça yaptırılacak günübirlik 

kullanma alanları ile bu Kanun hükmüne aykırı sonuçlar içermeyecek biçimde 

düzenlenecek Uzun Devreli Gelişme Planının gerekli gördüğü esaslar dışında yeni 

yapı ve tesis yapılamaz. Bu bent hükümlerine göre yapılacak yapıların görüntü 

kirliliği meydana getirmeyecek şekilde doğa ile uyumlu olarak inşası esastır. 

c- Milli  Park alanında askeri çıkarma yapılmış olan kıyılarda, anıtsal 

düzenlemeler dışında yapı ve tesis yapılamaz, belediyelerce mücavir alan tesis 

edilemez, kömür ve akaryakıt depoları, tersane, sanayi ve benzeri kurulamaz, taş, 

kum, çakıl, mermer, kireç ocakları ve benzerleri açılamaz. Söz konusu alanlarda 

yapılacak maden arama ve işletme faaliyetleri ise Bakanlar Kurulu’nun iznine 

tabidir. 
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d- Milli Park içindeki köy yerleşim alanları ve belediye hudutları dışındaki 

hazine arazileri, Milli Park amacına uygun olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak 

Orman Bakanlığına tahsisi yapılır ve tapuda vasıf hanesi orman olarak tescil edilir. 

Milli Park alanı içinde, zilyetlik ve imar-ihya yoluyla toprak kazanılamaz. “Milli 

Parkta 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2 nci madde uygulaması 

yapılamaz. Milli parkın sahası her ne sebeple olursa olsun daraltılamaz.” 

Böylece Milli Park ile ilgili her alanda Bakanlıklar arası koordinasyon 

sağlanarak, Parkın uluslararası önem arz eden değerlerinin korunması sağlanmış ve 

Milli Park Müdürlüğünün yerel etkinliği arttırılmıştır. 

UZUN DÖNEMLİ GELİŞME PLANI VE TARİHİ MİLLİ PARK 

YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ PROJELER: 

Şehitler Coğrafyası Projesi:  

Alınan kararlar doğrultusunda Şehitlerimize saygı ve barış düşüncesinin 

gereğinin, yorumlanmamış ve doğru bilgilerin en duyarlı biçimlerde muharebe alanı 

içinde arazi üstüne işaretleyebilmektir sonucuna varılmış bu bakımdan Şehitler 

Coğrafyası Projesi öncelikli olarak başlatılmıştır. Köyaltı Düzlüğü Şüheda 

Kabristanının yeri Şevki Paşa Haritasından belirlenmiş ve kabristanda 2000 

şehidimizin yattığına dair taş bir levha bulunmuştur. Kocadere bölgesinde bulunan 

kuzey grubu birliklerine ait sıhhiye bölüklerinde, tümen seyyar hastaneleri ve 

kolordu ağır yaralı hastanelerinde ve bu bölgede şehit düşen 1353 askerimizin 

isimleri, Şehitlerimizin listesinde tespit edilerek tabelalara yazılmıştır. Diğer şuheda 

kabristanları ile şehitlerimizin isimlerinin tespit çalışmaları devam etmektedir. 

Muharebe Alanları Projesi: 

1915 Çanakkale muharebelerinin cereyan ettiği yerler dünyanın en iyi 

korunmuş muharebe alanları arasındadır. Sekiz ay süren muharebelerin cereyan ettiği 

bu alanlar önemli farklılıklar sergilemektedir. 1916 Şevki Paşa Haritası, Çanakkale 
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kara muharebeleri sonunda muharebe alanlarının durumunu Türk ve Müttefik 

pozisyonları siper mevzileri itibari ile ayrıntılı olarak göstermektedir. Proje 

gereğince; Üç ana cephe ve on yoğun alt muharebe alanının alt özellikleri 

isimlendirilecektir. Yerinde işaretlenmesi ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi 

sağlanacaktır. Milli Park muharebe alanları için özel rehber, kitap ve haritalar 

hazırlanarak bu çalışmaların Park için kaynak yaratması sağlanacaktır. Çalışmalar 

tamamlandığında, Milli Park sınırları içindeki ziyaret alan ve odak güzergahlarında 

çeşitlenme sağlanacaktır. 

Kaleler ve Tabyalar Projesi  

Ertuğrul Tabyası:  

Seddülbahir’in batısında Ertuğrul Koyuna hakim Gözcü Baba tepesinin güney 

yamaçlarında bulunmaktadır. Tabyanın kuzeyinde Yahya Çavuş Şehitlik ve Anıtı 

vardır. Boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla II. Abdülhamit devrinde 

yaptırılmıştır. 

Ertuğrul Tabyası Yahya Çavuş Şehitlik ve Anıtı ile Er Halil İbrahim mezarı 

ile bütünleşecek şekilde Milli Parkın önemli bakı noktalarından biri olarak çevre 

düzenlemesi yapılacaktır, gerekli işaretleme ve bilgilendirme ile bir açık hava 

müzesine dönüştürülecektir. 

Rumeli Mecidiye Tabyası: 

 Tabyanın hemen kuzeyinde Mecidiye Şehitliği ve Anıtı, onun doğusunda 

deniz kıyısında Seyit Onbaşı Anıtı bulunmaktadır.( Foto 23)  Tabya, Şehitlik ve Seyit 

Onbaşı heykelini bütünleştiren bir çevre düzenlemesi yapılarak gerekli işaretleme ve 

bilgilendirme müdahaleleri ile ziyarete açılacaktır. 
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Namazgah Tabyası: 

 Yaklaşık 35 hektarlık bir alanı kaplayan Tabya Sultan Abdülaziz tarafından, 

Boğaz tahkimatını güçlendirmek için yapılmıştır. Namazgah Tabyası röleve, 

restitüsyon, restorasyon çalışmalarını takiben açık hava toplantıları, sergileme ve 

kültür amaçlı kullanıma açılacaktır. 
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Seddülbahir Kalesinin Restorasyonu 

Seddülbahir Kalesi 18 Mart 1915’de Müttefik donanması tarafından yoğun 

bombardıman sonucu ağır tahribata uğratılmıştır. Günümüzde harap ve terk edilmiş 

durumdadır. Dolayısıyla Seddülbahir Kalesinin restorasyonu ve müze olarak hayata 

geçirilmesi öncelikli projelerden birisidir. Kale Uluslararası Fikir ve Tasarım 

yarışmasında birinci olan projenin doğrultusunda “ Deniz Muharebeleri Tanıtım 

Merkezi ”  olarak düzenlenecektir. 

Müzeler Projesi 

Milli Park sınırları içinde 4 adet müze bulunmaktadır. Kabatepe Müzesi, 

Çanakkale Abidesi Şehitler Belgeliği Müzesi, Çamburnu Müzesi ve Bigalı 

Köyü’ndeki   Atatürk Evi Müzesi ( Foto 24)  
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Müzeler yeni anlatım ve sergileme tekniklerine göre uygun olarak yeniden ele 

alınarak projelendirilecektir. Çanakkale Savaşlarının görsel, işitsel ve panoramik 

canlandırmasının gelişmiş teknolojiler kullanılarak sergileneceği simulasyon merkezi 

Kabatepe’de inşa edilecektir. Şehitlerimizle ilgili her türlü bilgi, belge ve görsel 

malzeme ve eşya ( Madalya, Silah, Giysi) Çanakkale Abidesi Şehitler Belgeliği 

Müzesinde sergilenecektir. Çamburnu müzesi ve Bigalı Köyündeki müzede ( Atatürk 

Evi) 1915 Çanakkale deniz ve kara savaşları ile ilgili farklı temalar yer alacaktır. 

Milli Park Tesisleri: 

Ana tanıtım merkezi, Milli Parka karayolu ile ilk giriş noktası olan Kilye 

Koyunda yer almaktadır. Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım yarışmasında 

belirlenmiştir. Ana tanıtım merkezinde ziyaretçilere parkın kimliği, kaynak değerleri, 

seçenek turlar ve ziyaret güzergahları, ziyaret biçim ve kuralları, ziyaretlerle ilgili 

altyapı ve destek hizmetleri hakkında bilgi verilecektir. 

Alçıtepe Çocuk ve Gençlik Köyü Projesi: 

Milli parkı Türkiye’nin dört bir yanından ziyaret edecek her yaştaki 

öğrencinin konaklayabileceği çocuk ve gençlik köyü Alçıtepe köyü kuzeyinde yer 

alan 18 hektarlık alanda oluşturulacaktır. Söz konusu alan için 1/5000 ölçekli kavram 

projesi hazırlanmış olup, uygulama projeleri hazırlanmaktadır. Bu alan içinde 300 

öğrencinin barınabileceği konaklama birimleri, spor tesisleri ile yeme içme ve eğitim 

birimleri yer alacaktır. Yıl boyunca Türkiye’nin her köşesindeki okullardan Milli 

Parka “Özel Ziyaret Turları” düzenlenecektir. 

1915 Çanakkale Muharebelerinin Güney cephesi hakkında ziyaretçilerin 

bilgilendirileceği, yönlendirileceği, otopark ve dinlenme imkanlarının sunulacağı,      

“ Milli Park Alt Tanıtım Merkezi”  bu alanda yer alacaktır. 

 



 73

Ziyaretçi Dinlenme Noktaları Projesi: 

Proje kapsamında aşağıda belirtilmiş olan sahaların ziyaretçi dinlenme 

noktaları olarak düzenlenmesi planlanmaktadır.. 

Büyük kemikli Burnu ZDN 

Ece Limanı ZDN 

Suvla Koyu ZDN 

Küçük Kemikli Burnu ZDN 

Anafartalar ZDN 

Arıburnu ZDN 

Kabatepe ZDN 

Kereviz Dere ZDN 

Morto Koyu ZDN   

Yüzer İskele Projesi: 

Milli Parkın deniz yoluyla gezilmesi sağlanacaktır. Planda belirlenmiş 

“Ziyaretçi Dinlenme Noktaları” yüzer /ahşap iskeleler ile bütünleştirilerek 

düzenlenecektir. 

Eceabat’ta Kalkınma: 

Tüm bunların dışında Eceabat’ın bir yandan ziyaretçiler için turizm destek 

kenti, öte yandan da Tarihi Milli Park’ta oturanlar için ana kentsel hizmet merkezi 
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olarak gelişmesi desteklenecektir. Bu bakımdan, Park içindeki turizm, ulaşım, sağlık, 

eğitim ve kültür hizmetleriyle ilgili yatırımlar Eceabat’a yönlendirilecektir. 

Köylerde Kalkınma: 

Milli Park sınırları içindeki köylerin bir yandan ihtisaslaşmış ve farklılaşmış 

tarım ve hayvancılık konularında gelişmesi, öte yandan da eko-turizm, sağlık turizmi 

konularına yönlendirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda bir “Park Koruma 

ve Kalkındırma Köy Kooperatifleri Birliği” oluşturulması; tarımsal ürünleri ve eko- 

turizm hizmetlerini bu birlik eliyle değerlendirilip, “ Eko –Ürünler/ Eko-Turizm” 

markası altında pazarlanabilmesi için çalışılacaktır. Diğer taraftan köylerde 

pansiyonculuk, özgün tarım ürünleriyle ilgili üretim ve hizmetler ile yerel rehberlik 

v.b. konuların desteklenmesi de sağlanacaktır. 

Turizm ve Dinlence Amaçlı Kullanımlar ve Yapılaşma: 

Tarihi Milli Park içinde Kabatepe Kamping ve Kum Limanı turizm alanı 

dışında yeni konaklama alanı açılması öngörülmemektedir. Ek yatak kapasiteleri 

Eceabat ve köylerde oluşturulacaktır. Eceabat, Milli Parkın turizm destek merkezi,  

köyler ise pansiyonculuk odakları olacaktır. 

Milli Parkın ziyaret amaçları; 

a-) 1915 Çanakkale deniz ve kara muharebeleriyle ve TMP’ın tarih ve kültür 

kaynak değerleriyle ilgili ziyaretler ( tarih / kültür turizmi)  

b-) TMP’ın doğal değerleriyle ilgili ziyaretler ( dinlenme, güneş-deniz 

turizmi) 

c-) Tören ziyaretleri ( özel gün / özel faaliyet turizmi)  

olmak üzere 3 ana başlık altında toplanabilir. 
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Milli Park’a elli değişik ülkeden gelen yabancı ziyaretçilerin % 79’luk kesimi 

Avustralya ve Yeni Zelanda çıkışlıdır. Bunu % 7 ile İngiltere, % 4 ile ABD, % 2 ile 

Kanada ve % 1 ile Güney Afrika’dan gelenler takip emektedir. 

Ulaşım: 

Eceabat-Çanakkale ile Kilitbahir-Çanakkale arasındaki feribot kapasiteleri 

transit geçişlere olan talep doğrultusunda arttırılacaktır. 

Yaz döneminde Tarihi Milli Park ziyaretçi kapasitesi uygulama programı ile 

belirlenecek eşikler doğrultusunda Seddülbahir - Kumkale arasında kurulması 

düşünülen feribot / motor bağlantısını Gelibolu ve Troia Tarihi Milli Parkları 

arasında sinerji yaratacağı düşünülmektedir. 

Tarihi Milli Parkı sahillerinde önemli noktalar arasında ulaşımı sağlayan gezi 

motorları, bir başka gelir kaynağını meydana getirmektedir.  
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C.  TURİZMDE YAŞANAN SORUNLAR  

1. Çevresel Sorunlar 

Gelibolu Yarımadasında genel olarak 2 tür bölge tanımlanmaktadır; yerleşim 

alanları ve yerleşim alanlarına oranla daha az bozulmuş bitki ve hayvan yaşam 

ortamları aşağıdaki alt bölgelere ayrılarak incelenmektedir. 

ü Ekolojik açıdan hassas bölgeler (Tuz Gölü, yüksek kıyılar, 

kumsallar ve vadiler gibi) 

ü Makilik sahalar 

ü Ormanlar 

ü Tarım Arazileri 

Ekolojik Açıdan Hassas Bölgeler 

Tuz Gölü Lagünü ve Yaşanan Sorunlar 

Tuz gölü bir zamanlar haliç türü bir ekosistemken deniz bağlantısı kesilmiş 

ve koy bir tuzlu kıyı gölüne dönüşmüştür. 

Balık çiftliği tesisleri (Hatko) kurulmadan önce yaz aylarında suyu buharlaşan 

göl, tuzla olarak kullanılmaktaydı. Günümüzde ise yaz mevsiminde göl sularının 

artan sıcaklığı, balık çiftliğinin faaliyetine son vermesine yol açmıştır. Ancak gölün 

tekrar eski doğal yapısına ulaşması uzun yıllar gerektirecektir. Gölün doğal bağlantı 

yerinden tekrardan denizle bağlantısının sağlanması oldukça sevindirici bir 

gelişmedir. 
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Kumsal ve Koylarda Yaşanan Sorunlar 

Bu kumsallar sırasıyla, Tuz Gölü Lagünü’nü denizden ayıran Suvla kumsalı, 

Küçük Kemikli Burnu ile Arıburnu arasındaki Kemikli kumsalı, Kabatepe Limanı 

yakınlarındaki Kabatepe kumsalı ve Kum Limanı kumsalıdır. Bunlardan Kabatepe 

kumsalı, Kabatepe Kamp Alanının bir parçasıdır. Günlük rekreasyon alanı olarak 

kullanılmaktadır. Bu kumsalların kullanılmasına yönelik tedbirler hayata 

geçirilmelidir. Yerel inşaatlar için kumsallardan kaçak kum alınması, kumsalları 

bozduğu gibi, inşaatlar için de tehlike oluşturmaktadır. Dolayısıyla kumsallardan 

kaçak kum alınmasını önleyici tedbirler alınmalıdır. 

Vadiler 

Yörede her biri hassas ekosistem oluşturan, bazısı akarsu içeren çok sayıda 

vadi vardır. Bunlardan Zığındere, Kerevizdere ve Soğanlıdere vadileri gibi muharebe 

alanı olmuş ve savaşın izlerini taşıyan mekanlar ya çöp toplama alanı ya da 

kanalizasyon boşaltılan yerler durumundadır. Vadiler özel bir kategori olarak ele 

alınmalı, temizlenmeli ve korunmalıdır. 

Ormanlar, Makiler ve Ağaçlandırma 

Orman alanları parktaki ekosistemlerden birini oluşturur. Bu alanlardaki 

orman oluşumları ve yaşam ortamları değişiktir ve farklı kullanım amaçlarına uygun 

olanaklar sunar. Zengin bitki ve hayvan türleri barındıran yaşam ortamları olan 

ormanlar, parktaki biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi için koruma altına 

alınmalıdır. Park ziyaretçilerine açık rekreasyon ormanları, doğal rezervasyon 

alanları olarak dokunulmamış ormanlar ve görsel amaçlı manzara ormanları 

oluşturulmalıdır.  

Kısaca; orman alanları ile makilik sahalar, tarım ve çeşitli kullanımlar 

arasında bir denge kurarak korunmalı ve gözetilmelidir. (Bademli ve 

diğerleri,2000:10) 
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2. Ekonomik Sorunlar 

Araştırma sahasında turizm dışında en önemli ekonomik faaliyet tarımdır. 

Tarımsal etkinlikler insanın doğayı kullanış biçimidir; dolayısıyla tarımsal alanlar bir 

kullanım alanı, insan yaşam ortamının bir uzantısı görülebilir. 

Tarımsal etkinlikler orman ve makilik sahaların yanı sıra çevresel açıdan 

hassas alanları da tehdit etmektedirler. Tarlalar makilik alanların yok olması pahasına 

genişlemekte, anız yakılması orman yangınlarını başlatmakta, su vadilerden uzağa 

çekilmekte ve tüm bunlar sonucunda doğal yapı olumsuz etkilenmektedir. 

Buna karşılık yerleşim alanları da tarımsal alanları tehdit etmektedir. 

Yerleşim sınırında kumsalların ve ikinci konutların yakınında olan tarım alanları 

başka kullanımlar için açıktır ve üzerlerine yeni binalar yapılmaktadır. Dolayısıyla 

doğal alanlarla yerleşim alanları arasında bir eşik oluşturan ve tehlike altında bulunan 

tarım alanlarının korunması önemlidir. 

Diğer tarafta parkta su kaynaklarının yetersizliği kuru tarımı 

yaygınlaştırmaktadır. Kuru tarımın yaygınlığı dolayısıyla tahılların hasat edilmesi 

akabinde anızın yakılması orman yangınlarına yol açabilmektedir. Ancak parkla ilgili 

son yasa, anız yakmalarının sebep olduğu orman yangınlarına ağır cezalar 

getirmektedir. Dolayısıyla bu cezaların caydırıcı olması beklenmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yarımadanın uluslararası tarihi değeri ve doğal potansiyeli ile oluşan iç ve dış 

turizm talebini uygun standartlar içinde gerekli tesisler ile donatarak hizmete sunmak 

ve Yarımadanın tarihi ve kültürel öneminin gerektiği ölçüde anlaşılmasının 

sağlanması için gerekli tanıtıcı bilgi verici tesisler yapmak turizmin gelişmesi 

açısından oldukça önem taşımaktadır.  

Gelibolu Yarımadası sahip olduğu çekicilikleri, konaklama tesisleri ve diğer 

tamamlayıcı faaliyetlerle bir araya getirerek mevcut turizm faaliyetlerini çok daha 

ileriye götürebilecek bir potansiyele sahiptir. Doğal güzellikleri ve tarihsel 

kaynakları sayesinde yalnız yerli turistlerin değil yabancı turistlerin de oldukça 

ilgisini çekmektedir. 

Özellikle 1915 Çanakkale savaşlarının yoğunluk kazandığı sahalar özellikle 

Morto Koyu, Ertuğrul Koyu, Arıburnu, ve Küçük Kemikli sahilleri sadece savaşın 

izlerini taşımakla kalmaz deniz turizmi açısından da turistlerin rekreasyonel 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. 

Gelibolu Yarımadasında turizmin gelişmesi için alınması gereken önlemler: 

• Yarımada da yaşayan halk ile turizm bütünleştirilmeli, halkın 

bilinçlendirilmesi ve etkin katılımı sağlanmalıdır. 

• Turizm faaliyetlerine çeşitlilik kazandırmak açısından doğa 

yürüyüşleri, deniz turları, dalgıçlık ve sualtı fotoğrafçılığı, yelkencilik ve 

sörfçülük etkinlikleri geliştirilmelidir. 

• Yarımada da düzenlenen ziyaret sürelerinin uzatılması için 

“Çanakkale Tarihi Milli Parkı ve Troia” yı içine alabilecek en az 3-5 gün 

süreli özel paket turlar oluşturulmasının desteklenmesi gerekmektedir, 
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Yarımadayı, Tarihi Milli Parkı, Troia ve Kaz Dağları Milli Parkı ile aynı 

pakette sunmak turizm sektörünü hareketlendirecektir. 

• Sezonun, iklim özellikleri nedeniyle güneydeki diğer turistik 

yörelerimizden daha kısa olması bölgenin turizm gelirlerini olumsuz 

etkilemektedir. Dolayısıyla sezonu uzatmak için rekreasyonel faaliyetleri 

çeşitlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

Sözgelimi yarımadanın karayolu ile ulaşılamayan koylarına tekne 

turları ve batıklara dalış turları düzenlenebilir. Bölgenin sualtı doğal 

güzelliklerine ve tarihsel özelliklere sahip olması burada aynı zamanda dalış 

turları yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu şekilde yarımadanın sadece 

tarihi değil doğal, kültürel ve arkeolojik özellikleri de kademeli olarak gözler 

önüne serilebilecektir. 

Yarımada da imkanların artacağı daha sonraki yıllarda yapılacak 

basınç odası v.b. düzenlemelerle Deniz savaşlarında boğazda batırılmış olan 

gemilere ziyaretçilerin dalış yapmasının sağlanması yarımada turları 

kapsamında organize edilebilecektir. 

• Turizmin merkezi Eceabat olmalıdır. Köylerde pansiyonculuk 

yaygınlaştırılmalıdır. 

• Ekolojik açıdan duyarlı alanlarda insan müdahalesi en alt 

düzeyde tutulmalı, yalnızca ekolojik ve doğal sağlıklaştırma projelerine izin 

verilmelidir. Kumsal, vadi ve ekolojik açıdan duyarlı diğer alanlarda da 

koruma politikaları geliştirilmelidir. 

• Tarım alanlarında tarımsal tesis adı altında yapılan inşaatlar 

izlenmeli, tarihi nedenlerle önemli alanlarda bu inşaatlara izin verilmemelidir. 

Yoğun muharebe alanlarında ki tarımsal alanlar kamulaştırılmalıdır. 
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• Milli Park alanında yer alan yerleşimler için katı ve sıvı atık 

boşaltım sistemleri oluşturulmalıdır. 

• Olası inşa edilecek bir boğaz köprüsü ve bağlantı yollarının 

mutlaka Milli Park sınırları dışında olması gerekmektedir. 

• En önemli hususlardan biri Yarımadanın sık sık orman 

yangınlarıyla tahrip olmasıdır. Orman yangınları Yarımadanın doğal bitki 

örtüsünün değişmesini etkilemesi yanında Yarımadanın doğal peyzajlarında 

da olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Dolayısıyla yangın riskini en aza 

indirecek peyzaj mimariye ağırlık verilmelidir. 

• Yabancı ziyaretçi sayısı 25 Nisan Anzak Şafak Ayini Töreni 

döneminde 10.000’ler düzeyine çıkmaktadır. Ancak yabancı ziyaretçiler 

belirli zamanlarda Tarihi Milli Parkın belirli yörelerinde yoğunlaşmakta 

(Yeni Zelanda ve Avustralyalılar Anzak Koyu’nda, İngiliz ve Fransızlar ise 

Seddülbahir’de) özellikle törenler ile ilgili tur güzergahlarında ulaşım ve 

otopark büyük sorun olmaktadır. Uzun dönemli gelişme planı ile başlatılacak 

çalışmalar içinde bu sorun ciddi olarak ele alınmaktadır. 

• Yerli ziyaretçilerin artık efsaneleşmiş 1915 Çanakkale kara ve 

deniz muharebelerine, şehitliklere, anıtlara, siperlere ve müzelere olan ilgileri 

günden güne artmaktadır. Kuşkusuz yerli turistlerin ziyaretleri de 18 Mart, 25 

Nisan ve 10 Ağustos tatilleri ile yaz tatilleri, bayram tatilleri ve hafta sonu 

tatillerinde zirveler yapar. Yerli ziyaretler daha çok Kabatepe, Conkbayırı, 

Anzak Koyu ile Seddülbahir, Çanakkale Abidesi (Morto Koyu) bölgelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bu durum yerli ziyaretçilerin yarımadanın başta tarih ve 

arkeoloji olmak üzere eşsiz kaynakları hakkında yeterince 

bilgilendirilmemeleri ve yönlendirilmemelerinden kaynaklanır.. Burada 

önemli olan yerli ziyaret yolculuklarını günübirlik olmaktan çıkartmak, 

Eceabat ve köy pansiyonlarında gecelemeye yönlendirmektir. 
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• Bütün turistik bölgelerde olduğu gibi yarımada da kalifiye 

elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Ziyaretçilerin fazlasıyla yarımadanın 

güzelliklerinden faydalanabilmesi ve can güvenliklerinin sağlanabilmesi için 

yeterli sayıda koruma memuru ve sezonluk personel olarak rehberlerin görev 

alması gerekmektedir. Yarımadanın uluslararası özelliği nedeniyle parktaki 

görevlilerin ya da rehberlerin bir veya daha fazla dil bilen kişilerden seçilmesi 

gerekmektedir.  

 Gelibolu Yarımadasının doğal ve beşeri çekicilikleri ile büyük bir 

potansiyele ve “turist kaynağı” olan büyük şehirlere yakınlık gibi avantajlara 

sahip olmasına rağmen, turizm ve rekreasyon faaliyetleri için istenilen 

seviyeye eriştiğini şu an için söyleyemeyiz. Yarımadanın sahip olduğu 

değerleri ve potansiyeli göz önüne alırsak, sahip olduğu tüm çekicilikler,  

doğal ve kültürel değerleri ile çok önemli bir turizm merkezi olma yolunda 

hızla ilerleyeceği kuşku götürmez bir gerçektir. 
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