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Çanakkale’nin Turizm Unsurları



Çanakkale Deyince…
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Çalıştay boyunca en çok tekrar eden kelimelere baktığımızda Kültür listenin başında geliyor. 

Çanakkale deyince akla kültür geliyorsa, Çanakkale turizminin merkezindeki unsur “Kültür” ve diğer unsurlar bunu 

tamamlayıcı olacaktır… 

Kelime bulutu: En çok sayıda tekrar eden kelime, en büyük fontlarla görünmektedir.

“Kültür”ü

• Boğaz,

• Troya,

• Kaz Dağları,

• Akdeniz Mutfağı ve Zeytin 

izliyor…



Bir Bakışta Çanakkale…

5

671 Km %55

1.6 gece1.5 milyon

Çanakkale’nin kıyı 

şeridinin uzunluğu

Çanakkale’nin 

ormanlık alanının oranı

Çanakkale’ye gelen 

yıllık turist sayısı

Çanakkale’ye gelen 

turistin ortalama kalış 

süresi

Çanakkale 4 mevsimin yaşandığı, hem doğanın hem de tarihin bir arada olduğu bir kent. Adaları, tarihi, biyolojik çeşitliliği ve 

jeotermal kaynakları ile yeri ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir destinasyondur.

Öte yandan ortalama 1.6 gecelik bir kalış süresi, Çanakkale’nin potansiyelinin çok altında bir rakamdır.



Çanakkale’nin Ön Plandaki Turizm Potansiyeli Noktaları…
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Felsefenin beşiği 

Assos Antik Kenti

Bağcılık kültürü ve 

denizi ile Bozcaada

Tek Cittaslow ada 

Gökçeada

Efsanelerin Truva’sı

Biga Nilüfer Gölü Ezine Pembe Göl

Kaz Dağları Şehitlikler 



Ayrıca potansiyeli yüksek ancak henüz tam gelişmemiş olan alanlar da var… 
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Çanakkale, Türkiye’nin 17 termal 

kentinden biridir.

Biga Bayramiç Ezine’deki 

termaller halihazırda yeterince 

kullanılmamaktadır.

Astım veya diyaliz hastalarına özel 

çalışmalar  yapılmaktadır.

Kalp ve göz ameliyatlarında ciddi bir 

kapasite bulunmaktadır.

Spa, masaj, estetik, kalp ve göz 

ameliyatları, kanser tedavileri için 

elverişli 2 hastane (Ayvacık ve Biga 

Sağlık turizmi sertifikaları da almış

durumdadır.) var ve daha fazla hasta 

çekilebilir.

Lapseki’deki tarihi kaplıcanın 

özellikle bölgenin aromatik-tıbbi 

bitki varlığıyla birleştirilerek 

turizme kazandırılması 

mümkündür.



Çanakkale Deneyiminin Bileşenleri Çok Güçlü…
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Çanakkale’de 8 etnik köken mevcut ve buradan 

kaynaklı önemli bir gastronomik zenginlik söz konusu. 

Bu konuda çalışmalar yapılmaya başlanmış 

durumdadır. Endemik ve aromatik bitkiler ile de daha 

da zenginleşen bir gastronomik çeşitlilik için halihazırda 

gastronomi turları da başlatılmış durumda. 

Hasat

Hasat turizmi, halihazırda uygulanmaktadır. Bazı 

örnekler, coğrafi işaret de almış olan Bozcaada Çavuş 

Üzümü: “Tak sepeti koluna, haydi bağ bozumuna” 

sloganı ile tanıtılan aktivite pandemi öncesinde oldukça 

popülerdi. İlave olarak; Bayramiç beyazı, Yenice kapya

biberi, domates, çilek gibi ürünler hasat deneyimi 

turizmi için çok uygun ürünler. 

Zeytin

Zeytin ağacı kentin değeridir. Zeytin ve zeytinyağı kalitesine 

etki eden faktörleri de öne çıkaran zeytinyağı rotası, 

zeytinyağı toplama, zeytinyağı yapımı ve zeytinyağı sabunu 

yapımı gibi aktiviteler değerli potansiyeller sunuyor.

Gastronomi

Eko Turizm

Kaz Dağları Dünya’nın en oksijeni bol bölgesidir . 

Endemik bitkileri ve yürüyüş rotaları, eko turizm için 
çok ciddi bir potansiyeldir. 

Üniversite’de Yunanistan ile işbirliği halinde 

Akdeniz mutfağının sağlık ve uzun yaşa 

etkisi üzerine bir AB projesi başlatılmış 

durumda. Gastronomi envanteri çalışması 

da başlamış durumda ve İtalya ile karşılıklı 

olarak yerel yemeklerin sunulması şeklinde 

bir değişim programı planlanmış. 



…ve Çanakkale hikayeleştirmeye, hikayeleştirerek markalaştırmaya çok uygun malzemelerle dolu 

– Sadece Çanakkale’de!
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Çanakkale, tarihin ilk güzellik yarışmasının 

yapıldığı topraklardır…

Romantik-Evlilik turizmi için ideal bir 

destinasyon…

1500 yıllık “Sevgililer Şapeli”…

Özel bir deneyim olarak Boğaz balıkçılığı…

Boğaz’ın incisi Mavi Lüfer: 

spesifik tekniklerle spesifik 

dönem ve saatlerde 

avlanabilen çok özel ve 

lezzetli bir boğaz balığı…



Eşsiz bir konum günümüzün spor tutkusuyla birleştiğinde, özel bir spor turizmi potansiyeli ortaya 

çıkmaktadır…

10

Çanakkale Şehitlere 

Saygı Bisiklet Turu

Çanakkale Boğazı Kıtalararası 

Yüzme YarışlarıGelibolu Maratonu

Gelibolu Triatlonu

Tipik olarak bu tür spor aktivitelerinin katılımcıları, harcama davranışları, turizme yaklaşımları ve doğa bilinçleri itibariyle Çanakkale’nin 

dokusuna, sunduklarına uygun turist profilleri olmaktadır. Dolayısıyla, kente bu aktiviteler için gelenler, üzerinde strateji geliştirilerek 

sunulan deneyimin iyileştirilmesi, bu şekilde elde tutulması ve Çanakkale’de kalış süresinin uzatılması gereken bir kitledir.



Çanakkale Neyi Daha İyi Yapmalı?



Daha güçlü bir Çanakkale turizmi için dört kritik ihtiyaç…
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Daha güçlü marka

Daha iyi tanıtım

Daha iyi deneyim

Altyapı ile destek

Doğru fiyatlama

Tavizsiz temizlik

Tavizsiz kalite

Ulaşım

Denetim

Koordinasyon

Doğru Yapılaşma

Markayı doğru kanallardan tanıtmak

Festival

Aktivite (yarışma vb.)

Film, kitap

Sosyal medya

1 3

2 4

Doğru hedef kitlenin belirlenmesi

Doğru değer önerisnin belirlenmesi

Doğru imaj ve mottonun belirlenmesi



Daha güçlü bir Çanakkale turizmi için dört kritik ihtiyaç…
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Adil ve doğru sinyali veren fiyat: Fiyat istikrarı ve dengesi sağlanarak Turiste güven verilmesi:

• Çok sayıda şikayete konu olan “Kandırma” yaklaşımın önüne geçilmesi

• 20-30 Euro’luk gecelik otel bedellerinin turistlere “çok kalitesiz” imajı vermesinin önüne geçilmesi

Tavizsiz temizlik: Hizmet noktalarının 

ve çevresinin (çöpler, molozlar vs.) 

temizliği konusunda tavizsiz bir 

noktaya gelinmesi gereklidir.

Ayrıca, COVİD-19’un etkileri azalmış 

olsa da hijyen kültürünün mutlaka 

devam etmesi ve görünürde değil 

özde hijyenin esas olması 

gerekmektedir. “Güvenli turizm” 

sloganının altının doldurulması 

gereklidir.

Turizm bilinci ile hizmet: Hizmet 

sunumunda turizme yönelik farkındalıkla 

hareket edilmesi, hizmet kalitesinin 

tavizsiz şekilde yüksek tutulması 

gereklidir.

Mutlu çalışan-mutlu prensibi 

doğrultusunda çalışanların hem iyi bir 

çalışma deneyimi yaşamaları, hem de 

iyi eğitim almaları esastır ve 

Çanakkale’nin hedeflediği müşteri kitlesi 

için fark yaratacaktır.

1

Deneyimi tamamlayan 

unsurların varlığı: 24 

saat eğlence, 24 saat 

yemeğe erişim vb. 

turistlerin tatillerinde talep 

ettikleri unsurların 

eksiksiz olması.

Daha iyi deneyim



Daha güçlü bir Çanakkale turizmi için dört kritik ihtiyaç…
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Ulaşımın iyileştirilmesi: Her ne kadar 1915 

Çanakkale köprüsü ile kente ulaşım çok ciddi ölçüde 

iyileştirilmiş olsa da halen gerek Çanakkale’ye, 

gerekse Çanakkale içinde ulaşım imkanlarının 

iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

• Deniz ulaşımının sıklaştırılması: Adalara 

gidiş-geliş ve Boğaz geçişi imkanlarının daha 

sık olmasında fayda olacaktır. 

• Toplu taşımın geliştirilmesi: Örneğin, 

Truva’ya özel araç ve tur otobüsleri haricinde 

ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Turizm 

destinasyonlarına toplu taşımla ulaşmanın 

mümkün olması gereklidir.

• Charter: Antalya’dan charter seferlerinin 

yapılması konusunun fizibilite çalışması 

yapılmasında fayda olacaktır.

Koordinasyonun artırılması: Turizm pek çok farklı kurumun 

faaliyet alanına giren ve dokunma noktaları olan bir alandır ve 

farklı kurumların mutlaka koordinasyon içinde çalışmasını 

gerektirmektedir. Çanakkale’de kurumların koordinasyonunu 

artırmasına ihtiyaç vardır.

Kapasite geliştirme amacıyla yapılacak eğitimlerin de koordine 

edilmesi gerekmektedir.

Denetimlerin artırılması: Gizli müşteri, teftiş, resmi 

denetim vb. mekanizmalarla turist deneyiminin kalitesinin 

temin edilmesine ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda gereken 

yönetim mekanizması kurgulanmalıdır.

2 Altyapı ile destek

Betonlaşmadan korunmak: Bölgenin dokusu ve ruhuna 

uygun olmayan yapılaşma ve betonlaşmanın mutlaka 

önüne geçilmelidir.



Daha güçlü bir Çanakkale turizmi için dört kritik ihtiyaç…
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Doğru hedef kitle: Çanakkale’nin alamet-i farikasının kültür turizmi olduğundan yola çıkarak hedef kitlenin 

doğru belirlenmesi kritiktir. 

Yaz turizmi müşterisi değil, 4 mevsim ve kaliteli turisti çekmek: Çanakkale, vakti ve harcama kabiliyeti 

daha bol olan ve belli bir kalitesi olan turistleri çekmek istemektedir. İdeal turist profili, Çanakkale’ye 

tesadüfen değil, bilerek gelendir. 

Doğru değer önerisi: Çanakkale doldur-boşalt hızlı ve ucuz otel bazlı yaz turizmi yerine, kendisine örnek 

olarak İtalya’daki Toskana’yı alabilir zira tüm kıyıları otellerle dolu bir Çanakkale, bölgenin ruhuna ve 

dokusuna uygun değildir. Bunu iyi tasarlaması ve neyle bilinmek istediğini netleştirip, markayı bunun 

üzerine kurgulaması gereklidir.

Doğru imaj ve motto: Markalaşma önemlidir. Odaklanılacak alanı doğru seçmek gerekiyor. Marka 

mottosu önemli, markayı taşıyacak nitelikte bir motto olmalı. Bunlar ciddi yatırımlar gerektirir. Çanakkale 

için mutlaka kültüre vurgu yapan bir motto olmalıdır.

3 Daha güçlü marka



Daha güçlü bir Çanakkale turizmi için dört kritik ihtiyaç…
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Çanakkale için doğru tanıtım unsurlarının belirlenip üzerinde çalışılması 

gerekmektedir:

• Çanakkale temalı film yaptırılması, İngilizce dublaj/altyapı ile uluslararası 

açılımların yakalanması faydalı olacaktır. 2004 yılında çekilmiş ve ciddi 

gişe hasılatı yapmış olan Truva filmi, önemli öğrenilmiş bir derstir: Filme 

plato sağlanmamış olması filmin tanıtımından faydalanılmasını 

engellemiştir.

• Sosyal medyanın etkin ve “veri bazlı” olarak kullanılması, kişiselleştirme 

özelliklerinin kullanılması sonuç verecektir.

• Parçaları bütün hale getiren, Çanakkale’yi bütünsel bir şekilde anlatan 

festivaller düzenlemek gibi aktiviteler planlanabilir.

• Uzaktan Çanakkale’de bazı deneyimleri sunmak üzere sanal gerçeklik 

deneyimleri planlanabilir ve tanıtımın bir parçası olabilir.

• Çocuklar hedeflenerek, tanıtım yapılması olumlu sonuç verecektir. 

Özellikle bilgisayar-video oyunlarının arka planlarına Çanakkale’den 

unsurların eklenmesi, Truva oyuncaklarının piyasaya çıkarılması, önemli 

tanıtım unsurlarıdır.

Çanakkale’ye özgü unsurların tanıtım 

araçlarının tasarımında kullanılması:

• Güzellik yarışması: İlk güzellik yarışmasının 

yapıldığı topraklarda düzenlenecek bir 

güzellik yarışması ses getirebilir.

• Felsefe seminerleri: Çanakkale Bilim Sanat 

Merkezi ile birlikte “Yerinde Felsefe” sloganı 

ile başlatılan proje ile Homeros’u Truva’da, 

Aristoteles’i Assos’ta, Epiküros’u Lapseki’de 

tanıtmak ve tarih ve günümüz arasında bağ 

kurmalarını sağlamak hedefleniyor. Bu 

çalışma bir pilot olarak kullanılabilir ve 

yaygınlaştırılabilir.

4 Daha iyi tanıtım



Yatırımlarla geliştirilebilecek yeni turizm fırsatları var…
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Batık dalışı: özellikle Çanakkale 

Savaş’ından kalan batık savaş gemileri ilgi 

çekebilir.

Yenice’de yamaç paraşütü imkanları var 

ve daha da geliştirilebilir.

Assos’taki felsefe okulu aktiviteleri 

daha da geliştirilebilir.

Truva’nın azami ölçüde tanıtılması için 

programlar geliştirilebilir.

Giderek daha çok ilgi çeken kite surf

imkanları geliştirilebilir.

Yaşlı turizmi hedeflenebilir ve bu 

doğrultuda kent, yaşlı dostu hale 

getirilebilir.

“Tematik köyler” geliştirilebilir. 

Çanakkale’nin pek çok köyü buna 

elverişlidir.

Çanakkale Köprüsünde “Barış Koşusu” 

aktivitesi planlanabilir.



Sonuç



Sonuç: Çanakkale Geçilmez, Kalınır!
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Turizme bütünsel bakabilmesi ve bu doğrultuda tüm kurumlarını koordine etmesi,

Mutlaka deneyim paketleri oluşturması ve deneyimi hikayeleştirerek, 

katma değer katarak satabilmesi,

Çanakkale ruhunu ve değerlerini koruyarak ve tanıtarak 

çalışması,

Acente ve tur operatörlerini harekete geçirmesi ve bunlarla doğru işbirlikleri tasarlaması,

Diğer ülkelerle ve kurumlarla doğru ve proaktif işbirlikleri 

geliştirmesi,

Çanakkale’nin;

• hızlı-ucuz kitle turizmini değil,

• kaliteli, bilerek gelen, gördüğünün ve yaşadığının değerini bilen ve bu doğrultuda harcama 

alışkanlığı olan,

turisti çekmek üzere markalaşması ve tanıtımını veriye dayalı ve doğru bir şekilde yapması,

Önceki sayfalarda yer verilen güçlü 

potansiyellerinin, köklerinin ve 

değerlerinin üzerine yenilikler 

kurgulaması,

Önerilmektedir.
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