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Kıyıköy, Vize, Kırklareli (Kaynak 1)



1Türkiye Yerleşimler Arası Bisiklet Yol Ağı

1. TÜRKİYE YERLEŞİMLER ARASI BİSİKLET 
YOL AĞI

Türkiye Yerleşimler Arası Bisiklet Yolu Ağı Master Planı önerisi ile motorlu taşıtlardan 
kaynaklanan hava kirliliği ve gürültü gibi olumsuz etkilerin azaltılması, beden ve ruh sağlığının 
korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve daha sağlıklı ve yaşanabilir çevreler oluşturulması 
için bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Proje ile oluşturulacak Türkiye 
Yerleşimler Arası Bisiklet Yolu Ağı (Türkiye Bisiklet Yol Ağı), bisiklet turizmi için Avrupa ülkelerini 
birbirine bağlayan Avrupa Bisiklet Ağının (EuroVelo) bir parçası olarak ülkemiz geneline yayılacak 
güzergâhlarla tarihi, turistik, kültürel ve doğal alanlara, ören yerlerine bisikletle erişimi 
sağlayacak ve kent içi bisiklet yolları ile bütünleşecek bir bisiklet altyapısı olacaktır.

Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen koridorlarda ön çalışmalarla 
süreç başlatılmıştır. Çalışma kapsamında önerilen 1. Aşama batı ve güney koridorları olarak 
belirtilen koridorlar “Anadolu Koridoru”, Ege ve Marmara kıyıları boyunca yer alan koridorlar da 
“Kıyı Koridoru” olarak adlandırılmıştır. Anadolu ve Kıyı Koridorları içeren yaklaşık 3.000 km’lik 
bisiklet ağı, Başkent Ankara’dan başlayarak Kayseri, Konya, Nevşehir gibi Anadolu kentleri ve 
Edirne, İzmit, İzmir, Muğla, Antalya gibi kıyı kentlerini kapsayacaktır. Planlanan bisiklet ağının 
daha sonra genişletilerek 6.000 kilometre uzunluğa ulaşması, Avrupa Bisiklet (EuroVelo) Ağı ile 
bütünleştirilmesi ve tüm ülkeyi kapsamak üzere genişletilmesi planlanmaktadır (Şekil 1). Proje 
ile bisiklet kullanımının özendirilmesi, bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılması için farkındalık 
yaratılması, bisiklet ağının farklı bisiklet kullanıcı türlerini kapsayacak biçimde planlanması, 
yurt içinde de bisiklet turizminin teşvik edilmesi ve tüm bunları sağlayacak şekilde tanıtım 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Şekil 1: EuroVelo Şebekesi ile Bütünleşmesi Planlanan ve Ayrıntılı Çalışmalara Temel Olan Yerleşimler 
Arası Bisiklet Koridorları

1.1. Türkiye Bisiklet Yol Ağı Genel Yaklaşım ve Kararlar
Ulusal bisiklet yolu ağı planlamasında amaca uygun güzergâhlar oluşturulması ve 

güzergâhlar üzerinde gerekli servis, durak ve dinlenme noktalarının belirlenmesi; tarih, kültür 
ve doğa turizmini destekleyecek ve farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarına cevap verilmesi 
hedeflenmiştir. Planlama sürecinde hedeflenen yol ağının oluşturulmasının yanı sıra daha sonra 
yapılacak yerleşimler arası bisiklet güzergâhlarının belirlenmesi ve geliştirilmesinde yol gösterici 
olarak katılımcı planlamanın geliştirilmesi, ekonomik boyutun irdelenmesi ve beklenen kullanım 
oranlarına ulaşılması çalışmaları, planlama yapım ve işletme sırasında farklı kuruluşların 
görev ve sorumluluklarının belirlenmesini ortaya koyan, yol gösterici bir yöntem ve kılavuz elde 
edilmesine çalışılmıştır.
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Türkiye Bisiklet Yolu Ağı genel yaklaşım ve kararları, Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı 
Hazırlanması Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 
ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi arasında yapılan karşılıklı görüşmeler ve toplantılar 
sonucunda biçimlenmiştir. Çalışmalara Ankara kenti merkez olmak üzere batıda Eskişehir, 
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu şehirlerine, güneyde ise Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri 
şehirlerine bağlantı sağlayacak ve Anadolu Koridoru olarak adlandırılan koridorda bisiklet yolu 
ağı çalışmaları başlatılmıştır.

Bu doğrultuda önce bu illerde ve illeri birbirine bağlayan koridorlardaki mevcut bilgilerin 
toplanması çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda koridorlardaki;

• Mevcut ulaşım ve trafik bilgileri (karayolu altyapısının şerit sayısı, eğimler, yol 
kademelenmesi, trafik hacimleri ve kompozisyonu, kaza kara noktaları, yol ağındaki idari 
sorumluluklar vb.),

• Demografik bilgiler (nüfus, yaş yapısı, gelişme hızı vb.), 

• Ekonomik bilgiler (üretimin sektörel yapısı, sanayi ve tarım faaliyetleri ve istihdam vb.), 

• Sosyal ve kültürel bilgiler (tarihi yapılar, koruma alanları, doğal alanlar vb. turistik ilgi 
odakları, korunmuş geleneksel özellikler ve mutfaklar, yerel ürünler gibi)

Bilgiler ağırlıkla resmi kaynaklardan derlenerek kapsamlı bir veri tabanı oluşturulmuştur. 
Araştırma sürecinde güvenilir yazılı kaynaklar, resmi ve kurumsal internet siteleri ve dijital harita 
verileri üzerinden ilk analizler hazırlanmış, ilgili kurumlardan bazı veriler temin edilerek bu veriler 
saha çalışmasını yönlendirecek bir altlığa dönüştürülmüştür. Mevcut bilgi toplama çalışmalarının 
ardından arazi çalışmaları ile yeni bilgi toplama çalışmaları aşamasına geçilmiştir. 

Derlenen mevcut bilgiler ışında koridorlardaki şehirleri ve çevrelerindeki ilgi odaklarını 
birbirine bağlayan karayolu güzergahları yerinde incelenerek araştırma ve arazi çalışmaları 
yapılmıştır. Saha çalışmalarında ana karayollarının yanı sıra trafik hacimleri ve eğimler açısından 
belirlenen standartlara daha uygun olan tali yollar ve kırsal bağlantılar da incelenmiştir. 
Koridordaki bisiklet güzergahlarını oluşturacak bağlantılara ilave olarak bu bağlantılar üzerinde 
olmamakla birlikte potansiyel ilgi odakları olarak değerlendirilebilecek tarihi, doğal ve kültürel 
nitelikleri bulunan yerleşimler, alanlar ve yapılar da ana güzergahlardan çıkılarak incelenmiş ve 
ayrı bir grupta “saçaklanmalar” olarak değerlendirilmiştir. 

İncelemeler sırasında ana ve tali yol bağlantılarındaki genişlik, trafik özellikleri, eğimler, 
bisikletler için altyapı ayrımının gerekip gerekmediği, gerekmesi halinde ne tür düzenlemeler 
yapılabileceği incelenmiş, fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınmıştır. Saha çalışmaları sırasında 
bisiklet yolu ağının kent içi mevcut ya da planlı bisiklet yolu altyapısı ile bütünleştirilmesine yönelik 
bilgiler yerel yönetimlerden temin edilmiş ve olasılıklar yerinde incelenmiştir. Yerel yönetimler, 
sivil toplum örgütlerine ve valiliklere ziyaretlerde bulunulmuş, yerleşimlerde bisiklet konusundaki 
uygulamalar ve geleceğe yönelik planları öğrenilmiştir. Bu toplantılar aynı zamanda projelerin 
uygulanması aşamasında yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda başlangıç oluşturmaktadır. 
Bu toplantılar sürecinde elde edilen bilgiler veri tabanına eklenmiştir.

Saha çalışmaları kapsamında yerel birimlerle ve ilgili kişilerle yapılan toplantı ve görüşmelerde 
ele alınan konular;

1. Planlama ve uygulama aşamasında kurumlar arası (Büyükşehir, İl ve İlçe belediyeleri, 
İl Özel idareleri, KGM Bölge Müdürlükleri) eşgüdüm sağlanması için ilk temasların 
başlatılarak ileriye yönelik iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi,

2. Belediyelere ait varsa bisiklet yolu planlarının temin edilerek yerleşimler arası bisiklet 
ağının planlanmasında bütünleşmenin sağlanması,

3. Güzergahın geçmesi planlanan kentlerde paylaşımlı kent bisikleti uygulamaları varsa 
bunların kullanım ve altyapı bilgilerinin elde edilmesi,

4. İlgili kurumlarda sürekli bilgi akışının sağlanabileceği bir irtibat bürosu ya da sorumlu 
kişilerin belirlenmesi olmuştur.
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Saha çalışmaları sırasında göz önünde tutulan ve kararlarda belirleyici olan temel kriterler 
olarak EuroVelo tarafından turizm amaçlı bisiklet şebekesi planlaması için hazırlanmış bulunan 
kılavuz ve standartlar olmuştur. (Kaynak: EuroVelo Guidance on the route development process, 
EuroVelo the European cycle route network Development Strategy 2012-2020,) (Kaynak 2,3)

Saha çalışmaları devam ederken özellikle Avrupa ülkelerini birbirine bağlayan turizm amaçlı 
EuroVelo şebekesinin ve Avrupa kentlerinde bisiklet kullanımı ve altyapısının planlaması ve 
yönetimi konusunun yerinde incelenmesi amacıyla iki teknik gezi düzenlenmiştir. ÇŞB temsilcileri 
ile KGM, İller Bankası gibi ilgili birimlerin temsilcileri ve Bilkent Üniversitesi Proje Koordinasyon 
ekibinden ilgililerin katıldığı teknik gezilerde 26-31 Ağustos 2019 tarihlerinde Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, 9-13 Aralık 2019 tarihlerinde İspanya’nın 
Malaga ve Sevilla kentlerinde toplantılar ve saha inceleme gezileri yapılmıştır. Avrupa Bisiklet 
Federasyonu (European Cycling Federation) ve Avrupa Bisiklet Ağı (EuroVelo) merkezinde 
yetkililerin katıldığı toplantılar ve bisiklet altyapısı planlama ve geliştirme konusundaki kurum 
temsilcileri ile toplantılar yapılmış ve düzenlenen saha çalışmalarında farklı özellikteki bisiklet 
altyapısı çözümleri yerinde incelenmiştir. Ayrıca ülkemizde de çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği 
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında DG Move Avrupa yetkilileri ile bir toplantı yapılmıştır.

1.2. Veri Toplama Yöntemi ve Ön Çalışmalar
Türkiye’nin bu plan kapsamında oluşturulan yerleşimler arası bisiklet altyapısı ile uluslararası 

bisiklet ağı EuroVelo’ya katılımı ve bu kurumun ilgili standartlarına uyum sağlaması amacıyla 
öncelikle saha çalışmalarında derlenecek veriler ve planlama sürecinde uygulanacak adımlar 
belirlenmiştir.

Öneri ulaşım koridorlarının belirlenmesinde öncelikle; 

• Bisiklet kullanan turistlerinin o koridoru seçmesinin temel nedenlerini oluşturan turistik 
ilgi odaklarının yerleri, önemi ve özellikleri, 

• Bisikletli erişim için kullanılabilecek mevcut ve geliştirilebilecek yolların durumu ve toplu 
ulaşım olanakları,

• Mevcut ve olası hizmet alanlarının yerleri ve özellikleri belirlenmiş ve değerlendirilmiştir.

Daha sonra,

• Kullanıcı gruplarının bu koridorda yolculuk yapmaktaki beklentileri (tarihi ve kültürel yapı, 
doğal zenginliler gibi yerel özellikler) ve gereksinimleri göz önünde tutularak yol koşulları 
ve hizmet beklentilerine yönelik veriler belirlenmiş,

• Kullanıcı grupları gereksinimlerine ve uygulamaya yönelik uygunluk analizleri yapılmış ve

• Tüm toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve alan çalışmaları sonucunda olası tüm 
bisikletli yolculuk / gezi / ulaşım koridorları ve bisiklet güzergahları, kesitleri, sorunları ve 
servis alanlarına ilişkin kararlar oluşturulmuştur.

EuroVelo planlama standartları dikkate alınarak gerçekleştirilen alan çalışması, Ankara 
merkezli olmak üzere batı ve güneye doğru iki farklı ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Ön 
çalışmalarda belirlenen Anadolu ve Kıyı Koridorları boyunca ve güzergahların geçtiği iller ve 
bölgeler ölçeğinde yazılı kaynak ve internet ve basılı kaynaklardan yapılan araştırmalar arazide 
gerçekleştirilen bilgilerle analizler değerlendirilmiş ve ayrıntılı hale getirilmiştir.

Güzergâhların oluşturulmasında dikkat edilen bir başka ölçüt uygun iklim, yol durumu ve 
yolların fiziksel özellikleri (eğim, viraj vb.) olurken ortalama bir bisiklet kullanıcısının bir günlük 
bisiklet seyahat mesafesi olarak kabul edilen kılavuzlarda kabul edilen 30-60 km.’lik mesafede 
gerekli hizmet ve altyapı birimlerinin güzergâh üzerinde bulunmasıdır. Bu amaçla bisiklet 
güzergâhlarında bu mesafeler esas alınarak incelenmişi bir bisikletlilerin gereksinim duyacağı 
mevcut ve olabilecek hizmet alanları (sağlık, güvenlik, su, yeme-içme, konaklama vb.) haritalar 
üzerinde tespit edilmiş ve fotoğraflanmıştır. Eksikler belirlenerek uygulamaya yönelik olarak 
öneri listeleri oluşturulmuştur. 



4 Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı | Cilt 2

Mevcut ve sahada derlenen yeni bilgiler ışığında ilgi odaklarını birleştiren, koridor ve 
şebeke sürekliliği olan, eğim ölçütlerine uyan ve EuroVelo ağ tasarım kılavuzunda belirtilen 
koşulları sağlayan bir bisiklet şebekesi oluşturma çalışmaları başlatılmıştır. Mevcut karayolları 
üzerindeki trafik yoğunlukları dikkate alınarak kırsal yolları da kapsayacak seçenekli güzergahlar 
değerlendirilmiştir.

EuroVelo planlama kılavuzu koşullarına uygun olan seçenek güzergahlar aşağıdaki ölçütlere 
göre oluşturulmuş ve değerlendirilmiştir;

• Bisikletlerin motorlu taşıtlarla karışık trafikte yolculuk edebilmesi ancak bu karayolunda 
hız sınırının 30 km/saat altında olması ve günlük motorlu taşıt trafiği hacminin 2.000 taşıtı, 
tercihen 500 aracı geçmemesi ile mümkündür,

• Yukarıdaki trafik hacim eşikleri şebeke geneli için belirlenmiş olmakla birlikte kısa 
mesafelerde olağan dışı durumlarda günde günlük taşıt trafiğinin 4.000 araca kadar 
çıkılması kabul edilebilmektedir. Dolayısıyla bisiklet ağı bu koşullara uygunluk sağlayan 
güzergahlarda önerilmiştir.

• Karayoluna paralel ama fiziksel olarak ayrılmış olarak tasarlanan bisiklet güzergahlarının 
planlanmasında motorlu taşıt yolu trafik hacimlerinin günde 10.000 araç altında olması 
gereklidir.

EuroVelo planlama standartlarına göre güzergahlar üzerinde altyapı ve diğer hizmet yerlerinin 
planlanmasında;

• Her 15 km.de yeme-içme alanı gibi bir bisikletlinin temel ihtiyaç ve beklentilerin 
karşılanacağı tesislerin yer alması;

• Koridor boyunca her 45 km.de belli aralıklarla bisikletli konforu ve acil gereksinimlerine 
yanıt verecek servis alanı birimlerinin oluşturulması (güvenli bisiklet parkları, tamirciler, 
kiralama yerleri, çamaşırhane vb.),

• Yeterli işaretleme, bilgilendirme tabelası ve haritaların bulunması,

• Konaklama alternatifleri (kamp alanları, pansiyonlar, oteller vs.) varlığı,

• Müze, turizm bilgilendirme ofisi, danışma vb. çekim merkezleri gibi ziyaret noktalarının 
oluşturulması;

• Dinlenme alanları, olumsuz hava koşullarına karşı korunaklı mobilyalar, tuvalet vb. 
hizmetlerin bulunması;

konuları üzerinde çalışılmış ve güzergahlardaki eksik hizmetler planlanmıştır.

EuroVelo planlama ilkeleri dikkate alınarak Anadolu ve Kıyı koridorlarındaki güzergahlar 
üzerindeki hizmet alanları ve çekim merkezleri 15 km. aralıkla araştırılmıştır. Bu olanaklar 
60 km. aralıklarda güzergâh bütününde haritalanmıştır. Bu haritalamada mevcut saptamalar 
yapıldıktan sonra, EuroVelo standartları doğrultusunda belirlenen öneri hizmet tesis noktalarının 
planlanması 15 km aralıklarla yapılmıştır (Grafik 1) (Şekil 50, 52, 54, 56, 58, 60)
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Grafik 1: Güzergahlarda Hizmetlerin Yerleştirme Aralıkları
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1.3 Türkiye Yerleşimler Arası Bisiklet Yolu Ulaşım Ağının 
Belirlenmesi  

Proje tanımı kapsamında öncelikle uluslararası standartlara uygunluk sağlayacak ana 
koridorlar ve bu koridorlar üzerinde bisiklet altyapısının yer alacağı alternatif güzergahlar 
belirlenmiştir. Ana koridorlar üzerinde yer alan alternatif güzergahlar için; mevcut trafik hacimleri, 
trafikteki taşıt kompozisyonu, yolun fiziksel özellikleri (yol kesitleri, boyuna eğim, şerit sayısı, 
kavşaklar, kaplama cinsi ve kalitesi gibi) daha önce toplanan bilgilerle saha çalışmalarındaki 
gözlemler birleştirilerek şehirlerarası bisiklet ulaşımına uygun güzergâh alternatifleri ortaya 
konmuştur.

EuroVelo planlama amaç ve standartları uyarınca hava kirliliği ve güvenlik açısından ciddi 
riskler yaratan yüksek motorlu taşıt trafik hacimlerine sahip karayolu bağlantıları dışındaki yollara 
odaklanılarak olabildiğince az maliyetle, daha güvenli ve doğal özellikleri korunmuş alanlardan 
geçen düşük trafik hacimli kırsal yollar alternatif güzergahlar olarak değerlendirilmiştir. Bu 
nedenle çalışmada önerilen alternatif güzergahlar üzerinde yer alacak altyapı önerileri de 
motorlu taşıt trafik düzeylerine göre çeşitlenmektedir. Bisikletliler için gerçekleştirilecek 
işaretleme, fiziksel düzenlemelerle ile sağlanacak öneri trafik düzeninde motorlu taşıt trafiğinden 
ve yayalardan ayrılan veya yol yüzeyinin bisiklet ve motorlu taşıt kullanıcıları tarafından ağırlıkla 
paylaşımlı kullanımına olanak veren kentler arası yol ağı şebekesi önerilmiştir.

Ulusal bisiklet altyapısı oluşturulurken, dünyanın farklı ülkelerinde bisiklete öncelik sağlamak 
amacıyla farklı koruma düzeyleri sağlayan düzenleme örnekleri, standartları, tasarım ölçütleri 
ve uygulanma koşullarını, bisiklet park etme alanları, servis ve mola alan ve tesisleri, bisiklet 
altyapısı ve bisiklet kullanımına yönelik yasal ve idari düzenlemeler, incelenmiş ve ülkemizdeki 
örneklerinde yaşanan sorunlar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler 
sonunda ülke ve koridor koşullarına uygun tasarım standartları, yasal ve idari çerçeve önerileri 
geliştirilmiştir.

Öncelikli koridorlarda ulaşım, iklim ve coğrafi koşullar başta olmak üzere idari yapılanma, 
teknik altyapı ve sosyoekonomik özelliklerle ilgili veriler toplanmış; güzergâh boyu var olan tüm 
servis, konaklama vb. yerler saptanmıştır. Tüm verilerin ve katmanların üst üste çakıştırılarak 
değerlendirilmesi sonucunda uygulamaya yönelik farklı yol tipleri ve tasarım önerileri 
geliştirilmiştir. Çalışmanın başında ilgili analiz ve değerlendirmelerin iki öncelikli koridor 
kapsamında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu raporda Bisiklet Yolu Ağının Anadolu 
Koridoru ve ardından Kıyı Koridoru olarak tanımlanan kısımlarının çalışmaları, değerlendirmeleri 
ve önerileri yer almaktadır. 

Sözleşme kapsamında belirlenen koridorlar öncelik sırasına göre ele alınarak Anadolu ve Kıyı 
Koridorlarında yapılan etütlerle ana güzergahlar ve saçaklanmalar belirlenmiş, Trakya üzerinden 
yapılacak EuroVelo bağlantıları planlanmıştır. Saçaklanmalar dışındaki uzunluğu yaklaşık 3000 
kilometreye ulaşan öncelikli güzergahların ardından sonraki aşamalara uygulamaya konması 
öngörülen koridorlar için ön etütler yapılmıştır. Yerleşimler arası bisiklet yolu şebekesinin ilerideki 
aşamaları tamamlandığında önce 6.000 km ve saçaklanmalarla birlikte nihai aşamada 10.000 
kilometrelik bir ağ oluşturması hedeflenmiştir. Bu şebekenin, kentlerde yapılacak kentiçi bisiklet 
düzenlemeleri de dikkate alındığında 11.000-kilometre düzeylerine ulaşması hedeflenmektedir 
(Şekil 2).

Önerilen bisiklet yolu ağının turistik öneme sahip ilgi odaklarına ulaşırken diğer amaçlara da 
hizmet edecek şekilde planlanması amaçlanmıştır. Bisiklet ağı toplam 13 büyükşehir ve 20 il sınırı 
içinden geçerek saçaklanmalar hariç Anadolu Koridorunda 1650 km ve Kıyı Koridorunda (Edirne- 
Muğla arası) 1515 km olmak üzere toplam 3165 km. uzunluğa ulaşmaktadır (Şekil 15,16).

Aşağıdaki bölümlerde Anadolu ve Kıyı Koridorlarının planlama süreçleri ve önerilen 
güzergahlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir.
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Şekil 2: Yerleşimler Arası Ulusal Bisiklet Ağı ve EuroVelo Bağlantıları

1.4 Anadolu ve Kıyı Koridorları Güzergâhların Tanımlanması 
Bisiklet Yolu Ağı oluşturma çalışmasında Anadolu koridorları ve Kıyı koridorları olmak üzere 

iki ana koridor belirlenmiştir. Bunlardan birincisi olan Anadolu koridorunda;

• Ankara-Eskişehir-Bilecik-Bursa, 

• Ankara-İznik-Sakarya, 

• Ankara-Kulu-Konya, 

• Konya-Aksaray-Kapadokya, 

• Ankara-Aksaray-Kapadokya 

güzergâhları olmak üzere beş güzergâh tanımlanmıştır. 

İkinci koridor olan Kıyı Koridoru ise 

• İstanbul-Edirne, 

• Edirne-Çanakkale, 

• Çanakkale-İzmir, 

• İzmir-Muğla, 

• Muğla-Gazipaşa 

• Manavgat-Konya Güzergahı

olmak üzere altı kesim bulunmakta olup Muğla-Gazipaşa ve Manavgat-Konya Güzergahı 
kesimlerinin ikinci aşama çalışmaları kapsamında projelendirilmesi öngörülmüştür.

Anadolu Koridoru Ankara’nın batısındaki iki güzergâh üzerinden inceleme gerçekleştirilmiştir. 
Bunlardan birincisi; Ankara’nın kuzey batısından ayrılan Ankara-İznik-Sakarya güzergahı, 
ikincisi ise Ankara’nın güneyinde kentten ayrılan ve batıya yönelen; Ankara-Eskişehir-Bursa-
İzmit güzergahıdır. Ayrıca bu ana güzergahlar yakınlarından geçtikleri doğal, tarihi ve kültürel 
çekim noktalarına ek bağlantılar gerçekleştirerek bisiklet yol ağı üzerinde “saçaklanmalar” 
gerçekleştirmektedirler (Güzergahların ayrıntılı tanımlamalarına Bölüm 3’te yer verilmiştir.)
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Anadolu Koridorunun Ankara’nın güneyinde kalan kısmı üzerinde Ankara-Kulu-Konya, 
Konya–Aksaray-Kapadokya, Ankara-Aksaray-Kapadokya güzergâhları olmak üzere üç güzergâh 
yer almaktadır. Ayrıca bu güzergahlar üzerindeki yerleşmeler arasında yapılan bağlantılarla 
saçaklanma güzergahları oluşturulmuştur. 

Tüm bu güzergahlar üzerinde, yerleşimler arası bisiklet ağı güzergahları geliştirilirken 
EuroVelo bisiklet ağının yaklaşım ve standartları öncelikle dikkate alınmış ve yapılan arazi etütleri 
doğrultusunda nihai güzergâhlar belirlenmiştir. Planlanan şehirlerarası şebekenin Ankara, Konya, 
Bursa, Eskişehir gibi yerleşimlerde ilgili belediyesi tarafından yapılmış ya da öneri durumunda 
olan kent içi bisiklet altyapısını da öneri bisiklet ağıyla beraber ele alarak Proje kararlarının 
mevcut altyapı ile bütünleşmesi sağlanmaktadır.

Projenin Kıyı koridoru güzergahları, Anadolu koridorundaki güzergâhlar ile bütünleşik bir 
ağ oluşturacaktır. İstanbul’dan, Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Antalya’ya kadar uzanacak 
ve oradan da Konya’ya bağlanacak bir koridor tasarlanmıştır. Kıyı koridorunda da Anadolu 
Koridorunda olduğu gibi güzergâhın uluslararası standartlarla uyumu ve bisiklet yollarına 
uygunluğu incelenip değerlendirmeye alınmış, koridorun özelliklerine yönelik olarak öneriler 
geliştirilmiş ve alternatif koridorlar araştırılmıştır.

İlk olarak ele alınan Anadolu koridorunun planlanması sırasında elde edilen deneyimler 
de Kıyı Koridorundaki güzergahların şekillenmesine ve Anadolu Koridoru ile bağlantılarının 
belirlenmesine yardımcı olmuştur.

Çalışmada Türkiye ve dünyada kullanılmakta olan bisiklet altyapısı düzenlemeleri (bisiklet 
yolları, bisiklet şeritleri, paylaşımlı bisiklet düzenlemeleri ve tasarım ölçütleri, bisiklet park yerleri 
ile ilgili yasal düzenlemeler ve standartlar) incelenmiştir. Önerilen koridorlardaki yerleşimler 
arası karayolu ağına ilişkin veriler ve trafik yoğunlukları göz önüne alınarak yolların nitelik, 
kapasite ve fiziksel özelliklerine uygunlukları incelenmiş ve haritalandırılmıştır.

Bisiklet yol ağının uygulanması ile gerçekleşecek dönüşüm ve yatırımlara da yol gösterecek 
sosyal, fiziksel ve ekonomik durumu ortaya koyan temel veriler de incelenerek, kentler arası 
hızlı ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak, doğal-kültürel-sosyal-çevresel-ekonomik ve sağlıklı 
gelişime örnek olacak bir model geliştirmek önemli hedeflerden olmuştur.

Tüm bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak olan Proje’nin bisiklet yol ağı üzerinde yer 
alan ve bisiklet kullanımı için potansiyel içeren tüm arazi kullanım ve çekim merkezlerinin 
belirlenerek çevre bölgelerde bir katalizör etkisi yaratması, sürdürebilir ulaşım sistemini sosyal 
etkenlerle birleştirerek zenginleştirmesi beklenmektedir.

Planlama aşamasında bisiklet yolu ağının belirlenmesi sırasında aşağıdaki amaçlar kararları 
yönlendirmiştir;

• Bisiklet yolu ağı üzerinde bisikletli turistler tarafından kolayca ulaşılabilen çok sayıda ilgi 
odağına erişilebilmesi,

• Bağlantılarda kullanıcılara hizmet verebilecek servis alanları ve diğer ihtiyaçları 
karşılayacak altyapı ve tesislerin eksiklerinin tamamlanması veya yeniden oluşturulması,

• Yol boyunca güvenlik ve emniyetin sağlanması,

• Geleneksel ulaşım olanaklarıyla erişilemeyen veya işlevini yitirmiş alanların canlandırılarak 
yeniden kullanıma açılması,

• Kent çevresindeki kırsal alanların bisiklet ağı ile kentle bütünleştirilerek kentlerdeki yeşil 
alan eksikliğinin giderilmesi,

• Yerleşimler arası bisiklet şebekesinin kent içindeki bisiklet altyapısı ve toplu taşıma 
sistemleri ile bütünleşmesi,

• Yerleşimler arası bisiklet ağının kırsal alanların kentle ve kentsel alanlarının kırla 
birleştirilmesinde bir araç olarak kullanılması,

• Kentlerin çevresindeki yerleşimlerin kentle ilişkisinin artırılarak bisiklet ulaşımının 
kentlerdeki enerji tüketimini ve hava kirliliğini azaltmak için kullanılması,
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• Kırsal alanlardaki çekicilikle bisiklet kullanımı ile tanıştırılan kentlilerin bisiklet kullanma 
alışkanlıklarının kentte de devam ettirmeleri.

Yukarıdaki amaçlara ulaşmak için bisiklet ağı planlamasında aşağıdaki stratejiler 
benimsenmiştir:

• Yüksek yoğunlukta taşıt trafiğinin olduğu koridorlarda bisikletliler için taşıt trafiğinden 
ayrılmış şeritler ve yollar yapılması gerektiği için taşıt trafiğinin hava kirliliği, kaza riskleri, 
yüksek maliyet ve gürültü gibi olumsuz etkilerinin azaltılması için düşük trafik hacimlerine 
sahip karayolu bağlantılarının kullanımına öncelikle verilmesi,

• Genel trafiğin kullandığı düşük trafik hacimli altyapının kullanıldığı durumlarda altyapı 
eksikliklerinin giderilerek bisiklet kullanımına uygun, güvenli hale getirilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılması,

• Güzergahlardaki var olan yol altyapısı ve özellikle kavşakların yaya ve bisikletler dikkate 
alınarak iyileştirilmesi,

• Bisiklet yolu ağının sürekliliğinin sağlanması amacıyla yolculuk başlangıç ve bitiş noktaları 
arasında kesintisiz bir şebeke oluşturulması, mümkün olmadığı durumlarda toplu ulaşım 
olanakları ile bütünleşmenin sağlanması,

• Doğal ve beşerî varlıklara zarar vermeyecek tersine koruyup geliştirecek koruma ve 
kullanma dengesini kurulmasının sağlanması,

• Bisiklet güzergahlarındaki doğal, kültürel ve çevresel değerlerin, tarihi değer taşıyan 
varlıkların, su kaynaklarının, tarım ve orman alanlarının bisiklet güzergahlarına eklenecek 
saçaklanmalarla erişilerek planlanması ile turizm çeşitliliği sağlanması.

Birbirinden farklı özelliklerdeki yerleşim yerlerinden ve peyzaj karakterlerinden geçen ve 
onları birleştiren bisiklet şebekesinde, her alanın ve yerleşimin mevcut ulaşım ve yapılaşma 
özelliklerini, arkeolojik, ekolojik, tarım, tarihi değerini ile öne çıkarması ve vurgulaması 
gerekmektedir. Bu yaklaşımla oluşturulacak her güzergahın faklı kesimleriyle oluşturulacak 
farklı rotaların tanıtım ve görünürlük çalışmalarında tanımlı ve kavramsal kimliği olan akslar 
ortaya çıkacaktır.
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Şekil 3: Güzergahların Kavramsal Şeması



11Türkiye Yerleşimler Arası Bisiklet Yol Ağı



12 Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı | Cilt 2

KIYI KORİDORU 
ANALİZ 
ÇALIŞMALARI ve 
YÖNTEM
2.1 Bisiklet Güzergahlarının Seçimi

2.2 Yol Altyapısının Kesintisiz ve Güvenli Sürüş Koşullarına Uygunluğu ve Mevcut 
Kesitler

2.3 Anadolu Koridoru Bisiklet Yolu Ağı Uygunluk Analizleri, Sonuç ve Değerlendirme



13Kıyı Koridoru Analiz Çalışmaları ve Yöntem



Apollon Smintheus Tapınağı, Gülpınar, Çanakkale (Kaynak 1)



15Kıyı Koridoru Analiz Çalışmaları ve Yöntem

2. KIYI KORİDORU ANALİZ ÇALIŞMALARI ve 
YÖNTEM

Türkiye Yerleşimler Arası Bisiklet Yolu Ağı güzergâh planlaması sırasında yukarıdaki 
bölümlerde değinilen turizm amaçlı bisiklet şebekelerinin planlama ve tasarımında benimsenen 
uluslararası yaklaşım ve standartlar, yerinde derlenen bilgiler, ilgili yasa ve yönetmelikler dikkate 
alınmıştır. Planlama ve tasarımda birincil nitelikte olan yol güvenliği, sürüş emniyeti ve konfor 
gibi ölçütler göz önünde tutularak alternatif güzergâhlar oluşturulmuş ve kıyaslamalı olarak 
değerlendirilerek nihai güzergâhlara karar verilmiştir.

Güzergâhların tespitinde üç temel ölçüt belirleyici olmuştur. İlk olarak kararların alınmasında 
en önemli etken olarak trafik özellikleri (karayolu hacimleri, trafik hacimleri içindeki ağır vasıta 
oranları ve her kesimdeki hız sınırlamaları) değerlendirilmiştir. İkinci ölçüt olarak güzergâhın 
fiziksel özellikleri (yolun kesiti, şerit sayısı ve özellikle boyuna eğimi ile iklim özellikleri) dikkate 
alınmıştır. Koridorların incelenmesinde üçüncü önemli ölçüt ise incelenen güzergâhın turizm 
açısından sunduğu olanaklar (doğal, tarihi, kültürel zenginliği ve ilgi odakları) olmuştur. Bu 
çalışmalar sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik hacim bilgileri, ilgili bakanlıklar ve 
belediyelerden elde edilen turizm ilgi odaklarına ilişkin bilgiler kullanılırken saha çalışmalarından 
elde dilen verilerle yol fiziksel özellikleri ve olanakları yol gösterici olmuştur.

İlk aşamada, değerlendirme ölçütlerini tanımlayan tematik (arkeolojik, tarihi, kültürel, 
turistik, ören ve ziyaret yerleri, önemli peyzaj karakteri gösteren alanlar ve bakı alanları gibi) ve 
idari (mülkiyet, yetki alanları gibi) haritaların birleşimi sağlanmıştır. Bunun için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu Türkiye Ulusal Coğrafi 
Veri Portalı ve Atlas Portal kullanılmıştır. Altlık olarak ortofoto görüntüleri, arazi örtüsü, yapı 
katmanları, idari sınır haritalar, korunan alanlar, tapu kadastro, topoğrafya, ulaşım ve benzeri veri 
tabanlarından ve çevre düzeni planlarından faydalanılmıştır. 

Güzergâhların belirlenmesi aşamasında planlama ve tasarımın işlevselliğinin uluslararası 
standartların yerel koşullarda uygulanabilirliği değerlendirilerek analizler gerçekleştirilmiştir. 
Mevcut karayolu altyapısının olabildiğince kullanıldığı, iklim verileri, koruma alanları, doğal, 
tarihi ve kültürel turizm ilgi odakları gibi bilgilerle ortaya konulan alternatif güzergâhlar 
değerlendirilmiş, bu güzergâhların doğrudan erişemediği odaklarına ulaşmak isteyen bisikletliler 
için “saçaklanmalar” planlanmıştır. Bu bilgilerin incelenmesi sonucunda bisiklet ulaşım 
koridorlarındaki nihai güzergâhlara karar verilmiştir. Öneri güzergâhların farklı özelliklere 
sahip kullanıcıları, yerleşimleri ve peyzaj karakterlerini kapsayan bir bisiklet ağı oluşturması 
hedeflenmiştir. Belirlenen istasyonlar, duraklama ve dinlenme noktalarının çeşitli çevre yerleşim 
yerlerine uğraması, yerel halkın katılımının sağlanması ve yeni bir turizm düzeni ve ekonomisi 
oluşturulması  amaçlanmıştır.

Bisiklet yol ağı güzergâhlarının olabildiğince trafik hacmi yüksek olmayan mevcut karayolu 
sistemi ile bütünleşmesi sağlanmakta, mevcut yol altyapısı ile yerleşimler ve hizmetlerin 
kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Böylece hem kısa sürede uygulamaya geçilmesi hem de 
maliyetlerin azaltılarak yerel ekonomi ve yaşamla kolayca bütünleşmesi sağlanmaktadır.

Anadolu Koridoru Bisiklet Güzergâhı ön çalışmalarının analiz ve değerlendirmeleri sonucunda 
ulusal bisiklet ağının güzergâh ve rotalarındaki ana temalarını vurgulayan üç kavramsal görsel 
hazırlanmıştır. Bunlar,

 - Turizm amacıyla seyahat etmek isteyen bir bisikletlinin seçeceği rotayı şematik olarak 
ortaya koyan, tanınırlığında artıracak olan ören yerlerini, önemli mimari yapı ve kültürel 
sembolleri, doğal koruma alanları ve anıtları görselleştiren şematik bir gezi haritası 
(başlangıç iç kapak),

 - Ören ve uğrak yerleri haritası (Şekil 3),
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 - Kentleri sembolize eden önemli mimari yapıların kolajının yer aldığı şematik harita (son 
iç kapak).

Bu görseller raporun iç kapaklarına ve bu bölüme yerleştirilmiştir.

2.1 Bisiklet Güzergahlarının Seçimi
Türkiye yerleşimler arası bisiklet güzergâhları belirlenirken öncelikle yol kesimlerinin mevcut 

durumları ve istenilen standartları sağlayabilmesi için gerekebilecek yeni düzenlemeler dikkatle 
ele alınmıştır. Güzergâh seçim aşamasında;

• Kentsel yerleşimlerde ve çevrelerinde yapılan iş, okul, sağlık yolculuklarında kullanılan 
koridorlar ile mevcut ve planlanan bisiklet altyapısı,

• Kırsal yerleşmelerde ve çevrelerinde rekreasyon, tarım, turizm ve okul amacıyla yapılan 
yolculuklarda kullanılan koridorlar,

• Kentlerde ve kentler arasında karayolu trafiğinin hız ve hacim değerleri ile mevcut 
bağlantılara seçenek oluşturabilecek güzergâhlar,

• Yaya ve bisiklet trafiği için kullanılabilecek yeşil alanlar ve koridorlar,

• Tarihi ve kültürel odakların yer aldığı veya onlara erişim sağlayan güzergâhlar,

• Doğal özgünlüğe sahip (sulak-tuzcul-orman-vadi gibi) alanlardan geçen güzergâhlar 
belirlenmiş ve

• Güzergâhların kesişim noktaları ve sorun oluşturacak yerler ayrıntılı olarak tespit 
edilmiştir.

Güzergâhların bu özellikleri dikkate alınarak her kesimin bisiklet yolu ağı içerisindeki ana 
güzergâh ya da saçaklanma (ana bağlantı dışına çıkılarak belirli bir ilgi odağına erişim sağlayan 
yol kesimi) kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

Bir sonraki aşamada ise kentsel tasarım ölçeği ve uygulama açısından önem taşıyan, bisiklet 
kullanıcıları için daha ayrıntılı olarak ele alınması gereken konular incelenmiştir. Bu kapsamda 
her güzergâh alternatifinde aşağıda konular incelenmiştir; 

1. Bisikletlerin de kullanabileceği genel taşıt trafiği için düzenlenmiş yollar, kavşaklar, alt ve 
üst geçitler ve trafik işaretleri,

2. Bisikletlerin kullanımı için diğer trafikten ayrılmış farklı özelliklerdeki bisiklet şeritleri ve 
yolları,

3. Uzun ve kısa süreli bisiklet park yerleri ve imkanları,

4. Genel trafik için yapılmış köprüler, alt ve üst geçitlerdeki bisiklet şeritleri ve bisiklet 
kullanımına uygunluğu, 

5. Bisiklet için genişletilmiş trafik şeritlerinin oluşturulma potansiyeli.

Bisiklet ağı kapsamında alternatif güzergâhların değerlendirilmesi ve sonuçta bütünlüğü 
olan bir şebeke oluşturulması için şebekenin farklı özelliklerini ortaya koyan ve güzergâhların 
belirlenen standartlara ne kadar uygun olduğunu açıklayan farklı konularda “uygunluk haritaları” 
hazırlanmıştır.

1. Mevcut Trafik Özellikleri: Trafik Hacimleri, Hız ve Ağır Taşıt Oranları

Güzergâhlar değerlendirilirken sürüş güvenliğinin en önemli göstergesi olan yollardaki 
motorlu trafik hacimleri ve bu trafik içindeki ağır taşıt oranları incelenmiştir. Bu amaçla önce 
KGM tarafından her yıl yayınlanan “yıllık ortalama günlük trafik (YOGT)” değerleri ve daha sonra 
yol kesimlerindeki ağır vasıta oranları, kesimler itibariyle yasal hız sınırlarının dökümü yapılarak 
tüm Kıyı koridoru içerisine giren il ve ilçeler kapsamında yol kesimleri itibariyle haritalandırılmış 
ve değerlendirilmiştir (Şekil 4, 5). Mevcut trafik hacimlerinin ve hızının değerlendirilmesi 
sonucunda bazı yol kesimlerini EuroVelo Standartlarında belirtilen sınır değerlerin çok üzerinde 
trafik değerlerine sahip oldukları görülmüştür.
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2. Topoğrafya Özellikleri: Eğim

Bisikletli yolculuğun temel sınırlayıcılarından biri olan yolun boyuna eğimlerinin incelenmesi 
için mevcut bilgiler, elektronik ortamdaki veriler ve arazi incelemeleri ile mevcut güzergâhların 
eğimleri, en yüksek yol kotları incelenerek yol profilleri oluşturulmuş ve bisiklet kullanımı 
açısından konforu sağlayamayacak olan yüksek eğimli kesimler belirlenmiştir. EuroVelo 
standartları eğim açısından bir sınırlama koymamakla birlikte çok eğimli kesimlerde daha az 
eğimli bir alternatifin oluşturulması ya da bu kesimin toplu ulaşım ile aşılabilmesi olanağının 
getirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Sahada yapılan inceleme ve gözlemler de dikkate alınarak 
aşağıdaki genel değerlendirmelerin yapılabilmesi mümkün olmuştur; 

• İstanbul-Edirne arası karayolu genel olarak düşük eğim seviyelerine sahiptir.

• İstanbul-Edirne arasındaki karayolundan ulaşılan Poyralı-İğneada yol kesimi yüksek eğim 
oranlarına sahip, Kırklareli-Dereköy arasındaki karayolu ise orta düzey eğim oranlarına 
sahiptir.

• Edirne- Çanakkale arası karayolu geneli düşük eğim seviyeleri görülmektedir. Sadece 
Erikli-Mecidiye arasında kısa süreli yüksek eğim oranına sahip yol kesimi bulunmaktadır.

• Çanakkale-İzmir arasındaki karayolunda Çanakkale-Gülpınar arası ve Yeni Foça İzmir 
arası düşük eğim seviyelerine sahipken, Gülpınar-Akçay arası ve Çandarlı-Yeni Foça arası 
sıklıkla orta ve yüksek eğim oranlarına sahiptir.

• İzmir-Muğla arasında karayolu çok farklı seviyelerde eğim oranlarına sahip kesimler 
içermektedir. Bunlardan; İzmir-Didim Akbük arası ve Muğla Akbük Koyu- Akyaka arası 
düşük eğim seviyeleri gözlenirken Milas-Bodrum arası yer yer orta eğim seviyelerine 
sahip kesimler içerse de geneli düşük eğim seviyesindedir. 

• İzmir-Muğla arasında sıklıkla yüksek ve orta eğim seviyelerine sahip yol kesimleri de 
vardır. Bu kesimler Didim/Akbük-Milas, Bodrum- Muğla Akbük Koyu ve Ula/Akyaka– 
Muğla Merkez arasındadır (Şekil 6).
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Şekil 4: Kıyı Koridoru Bağlantılı Karayolu Ağı | Trafik Hacim Haritası
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Şekil 5: Kıyı Koridoru Bisiklet Yolu Ağı | Ağır Taşıt Oranları 
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Şekil 6: Kıyı Koridoru Güzergâhları | Yol Eğim Analizi
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Şekil 7: Kıyı Koridoru Güzergâhları | Yol Eğim Analizi
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2.2 Yol Altyapısının Kesintisiz ve Güvenli Sürüş Koşullarına 
Uygunluğu ve Mevcut Kesitler

Belirlenen güzergahlarda bisiklet ulaşımı için kesintisiz ve güvenli yolculuk imkânı 
sağlanabilmesi için mevcut yol altyapısının farklı kesitleri ve topoğrafik koşulları dikkate alınarak 
uygulamaya yol gösterecek tip kesitler oluşturulmuştur (Şekil 7). Anadolu ve Kıyı Koridorları 
uygunluk analizleri sonrasında önerilen bisiklet güzergahlarına karar verilmiş, daha önce 
belirlenmiş yol tipleri ve kesitleri kullanılarak her yol kesiminde uygun çözüm olacak kesitler 
kararlaştırılmış ve planlanmıştır (Şekil 57). Tüm çalışma haritalarının kapsamlı karşılaştırması 
ve değerlendirmeler sonucunda güzergahlar belirlenmiş, uluslararası standart ve yaklaşımlara, 
yerel potansiyellere uygunlukları değerlendirilmiştir.

Güzergâhlarda mavi, kırmızı ve sarı hatlar olmak üzere üç farklı kesitte yol tipi geliştirilmesi 
hedeflenmiştir.

• Tip-1: EuroVelo standartlarına göre düşük taşıt trafiğine sahip ve eğimleri uygun olan 
yollarda herhangi bir altyapı düzenlemesi yapılmadan, sadece işaretleme ve hız sınırı 
düzenlemeleri ile mevcut yolun bisikletlerce kullanılmasıdır (mavi yollar) (Şekil 8, 9,  10). 
Farklı en kesite sahip olabilen bu yollar kıyı koridorunun büyük bölümünü oluşturmaktadır.

• Tip-2: Karayolu yanında yol en kesitinin izin verdiği asfalt, stabilize ya da toprak banketin 
ya da şevin belirli düzenlemelerle bisikletler için kullanılabilir hale getirilmesi ile oluşan 
durumdur (Şekil 11). Bu kırmızı renkle kodlanan kesite özellikle Selçuk çevresinde yer 
verilmektedir.

• Tip-3: Karayolunun mevcut kesiti dışında, istimlak sınırı içinde ya da dışında sadece 
bisikletlerin (belirli durumlarda tarım traktörlerinin) kullanacağı mevcut ya da yeni 
yapılacak bisiklet yollarıdır (Şekil 12). Bu tür bağlantılar (sarı) özellikle Pınarhisar-Edirne 
arasında yoğunlaşmaktadır;

Üç ana türden hangisinin uygulanacağına ilişkin kararlar alınmış, değişen yol en kesitlerine 
göre bu tip kesitler 7 farklı şekliye tasarlanmış, her birinin uygulanması önerilen tipik durumlar 
fotoğraflarla örneklenmiştir (Şekil 8-12, Fotoğraf 1-5).  
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Tip-1: Mavi-Karışık Trafikte Bisiklet

Motorlu araçlar ile bisikletlilerin birlikte kullandığı yollar

Şekil 8: Tip 1 | Yol Kesiti ve Planı 

Fotoğraf 1: Tip 1 | Örnek Görsel (Kaynak 1)
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Motorlu araçlar ile bisikletlilerin birlikte kullandığı yollar

Şekil 9: Tip 1 | Yol Kesiti ve Planı 2 

Fotoğraf 2: Tip 1 | Örnek Görsel 2 (Kaynak 1)



29Kıyı Koridoru Analiz Çalışmaları ve Yöntem

Motorlu araçlar ile bisikletlilerin birlikte kullandığı yollar

Şekil 10: Tip 1 | Yol Kesiti ve Planı 3

Fotoğraf 3: Tip 1 | Örnek Görsel 3 (Kaynak 1)
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Mevcut araç yolunun paralelinde stabilize yol bulunan durumlar

Tip-2: Kırmızı-Karayolu Yanında Ayrı Yol

Şekil 11: Tip 2 | Yol Kesiti ve Planı 

Fotoğraf 4: Tip 2 | Örnek Görsel (Kaynak 1)
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Tip-3: Sarı-Karayolu Yanında Ayrılmış Bisiklet Yolu/Şeridi

Mevcut araç yolunun yanında bisiklet yolu ayrılabilecek alan bulunan durumlar

Şekil 12: Tip 3 | Yol Kesiti ve Planı

Fotoğraf 5: Tip 3 | Örnek Görsel (Kaynak 1)
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2.3 Kıyı Koridoru Bisiklet Yolu Ağı Uygunluk Analizleri, Sonuç 
ve Değerlendirme

Türkiye bisiklet yolu ağı mevcut durum analiz ve gözlemleri gerçekleştirilirken bir yandan 
uluslararası standartlara uygunluk ölçütlerine dikkat edilmiş, öte yandan bu koşulların yeterince 
sağlanamadığı kesimlerde öneri bisiklet yolunun geçmesi tasarlanan tüm il, ilçe ve bölgelerdeki 
çeşitli verilerden yararlanılarak bisiklet yol ağı için alternatif düşük trafik hacimlerine sahip 
bağlantılar kullanılmış ve saçaklanma güzergâhları belirlenmiştir.

Bisiklet yolu ağına uygun güzergâhların belirlenmesi için yapılan analiz çalışmalarında 
dikkat edilen ölçütlerden, karayolu günlük yoğunluk hacmi verileri ve yol eğim analizleri başta 
gelmektedir. Bisikletlinin yol konforu ve bisiklet ağı koridorunun cazibesine yönelik olarak yapılan 
diğer çalışmalar; çevresel koşullar ve mevcut servis alanlarının tespitidir. Bunlar arasında; acil 
durum ve hizmet alanları (akaryakıt, yeme-içme), konaklama alanları gibi temel gereksinim 
alanları belirlenmiştir. Ayrıca trafik durumunu belirleyen yasal hız sınırları, kara kaza noktaları; 
çalışma alanında var olan ve mevcut güzergâhları destekleyen demiryolu hatlarının tespit ve 
haritalandırılması gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu analiz, gözlem ve tespit çalışmaları değerlendirildiğinde, ilk toplantılarda 
kararlaştırılan bisiklet güzergâhlarının bisikletle kesintisiz, konforlu ve risk içermeden 
ilerlemesinin olanaksız olduğu görülmüştür. Bu sorun birkaç nedenden kaynaklanmaktadır. Bu 
sorunlar; trafik hacimlerinin uluslararası standartların çok üzerinde kalması, ağır taşıt trafiğinin 
yoğun oluşu, yüksek hız sınırlarının bulunması ve bu yollarda coğrafi koşulların fiziksel olarak 
ayrılmış bisiklet yolları yapımına olanak vermemesi olarak sayılabilir. Güven ve kesintisiz bisiklet 
sürüşünün önündeki diğer bir neden ise özellikle büyükşehir çevresi alanlarda ayrılmış bisiklet 
yolu düzenlemeleri için karayolu yanında yeterli genişlik bulunmasına rağmen yol üzerinde çok 
sayıda araç giriş-çıkışı noktası bulunmasıdır. Parsellere motorlu taşıt erişimi sağlayan girişler 
yeni yapılacak bisiklet yollarının sürekliliğini kesintiye uğratacaktır. Nihai kararların oluşmasında 
sırasıyla gerçekleştirilmiş olan harita çalışmaları güzergâhların uygunluğunun tanımlanmasında 
belirleyici olmuştur.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda farklı zamanlarda gerçekleştirilen tespit çalışmaları 
sonucunda, önce (Şekil 13)’de görülen Kıyı Koridoru bisiklet güzergâhları kararlaştırılmıştır (Şekil 
14). Kıyı Koridoru İstanbul’un Trakya yakasından başlayarak; İstanbul–Edirne, Edirne-Çanakkale, 
Çanakkale-İzmir, İzmir-Muğla, Muğla-Gazipaşa güzergâhlarını içermektedir. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile yapılan görüşmeler doğrultusunda bu raporun Muğla’ya kadar olan ilk dört güzergâhı 
içermesi kararlaştırılmıştır. Bisiklet yolu ağı planında Muğla ilinden doğuya Antalya iline doğru 
planlanan Muğla-Gazipaşa ve Gazipaşa-Konya güzergâhlarının alt ölçek analiz ve açıklamaları bu 
nedenle raporun kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak uzun vadede planlama çalışmalarına ışık 
tutmak için üst ölçek analiz ve değerlendirmeleri rapor kapsamına dahil edilmiştir. 

Aşağıda liste olarak yerleşmeler arası tüm bağlantılar ile öneri bisiklet güzergâhları 
tanımlanmaktadır. Bu güzergâhların kentsel tasarım ölçeğinde ve uygulamaya yönelik 
gerçekleştirilen analiz ve değerlendirme çalışmaları ayrıntılı olarak 3. Bölümde ele alınmıştır 
(Şekil 42, 42,5).

İstanbul-Edirne Güzergâhı

• İstanbul-Saray

• Saray-Kırklareli

 › Poyralı- İğneada Saçaklanması

 › Kırklareli-Dereköy Saçaklanması

• Kırklareli- Edirne
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Edirne-Çanakkale Güzergâhı

• Edirne -Uzunköprü

• Uzunköprü Enez

• Enez-Çanakkale

Çanakkale-İzmir Güzergâhı

• Çanakkale- Gülpınar

 › Çanakkale- Lapseki Saçaklanması

 › Truva Saçaklanması

 🚌 Gülpınar- Akçay Toplutaşım Bağlantısı

• Akçay-Ayvalık- Çandarlı

 🚌 Çandarlı-Yeni Foça Toplutaşım Bağlantısı

• Yeni Foça- İzmir

İzmir-Muğla Güzergâhı

• İzmir (Narlıdere) -Selçuk

• Selçuk -Kuşadası -Söke- Didim Akbük

 🚌 Didim Akbük -Milas Arası Toplutaşım Bağlantısı

• Milas -Bodrum

 🚌 Bodrum – Muğla Akbük Arası Toplutaşım Bağlantısı

• Muğla Akbük- Ula Akyaka

 🚌 Ula Akyaka- Muğla Merkez Arası Toplutaşım Bağlantısı

Muğla-Gazipaşa Güzergâhı

• Ula Akyaka- Dalaman

 › İztuzu Saçaklanması

 › Sarıgerme Saçaklanması

 🚌 Dalaman Otogar-Yanıklar Toplutaşım Bağlantısı

• Yanıklar-Fethiye-Kaş

 🚌 Kaş-Demre Toplutaşım Bağlantısı

 › Demre-Kumluca

 🚌 Kumluca-Kemer-Antalya Toplutaşım Bağlantısı

 🚌 Kumluca -Altınyaka – Antalya Toplutaşım Bağlantısı

• Antalya -Manavgat

• Manavgat-Gazipaşa

Manavgat – Konya Güzergâhı

 🚌 Manavgat – İbradı Toplutaşım Bağlantısı

• İbradı – Beyşehir

• Beyşehir-Derbent -Konya

 🚌 Manavgat-Akseki-Beyşehir Toplutaşım Bağlantısı
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Şekil 13: Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Kıyı Koridoru
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Şekil 14: Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhları ve Saçaklanma Güzergâhları



TÜRKİYE BİSİKLET 
YOLU AĞI KIYI 
KORİDORU 
GÜZERGÂHLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1 Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhları – Ulaşım ve Bisiklet Altyapısı 
Değerlendirmeleri

3.2 Kıyı Koridoru Acil Durum Hizmet, Yeme-İçme, Konaklama İmkanları ve Çekim 
Merkezleri Analizleri

3.3 Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhları Yol Kesitleri

3.4 Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergahları Analizleri 

3.4.1. İstanbul (Büyükçekmece)-Edirne Güzergâhı Analizi 

3.4.2. Edirne-Çanakkale Güzergâhı Analizi 

3.4.3 Çanakkale-İzmir Güzergâhı Analizi

3.4.4 İzmir-Muğla Güzergâhı Analizi





Kıyıköy, Vize, Kırklareli (Kaynak 1)
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3. TÜRKİYE BİSİKLET YOLU AĞI KIYI KORİDORU 
GÜZERGÂHLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Birinci ve  ikinci  bölümlerde  özetlenen  genel  yaklaşım,  yöntem  ve  değerlendirmeler 
doğrultusunda gerçekleştirilen tüm çalışmalar, Bisiklet Yolu Ağı Kıyı Koridoru kapsamında, 
İstanbul Trakya Yarımadası’ndan başlayarak, Trakya’da Edirne ve Kırklareli kentlerini ziyaret 
ettikten sonra Marmara Bölgesinin güneyinde Çanakkale kentine ve sonrasında Ege kıyılarını 
dolaşarak sırasıyla Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kentlerine erişim sağlar. Kıyı koridorunun daha 
sonraki çalışmalarla Antalya(Gazipaşa’ya kadar) ve Konya kentine erişim yapacak güzergâhlarla 
genişletilmesi planlanmıştır. Kıyı Koridorunun uzatılacak haliyle sekiz büyükşehir belediyesi ve 
on bir il sınırını kapsayan geniş bir bölgede, toplam 2892 km uzunluğunda altı bisiklet güzergâhı 
planlanmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerde bu altı güzergâhtan dördünün (1660 
km.) bu çalışma kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda üçüncü bölümde öncelikle 
Kıyı Koridorunun altı güzergâhının üst ölçek analizlerine yer verilmiş, daha sonra aşağıda sayılan 
dört güzergâhın ayrıntılı analizleri yapılmıştır. 

Bu çalışma kapsamından ayrıntılı analizleri yapılan Kıyı Koridoru Güzergâhları;

 - İstanbul-Edirne Güzergâhı

 - Edirne-Çanakkale Güzergâhı

 - Çanakkale-İzmir Güzergâhı

 - İzmir-Muğla Güzergâhı

Ayrıca yukarıda sayılan ana güzergâhlar üzerinden tarihi, doğal, kültürel çekim merkezlerine 
erişim sağlamak üzere oluşturulan 4 tane saçaklanma güzergâhının toplam uzunluğu 144 km.’dir. 
Bu saçaklanma güzergâhlarına ait ayrıntılı bilgi ve analizler üzerinde bulundukları ana bisiklet 
güzergâhlarına ait bölümlerde (Bölüm 3.4) verilmiştir.

Bu güzergâhların yer aldığı bölgedeki yerleşmeler; idari yapı yetki ve sorumlulukları açısından, 
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla illeridir. Bunlardan 
İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Aydın kentleri büyükşehir belediyeleri; Kırklareli, 
Edirne ve Çanakkale kentleri il belediyeleri tarafından yönetilmektedir (Şekil 15).

Şekil 15: Anadolu ve Kıyı Koridorları Bisiklet Güzergâhlarının Geçtiği İller
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Kıyı Koridoru bisiklet güzergâhları aşağıda sıralanan Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge ve 
Şefliklerinden geçmektedir;

1. Bölge Müdürlüğü (İstanbul, bağlı iller, otoyol ve köprüler);

2. Bölge Müdürlüğü (İzmir ve bağlı iller);

14. Bölge Müdürlüğü (Bursa ve bağlı iller); (Şekil 16)

Şekil 16: Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Anadolu ve Kıyı Koridorları | Karayolları Bölge Haritası

Kıyı Koridoru bisiklet güzergâhlarının yer aldığı Marmara ve Ege Bölgeleri turizm, ticaret ve 
tarımsal faaliyetlerin öne çıktığı ülkemizin en gelişmiş bölgelerindedir. Marmara Bölgesi, Balkan 
Yarımadası ile Anadolu arasında geçiş bölgesi niteliğindedir. Avrupa ve Asya kıtaları Marmara 
Bölgesinin güneyinde ve batısında bulunan Çanakkale ve İstanbul Boğazları aracılığıyla birbirine 
bağlanır. Güzergâh üzerinde yer alan İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla 
nüfusun kalabalık olduğu ve tarım, sanayi gibi ekonomik aktivitelerinin yanı sıra turizm faaliyetleri 
ile uluslararası ölçekte ön plana çıkan illerdir. 

2018 yılı nüfus verilerine göre; İstanbul 15.067.724; Tekirdağ 1029927, Kırklareli 360860; 
Edirne 411528; Çanakkale 540662; Balıkesir 1.226.575, İzmir 4320519; Aydın 1.097.746 ve Muğla 
967487 nüfusa sahiptir. Çalışmanın gerçekleştiği bölgede toplam 23.796.453 nüfus yaşamaktadır. 
Güzergâh üzerinde bulunan illerde nüfus artışı devam etmekte ve ülke nüfusunun %29,02’ini 
oluşturmaktadır (Kaynak 4).

Kıyı koridor üzerinde bulunan yerleşim dokusu ve yakın çevresi turizm açısından çok önemli 
bir potansiyele sahiptir. Doğal, tarihî, arkeolojik ve jeolojik güzelliklerinin yanı sıra deniz turizmi, 
sağlık turizmi ve dağcılık için elverişli alanların bu koridor üzerinde bulunması bölgenin çok 
sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesini sağlamaktadır. Kıyı Koridoru üzerindeki 
yerleşimin tarih öncesi çağlara dayanır. Bölgedeki yerleşimler tarih boyunca pek çok Anadolu 
kenti gibi coğrafi bakımdan birçok medeniyete geçiş noktası olmuştur.

Bisiklet Yolu Ağı Master Planı; binlerce yıl içinde oluşmuş bu değerli coğrafyayı barındırdığı 
kültürel birikimi, tarihsel dokuyu ve doğal varlıkları belli başlı güzergâhlar ile birleştirerek ulusal 
ve uluslararası ulaşım sistemi içine almayı ve geleceğe aktarmayı hedeflemektedir. Bu Proje 
çalışması içereceği düzenlemelerle bisiklet erişimini ve ulaşımını güçlendirmekle kalmayacak 
aynı zamanda kültürel ve rekreasyon olanaklarını içeren güzergâhlar oluşturarak farklı 
yerleşimler, insanlar ve kültürler arasında yeni bir etkileşim ağı oluşturulacaktır. Ortaya çıkan bu 
sosyal zenginlik ise yerel ekonomik canlanmayı da beraberinde getirecektir.
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Bisiklet yol ağı oluşturulurken kentsel alan, kırsal alan, koruma altında bulunan tarihi ve 
doğal alanlar gibi mevcut çekim merkezlerine ek olarak oluşturulacak yeni çekim merkezlerini 
de içeren güzergâhlar oluşturulması hedeflenmiştir. Bisiklet yolu ağı analizleri; özetle, kentsel 
ve kırsal nüfusun kullandığı ulaşım güzergâhlarında; tarihi, doğal ve kültürel varlıklara erişim 
sağlayan ve turizm odaklı kullanılan güzergâhlarda gerçekleştirilmiştir

Güzergahlar tanıklık ettikleri dönemlerin doğal, teknik, görsel-estetik, simgesel, işlevsel, 
yönetsel özellikleri ile geçmişlerinin fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını yansıtan ve 
buna bağlı olarak da özgün değerler taşıyan korunması gerekli kültür varlıklarıdır. Bu zengin 
özellikleri barındıran güzergâhlar bir yandan bisikletlilere yerel bir keşif imkânı sağlarken; diğer 
yandan yerel halkın ve yerel yönetimlerin de bu sürece katılmasını, birbirleri arasında iş birliği 
oluşturmalarını destekleyecektir. Böylece, tasarlanan bisiklet yolu ağı sadece belli başlı çekim 
noktalarını birleştiren bir altyapı olmaktan çıkıp; geçtiği bölge ve yerleşimlerde sosyal, kültürel 
ve ekonomik yapıyı güçlendiren bir araç olacaktır.

Ulusal Bisiklet Yolu Ağının Kıyı Koridoru mevcut durum analizleri dört ana başlık altında ele 
alınmıştır. Bölüm (3.1) ve (3.2)’de Anadolu Koridoru üst ölçek tespit ve değerlendirmelerine yer 
verilirken, Bölüm (3.3) ve (3.4) bisiklet güzergâhların alt ölçek analizlerini ve bunlara yönelik 
planlama kararlarını içermektedir.

Birinci Bölüm (3.1)’de, Kıyı Koridorunda yer alan beş güzergâhın; (İstanbul-Edirne, Edirne- 
Çanakkale, Çanakkale-İzmir, İzmir-Muğla güzergâhlarının) idari ve teknik altyapı, servis alanları 
ve konaklama noktaları incelenmiştir. Bölüm (3.2) Kıyı Koridoru Acil Durum Hizmetleri, Yeme-
İçme ve Konaklama Olanakları Analizleri ve Önerilerini içermektedir.  

Bölüm (3.3)’te Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhlarının Yol Kesitleri Analizi yapılmıştır. Bu 
bölümde genel bisiklet güzergâhına ve güzergâh boyunca gerçekleştirilmesi düşünülen yol tipi ve 
kesitleri mevcut yol genişliklerine göre çeşitlendirilmiştir.

Bölüm (3.4) Kıyı Koridoru güzergâhlarının alt-ölçek analiz, yol tarifi, eğim analizleri, arazi 
tespit ve değerlendirmeler ve ayrıca ana güzergâh ve saçaklanmalar üzerinde yer alan ve 
bisikletliler için çekim merkezi olarak kabul edilen doğal, tarihi ve kültürel alanların açıklamalarını 
içermektedir. Analizler tüm güzergâh boyunca yedi alt bölge belirlenerek gerçekleştirilmiştir. 
Tüm ayrıntılı tespitler ve fotoğraflanan manzara noktaları haritalara işlenmiş, bisiklet çekim 
noktaları belirlenmiş ve belli aralıklarla eksikliği saptanan bisiklet servis noktaları işaretlenerek, 
öneri eklemeler yapılmıştır. Alt ölçek haritalarda güzergâhlar üzerindeki mevcut ve öneri 
hizmet imkanları EuroVelo standartlarına uygun olarak 0-15 km. aralığında ayrıntılı olarak 
değerlendirilmiş ve haritalara işlenmiştir.

3.1 Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhları – Ulaşım ve Bisiklet 
Altyapısı Değerlendirmeleri 

Bisiklet Yolu Ağı Master Planı’nın sağlıklı uygulanması ve ileriye dönük bakım ve 
sürdürülebilirliği bu güzergâhta yetki ve sorumluluk sahibi kurumların güçlü iş birliği ve 
eşgüdümüne bağlı olacaktır. Bu nedenle idari dağılım Proje’nin önemli girdilerinden olacak strateji 
ve yönetmeliklerde bu yetki ve sorumluluk dağılımının, eşgüdüm ve iş birliğinin tanımlanması da 
önem taşıyacaktır.

Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhları ve değerlendirmeleri kapsamında öneri bisiklet 
güzergâhının bağlı olduğu kurumlar belirlenerek gösterilmiştir. Bisiklet güzergâhının geçtiği 
koridorda yetki ve sorumluklar üç kurum arasında dağılır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu ile birlikte daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü’nde olan yetki ve sorumlulukların 
Büyükşehir’e aktarılması ile yetki paylaşımı büyük oranda Karayolları Genel Müdürlüğü ve 
Büyükşehir Belediyeleri arasında gerçekleşir (Şekil 17). Bu iki kurumun yetki alanı dışında kalan 
yollar ise öteki belediyeler ve İl Özel İdare kurumunun yetkisi altındadır.
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İleriye yönelik olarak, bisikletlilerin alternatif olarak kullanmayı tercih edebilecekleri bisiklet 
ağıyla kesişen demiryolu hatları tespit edilmiştir. Kıyı koridoru bisiklet güzergâhlarında seyahat 
eden bisikletli, güzergâh üzerindeki 7 yerleşme merkezindeki tren istasyonlarından aktarma 
yaparak yolculuğuna devam edebilecektir. Bu noktalar; İstanbul ili sınırları içerisindeki Çatalca 
ve Kabakça İstasyonları, Edirne ilçesindeki Merkez ve Uzunköprü İstasyonları, İzmir ili içindeki 
Aliağa, Çiğli ve Selçuk İstasyonları, Aydın ili sınırları içerisindeki Söke İstasyonlarıdır. Ayrıca İzmir 
kent bütününde İzmir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İzban hattının tren istasyonlarından 
Aliağa, Selçuk ve Çiğli istasyonlarından hat üzerinde bulunan Alsancak, Basmane, İzmir Adnan 
Menderes Uluslararası Havaalanında yer alan İzban İstasyonu gibi 41 istasyona erişim sağlanabilir. 
Bisikletlinin planlanan güzergâh üzerinde demiryolu ile aktarma yapabileceği noktaların 
gösterildiği haritada yakın çevrede yer alan demiryolu istasyonları da gösterilmiştir (Şekil 18).

Bu haritada bir başka önemli ayrıntı ise öneri bisiklet yolunun demiryolu hatları ile nasıl 
kesiştiğinin tespit edilmesidir. Tren yolu ile bisiklet yolu 6 ayrı noktada kesişmektedir. Bu 
doğrultuda bisikletlinin demiryolunu alt/üst geçit köprüleriyle ve hemzemin olarak geçtiği alanlar 
tespit edilmiştir (Şekil 18).

Proje hedeflerinden biri de Türkiye Bisiklet Yolu Ağı koridorlarının planlama ve uygulanma 
aşamalarında bisiklet yoluna ve planlarına sahip olan kentlerin bisiklet ağlarının ve varsa öneri 
projelerinin Türkiye Bisiklet Yolu Ağı ile bütünleştirilmesi ve ortak çalışmasının sağlanmasıdır. Bu 
hedef doğrultusunda öneri ulaşım koridoru boyunca yer alan bisiklet yollarına sahip yerleşimler, 
bisiklet paylaşım sistemine sahip yerleşimler, bisiklet tamir ve elektrikli araç şarj noktaları tespit 
edilip işaretlenmiştir 

Bu bilgilerin temini ve haritanın hazırlanması sürecinde ilgili Belediyelere ziyarette 
bulunulmuş, Proje’nin ilerleyen aşamalarında kullanılmak üzere daha ayrıntılı bilgi ve belgelerin 
temini için başvuruda bulunulmuştur. Kıyı koridoru güzergâhları üzerinde beş kentte İstanbul, 
İzmir, Çanakkale, Muğla’da bisiklet paylaşım sistemleri, İstanbul, Edirne, Enez, İzmir, Çanakkale, 
Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Aliağa, Urla, Kuşadası, Bodrum ve Muğla yerleşmelerinde bisiklet 
yolları bulunduğu öğrenilmiştir (Şekil 19).

Kıyı Koridoru kapsamında bisikletliler için mevcut bisiklet servis noktaları incelendiğinde kent 
merkezlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Güzergâh üzerinde kent merkezlerinde uzaklaşıldığı 
Edirne-Erikli, Erikli-Eceabat, Çanakkale-Akçay ve Dikili-İzmir arasında uzun mesafelerde servis 
noktası eksikliği dikkati çekmektedir. (Şekil 20).

Bu bölümde kullanım ve ihtiyaç alanlarının belirlendiği, eksiklerin saptandığı, potansiyellerin 
ve risklerin ele alındığı üst ölçek analizler gösterilmiştir. Alt ölçek analizlerin yapıldığı Bölüm 
3.4’te batı ve güney güzergâhlarının analizleri sonrasında verilen alt ölçek haritalarda tüm 
sorunların çözümüne veya en aza indirilmesine yönelik önerilerin geliştirildiği (kırmızı semboller 
ile işaretlenmiş) paftalara yer verilmiştir (Şekil 50, 52, 54, 56, 58, 60). 



Gala Gölü Milli Parkı, Enez, Edirne (Kaynak 1)
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Şekil 17: Kıyı Koridoru Güzergâhlarının İzlediği Yolların Bağlı Bulunduğu 
Kurumlar
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Şekil 18: Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhlarının Mevcut Demiryolu ile Bağlantı ve 
Kesişim Noktaları



50 Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı | Cilt 2



51Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Kıyı Koridoru Güzergahlarının Değerlendirilmesi

Şekil 19: Kıyı Koridoru Güzergâhları- Bisiklet Yolu ve Bisiklet Paylaşım 
Sistemine Sahip Şehirler



52 Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı | Cilt 2



53Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Kıyı Koridoru Güzergahlarının Değerlendirilmesi

Şekil 20: Kıyı Koridoru Güzergâhları Mevcut Bisiklet Servis Noktaları
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3.2 Kıyı Koridoru Acil Durum Hizmet, Yeme-İçme, Konaklama 
İmkanları ve Çekim Merkezleri Analizleri

Kıyı Koridoru güzergâhları üzerindeki acil durumda erişilebilecek mevcut güvenlik (Jandarma 
ve Polis birimleri) ve sağlık hizmetleri (Hastane ve Sağlık Ocakları); yeme-içme imkanları, 
akaryakıt ve servis noktaları, konaklama ve kamp alanlarını yerleri belirlenmiştir (Şekil 21-23). 
Acil durum hizmetleri ve konaklama imkanlarının yeterliliği ve EuroVelo standartlarına uyumu 
incelenmiştir. Ayrıca ve ana güzergâhlardan ayrılarak saçaklanma güzergâhları oluşturulmasına 
sebep olabilecek ve bisikletlinin seyahat nedenlerinden biri olan doğal, tarihi, kültürel koruma 
altındaki alanlar başka bir ifadeyle potansiyel çekim merkezleri üst ölçekte haritalandırılmıştır 
(Şekil 24-27).

Kıyı Koridoru üzerindeki öneri güzergâhların, Türkiye’nin en yoğun yerleşmelerini birbirine 
bağlayan yollar üzerinde yer alması nedeniyle bisikletlilerin belli sıklıkta hizmet alabileceği sağlık 
ve güvenlik birimleri bulunmaktadır (Şekil 21).

Güzergâhlar boyunca bisikletli sürüş konforu ve ihtiyaçları açısından en önemli kullanımlar; 
yol üzerinde bulunan yeme-içme olanakları ve bisikletlileri temel hizmetleri alabilecekleri ve mola 
verebilecekleri akaryakıt istasyonlarıdır. Öneri bisiklet yolu boyunca bu hizmetler niteliklerine göre 
işaretlenerek haritada gösterilmiştir (Şekil 22). Kıyı koridoru güzergâhları boyunca bisikletliler bir 
gün içerisinde bu servislere ulaşma olanağı bulabilecektir. Bisikletlilerin mola dışında konaklama 
ihtiyaçları için tüm koridor boyunca farklı nitelikte konaklama (otel, pansiyon, dinlenme tesisleri) 
yerleri ve kamp alanları gösterilmiştir. Bu kullanımlarında bir bisikletli için bir günlü seyahat 
mesafesi olarak kabul edilen 60 km. de bir konaklama ve kamp alanı olduğu görülmüştür (Şekil 
23). Güzergâh üzerinde gerekli servis noktalarının erişilebilir mesafede bulunmadığı koşullarda; 
öneri servis alanları ve öneri kamp-konaklama alanları alt ölçek çalışmalarda belirlenmiştir. 
(Şekil 21-28) 

Turizm amaçlı seyahat eden bisikletlilerin izleyeceği güzergâhlar üzerinde seyahat ederken 
gezmek, keşfetmek isteyeceği doğal, kültürel, tarihi çekim merkezleri, arkeolojik ören yerleri; 
Milli Parklar, Sulak Alanlar, UNESCO koruması altında olan kültürel ve tarihi alanlar ve Yaban 
Hayatı Geliştirme alanları bu başlık altında önemli potansiyel alanlar olmak üzere dört haritada 
gösterilmiştir. Bu bölümde bahsedilen alanların Kıyı Koridorları güzergâhları üzerindeki konumları 
üst ölçek haritalar üzerinde belirlenmiştir. Bu çekim merkezleri ayrıntılı olarak güzergâhların 
geçtiği yerleşmeler altında Bölüm 3.4.’te açıklanmış ve alt ölçekli haritalarda yerleri belirtilmiştir. 

Kıyı Koridoru güzergâhları üzerinde seyahat eden bisikletlinin ziyaret edebileceği 15 tane milli 
park (Şekil 24), 2 tane sulak alan (Şekil 25), 9 tanesi ana listede ve 27 tanesi geçici listede olmak 
üzere toplam 36 tane UNESCO Kültürel Miras Alanı (Şekil 26), 15 tane yaban hayatı geliştirme 
sahası (Şekil 27) yer almaktadır. Bunların yanı sıra, Kıyı Koridoru güzergâhları Foça Özel Çevre 
Koruma Alanı, Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Alanı (Şekil 28), Gökova Özel Çevre Koruma 
Bölgesi’nin bir parçası olan Akyaka Kadın Azmağı’na ve sayısız gölet, ormanlık alan, kamp 
yerlerine erişim sağlamaktadır. 



Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Aydın (Kaynak 1)
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Şekil 21: Kıyı Koridoru Güzergâhları Üzerindeki Acil Durum Hizmetleri
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Şekil 22: Kıyı Koridoru Güzergâhları Üzerindeki Mevcut Yeme-İçme İmkanları ve 
Akaryakıt Tesisleri  
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Şekil 23: Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhları Üzerindeki Mevcut Konaklama 
Noktaları
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Şekil 24: Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhları ile Erişilebilen Milli Parklar
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Şekil 25: Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhları ile Erişilebilen Sulak Alanlar
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Şekil 26: Kıyı Koridoru Güzergâhları ile Erişilebilen UNESCO Dünya Mirası 
Listesi



68 Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı | Cilt 2



69Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Kıyı Koridoru Güzergahlarının Değerlendirilmesi

Şekil 27: Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhları ile Erişilebilen Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahaları
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Şekil 28: Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhları ile Erişilebilen Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri
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3.3 Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergâhları Yol Kesitleri 
Mevcut durumu ayrıntıları ile ortaya koyan, haritaları verilmiş olan bisiklet yolu güzergâhları, 

tüm bu katmanların bir araya getirilmesi ile uygulamaya yönelik bütünleştirilmiş, daha sonra alt 
ölçeklerde 15 km.’lik aralıklarda yapılması gereken ek önerilere yol gösterecek biçimde haritalara 
işlenmiştir. Arazi çalışmaları, uluslararası çeşitli standartlar değerIendirildikten ve önerilen 
bisiklet yolları üzerinde yetki sahibi kamu kuruluşlarının uzmanlarının da görüşleri alındıktan 
sonra tasarı ve planlama ekibimiz tarafından Şekil 28’de belirlenen uygulamaya yönelik tüm yol 
tip ve özellikleri saptanmıştır.

Bisiklet yolu kesit belirleme çalışmaları sonucunda tüm güzergâh boyunca bisikletliler 
için güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlayacak uygulama kesit önerileri geliştirilmiştir. 
Geliştirilen kesitlerden ilk ikisi yoğun karayolu trafiğinin olduğu güzergâh kesimlerinde (Saray-
Vize, Kırklareli-Edirne, Pamucak-Selçuk arasında) yola paralel güvenli bir yol yapılması ya da 
varsa mevcut karayolu yanındaki mevcut yolların ve alanların bisiklet yolu olarak düzenlendiği 
kesitlerdir. Daha sonraki beş kesit düşük trafik hacmine sahip farklı genişliklerde taşıt 
yollarının yeniden düzenlenmesiyle bisikletin karışık trafikte seyahat edilebileceği durumlar için 
tasarlanmıştır. Bunlar sırasıyla:

Karayolu Yanında Bisiklet Yolu Yapılacak

Haritada kırmızı ile gösterilen olan yol kesimlerinde karayolu trafik hacimleri yüksekliği 
nedeniyle EuroVelo standartlarına göre bisikletlilerin motorlu taşıtlarla karışık trafikte seyahat 
etmesi uygun değildir. Bu yol kesitlerine sahip yollarda taşıt yolunun paralelinde bulunan alanlar 
bisiklet yolu olarak değerlendirilecektir.

Karayolu Yanındaki Mevcut Yol Bisiklet Yolu Olarak Değerlendirilecek

Haritada sarı ile gösterilen yol kesimlerinde karayolu trafik hacimleri yüksekliği nedeniyle 
EuroVelo standartlarına göre bisikletlilerin motorlu taşıtlarla karışık olarak seyahat etmeleri 
uygun değildir. Bu yol kesitine sahip taşıt yollarının paralelinde bulunan stabilize yollar, tarla 
yolları bisiklet yolu olarak değerlendirilecektir.

Karışık Trafik (1+1 + 1 Tırmanma Şeridi +1 Emniyet Şeridi)

Haritada lacivert ile gösterilen yol kesimlerinde karayolu 3 şerittir ve trafik hacim değerleri 
bisiklet şeridi yapımına uygundur. Emniyet şeridi bisiklet yolu olarak değerlendirilecektir.

Karışık Trafik (1+1 Şerit +1 Emniyet Şeridi)

Haritada yeşil ile gösterilen yol kesimlerinde yol 2 şerittir ve trafik hacim değerleri bisiklet 
şeridi yapımına uygundur. Emniyet şeridi bisiklet yolu olarak değerlendirilecektir.

Karışık Trafik (1 Şerit 6m)

Haritada turuncu ile gösterilen yol kesimlerinde yol 6 metredir ve trafik hacim değerleri 
motorlu taşıt ve bisikletliler tarafından paylaşımlı olarak kullanıma uygundur.

Karışık Trafik (1 Şerit 4,5m)

Haritada mor ile gösterilen yol kesimlerinde yol 4,5 metredir ve trafik hacim değerleri motorlu 
taşıt ve bisikletliler tarafından paylaşımlı olarak kullanıma uygundur.

Karışık Trafik (1 Şerit 3m)

Haritada pembe ile gösterilen yol kesimlerinde yol 3 metredir ve trafik hacim değerleri 
motorlu taşıt ve bisikletliler tarafından paylaşımlı olarak kullanıma uygundur.



Miletos (Milet) Antik Kenti, Didim, Aydın (Kaynak 1)
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*KGM Toplantı Notu: ÇŞB ile KGM ilgilileri arasında 22.10.2019 tarihinde 
yapılan toplantıda düşük trafik hacimlerine sahip karayolları koridorlarında 
yapılması önerilen bisiklet altyapılarının, karayolundaki trafik koşulları için yeni 
riskler oluşturmadan, halen yasa gereği sağ şeridi kullanma durumunda olan 
bisikletliler için daha güvenli getirilmesi konuları görüşülmüştür. 

Bisiklet kullanımının düşük trafik hacimlerine sahip yollarda emniyet şeridinde 
ve emniyet şeridi dışında (ilave fiziksel düzenlemelerle) ve yol kaplaması dışında 
ancak KGM istimlak sınırları içinde yapılacak düzenlemeler konusunda ilgili iki 
bakanlığın görevlendireceği temsilcilerinin yapacağı ortak teknik çalışmalardan 
sonra bir protokol hazırlanarak planlama, tasarım, yapım ve işletme konularındaki 
yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, çözümlere açıklık getirilmesi ve gerekirse 
yasal değişiklik süreçlerinin başlatılması kararlaştırılmıştır.

Şekil 29: Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergahları Yol Genişliklerine Göre Bisiklet 
Altyapısı Seçimi
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Şekil 30: Karayolu Yanında Bisiklet Yolu Yapılacak | Plan ve Kesit

Fotoğraf 6: Karayolu Yanında Bisiklet Yolu Yapılacak | Örnek Görsel (Kaynak 1)
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Şekil 31: Karayolu Yanında Bisiklet Yolu Yapılacak | Plan ve Perspektif
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Şekil 32: Karayolu Yanındaki Mevcut Yol Bisiklet Yolu Olarak Değerlendirilecek | Plan ve Kesit

Fotoğraf 7: Karayolu Yanındaki Mevcut Yol Bisiklet Yolu Olarak Değerlendirilecek | Örnek Görsel 
(Kaynak 1)
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Şekil 33: Karayolu Yanındaki Mevcut Yol Bisiklet Yolu Olarak Değerlendirilecek | Plan ve Perspektif
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Şekil 34: Karışık Trafik (1+1+1 Tırmanma Şeridi+1 Emniyet Şeridi) | Plan ve Kesit

Fotoğraf 8: Karışık Trafik (1+1+1 Tırmanma Şeridi+1 Emniyet Şeridi) | Örnek Görsel (Kaynak 1)
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Şekil 35: Karışık Trafik (1+1+1 Tırmanma Şeridi+1 Emniyet Şeridi) | Plan ve Perspektif
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Şekil 36: Karışık Trafik (1+1 Şerit +1 Emniyet Şeridi) | Plan ve Kesit

Fotoğraf 9: Karışık Trafik (1+1 Şerit +1 Emniyet Şeridi) | Örnek Görsel (Kaynak 1)
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Şekil 37: Karışık Trafik (1+1 Şerit +1 Emniyet Şeridi) | Plan ve Perspektif
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Şekil 38: Karışık Trafik (1 Şerit 6m) | Plan ve Kesit

Fotoğraf 10: Karışık Trafik (1 Şerit 6m) | Örnek Görsel (Kaynak 1)
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Şekil 39: Karışık Trafik (1 Şerit 4,5m) | Plan ve Kesit

Fotoğraf 11: Karışık Trafik (1 Şerit 4,5m) | Örnek Görsel (Kaynak 1)
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Şekil 40: Karışık Trafik (1 Şerit 3m) | Plan ve Kesit

Fotoğraf 12: Karışık Trafik (1 Şerit 3m) | Örnek Görsel (Kaynak 1)
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Kesişimler

Şekil 41: Tren Yolu X Araç / Bisiklet Yolu Kesişimi



88 Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı | Cilt 2

Kesişimler

Şekil 42: Bisiklet Yolu X Akaryakıt İstasyonu Kesişimi
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Kesişimler

Şekil 43: Bisiklet Yolu X Kavşak Birleşimi
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3.4 Kıyı Koridoru Bisiklet Güzergahları Analizleri  
Kıyı Koridoru öneri güzergâhlarının analizleri kuzeyde İstanbul şehrinin Avrupa yakasından 

başlayarak kuzeydoğu yönünde ilerlemiş, Tekirdağ kırsalından geçmiş ve bisiklet yolu ağının en 
kuzey noktasına Kırklareli’nde ulaşmıştır. Türkiye Bisiklet Yolu Ağı bu noktadan EuroVelo ağına 
Edirne ve Dereköy saçaklanma güzergâhı ile bağlantı yapacaktır. Bu noktada sonra güzergâh 
sırasıyla Edirne, Çanakkale, Balıkesir; İzmir, Aydın ve Muğla illilerinin çoğullukla sahil kesimlerini 
ve çekim merkezlerini takip ederek kıyı koridorunun ülkenin güney sahillerine doğru ilerlemiştir. 

Bu bölümde bisiklet yolu güzergâhlarının incelenmesinde ilk olarak her bir güzergâhın 
takip etmesi planlanan yol tarifine ve alanda yapılan gözlem ve tespitlere dayalı açıklamalarına 
yer verilmiştir. Ardından her bir güzergâh için takip edilen yolların eğim analizleri ortofoto 
haritalarından elde edilen grafikler kullanılarak yapılmıştır. (Grafik 2-7, 8-12, 13-21, 22-31)

Her bir güzergâhın ayrıntılı yol ve eğim analizinden sonra o güzergâh üzerinde ve yakın 
çevresinde yer alan yerleşmelerin sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal çekim noktaları tanıtılmıştır. 
Son olarak ölçek analizleri batı ve güney güzergâhları altı alt ölçek haritada ayrıntılı olarak 
gerçekleştirilmiştir. (Şekil 50, 52, 54, 56, 58, 60).

Bu aşamada öneri bisiklet yolu üzerinde mevcut kullanımların işaretlendiği, öneri bisiklet yolu 
kesitler ve 15 km. aralıklarda öneri kullanımların bulunduğu ayrıntılı haritalar hazırlanmıştır. Bu 
haritalarda yerinde yapılmış gözlem ve tespitlerin hem mevcut kullanımları hem de uluslararası 
standartlar çerçevesinde bir bisiklet güzergâhı üzerinde olması gerekli olan işlevlerin de yer aldığı 
bir gösterim kullanılmıştır. Böylece tüm kıyı koridoru ve bisiklet güzergâhları boyunca uygulamaya 
yol gösterecek harita altlıkları oluşturulmuştur. Bu haritalara analiz kısmında eksikliği tespit 
edilen kullanımların öneriler de işlenerek uygulamaya yönelik ilk adımlar atılmıştır. Bu analizler 
Kıyı Koridoru bisiklet güzergâhlarını kapsayacak biçimde altı alt-ölçek haritada ayrıntılı olarak 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 50, 52, 54, 56, 58, 60).

3.4.1. İstanbul (Büyükçekmece)-Edirne Güzergâhı Analizi 
İstanbul (Büyükçekmece)-Edirne bisiklet güzergâhı analizlerine İstanbul kentinin Trakya 

yakasından başlanmış ve yapılan arazi çalışmaları sonucunda bu güzergâhın önce Kırklareli 
ilinin güney doğusunda yer alan Tekirdağ iline bağlı Saray ilçesine, sonrasında Kırklareli kent 
merkezine ve oradan daha da batıya yönelerek Edirne merkeze ulaşmasına karar verilmiştir. 
Saçaklanma güzergâhları hariç İstanbul-Edirne bisiklet güzergâhının uzunluğu 227 km.’dir. Arazi 
çalışmasında izlenen karayolu kesimleri aşağıda sırasıyla verilmiştir. 

İstanbul-Edirne Güzergâhı 

• İstanbul-Saray

• Saray-Kırklareli

 › Poyralı-İğneada Saçaklanması

 › Kırklareli-Dereköy Saçaklanması

• Kırklareli-Edirne

İstanbul-Edirne bisiklet  güzergâhı;  İstanbul-Saray,  Saray-Kırklareli,  Kırklareli-Edirne 
yol kesimleri ve iki noktada güzergâhtan ayrılarak tarihi, doğal kültürel çekim merkezlerine 
erişmek sağlayan Poyralı-İğneada (60 km) ve Kırklareli-Dereköy Saçaklanmalarından (41 km) 
oluşmaktadır. İstanbul-Edirne güzergâhı ve saçaklanma güzergâhlarının ayrıntılı yol tarifi ve arazi 
analizleri aşağıda yer almaktadır:

İstanbul-Saray: Bisiklet güzergâhı İstanbul ilinin Büyükçekmece ilçesi Tarihi Mimar Sinan 
Köprüsü’nden başlar. Büyükçekmece’den Çatalca Yolu caddesini D569 kullanarak kuzeybatı 
yönünde Büyükçekmece gölüne paralel olarak ilerler ve Ahmediye mahallesi üzerinden Çatalca 
ilçe merkezine ulaşır. 



91Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Kıyı Koridoru Güzergahlarının Değerlendirilmesi

Çatalca ilçesinden sonra, (Çatalca ilçe merkezi ve Aydınlar mahallesi arasındaki yol kesimindeki 
(D569 ve D020) yüksek motorlu taşıt araç yoğunluğundan dolayı) İnceyiz, Bekilli, Fenerköy, Sinekli 
ve Sayalar mahallelerinden geçen köy yollarından ilerler. Bu yol, motorlu taşıt trafiğinin düşük 
düzeylerde ve karayolunun uygun genişliğe sahip olması nedeniyle bisikletin karışık trafikte 
seyahat etmesi için uygun olarak değerlendirilmiştir. Düşük oranda eğimlere sahip köy yolları 
üzerinde ilerlerken, ormanlık alanlar, tarım arazileri, rüzgâr tribünleri ve tren rayları manzarayı 
oluşturmaktadır. Güzergâh üzerinde tren yolu ile kesişmelerde kontrollü geçişler bulunmaktadır.

Çatalca ilçesinin Aydınlar mahallesine ulaştıktan sonra güzergâh D020 karayolu üzerinden 
Saray ilçesine kadar bu yoldan devam eder. Bu kesimde D020 üzerindeki motorlu taşıt trafiği 
bisikletlinin karışık trafikte seyahat etmesi için uygundur. Güzergâhın bu kesiminde yol boyunca 
yol kenarlarında tarım arazileri bulunmaktadır. Ayrıca bisikletlinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği 
akaryakıt tesisleri ve güzergâhın geçtiği mahalle ve belde merkezlerinde alışveriş imkanları yer 
almaktadır.

Saray-Kırklareli: Saray ve Vize ilçeleri arasındaki yol sahip olduğu yüksek motorlu taşıt 
trafiği nedeniyle bisikletlilerin karışık trafikte seyahat etmelerine uygun değildir. Bu 20 km’lik yol 
kesiminde kenarında bisiklet yolu yapılacak genişlik bulunmaktadır ve bu kesimde ayrılmış bisiklet 
yolu yapılması planlanmıştır. Yol boyunca tarım arazileri ve köylerin yanından geçilmektedir. Yol 
boyunca bakkal ve benzinlikler bulunmaktadır. Bu şekilde Vize ilçesine ulaşılmaktadır.

Vize ilçesinden sonra yol üzerindeki taşıt trafiği bisikletin motorlu taşıtlarla karışık trafikte 
seyahat etmesi için uygun trafik hacimlerine sahiptir. Güzergâhın izlediği karayolu düşük trafik 
hacimleriyle Poyralı köyü, Pınarhisar ilçesi, Kaynarca köyü, Üsküpdere köyü ve Kızılcıkdere 
köyü sonrasında Kırklareli’ye kadar devam eder. Yolun bu kesiminde yol üzerinde bulunan 
yerleşme merkezleri ve akaryakıt tesisleri bisikletliler için ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri durak 
noktalarıdır.

Poyralı-İğneada Saçaklanması: Saray-Kırklareli yol kesimi üzerinde bulunan Poyralı 
köyünden Kırklareli ilinin Karadeniz sahilinde bulunan İğneada beldesine ulaşan 60 km.lik bir 
saçaklanma güzergâhı planlanmıştır. Poyralı– İğneada arasındaki kesimde, karayolu bisikletin 
motorlu taşıtlarla karışık trafikte seyahat etmesi için uygun düzeylere sahiptir. İğneada’ya 
ulaşırken yükseklik azalırken dönüşte 60 km. uzunluğunda tırmanış söz konusudur. Saçaklanma 
güzergâhı üzerinde yol boyunca yeme-içme imkanları ve konaklama tesisleri bulunmaktadır.

Kırklareli-Dereköy Saçaklanması: Kırklareli kent merkezinin kuzeyinde yer alan Bulgaristan’a 
geçiş imkânı sağlayan Dereköy gümrük kapısına 41 km. uzunluğunda bir saçaklanma güzergâhı 
oluşturulması planlanmıştır. Bu saçaklanmanın amacı EuroVelo 13 Rotasıyla bağlantı sağlamaktır 
ancak bu yol kesimi orta ve yüksek eğim düzeylerine sahiptir. Güzergâhın izlediği Kırklareli-
Dereköy kesimi motorlu trafik hacimleri açısından bisikletlerin karışık trafikte seyahat etmesi 
için uygundur. Demircihalil köyüne kadar bölünmüş yol üzerinden devam eden bisiklet güzergâhı 
bu köyden sonra yolun eğimine göre iki veya üç şerit olarak değişkenlik göstererek devam eder. 
Saçaklanma güzergâhı boyunca akaryakıt tesisi bulunmamaktadır. Güzergâh üzerinde yer alan 
Demircihalil, Dereköy ve Kapaklı gibi yerleşme merkezleri sahip olduğu alışveriş imkanlarıyla 
duraklama ve ihtiyaç karşılama noktası niteliğindedir. Kırklareli kuzey yönünde ilerlerken 
güzergâhın izlediği yolların kenarlarında başlarda tarım arazileri varken, sınıra doğru ilerledikçe 
ormanlık alanlar yoğunlaşmaktadır.

Kırklareli – Edirne: Bu yol kesiminde güzergâh üzerinde İnece, Ürünlü, Hasköy ve İskender 
köyleri yer almaktadır. Bu yol kesimi araç yoğunluğu açısından bisikletlinin karışık trafikte seyahat 
etmesi için uygundur. Güzergâh, Kasımpaşa köyüne kadar bölünmüş yol üzerinden devam eder. 
Kasımpaşa köyünden sonra bölünmüş yol için yol yapım çalışmaları devam etmektedir ve yol bu 
noktadan sonra iki şerit devam etmektedir. Bölünmüş yol inşaatı tamamlandıktan sonra Kırklareli-
Edirne arasındaki tüm yol bölünmüş yol niteliğinde olacaktır. Yol bölünmüş hale geldikten sonra 
uzun vadede yoğunluğu artması durumunda yol kenarında bisiklet yolu yapılacak uygun genişlik 
ve arazi bulunmaktadır. Güzergâh üzerindeki köy merkezleri ve akaryakıt istasyonları sahip olduğu 
alışveriş imkanlarıyla duraklama ve ihtiyaç karşılama noktası niteliğindedir. Güzergâh üzerinde 
yol boyunca yer alan tarım arazileri ve ormanlık alanlardan geçerek Edirne’ye ulaşılır. 
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İstanbul-Edirne Güzergâhı Eğim Analizi 
Bisiklet güzergâhlarının uygulamasında kesintisiz, güvenli ve konforlu bir sürüşün yapılmasını 

sağlayan etkileyen en önemli faktörlerden biri izlenen güzergâhı sahip olduğu eğimdir. Kıyı 
Koridoru kapsamında yapılmış olan üst ölçek eğim analizli bu bölümde bisiklet sürücüleri için 
geliştirilmiş Google Earth ve Komoot güzergâh planlama uygulamaları üzerinden her bir güzergâh 
için topoğrafya incelemeleri yapılmıştır. 

Eğim analizleri güzergâhların yaklaşık 60 km’lik kesimlere (orta seviyede bir bisiklet 
kullanıcısının bir günlük seyahat mesafesi) ayrılarak incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Yol 
kesimlerinin sahip olduğu eğim %0-%6 arası eğim orta deneyimde ve güçte bir bisikletlinin 
rahatlıkla seyahat edebileceği “kabul edilebilir eğim” yol eğimi olarak değerlendirilmiştir. %6-
%10 arası eğim oranları “orta düzey eğim” olarak kabul edilmiş ve orta düzeyde deneyim ve güçte 
bir bisikletliyi uzun mesafede zorlayabilir ancak kısa mesafede kabul edilebilir eğimler olarak 
değerlendirilmiş ve bu eğimlere sahip noktalar sarı bayrakla eğim grafiklerinde belirtilmiştir. Eğim 
grafiklerinde kırmızı bayrakla belirtilen noktalar “yüksek eğim kesimleri” olarak sınıflandırılmış 
ve kısa mesafede güçlü ve deneyimli bisikletlilerce aşılabilecek ancak orta seviyede bisikletlilerin 
uzun mesafede aşmasının mümkün olmadığı yol kesimleri olarak tanımlanmıştır. 

İstanbul (Büyükçekmece)-Edirne Güzergâhı aşağıda harita üzerinde gösterilen ve eğim 
grafikleri verilen Büyükçekmece- Sayalar, Sayalar– Vize, Vize-Kırklareli, Kırklareli-Edirne yol 
kesimlerine ayrılarak eğim oranları incelenmiştir. Saçaklanma güzergâhları ise Poyralı-İğneada 
ve Kırklareli-Dereköy yol kesimleri altında değerlendirilmiştir. 

İstanbul (Büyükçekmece)-Edirne güzergâhının izlediği dört yol kesiminde (Büyükçekmece-
Sayalar, Sayalar-Vize, Vize-Kırklareli, Kırklareli-Edirne) sadece birer noktada eğim %6-10 arasına 
çıkmakta, güzergâhın genelinde %6 eğim oranın altında olduğu için tüm güzergâh orta seviye bir 
bisikletlinin rahatlıkla seyahat edebileceği bir güzergâh olarak değerlendirilmiştir.

Güzergâhtan ayrılarak doğal, kültürel ve tarihi çekim merkezlerine ulaşmak için planlanan 
saçaklanmaların eğimlerinin incelendiği Kırklareli-Dereköy orta düzey eğime sahip orta seviye 
bisikletlilerin zorlanarak seyahat edebileceği, Poyralı-İğneada yol kesim ise sıklıkla orta ve 
yüksek eğimler içerdiğinden orta seviye bisikletlinin zorlanacağı, daha çok ileri seviye bisiklet 
kullanıcıları için uygun bisiklet güzergâhları olarak değerlendirilmiştir. (Grafik 2-7)

Grafik 2: Büyükçekmece-Sayalar Arası Yol Eğim Grafiği
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Grafik 3: Sayalar-Vize Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 4: Vize-Kırklareli Arası Yol Eğim Grafiği
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Grafik 5: Kırklareli-Edirne Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 6: Poyralı-İğneada Arası Yol Eğim Grafiği
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Grafik 7: Kırklareli-Dereköy  Arası Yol Eğim Grafiği

İstanbul-Edirne Güzergâhı Üzerindeki Yerleşmeler ve Çekim 
Merkezleri 
İstanbul- Edirne Sakarya güzergâhının ulaştığı il merkezleri İstanbul, Kırklareli ve Edirne’dir. 

Bunlardan başka güzergâh üzerinde ilçe, belde veya köy niteliğinde olan ancak sahip olduğu 
tarihi, kültürel, doğal zenginlikleriyle dünya çapında tanınan yerleşmeler bulunmaktadır. Bunlara 
örnek olarak İstanbul-Edirne güzergâhı üzerindeki Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesi ve 
Langoz Ormanları ve Kırklareli iline bağlı CittaSlow unvanına sahip Vize ilçesidir. Aşağıda bu 
güzergâhın geçtiği yerleşmelere ve bu güzergâh üzerinden tanımlanan saçaklanmaların ulaştığı 
tarihi, kültürel, doğal çekim merkezlerine değinildikten sonra en önemlileri kısaca açıklanmıştır. 

İstanbul İli Kent Merkezi

İstanbul’un tarihi, Yenikapı Theodosius limanı kazılarıyla gün ışığına çıkan Neolitik çağ 
yerleşimiyle, 8500 yıl geriye uzanmaktadır. İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere üç 
evrensel imparatorluğa başkentlik yapmıştır. Tarih boyu ev sahipliği yaptığı uygarlıklara ait 1796 
tarihi mekânı bugün içinde barındırmaktadır. Bunların arasında 28 saray, 91 müze, 93 hamam, 
595 çeşme bulunmaktadır. 2018 yılında 13.433.101 yabancı ziyaretçi tarafından ziyaret edilen 
İstanbul’da 712 konaklama mekânı, 28.650 yeme-içme mekânı bulunur. İstanbul’a uluslararası 
bağlantı sağlayan iki havalimanından bulunmakta ve ayrınca İstanbul şehir hatlarında 50 iskele 
arasında işletilen deniz ulaşımı hatları ve 233 km.lik raylı sistem ulaşım ağına sahiptir (Kaynak 5).

İstanbul’un ziyaretçiler tarafından en çok ilgi gören tarihi çekim merkezleri arasında Ayasofya, 
Topkapı Sarayı, Kız Kulesi Süleymaniye Camisi, Dolmabahçe Sarayı, Dolmabahçe Saat Kulesi, 
Yıldız Saat Kulesi, Beyazıt Kulesi, Tophane Saat Kulesi, Beylerbeyi Sarayı, Eyüp Sultan Cami, Aya 
İrini Kilisesi, Galata Kulesi, Aya Yorgi Rum Manastırı, Çinili Köşk, Yıldız Sarayı, Maslak Kasırları, 
Ihlamur Kasırları, Küçüksu Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Florya Atatürk Deniz Köşkü en önemlileridir 
(Kaynak 5). 

Tarih boyunca ticaretin ve kentin merkezi olmuş olan Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Vezir Han, 
Valide Han, Tahtakale, Balkapanı Hanı, Zincirli Han, Büyük Yeni Han, Sandal Bedesteni, Kürkçü 
Han bugün işlevlerini sürdüren ve ziyaretçilerin ilgilerini çekecek yerel sanat ve el işleri ürünlerinin 
bulunabileceği tarihi çarşılardır. 
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Ayrınca kentte 8500 yıllık kültür birikiminin sanat ve bilim eserlerinin ziyaretçilere tanıtıldığı 
Ayasofya Müzesi Türbeler Müzesi, Doğançay Müzesi, Atatürk Müzesi, Adalar Müzesi, İstanbul 
Arkeoloji Müzesi, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, İstanbul Demiryolu Müzesi, Havacılık Müzesi; 
Kariye Müzesi, Hisarlar Müzesi, Halı Müzesi, İstanbul Oyuncak Müzesi, Fethiye Müzesi, Sakıp 
Sabancı Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, Karikatür ve Mizah Müzesi, Basın 
Müzesi, Askerî Müze, İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi, 100. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, 
Avrupa Kültür Başkenti Mübadele Müzesi, Türk Ve İslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi 
Müzesi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi, Florence Nightingale Müzesi, Deniz Ve Su Ürünleri 
Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi, İstanbul Fotoğraf Müzesi ve Madame Tussaud İstanbul kentin 
sahip olduğu en gözde kültürel çekim merkezlerindendir. 

Ayrıca İstanbul Modern Sanat Müzesi, Borusan Contemporary (Perili Köşk); Miniatürk, Pera 
Müzesi, İstanbul Akvaryum, Pera Müzesi çağdaş sanat eserlerinin ve sergilendiği kültürel çekim 
merkezlerindendir (Kaynak 6).

İki kıtayı birleştiren İstanbul’un tarihi zenginlikleri ve doğal güzelliklerini bir arada bulunduran 
çekim merkezlerinden en önemlileri Gülhane Parkı, Yıldız Parkı, Pierre Loti Kahvesi, Rumeli 
Hisarı, Rumeli Feneri, Yedikule Hisarı, Anadolu Hisarı, Hidiv Kasrı, Ihlamur Kasrı, Anadolu Kavağı/
Yoros Kalesi, Mihribat Korusu, Çamlıca Ormanı, Belgrad Ormanı, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra 
Ormanı, Atatürk Arboretumu, Emirgan Korusu, Fatih Korusu, Fethi Paşa Korusu, Nakkaştepe 
Millet Bahçesi, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Adalar (Büyükada, Heybeliada), Ortaköy Sahil, 
Mimar Sinan Kent Ormanı, Polonezköy Tabiat Parkıdır.

Büyükçekmece İlçesi

İstanbul’u Trakaya’ya bağlayan Büyükçekmece İlçesi ve tarih boyunca orduların ve yolcuların 
konaklama yeri olmuştur. Buna bağlı olarak ilçede birçok kervansaray, han ve hamam kalıntıları 
bulunmaktadır. İlçenin en önemli cazibesi İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan tarihi ticaret yolu 
üzerinde yer alan Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile birleştiği noktada olmasıdır. 16. 
yüzyılda inşa edilen Mimar Sinan Köprüsü günümüze kadar zarar görmeden gelebilmiştir ve 
bugün ilçenin sembolüdür (Kaynak 7).

Mimar Sinan tarafından tasarlanan Kurşunlu Han bugün kültürel ve sanatsal etkinliklerin 
yapıldığı mekân olarak kullanılmaktadır. İlçedeki diğer tarihi çekim merkezleri Menzil Külliyesi, 
Enver Paşa Çeşmesi, Enver Paşa Köşkü, Fatih Cami, İmaret Cami, Sokullu Mehmet Paşa Cami 
Sultan 2. Abdülhamid Çeşmesi, Sultan Süleyman Çeşmesi, Zeynep Dudu Çeşmesi ve Yusuf Paşa 
Hamamıdır. 

İlçe merkezinde bulunan tarihi kervansarayın bulunduğu bölgede yer alan Kültürpark, her yıl 
ilçede düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapmaktadır. Kültürpark 
alanın çevresinde belediyece yaptırılan ve Anadolu’nun çeşitli yöre ve mimarilerinin örneklerini 
teşkil eden yöre evleri, Anadolu’da Hayat Müzesi, açık hava tiyatrosu, çay bahçeleri, oturma 
alanları, dinlenme yerleri, restoranlar ve spor tesisleri bulunmaktadır. 

Büyükçekmece Belediyesi tarafından ilçede 11 km’nin üzerinde bisiklet yolu yapılmış olup, 
bisiklet yolu çalışmaları halden devam etmektedir. Yapımı tamamlanmış olan bisiklet yolları; 
Kordonboyu caddesi (2,6 km), Celaliye Kamiloba yan yol, Kumburgaz yan yol, Güzelce Yoğurthane 
caddesi, Güzelce Aydınlar caddesi, Güzelce Balıkçı caddesi, Güzelce Geçit caddesi, Mimarsinan 
Çarmıklı caddesi, Mimarsinan sahil yoludur.

Bisiklet güzergâhı ile ulaşılabilen ilçenin en önemli doğal çekim merkezi Büyükçekmece 
gölüdür. Su kuşları için önemli üreme, göç ve kışlama alan olan göl çevresinde kentin rekreasyon 
ihtiyacına cevap veren aktiviteler yapılmaktadır. Gölün eşsiz manzarası eşliğinde binicilik 
yapılabilmektedir.

Çatalca İlçesi

İstanbul-Edirne bisiklet güzergâhının merkezinden geçtiği Çatalca ilçesi İstanbul'un batı 
sınırında kurulmuştur ve yüzölçümü bakımından İstanbul'un en büyük ilçesidir. Çatalca şehri, 
M.Ö 2000 yıllarına dayanan yerleşim, Asya ile Avrupa'yı birleştiren İstanbul şehrinin batısında yer 
almasından dolayı kazandığı stratejik öneme sahiptir.
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Kent merkezinde bulunan Mübadele Meydanı ve Müzesi, Ferhat Paşa Cami ve Çatalca Garı 
en önemli tarihi ve kültürel zenginliklerindendir. İlçenin doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerini 
birleştiren Çatalca’nın en önemli çekim merkezleri Gümüşpınar köyünde bulunan Kurşunlu Germe 
Su Kemeri, İnceğiz Manastır Mağaraları, Kalfaköy’de bulunan Kumarlıdere Su Kemeri, Ormanlı 
da bulunan Terkos Gölü, Kuzuludere Barajı Gölü, Yalıköy Plajı’dır. Doğal çekim merkezilerinden 
Çilingoz Tabiat Parkı bisiklet için uygun gezinti yollarına sahiptir, ayrıca park içerisinde bisiklet 
kiralanabilmektedir.

İlçede bulunan at çiftlikleri hem binicilik hem de sahip olduğu diğer rekreatif aktiviteler, 
Ormanlı köyünde gerçekleştirilen yamaç paraşütü sporu ve Hazerfen Havaalanında verilen 
amatör uçuş eğitimleri ziyaretçiler için ilgi odağı olmaktadır.  

Tekirdağ İli 

İstanbul-Edirne bisiklet güzergâhının Tekirdağ ilinin kent merkezinden geçmemekte yalnızca 
Karadeniz sahillerine kıyısı olan Saray İlçesinin içerisinden geçmektedir.

Saray İlçesi

İstanbul-Edirne bisiklet güzergâhının merkezinden geçtiği Saray, Türkiye Cumhuriyeti  Devleti 
‘nin Avrupa topraklarında, Tekirdağ ili sınırları dahilinde, bu vilayetin Karadeniz’e açılan yegane 
kapısı konumundaki  tarihi bir ilçesidir. Kuzeyinde Vize, doğusunda Çatalca, güneyinde Çerkezköy, 
batısında Çorlu toprakları ile çevrili Saray ilçesi, Istranca (Yıldız) dağların güney doğu eteklerinde 
kurulmuştur. Kanuni Sultan Süleyman devri başlarında Saray, Rumeli Beylerbeyliği’ ne bağlı Vize 
sancağının kazaları arasındadır. Bu kaza, Kanuni’nin 1536’da sadrazamlık makamına getirdiği 
Ayas Mehmed Paşa’nın bölgede tesis ettiği vakıflar vasıtasıyla gelişmiştir. 1098/1686-1687’de 
Saray’a bağlı köy sayısı, 11’dir. Yaklaşık 30 yıl sonra, 1719-1752 yılları arasına ait iskan defterine 
göre Saray, Osmanlı’nın Rumeli’deki üç sancağında Vize’nin sekiz kazasından biridir.

19. ve 20. yüzyıllarda, Saray, bazen nahiye, uzun dönem kaza statüsünde yönetilmiş; tabi 
bulunduğu birim ve mülhakatı bakımından hızlı bir değişim göstermiştir. Bugün, Tekirdağ vilayeti 
Saray ilçesinde merkeze bağlı 4 mahalle ve 2 belde bulunmaktadır (Kaynak 8).

Saray İlçesi'nin bugünkü yerleşim biriminin Bizans döneminde kurulduğu düşünülmektedir. 
İlçe, Bizans döneminde küçük bir yerleşme birimiydi..

Osmanlı Dönemi: Uzun süre Bizans egemenliğinde kaldıktan sonra 1362 tarihinde, Osmanlı 
topraklarına katılmıştır.

Osmanlılar döneminde ise Istrancaların güney eteklerini izleyerek iki başkenti Edirne'yi 
İstanbul'a bağlayan yol üzerinde yer almasından önem kazanmıştır. Cengiz Han'ın soyundan gelen 
Kırım Hanları 18. Yüzyılda bu bölgede özellikle de Saray dolaylarında sürgün hayat yaşamışlardır. 
Bugün Saray Ayaz Paşa Camii avlusunda gömülü olan II. Devlet Giray Han (ölümü 1725), II. Fetih 
Giray Han(ölümü 1746), İslam Giray Sultan(ölümü 1742), Arslan Giray Han (ölümü 1767), III. Selim 
Giray Han(ölümü1785), IV. Devlet Giray Han(ölümü 1780) ve Şahbaz Giray Han(ölümü 1792) sürgün 
hayatı sonucunda burada defnedilen Kırım Hanlarıdır.

Saray, Fatih döneminden 19. Yüzyılın sonlarına kadar Edirne Vilayeti Kırkkilise (Kırklareli) 
Sancağı'nın Vize kazasına bağlı bir nahiye olarak yönetilmiş. 1916'da Kırkkilise sancağına bağlı 
bir kaza merkezi olmuştur (Kaynak 9).

Saray ilçesinde turizm alanı olarak Istranca ormanları ve Karadeniz sahili öne çıkmaktadır. 
Kastro Kamping, Saray ilçesine 32 km.uzaklıktadır. Karadeniz sahilinde Çamlıkoy mevkiinde olup, 
120 çadır yeri kapasitelidir. Çamlıkoy (Kastro) Doğal Plajı, Saray ilçesine 32 km. uzaklıkta olup, 
Karadeniz kıyısında doğal bir plajdır. Çamlıkoy Ormaniçi Dinlenme Tesisleri, Karadeniz kıyısında 
olup, Saray ilçesine 32 km. uzaklıktadır (Kaynak 10).
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Kırklareli İli Kent Merkezi

Kırklareli kent merkezinde yer alan tarihi çeşmeler; Ali, Paşa, Kayyumoğlu, Hapishane, 
Kuru Paşa (Kayalık), Büyük Cami (Alman), Gerdanlı, Kocahıdır çeşmeleri tescilli kültür varlığı 
niteliğindedir. Bu çeşmeler tarih içinde yoğun olarak şehrin ticaret hayatının yaşandığı çarşı 
meydanı ve çevresi ile bu meydanın etrafında bulunan camilerin yakınında inşa edilmiştir. Kent 
merkezinde bulunan tarih içinde medeniyetlerin izlerinin kültürlerinin takip edilebileceği tarihi 
yapılar; Hızır Bey Külliyesi, Kırklareli Kadı Cami, Beyazıt Cami, Karakaş Cami, Hızırbey Cami 
(Büyük Cami), Kapan Cami, Üsküpdere Cami ve Kırlareli Tren Garıdır (Kaynak 11). Kırklareli 
Müzesinde Tabiat Sergisi ve Arkeoloji-Etnografya bölümleri ziyaret edilebilir. 

Ayrıca il sınırlarında yer alan önemli tarihi ve kültürel çekim merkezleri, Sokullu Mehmet 
Paşa Köprüsü, Babaeski Köprüsü, Alpullu (Sinanlı) Köprüsü, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa 
Külliyesi, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayıdır.

İlin sahip olduğu en önemli doğal zenginlik İğneada ve Longoz ormanları Demirköy ilçesinde 
yer alır. Demirköy ilçesi başlığı altında ayrıntılı açıklanacaktır. 

İl genelinde bisikletle gezme faaliyetleri pek çok yerde gerçekleştirilebilmektedir. Bu yerlerde 
bisikletle yapılan geziler, yemyeşil ağaçların gölgesinde kuş seslerinin arasında sürdürülür. 
Sivriler Köyü-İğneada arası, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Kavaklı Meşe Korusu, Kasatura 
Körfezi Tabiatı Koruma Alanı, İl sınırları içerisinde bulunan mesire yerleri ve Demirköy ile Vize 
İlçesinin Kırklareli-İstanbul yolunun Karadeniz tarafında yer alan köyleri arasındaki tüm yollar bu 
spor faaliyeti için doğal ve tehlikesiz yerlerdendir (Kaynak 12). (2013-2023 Trakya Bölgesi Turizm 
Master Planı, Trakya Kalkınma Ajansı)

Fotoğraf 13: Yıldız Dağları (Istranca Dağları) (Kaynak 1)

İl merkezine balı olan Dokuzhöyük ve Kuzulu Köyleri tarihi ve köy yaşamı bakımından şehir 
merkezinden çok uzaklaşmadan görülebilecek özgün bir yerleşmedir.

Demirköy İlçesi

Demirköy ilçesi sınırlarında bulunan İğneada, Bulgaristan ile sınır oluşturmaktadır. İğneada 
ve Longoz Ormanları (Su Basar Ormanları) bölgenin en önemli doğal çekim merkezidir. İğneada 
yöresinde Saka Gölü, Erikli Gölü ve Mert Gölü Longoz ormanları görülmeye değer eşsiz güzellikler 
sunar. Longoz ormanları doğal sit ve milli park sınırları içindedir. Longozların suları Böğürtlen 
Deresi, Paspala Deresi, Şahin Dere, Efendi Dere, Çavuşköprü Dere, Madra Dere, Bulanık Dere, 
Yavuz Dere ve yeraltından gelir. Su içindeki bu ormanlar kökü toprakta, gövdesi suyun içinde dalları 
hava ile kucaklaşmış göğe doğru el uzatan meşe, gürgen, kızılağaç, dişbudak, kayın ağaçlarından 
oluşur (Kaynak 11). 

İğneada, 40-50 metre genişliğinde ve yaklaşık 10 m uzunluğunda temiz bir kumsalı, konaklama 
tesisleri, dinlenme tesisleri ve yöresel yemeklerin yenebileceği yeme-içme imkanlarıyla turistler 
için odak noktasıdır. Beldeye her yerden ulaşım, asfalt yol ile sağlanmaktadır.
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İğneada, özellikle yakın çevresinde bulunan çok sayıdaki I. Derece doğal sit alanları ile doğal bir 
çekim merkezidir. Beldeye gelen turistlerin ilgi alanlarına göre zamanlarını değerlendirebilecekleri 
pek çok etkinlik imkânı bulunmaktadır. Kuş göç yolu üzerinde bulunduğundan kuş gözlemi için 
uygun imkanlar sağlamaktadır ve sahip olduğu üç ekosistem sayesinde bitki çeşitliliği gözlemi 
yapılabilir. Muhteşem güzellikteki ormanlarında, orman içi dağ bisiklet turu, trekking, yön bulma 
aktiviteleri, at gezintileri yapılabilmektedir. Karadeniz’in en güzel kıyılarından biri olan İğneada’da 
Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında denize girmek için deniz suyu ve kumu oldukça uygundur. 

İğneada ayrıca sahip olduğu tarihi kalıntılar, Liman Feneri, Sislioba Kalesi, Hamdibey Kalesi, 
Gökyaka kalesi ve deniz altındaki batıkların ile önemli bir çekim merkezidir (Kaynak 11). 

Pınarhisar

Tarihi ilk çağlara uzanan Pınarhisar ilçesi eski İstanbul yolu üzerinde, Lüleburgaz-Kırklareli 
yol kavşağındadır. Pınarhisar Surları ve Kalesi ilçenin muhtelif yerlerinden görülen ve bazı 
burçları ayakta olan bir Bizans kalesidir. Yerleşmenin diğer tarihi yapıları, Hundi Hatun Cami 
(Cami-i Kebir), Sadıkağa Cami ve Binbir Oklu Ahmet Baba Türbesidir. Pınarhisar’a bağlı Kaynarca 
Beldesi’nde Bizans Dönemi’ne ait kayaya oyulmuş bir manastır bulunmaktadır (Kaynak 11). 
(2013-2023 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı, Trakya Kalkınma Ajansı).

Dünyanın en büyük karikatürü olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazanan ve 
“Galaksiye mesajımız var” kampanyası dahilinde 11 kilometrekarelik arazi üzerine çizilen karikatür 
ilçe merkezide bulunmaktadır. Bu karikatür tam olarak 10 milyon 952 bin 50 metrekaredir. (2013-
2023 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı, Trakya Kalkınma Ajansı).

İlçede bulunan Poyralı Köyü Kültür Evi, geleneksel yöntem ve tezgahlarla elde edilen el 
dokumalarını ve kültürel kimliği geleceğe taşımaktadır (Kaynak 13).

Vize İlçesi

Vize, Kırklareli'nin doğusunda tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir ilçedir. Zengin 
bir tarihi geçmişe sahip Trakya bölgesinin en eski yerleşimi olarak bilinmektedir. Vize içesinde 
bulunan tarihi yapılar; Antik Tiyatro (Odeon), Vize Kalesi, Ayasofya Kilisesi (Gazi Süleyman 
Paşa Cami), Hasan Bey Cami, Sadri Bey Cami, Yeni Cami, Fatma Hatun Mescidi, Sergen Cami, 
Gözetleme Kuleleri, Uçmak Dere ve Asmakaya Manastırıdır. 

Yöre orman arazileri bakımından çok zengindir. Vize’deki ıhlamur ağaçları çok güzel bir 
görüntü yaratmaktadır. Vize’ye bağlı Kasatura Tabiatı Koruma Alanı 329 hektar büyüklüğünde 
başta karaçam olmak üzere birçok ağaç ve canlı türünün görülebileceği çok özgün bir alandır. 
İlçede bulunan Cehennem Şelaleleri doğa tutkunları, trekking ve eko-turizm için gelen 
ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir doğa harikasıdır (2013-2023 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı, 
Trakya Kalkınma Ajansı).

Bugün “Sakin Şehir” (CittaSlow) unvanına sahip Vize’de belediyenin bisiklet kullanımını 
teşvik edebilmek için gerekli altyapıyı hazırlama çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca ilçede bisiklet 
turu gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. İlçede her yıl yaz aylarında Kültür ve Sanat Festivali 
düzenlenmektedir. Festival süresince konserler, sergiler, yemek yarışmaları, defileler, astronomi 
ile ilgili sunumlar ve Vize’nin kültürel değerlerini içeren sunumlar yer almaktadır (Kaynak 14). 

Vize sınırları içerisinde yer alan Kıyıköy eski bir balıkçı kasabasıdır ve bozulmamış yapısıyla 
doğal, kültürel ve tarihi çekim merkezi niteliğindedir. Balıkçı teknelerinin barındığı limanı, deniz 
feneri, Kıyıköy Kalesi ve surları, Kıyıköy Cami, Aya Nikola Manastırı ve Eski Kıyıköy evleri gibi 
birçok turizm potansiyeli olan yapı bulunmaktadır. Kıyıköy Karadeniz’e açılan üç adet doğal kum 
plajına sahiptir. Plajların manzarası Kıyıköy’ün tepelerinden bakıldığında panoramik ve özgündür. 
Ayrıca Kıyıköy’de kite, sörf ve trekking gibi doğa sporu imkanları da bulunmaktadır. (2013-2023 
Trakya Bölgesi Turizm Master Planı, Trakya Kalkınma Ajansı).
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Edirne İli ve Kent Merkezi 

Tarihi ve kültürel açıdan bir dönem Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış ve 18. yüzyılda, 
Avrupa'nın en büyük yedi kentinden bir olan Edirne önemli bir tarih ve kültür varış noktası olarak 
öne çıkmaktadır. Bulgaristan, Yunanistan sınırlarına ve İstanbul’a yakınlığı Edirne’ye coğrafi 
konum açısından erişim kolaylığı sağlamaktadır (Kaynak 15).

Mimar Sinan tarafından yapılmış, 2011 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 
bulunan, Edirne’nin özgün eseri Selimiye Cami ve Külliyesi, şehre gelen yerli ve yabancı her 
turistin ziyaret ettiği bir uğrak noktasıdır. Orta Çağ'dan bu yana çok az şey değişen Kaleiçi bölgesi, 
dar sokaklar etrafı saran evlerle kaplıdır. Bugün birçok küçük restoran ve kafenin bulunduğu 
bu eski şehir bölgesinde bulunan Selimiye Vakfı Müzesi, Roma ve Bizans dönemine ait geniş bir 
arkeolojik eserler koleksiyonu ve Osmanlı dönemine ait eşyalar sergilen Edirne Müzesi, Eski 
Cami, Üç Şerefeli Cami, Ayşekadın Cami, Sittişah Sultan Cami, Defterdar Cami, Rüstempaşa 
Kervansarayı, Edirne Bedesteni, Deveci Hanı, bugün bir konaklama tesisi olarak işlev gören Saray 
Hamamı, hamam işlevini sürdüren Sokullu Hamamı, Adalet Kasrı, Konstantin ve Elena Kilisesi, 
Edirne Sarayı Kalıntıları ve Selimiye Arastası diğer tarihi ve kültürel çekim noktalarıdır. 

Ekmekçizade Ahmet Paşa Tunca Köprüsü, Bayezid Köprüsü, Fatih Köprüsü, Gazi Mihal 
(Hamidiye) Köprüsü ve Saraçhane Köprüsü Tunca nehri üzerinde bulunan tarihi taş köprülerdir.

Edirne, Selimiye Camii ve diğer Osmanlı dönemi yapıtları ile Müslümanlar için önemli bir 
inanç turizm merkezidir. Kentte bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Türk İslam Eserleri 
Müzesi, Sultan 2. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi, Balkan Savaşları Müzesi tarihi ve kültürel çekim 
merkezleridir.

Edirne haçlı seferlerinde geçiş güzergâhı olması ve sahip olduğu kiliseler ve havralar ile diğer 
inançlar için de bir cazibe merkezidir. Kaleiçi mahallesinde geçmişte var olmuş farklı kültürlere 
ait mimari yapılar; Edirne Büyük Sinagogu, Hafızlar Konağı, İlhan Koman Konağı, Kırkpınar Evidir.

Fotoğraf 14: Selimiye Camii, Edirne (Kaynak 1)

Edirne merkez ilçesine bağlı Karaağaç mahallesindeki Cumhuriyet tarihinde önemli bir 
anlaşmaya ait Lozan Anıtı ve Müzesi, Edirne Gar binası, Karaağaç evleri sınıra yakın olmaları ve 
tarihi bir hikâye barındırmaları nedeniyle kentin önemli turizmi potansiyeli olan noktalarıdır. 

Edirnekâri Sanatı “Edirne işi" anlamına gelmekte olup ahşap, karton, deri gibi yüzeylere boya 
ve cila ile yapılan motiflerin yer aldığı bir süsleme üslubu ve Edirne’ye has bir kültür mirasıdır. 
Ustaları yok denecek kadar azalmıştır. Kültür turları gruplarının artan ilgi gösterdiği bu sanatın 
örnekleri büyük oranda kaybedilmiş olmakla birlikte, bazıları Edirne Müzesi ve Topkapı Sarayı 
Müzesi’nde sergilenmektedir (Kaynak 16). 

Kırkpınar Güreşleri, Edirne iline özgü, 14. yüzyıldan itibaren yapıla gelen, UNESCO Dünya 
Miras listesinde yer alan bir etkinliktir. Yerli yabancı ilgili ziyaretçilerce her yıl takip edilen 
güreşler, Sarayiçi'ndeki zümrüt yeşili bir çayırda düzenlenmektedir. 

Ayrıca ilde her yıl düzenlenen Hıdrellez Festivali ve Kakava Şenlikleri için şehir dışından turlar 
düzenlenmekte ve büyük ilgi görmektedir. İlkbaharı karşılamak için yapılan bu eğlenceler her yıl 
mayıs ayının 5. ve 6. günlerinde düzenlenmektedir (Kaynak 16).
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Lalapaşa İlçesi 

Bisiklet güzergâhının Lalapaşa ilçe merkezinden geçmemekte sınırları içerisinden 
geçmektedir. Ancak EuroVelo Trakya güzergâhı Lalapaşa merkezinden geçer. İlçe merkezinde 
yer alan Mimar Sinan Su Yolları, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan’a 
inşa ettirilmiş ve Edirne’ye civar bölgelerden su getirtmek amacıyla kullanılan günümüze ulaşmış 
önemli tarihi eserlerdendir. Lala Paşa camisi ve Lalapaşa Dolmenleri ilçedeki diğer tarihi ve 
kültürel odaklardır. 

Ayrıca EuroVelo rotası üzerinde yer alan yer alan Sinanköy’de bulunan kale kalıntıları ve oyma 
manastır, erken dönem Hristiyanlığı ve Roma döneminden kalma önemli birer yapı olarak göze 
çarpmaktadır.

Süloğlu İlçesi

EuroVelo Trakya rotasından erişilebilen ve Kırklareli-Edirne arasında yer alan Süloğlu ilçesi 
ayçiçeği tarları aralarında geçerek seyahat edilebilecek bir bölgedir. İlçedeki Geçkinli Köyü 
Şehitliğinde Balkan Savaşları esnasında şehitliğin bulunduğu tepeden düşman kuvvetleri üzerine 
hücuma geçen şehit askerler anısına yapılmıştır. İlçede sürdürülen sukabağı işlemeciliği örnekleri 
bulunabilir. Süloğlu ilçesinin güneyinde yer alan Küküler göleti ve Tabiat Parkı ilçenin en önemli 
doğal çekim merkezidir.



Manzara Noktaları

Danamandıra Tabiat Parkı | Silivri, İstanbul

Şekil 44: Fotoğraf Çekim Noktası Anahtar | Nallıhan, Ankara



Fotoğraf 15: Danamandıra Tabiat Parkı | Silivri, İstanbul (Kaynak 1)

Fotoğraf Çekim Noktası



Manzara Noktaları

Çilingoz Tabiat Parkı | Çatalca, İstanbul

Şekil 45: Fotoğraf Çekim Noktası Anahtar | Çatalca, İstanbul



Fotoğraf 16: Çilingoz Tabiat Parkı | Çatalca, İstanbul (Kaynak 1)

Fotoğraf Çekim Noktası



Manzara Noktaları

Kıyıköy, Kırklareli

Şekil 46: Fotoğraf Çekim Noktası Anahtar | Kıyıköy, Kırklareli



Fotoğraf 17: Kıyıköy, Kırklareli (Kaynak 1)

Fotoğraf Çekim Noktası



Manzara Noktaları

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Demirköy, Kırklareli

Şekil 47: Fotoğraf Çekim Noktası Anahtar | İğneada Beldesi, Demirköy, Kırklareli



Fotoğraf 18: İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Demirköy, Kırklareli (Kaynak 1)

Fotoğraf Çekim Noktası
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3.4.2. Edirne-Çanakkale Güzergâhı Analizi 
Edirne-Çanakkale bisiklet güzergâhı analizlerine Edirne kentinden başlanmış ve yapılan arazi 

çalışmaları sonucunda bu güzergâhın kuzeyden güneye doğru aşağıdaki karayolu kesimlerini 
takip ederek ilerlemesine karar verilmiştir. Saçaklanma güzergâhları hariç Edirne-Çanakkale 
bisiklet güzergâhı 348 km. uzunluğundadır. Arazi çalışmasında izlenen karayolu kesimleri aşağıda 
sırasıyla verilmiştir. 

Edirne-Çanakkale Güzergâhı 

• Edirne -Uzunköprü

• Uzunköprü Enez

• Enez-Çanakkale

Edirne-Çanakkale bisiklet güzergâhı; Edirne-Uzunköprü, Uzunköprü-Enez, Enez-Çanakkale 
yol kesimlerinden meydana gelmektedir. Edirne-Çanakkale güzergâhı ve saçaklanma 
güzergâhlarının ayrıntılı yol tarifi ve arazi analizleri aşağıda yer almaktadır:

Edirne-Uzunköprü: Bisiklet güzergâhı Eski Tekirdağ caddesini kullanarak Edirne’den çıktıktan 
sonra güneydoğu yönünde ilerler. Üyüklütatar köyü yolundan güney yönünde ilerleyerek Meriç 
Nehri ve Yunanistan bisiklet güzergâhının sağında kalır. Üyüklütatar köyüne kadar köy yolu asfalt, 
düşük eğim ve düşük trafik oranlarına sahiptir. 20 km uzunluğundaki bu köy yolu niteliğindeki 
yolda bisikletlinin ihtiyaçlarını karşılayacağı herhangi bir mola noktası bulunmamaktadır. Köy 
yollarından güney yönünde devam edilince Karakasım, Elçi, Çakmakköy ve Hamitli, Değirmenci 
köylerine ulaşılır. Düşük yoğunluklu köy yollarıyla ulaşılan bu yerleşme merkezlerinin ilk ikisinde 
bisikletlinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve alışveriş yapabileceği akaryakıt istasyonu ve birimleri 
bulunmaktadır. Ayrıca Karakasım köyünde sağlık ocağı da bulunmaktadır.

Kırsal alanda köy yollarından ilerlerken Demirtaş köyünden sonra Meriç-Uzunköprü yoluna 
girilerek Edirne’nin Uzunköprü ilçesine ulaşılır. Meriç-Uzunköprü yolu bölünmemiş iki şeritli ve 
düşük trafik hızlarına sahiptir.

Uzunköprü Enez: Uzunköprü ilçesinden sonra Meriç-Uzunköprü yolu ile Çiftlikköy, Yakupbey ve 
Kavaklı köyleri sonrasında Meriç ilçesine ulaşılır. Meriç-Uzunköprü yolu boyunca yol bölünmemiş 
iki şeritli ve düşük trafik hızlarına sahiptir. Yol üzerindeki köylerde akaryakıt istasyonu ve alışverişi 
birimi gibi imkanlar bulunmaktadır. Ayrıca, Meriç ilçe merkezinde sağlık hizmetleri, konaklama 
tesisleri gibi ihtiyaçların karşılanacağı birimler vardır. 

Meriç ilçesinden sonra bisiklet güzergâhı Meriç-İpsala yolunu takip ederek Subaşı beldesi, 
Küplü beldesi, Ardashanlı köyü ve Sarıcaali köyünü geçtikten sonra İpsala ilçesine ulaşır. Meriç-
İpsala’ya karayolu geliş ve gidiş birer şerit olmak üzere bölünmemiş karayoludur. Bu yol kesimi 
üzerindeki trafik hacmi ve hızları bisikletlinin karışık trafikte yolculuk yapmasına elverişlidir. 

Bisiklet güzergâhı İpsala ilçesinden sonra güneybatı yönünde Enez-İpsala yolunu takip 
ederek; Paşaköy ve Yenikarpuzlu köylerinin içerisinden ve Sığırcı gölünün batısından geçerek 
Gala Gölü Milli Parkı sınırları içine girer ve Gala gölünün kuzey batı kıyısını takip ederek Enez 
ilçesine ulaşır. Gala Hölü Milli Parkı, Trakya’nın kuş cenneti olarak bilinmektedir ve doğa sever 
bisikletliler için önemli bir durak noktası niteliğindedir. İpsala-Enez yol kesimi yol eğim oranları, 
motorlu taşıt yoğunluğu ve hızları açısından bisikletlinin karışık trafikte seyahat etmesi için uygun 
özelliktedir. Enez ilçesi sınırlarında yer alan Dalyan gölü ve plajları ile bisikletliler için önemli bir 
durak noktasıdır. 

Enez-Çanakkale: Güzergâh, Enez ilçesi’nden yola çıkarak sırasıyla Yenice, Büyükevren, 
Abdurrahim, Hasköy, Şabanmera, Koruklu ve Danişment köylerini geçerek Danişment Milli 
Parkına ulaşır. Güzergâh bu yol kesiminde geliş-gidiş birer şeritli, bölünmemiş ve düşük 
motorlu taşıt hızlarına sahip karayollarını takip eder. Yerleşme merkezlerinde alışveriş birimleri 
bulunmaktadır. Ayrıca Yenice ve Büyükevren köylerinde sağlık ocağı bulunmaktadır. Danişment 
köyünden sonra köy ile deniz arasındaki milli park bölgesi bisikletliler için önemli bir kamp ve durak 
noktası niteliğindedir. Danişment Tabiat Parkından Erikli beldesine olan patika yolun onarılması 
durumunda bu iki nokta arasında bisikletli için alternatif bir saçaklanma oluşturulabilir. Erikli 
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köyü yaz aylarında deniz turizmi ile bölgede öne çıkan bir yerleşmedir.

Güzergâh; Erikli köyünden sonra Mecidiye köyünden geçerek Saros sahiline paralel ilerler. 
Daha sonra, deniz kesiminden uzaklaşarak Gökçetepe, Sazlıdere köylerine ulaşır. Sazlıdere 
köyünden sonra tekrar güneye yönelerek Sazlıdere sahil yolunu takip ederek Kocaçeşme 
köyüne ulaşır. Kocaçeşme köyünden sonra güzergâh toprak yoldan ilerleyerek Saros Körfezini 
dolaşır. Güzergâhın E87’yi (D550) kontrollü kavşakla kestikten sonra Kuruköy’e ve ardından 
Bolayır beldesine ulaşması planlanmıştır. Güzergâh Kuruköy’den asfalt olan İstanbul caddesini 
takip ederek Gelibolu ilçe merkezine ulaşır. Gelibolu yarımadasından Çanakkale yarımadasına 
Gelibolu-Lâpseki feribotu kullanılarak geçilebilir. 

Bisiklet güzergâhı Gelibolu yerleşiminden Muhittin Reis ve Tuğsavul ve Kore Kahramanları 
caddelerini takip ederek geçer. Yerleşme merkezinde çıktıktan sonra ve Yakup Aksoy caddesini 
takip ederek Yarımadanın güneyine doğru ilerler. Bakırköy, Cumali ve Buhranlı köylerinden 
geçtikten sonra denize paralel ilerleyen güzergâh, Eceabat ilçe merkezine ve Kilitbahir köyü’ne 
ulaşır. Kilitbahir, Gelibolu ve Çanakkale arasında feribotla bağlantı sağlayan ikinci noktadır ve 
buradan Çanakkale kent merkezindeki iskeleye ulaşılabilir.

Edirne-Çanakkale Güzergâhı Eğim Analizi
Eğim analizleri güzergâhların yaklaşık 60 km’lik kesimlere (orta seviyede bir bisiklet 

kullanıcısının bir günlük seyahat mesafesi) ayrılarak incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Yol 
kesinlerinin sahip olduğu eğim %0-%6 arası eğim orta deneyimde ve güçte bir bisikletlinin 
rahatlıkla seyahat edebileceği “kabul edilebilir eğim” yol eğimi olarak değerlendirilmiştir. %6-
%10 arası eğim oranları “orta düzey eğim” olarak kabul edilmiş ve orta düzeyde deneyim ve güçte 
bir bisikletliyi uzun mesafede zorlayabilir ancak kısa mesafede kabul edilebilir eğimler olarak 
değerlendirilmiş ve bu eğimlere sahip noktalar sarı bayrakla eğim grafiklerinde belirtilmiştir. Eğim 
grafiklerinde kırmızı bayrakla belirtilen noktalar “yüksek eğim kesimleri” olarak sınıflandırılmış 
ve kısa mesafede güçlü ve deneyimli bisikletlilerce aşılabilecek ancak orta seviyede bisikletlilerin 
uzun mesafede aşmasının mümkün olmadığı yol kesimleri olarak tanımlanmıştır. 

Edirne-Çanakkale Güzergâhı aşağıda harita üzerinde gösterilen ve eğim grafikleri verilen 
Edirne-Meriç, Meriç-Enez, Enez-Erikli, Erikli-Bolayır, Bolayır-Kilitbahir yol kesimlerine ayrılarak 
eğim oranları incelenmiştir. 

İstanbul (Büyükçekmece)-Edirne güzergâhının izlediği Edirne-Meriç, Meriç-Enez yol 
kesimlerinin tamamında eğim oranı 0-%6 arasındadır. Bolayır-Kilitbahir arasında ise kısa 
mesafeli az sayıda orta eğime sahip aralıklar bulunmaktadır ve bu yol kesiminin geneli 0-%6 
eğime sahiptir. Bun nedenle Edirne-Meriç, Meriç-Enez, Bolayır-Kilitbahir yol kesimleri orta seviye 
bir bisikletlinin rahatlıkla seyahat edebileceği “kabul edilebilir eğim” düzeyine sahip kesimler 
olarak değerlendirilmiştir.

Güzergâhın Enez-Erikli, Erikli-Bolayır yol kesimleri yer yer 0-%6 ve%6-%10 eğim oranlarına 
sahip olduğu için bu kesimler orta seviye bir bisikletlinin zorlanabileceği “orta düzeyde eğime” 
sahip kesimlerdir. (Grafik 8-12)
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Edirne-Çanakkale Güzergâhı Eğim Analizleri

Grafik 8: Edirne-Meriç Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 9: Meriç-Enez Arası Yol Eğim Grafiği
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Grafik 10: Enez-Erikli Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 11: Erikli-Bolayır Arası Yol Eğim Grafiği
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Grafik 12: Bolayır-Kilitbahir Arası Yol Eğim Grafiği

Edirne – Çanakkale Güzergâhı Üzerindeki Yerleşmeler ve Çekim 
Merkezleri
Çanakkale-İzmir bisiklet güzergâhının ulaştığı il merkezleri Edirne ve Çanakkale’dir. 

Bunlardan başka güzergâh üzerinde ilçe ve köy olarak tanımlanan ancak sahip olduğu tarihi, 
kültürel, doğal zenginlikleriyle dünya çapında tanınan yerleşmeler bulunmaktadır. Bunların en 
önemlileri Edirne iline bağlı Uzunköprü İlçesi, Çanakkale iline bağlı ve Saros sahilinde yer alan 
Enez, Keşan ve Gelibolu ilçeleridir. Aşağıda bu güzergâhın geçtiği yerleşmelerin ulaştığı tarihi, 
kültürel, doğal çekim merkezleri açıklanmıştır.

Edirne İli ve Kent Merkezi 

Edirne İli genelindeki ve kent merkezindeki doğal, kültürel ve tarihi çekim merkezlerinin 
açıklamaları önceki İstanbul-Edirne güzergâhı çekim merkezleri bölümü altında açıklandığı için 
bu bölümde Edirne kent merkezinden sonra Çanakkale yönünde güzergâh üzerinde yer alan 
yerleşmelerin çekim merkezleri açıklanacaktır. 

Uzunköprü İlçesi 

Uzunköprü yerleşiminin kuruluşu Osmanlı dönemine rastlar. Adını eşsiz köprüsünden alan 
Uzunköprü, Sultan 2.Murat tarafından Ergene ismiyle kurulmuştur. İlçeye ismini veren taş 
köprü; 1444 tarihli Osmanlı eseridir. Osmanlı’nın kurduğu ilk Rumeli kentinde kurulan bu köprü 
dünyanın en uzun taş köprüsüdür (1400m). Taşları orijinal olup, her gözün üzerinde farklı bir motif 
bulunmaktadır. Kültür turistlerini ve Uzunköprü’ye diğer turizm amaçlarıyla (dini turizm, alışveriş 
turizmi, vb.) gelen ziyaretçileri çekmektedir

Kentin diğer tarihi odakları, Aziz Lonnis Kilisesi, Tarihi Hamam, Muradiye Camisi, Osmanlı 
akıncılarının mezarları, At Baba, Kum Baba, Şahsuvar Bey, Parhudar Bey, Gazi Turan Bey cami ve 
türbesidir.

Rum, Bulgar ve Yahudi Mahalleleri; halen yıkılmamış tarihi evler bulunmaktadır. Osmanlı’dan 
kalan tarihi çeşmelerin restorasyonu yapılmaktadır. Bunlardan, Lale Devri Çeşmesi özgün bir 
yapı niteliğindedir Kentte bulunan diğer tarihi anıtsal yapı 1908 yapılmış olan Özgürlük Anıtıdır. 
Anıt, dört ana demokrasi ilkesini sergilemektedir ve Türkiye’de ilk ve tek özgürlük anıtıdır.
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Yeniköy mahallesinde Şarap tadım yerleri ve bağlar bulunmaktadır. Papaz üzümü yöreye 
özgün bir üzüm çeşididir. Ayrıca kabarnet ve merlot üzümlerinin de kalitesi yüksektir. Ayrıca 
Yeniköy’de Kızıldeli Dergâhı ziyaret edilebilir. Alevi şenlikleri yapılmaktadır (2013-2023 Trakya 
Bölgesi Turizm Master Planı, Trakya Kalkınma Ajansı).

Meriç İlçesi

Meriç Nehri, esasen Bulgaristan’da doğup Türkiye’nin Marmara Bölgesinde bulunan Edirne 
ilinden geçerek, Ege Denizine dökülür. Meriç Deltası ise korunmuş sulak alandır. Doğal peyzajı ve 
barındırdığı biyo çeşitlilik ile doğal çekim merkezidir. Özel ilgi turistleri (kuş gözlemcileri, amatör 
balıkçılar, fotoğrafçılar, doğa yürüyüşçüleri, bisikletçiler) tarafından ziyaret edilmektedir.

İlçe Merkezine 10 km uzaklıkta bulunan Karayusuflu Göleti Mesire Alanı, çınar ağaçları, meşe 
ağaçları, çam ağaçları ve yanı başındaki gölet ile önemli bir dinlence yeridir. Piknik ve mesire 
alanı olarak düzenlenen bölge, aynı zamanda Hıdrellez Şenlikleri düzenlenmektedir. Bölge doğa 
yürüyüşü ve fotoğraf çekimi için uygundur. Mesire Alanında bulunan Karayusuflu Gölet’inde, av 
sezonunun açık olduğu dönemde sazan ve yayın balığı avlanmaktadır.

Bahar kutlamalarının benzer ritüellerle yapılan Meriç Dallık şenliklerinde esas olan su boyu 
ve ağaçlık geniş alanlarda halkın bir araya gelerek, bir piknik ortamında beraberce eğlenmesidir. 
Bunun için bazı yerlerde üç-beş köy bir araya gelip ortaklaşa bir “Dallık şenliği” düzenlerler. 
Kutlama tarihleri ufak farklılıklar gösterir. Meriç ilçesinde mayıs ayının ilk veya ikinci haftası 
kutlanmaktadır.

İlçe merkezine yaklaşık 2 km mesafede olan Meriç Belediyesi tarafından düzenlenen piknik 
alanı yaklaşık 150 dönüm üzerinde oturma alanları, mangal yerleri ile oluşan şehir gürültüsünden 
uzak, doğa ile iç içe gölet manzaralı, meşe ve çam ormanları arasında temiz havasıyla vakit 
geçirmek isteyenler ideal bir mekân halini almıştır (Kaynak 17). 

İpsala İlçesi

İpsala ilçesi sınırlarında yer alan İpsala Sınır Kapısı Yunanistan hudut sınırında geçiş sağlar. 
İpsala kent merkezi Edirne-Çanakkale bisiklet güzergâhı üzerinde yer alır. İlçe merkezinde 
bulunan tarihi yapılar Alaca Mustafa Paşa Cami ve Osmanlı yığma taş işçiliğinin abidevi bir örneği 
olan su kemeridir.

Her yıl ilçede Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşler Festivali düzenlenmektedir. Güreşçiler açısından 
önemli olan bu güreşler her geçen yıl daha da genişletilerek ulusal çapta önem kazanmaktadır 
(Kaynak 18).

Enez İlçesi

Bir Bölümü Enez ilçesinin sınırlarında yer alan Saros Körfezi Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda 
bulunmaktadır. Körfezi, güney ve doğusundan Çanakkale ilinin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri, 
kuzeyini ise Edirne ilinin Keşan ve Enez ilçeleri çevreler.

Trakya topraklarının Ege denizindeki kıyısı Saros körfezi, tertemiz kumsallarla kaplı bir 
kıyı şerididir. Saros körfezi su altı akıntılarının fazla olması, herhangi bir büyük yerleşimin ve 
sanayileşmenin olmaması sebebi ile Ege denizinde yer alan en temiz bölgelerden biridir (Kaynak 
19). 

Keşan üzerinden ulaşılan Saros Körfezi yerleşim bölgeleri içinde en çok konaklanan bölgeler 
ise Enez, Erikli ve Yayla olarak göze çarpmaktadır. Enez, sadece sahili ile değil, binlerce yıllık 
yerleşim bölgesi olmasından dolayı antik bölgeleri ve arkeolojik kazı alanları ve ayrıca Manyas 
Gölünden sonra Türkiye'nin en geniş kuş barınma alanı olan Gala gölü ile ilgi çekmektedir. 

Saros körfezi, kendi kendini temizlemesi ve etrafında yoğun yerleşimlerin bulunmaması ile 
en temiz denizlerimizdendir. Yılda üç defa ve aynı zamanda olmak üzere, şubat, nisan ve temmuz 
aylarının 15. veya 18. günü başlayıp, 25. veya 28. günü sona eren körfezin kendi kendini temizlemesi 
işleminde tabanda soğuk su ve yüzeyde sıcak suyun yarattığı akıntılar körfezi içine atılan tüm artık 
ve atık maddelerden kurtarmaktadır (Kaynak 20).
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Saros kumsalı çok geniş ve rüzgâra karşı korunaklı bir kıyı alanıdır. Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki konumuyla ve Meriç Deltası ile eşsiz doğal peyzaja sahiptir. Türkiye’nin 27 km 
uzunluğunda en önemli kumul alanlarındandır. Kumulun bitki örtüsü ve Saros Körfezi balık 
türleri bu kıyı alanına özgüdür. Saros Körfezi, 144 çeşit balık, 78 tür deniz bitkisi ve 34 tür süngere 
ev sahipliği yapmaktadır. 

Su altı zenginlikleri ile kıyı ve su sporları turizmi için (özellikle dalma ve amatör balıkçılık) için 
yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağıdır. Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonu ile Saros 
Körfezinde uluslararası yelken yarışları düzenlenmektedir. Saros körfezi ayrıca; dünyada rüzgâr 
sörfü sporuna müsait 3 denizden birisi olarak kabul edilmektedir.

Hadrianapolis Antik Kenti ve bugün sahil şeridinden 3,5 km içeride kalan antik çağlarda 
önemli bir liman olan Ainos Antik Kenti önemli arkeolojik alanları Enez kentinin tarihi çekim 
merkezleridir. 

Edirne-Çanakkale bisiklet güzergâhının yanından geçtiği ve Enez ilçesi sınırlarında bulunan 
Gala Gölü ve Milli Park Alanı; doğal peyzajı ile çekimi çok yüksek ve korunmuş bir sulak alandır. 
Özel ilgi turistlerince (kuş gözlemciliği, amatör balıkçılık, kano, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları) 
ziyaret edilmektedir. (2013-2023 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı, Trakya Kalkınma Ajansı).

Fotoğraf 19: Gala Gölü Milli Parkı, Enez, Edirne

Keşan İlçesi

Günümüzde; E-87, E-84, E-90 karayollarının kavşağında bulunan Keşan, Edirne'nin Anadolu'yu 
Çanakkale Boğazı'ndan Avrupa'ya bağlayan kavşak ve Edirne, İstanbul ve Çanakkale arasında 
bağlantı noktası konumundadır. Keşan Edirne’nin en büyük ilçesidir. 

İlçe merkezinde bulunan ve erken Osmanlı mimarisinin en iyi örneklerinden olan Hersekzade 
Ahmet Paşa Camii ile ilçe merkezindeki en önemli tarihi yapıdır. Hersekzade Cami civarında 
bulunan eski taş evler ve Yukarı Zaferiye mahallesindeki taş evler günümüze kadar ulaşan, 
yörenin tarihi dokusunu yansıtacak yoğunlukta sivil mimari örnekleridir. 

Keşan ilçe merkezi Edirne-Çanakkale bisiklet güzergâhı üzerinde yer almamaktadır. Ancak 
Keşan’a bağlı Erikli Köyü ve Mecidiye Beldesi, Saros Sahilinin en büyük yerleşimleridir ve Edirne-
Çanakkale bisiklet güzergâhı üzerinde bulunmaktadır.

Keşan ilçesine bağlı bir köy olan Erikli köyüne 2,5 kilometrelik mesafede bulunan Erikli Plajı, 
Saros Körfezi’nde bulunan, mavi bayraklı bir plajdır. Erikli Sahili, Trakya’da bulunan Ege Denizi 
sahil şeritlerindendir. Sanayileşmeden uzak olan bölgede sular oldukça temizdir.

Meşe ve çam ormanlarının, Ege Denizi ile buluştuğu Keşan kıyı şeridi, sanayileşmenin 
etkisinden uzak kalabilmiş ender rastlanan güzelliklerdendir. Doğudan batıya; Sazlıdere, 
Gökçetepe, Mecidiye, Erikli, Danişment ve Yayla tatil beldeleri yer almaktadır. Erikli ve Yayla farklı 
türde konaklama imkanlarıyla yaz aylarında nüfusu en çok artan yerleşim birimleridir.
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Tuzla Gölü, Erikli Sahili’nin hemen arka alanında yer almakta ve birçok kuş çeşidine 
ev sahipliği yapmaktadır. Doğal SİT alanı olan bölgede, meşe ve çam ormanları denize kadar 
uzanır. İlçenin en yüksek noktası olan Koru Dağı, hayvan habitatı yönünden önem taşımaktadır. 
Yapılan araştırmalara göre; yüzlerce bitki çeşidiyle, 40'tan fazla hayvan türü Koru Dağı'ndaki bu 
ormanlarda yaşamaktadır. 

Her yıl mayıs ayında düzenlenen geleneksel "Dallık" şenliğinde, Keşan'daki çok kültürlülük 
yaşatılmaktadır. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı piknikte yemekler yenerek, oyunlar oynanmaktadır. 
Tüm bu sayılan özellikleriyle Keşan ve Saros Körfezi doğal ve kültürel çekim merkezi konumundadır. 
(Kaynak 20,21)

Çanakkale İli ve Kent Merkezi

Çanakkale Türkiye’nin kuzeybatısında Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve kendi 
adını taşıyan Boğaz’ın iki yakasında kurulmuştur. Türkiye’nin en kuzeybatısındaki ili olan 
Çanakkale bugünkü Biga Yarımadası ile Trakya’nın bir kısmını kapsar. Merkez ilçe Çanakkale 
Boğazı’nın kıyısında ve en dar yerinde kurulmuştur.

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundaki Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata 
geçtiği dönemden, tarihi çağların başlangıcına kadar, önemli kültürlere ev sahipliği yapmıştır. 
Binyıllar boyunca farklı toplumların egemenliğinde kalmış olması, mimarisinde ve günlük 
yaşamda oluşturduğu çok renkli mirasın farklı izlerini göstermektedir.

Kent merkezindeki en önemli tarihi çekim merkezleri, Çimenlik Kalesi, Mecidiye Kalesi, Nara 
Kalesi, Saat Kulesi, Aynalı Çarşı; Arkeoloji Müzesi Çanakkale Kent Müzesi ve Çanakkale Deniz 
Müzesidir. 

Kentin en önemli çekim merkezi Troia Antik kentin yeri ve kalıntıları Çanakkale Boğazı güney 
girişinde, Erenköy (İntepe) Beldesi, Tevfikiye (Asarlık) köyü yakınında Hisarlık (eski Pergamos) 
mevkiinde ovaya egemen bir tepecik üzerindedir. Çanakkale İl merkezine 30 km. mesafededir. 
Troia’dan elde edilen arkeolojik bulgular Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nde sergilenmektedir.

Merkez İlçe, Tevfikiye mahallesinde yer alan Troya Müzesi’nde; Troya kenti ve kültürlerinin 
yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılmaktadır.

Gelibolu yarımadası kıyılarında Anıt Liman (Mortu Koyu), Poyraz Koyu, Akbaş Limanı, Cumalı 
Limanı, Gelibolu Limanı ve Bahçe Limanı (Hamza Köy ve Çankaya Limanlarını kapsar), Anadolu 
kıyılarında ise Karanlık Liman, İntepe Limanı, İskele Limanı, Kepez Koyu, Saltık Limanı ve Lâpseki 
Limanı bulunmaktadır (Kaynak 5,19).

Gelibolu İlçesi

Gelibolu ilçesi, aynı isme sahip yarımadanın kuzey-doğu kıyısında, Çanakkale Boğazı'nın 
Marmara Denizi'ne açıldığı noktada yer alır. 1915 yılında Gelibolu yerleşmesi ve Gelibolu 
Yarımadası Çanakkale muharebelerinde bombalanmış ve yer yer tahribata uğramıştır. Bunun 
ardından şehir, 4 Ağustos 1920’de Yunanlılar tarafından işgal edildiyse de 3 Ekim 1922’de terk 
edilmiştir. Gelibolu, Cumhuriyet döneminin başlarında vilayet merkezi olmuş, (1923) bu durum 
1926’ya kadar devam etmiş ve bu tarihte ilçe merkezine dönüştürülmüştür (Kaynak 22). 

Kentin en önemli tarihi yapıları, Gelibolu Kalesi ve Piri Reis Müzesi, Namazgah (Azaplar 
Camii), Nara Kalesi, Çanakkale Şehitliği, Büyük Camidir. Ayrıca kentte bulunan çok sayıda türbe 
sebebiyle Türbeler Şehri ünvanlını hak etmektedir. Bu türbelerin bir kısmının denizcilere ait olması 
da ayrıca dikkate değerdir. Bazı türbeler anıtsal birer yapı iken, bazıları daha sadedir (Kaynak 19). 

Kentte bulunan Gelibolu Mevlevihanesi, önemli bir kültürel çekim merkezidir. Gelibolu 
Mevlevihanesi, içlerinde çile çıkarılan, derviş yetiştirilen 15 Mevlevi Asitanesinden birisidir. 
Gelibolu Mevlevihanesinde Çanakkale Valiliği tarafından Şeb-i Aruz törenleri kapsamında "Balkan 
Coğrafyası Çanakkale de Buluşuyor” etkinliği gerçekleştirilmektedir. Gelibolu Mevlevihane’sini 
Koruma ve Mevlevi Kültürünü Tanıtma Derneği tarafından her ay Sema Törenleri yapılmaktadır 
(Kaynak 19). 
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Eceabat İlçesi

Gelibolu Yarımadası’nın batı ucunda, Avrupa yakasında yer alır. Kilise Tepesinde 2010 yılında 
başlatılan arkeolojik kazılardan Eceabat’ın en erken tarihi hakkında edinilen bilgiler, bize Tunç 
çağı olarak adlandırılan M.Ö. 3000 yıllarında burada yerleşimin var olduğunu göstermiştir.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Gelibolu adını taşısa da Eceabat ilçesi sınırları içindedir. 
Yarımadanın güney ucunda, Eceabat ilçesinin hemen hemen tamamını kapsayan ve Çanakkale 
Boğazı'nın Avrupa yakasında 33.000 hektara yayılan büyük bir parktır. 1973'te kurulmuş olup, 
B.M. Milli Parklar ve Koruma Alanları listesinde yer almaktadır.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park sınırları dahilinde 1 İlçe (Eceabat) ile 8 köy bulunmaktadır. 
Çanakkale Savaşları Türk Milletinin dünyanın en güçlü devletlerine karşı, Kurmay Yarbay Mustafa 
Kemal’in önderliğinde insanüstü direnmesi ile kazanılan bir savunma destanıdır. 8,5 ay süren bu 
savaşta Boğaz’ın iki yakası adeta cehenneme dönüşmüş, yarım milyona yakın can kaybı olmuştur.

Birinci Dünya Savaşında İtilaf Devletleri ile Osmanlı Ordusu arasında cereyan eden dünyanın 
en büyük savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşında yüz binlerce kayıp anısına yapılan anıtlar ve 
düzenlenen şehitlikler savaşın acılarını hatırlatmasının yanı sıra tarihin muhteşem zaferlerinden 
birini gözler önüne sermektedir. 250.000’i aşan Türk şehidinin aziz hatıraları üzerinde yükselen 
anıtlar ve yine 250.000’i aşkın İngiliz, Fransız, Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin gömülü 
olduğu alanları içine alan Milli Park, bugün bütün dünyaya barışın değerini anlatmaktadır (Kaynak 
5,19).

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içerisinde 56 yerli anıt ve şehitlik 35 Yabancı Mezar ve 
Anıtları bulunmaktadır. Tarihi Alan içinde bulunan anıt ve şehitliklerimiz; Şehitler Abidesi, 57. 
Piyade Alayı Şehitliği, Akbaş Şehitliği, Alçıtepe Şehitliği, Arıburnu Yarları ve Yükseksırt, Büyük 
Kemikli Kitabesi, Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı, Conkbayırı Mehmetçik Kitabeleri, Çataldere 
Şehitliği ve Anıtı, Mareşal Fevzi Çakmak Anıtı, Gözetleme Tepe Şehitliği, Havuzlar Şehitliği ve Anıtı, 
İlk Şehitler Anıtı, Kanlısırt Kitabesi, Karayörük Deresi Şehitliği, Kemalyeri Kitabesi, Kesikdere 
Şehitliği, Kırmızı Sırt Siperleri, Kireçtepe Jandarma Şehitliği ve Kitabesi, Kocadere Hastane 
Şehitliği, Seyit Onbaşı Heykeli, Mehmet Çavuş Anıtı, Mehmetçiğe Derin Saygı Anıtı, Nuri Yamut 
Anıtı, Sarıtepe Şehitliği, Soğanlıdere Şehitliği, Son Ok Anıtı, Şahindere Şehitliği, Talat Göktepe 
Anıtı, Yarbay Hüseyin Avni Bey Şehitliği, Yusufçuk Tepe Kitabeleri, Zığındere Sargıyeri Şehitliği’dir. 

Yabancı Mezar ve Anıtları; Fransız Savaş Mezarlığı ve Anıtı, Helles Anıtı, V Beach Mezarlığı, 
Lancashire Landing Mezarlığı, Pink Farm, Twelve Tree Copse Mezarlığı ve Yeni Zellanda Anıtı, 
Redout Mezarlığı, Skew Bridge Mezarlığı, Doughty-Wyli Mezarlığı, Lone Pine Mezarlığı ve Anıtı, 
Shell Green Mezarlığı,Johnston's Jolly Mezarlığı, 4 th Battalion Parade Ground Mezarlığı, 
Courtney's And Steel's Post Mezarlığı, Quinn's Post Mezarlığı, The Nek, Walker's Ridge Mezarlığı, 
Baby 700, The Farm Mezarlığı, Yeni Zelanda Ulusal Anıtı, Yeni Zelanda Chunuk Bair Mezarlığı 
Anıtı, Arıburnu (Beach) Mezarlığı, Shrapnel Valley Mezarlığı, Plugge's Plateau Mezarlığı, Arıburnu 
Mezarlığı, Conterbury Mezarlığı, No.2 OutPost Mezarlığı, New Zelland No.2 OutPost Mezarlığı, 
Embarkation Pier Mezarlığı, 7 th Field Ambulance Mezarlığı, Hill 60 Mezarlığı ve Yeni Zelanda 
Anıtı, Green Hill Mezarlığı, Hill 10 Mezarlığı, Lalababa Mezarlığı ve Azmak Mezarlığıdır (Kaynak 
23). 

Her yıl 18 Mart ve 24 Nisan tarihlerinde Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları törenlerle 
anılmaktadır (Kaynak 5,19). 

İlçede bulunan diğer önemli tarihi çekim merkezleri Şehitler Abidesi, Çamburnu Kalesi, 
Kilitbahir Kalesi, Seddülbahir Kalesi, Bigalı Kalesi, Namazgâh Tabyası, Mecidiye Tabyası, 
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bigalı Atatürk Evi Müzesi, Bakkal Salim Müzesi’dir

Hem Ege'ye hem de Çanakkale Boğazı'na kıyısı bulunan Eceabat'ın keşfedilmeye ve görülmeye 
değer birçok doğal plajı ve kumsalı vardır. Deniz turizmine olanak sağlayan Küçük Anafartalar 
Köyü Sahili, ve çadır turizminin en gözde yerlerinden Kabatepe Orman Kampı en gözde doğal 
çekim merkezileridir (Kaynak 24).
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Suvla Koyu, Büyük Kemikli Burnu, Küçük Kemikli Burnu; dalış sporu yapanların tercih ettiği, 
Çanakkale Savaşlarından kalan batıkların bulunduğu, biyolojik çeşitliliği ve güzel manzarası ile 
Eceabat’ın doğal zenginlikleri arasındadır (Kaynak 24).

Eceabat ilçesi sınırlarında yer alan, Kilitbahir Köyü Çanakkale Boğazı’nın en dar yerinde 
kurulmuş bir kıyı yerleşmesidir. Burada bulunan Fatih Camii, Cahidi Sultan Camii, Tabib Hasan 
Paşa Camii, iki hamam kalıntısı, çok sayıda çeşme ve konut geçmişten günümüze ulaşmış kültür 
varlıklarıdır. Havuzlar yolu üzerinde harap durumda bir Uşşaki Dergâhı da yer almaktadır. Köyde, 
her köşe başında karşılaşan çeşmelerin çokluğu insanı şaşırtır. Kilitbahir köyü sınırların içinde 
diğer önemli tarihi çekim merkezleri Kilitbahir Kalesi, Aleksandria Troas Kenti’dir (Kaynak 19). 

Lâpseki ilçesi, 

Edirne-Çanakkale güzergâhı Lâpseki saçaklanması ile ulaşılan İlçe, Çanakkale Boğazı 
ile Marmara Denizi’nin birleştiği alanda yer alır. Lâpseki arkeolojik kalıntıları, kültürel, doğal 
değerleri öne çıkmaktadır. Çanakkale Savaşı sırasında ölen ve yaralanan Türk askerlerinin 
mezarlarının bulunduğu Merkez ve Çardak'taki şehitlikleri, Lâpseki Süleyman Paşa Cami, 
Umurbey Hüdavendigar Cami, Yakup Bey Külliyesi, Yakupbey cami, Çardak Tarihi Hanı, Abdullah 
Bin Hacı Yakup Türbesi, Seyyidi Sefain Sultan Türbesi kentteki en önemli tarihi yerlerdir (Kaynak 
25).

Gökçeada (İmroz)

Çanakkale merkezden her gün GESTAŞ feribotları seferleri ile ulaşılabilen Gökçeada 
Kuzeydoğu Ege denizinin mavi sularında muhteşem bir manzara sunmaktadır. Çanakkale'nin 
nüfusu en az olan ikinci ilçesi olan Gökçeada, doğal güzelliklerini koruyan ve tarihi değerlerini 
kuşaktan kuşağa aktarmasını bilen ender adalarımızdandır. Doku bütünlüğünü koruyan tarihi 
değerlere sahip köyleri mevcuttur. Bunlar arasında Dereköy, Zeytinli ve Eski Bademli köyleri, 
çeşme, kilise ve diğer özgün yapı gruplarıyla ön plana çıkmaktadır (Kaynak 5). 

Yenimahalle'de Merkez Camisi, Fatih Camisi bulunmaktadır. Eski Bademli köyü koruma 
altındadır. Köyde Tarihi çamaşırhane, önündeki asırlık çınar ve ilkokul binaları görülmeye değerdir. 
Yeni Bademli Köyünde arkeolojik kazıları süren Yeni Bademli Höyük ve Kokina yöresindeki iki 
gömütlü Roma Kaya Mezarı görülmeye değer tarihi kalıntılarıdır. Otellerin ve lokantaların çoğu 
Aşağı Kaleköy'dedir. Yukarı Kaleköy eski kale kalıntılarının eteğine kurulmuştur (Kaynak 19).

Türkiye'nin tek sualtı milli parkı ilginç kaya oluşumlarına sahip Yıldızkoy ve Yelkenkaya 
arasında kalan bölüm olup Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı’na tahsis edilmiş ve Sualtı Milli Parkı 
ilan edilmiştir. Zeytinli Köyü de koruma altındadır.

Adanın en yüksekteki yerleşimi olan Rum köyü Tepeköy de koruma altındadır. 38 metre 
yüksekliği olan Marmaros Şelalesi Dereköy’de bulunmaktadır. Şifalı çamur banyosunun yapıldığı 
Tuz Gölü Eşelek köyündedir. Uğurlu Köyü, Gizli Liman, İnceburun ve Şirinköy'de görülmeye değer 
özgün köylerdir (Kaynak 5).

2002 yılından bu yana ada içerisinde gerçekleştirilen organik tarım faaliyetleri ile Gökçeada, 
2011 yılında almış olduğu CittaSlow unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası olmuştur (Kaynak 
19,26).
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Gelibolu Yarımadası, Çanakkale

Şekil 48: Fotoğraf Çekim Noktası Anahtar | İğneada Beldesi, Demirköy, Kırklareli
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Fotoğraf 20: İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Demirköy, Kırklareli (Kaynak 1)
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3.4.3 Çanakkale-İzmir Güzergâhı Analizi 
Çanakkale-İzmir güzergâhı analizlerine Çanakkale kentinden başlanmış ve yapılan arazi 

çalışmaları sonucunda bu güzergâhın önce Çanakkale’nin güneyindeki Gülpınar köyüne, 
ardından toplutaşım bağlantısı ile Akçay mahallesine, buradan sırasıyla Ayvalık ilçesi ve Çandarlı 
körfezine erişmesi, sonra tekrar toplutaşım bağlantısı ile Yeni Foça’ya bağlanması ve sonrasında 
bisiklet güzergâhını takiben İzmir kentine varması planlanmıştır. Saçaklanma güzergâhları 
hariç Çanakkale-İzmir güzergâhının uzunluğu 426 km.’dir. Arazi çalışmasında izlenen karayolu 
kesimleri aşağıda sırasıyla verilmiştir. 

Çanakkale-İzmir Güzergâhı

• Çanakkale-Gülpınar

 › Çanakkale-Lâpseki

 › Truva Saçaklanması

 🚌 Gül Pınar-Akçay Toplutaşım Bağlantısı

• Akçay-Ayvalık-Çandarlı

 🚌 Çandarlı-Yeni Foça Toplutaşım Bağlantısı

• Yeni Foça-İzmir

Çanakkale-İzmir bisiklet güzergâhı bir noktada güzergâhtan ayrılarak tarihi, doğal kültürel 
çekim merkezlerine erişim sağlamak için Çanakkale-Lâpseki saçaklanma güzergâhı (37km) ve 
Truva saçaklanma güzergâhı (4 km) oluşturulmuştur. Çanakkale-İzmir güzergâhı ve saçaklanma 
güzergâhlarının ayrıntılı yol tarifi ve arazi analizleri aşağıda yer almaktadır:

Çanakkale-Lâpseki Saçaklanması: Planlanan bu saçaklanma güzergâhı Lâpseki-Çanakkale 
yerleşmeleri arasında bağlantıyı sağlamak için oluşturulmuştur. Güzergâh, Çanakkale kent 
merkezinden kuzey doğu yönünde uzanan Karaören caddesini izleyerek çıkar ve Karacaören ve 
Özbek köylerine ulaşır. Bu cadde düşük trafik hacmine ve bisikletliler için elverişli eğim oranlarına 
sahip 1+1 bölünmemiş yol niteliğindedir. Özbek köyünden sonra güzergâh toprak yolu takip ederek 
Musaköy ve Yapıldak köylerine ulaşır. Yapıldak köyünden sonra tekrar asfalt yola giren güzergâh 
Umurbey beldesine doğru ilerler ve yerleşme merkezine girmeden Umur Bey yolunu takip ederek 
kuzey yönünde ilerler. Bursa-Çanakkale yolunu E90 (D550) kontrollü hemzemin geçitle geçtikten 
sonra Kemikalan ve Suluca köylerine ulaşır. Kemikalan ve Lâpseki arasında kıyıya paralel düşük 
trafik hacmine sahip yol takip edilir. 

Çanakkale-Gülpınar: Bisiklet güzergâhı güneybatı yönünde Atatürk caddesini takip ederek 
Kepez ilçesini geçtikten sonra Çanakkale kent merkezinden ayrılır. Dardanos ve Güzelyalı köyü 
yolu ile birlikte Güzelyalı’ya ulaşılır. Bölünmemiş ve düşük trafik hacmine sahip yolun üzerinde 
bisikletlinin ihtiyaçlarını karşılayacağı birçok hizmet alanı ve tesise sahiptir.. Güzelyalı’dan sonra 
güzergâh denize paralel olarak ilerleyen köy yolunu izleyerek Kumkale ilçesine ulaşır.

Truva Saçaklanması: Çanakkale -Gülpınar yol kesiminde bulunan Kumkale’den sonra güney 
yönünde Tevfikiye köy yolu takip edilerek Truva Tarihi Milli Parkına ve sonrasında millî parkın 
içindeki deniz manzaralı tarım arazileri arasından ilerleyerek Truva Ören Yerine ulaşılır. Truva 
antik kentine yakınlığından dolayı Tevfikiye köyünün içerisinde turistik konaklama tesisleri, yeme-
içme olanakları ve akaryakıt istasyonları bulunmaktadır. 

Çanakkale-Gülpınar (devam): Bisiklet güzergâhı Kumkale’den sonra Truva Tarihi Milli Parkın 
içinden önce batı yönünde sonra kıyıya paralel olarak güney yönünde ilerler. Kumkale–Yeniköy 
arasındaki güzergâhın 5 km’lik bir bölümünde yol toprak yol olarak devam eder. Güzergâh çeşitli 
yeme içme ve alışveriş olanaklarına sahip Yeniköy’den sonra güzergâh asfalt yolu takip ederek 
Üvecik, Kumburun, Çamoba köylerinden geçer ve Geyikli ilçesine ulaşır. Geyikli’den sonrasında 
güzergâh batıya deniz kıyısına doğru yönelir ve Geyikli feribot iskelesine ulaşılır. Geyikli 
iskelesinden feribot seferleriyle Bozcaada’ya erişim sağlanabilir. Ayrıca Geyikli merkezinden 
bulunan Geyikli Otogardan Akçay’a toplutaşım bağlantıları sağlanabilir.
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Geyikli sahilden sonra güzergâh denize paralel olarak güney yönde devam eder ve Dalyan, 
Kösedere ve Tuzla köylerini geçerek Gülpınar beldesine ulaşır. Güzergâhın bu kısmında yol 
üzerinde tatil yerleşmeleri bulunması nedeniyle yol boyunca birçok yeme-içme noktası, akaryakıt 
tesisi gibi bisikletlinin ihtiyaçlarını karşılayacağı olanaklar bulunmaktadır. 

Gülpınar-Akçay Toplutaşım Bağlantısı: Bisiklet güzergâhı, Gülpınar beldesinden sonra 
Korubaşı ve Behramkale mevkiindekindeki yolların yüksek eğim oranlarına sahip olması nedeniyle 
bisiklet seyahati için uygun olmayan yol kesimi olarak değerlendirilmiştir. Küçükkuyu beldesine 
varıldığında, karayolu eğim oranları açısından bisiklete elverişli hale gelse de Akçay mahallesine 
kadar yüksek trafik hacimlerine sahip olması nedeniyle Gülpınar-Akçay arasındaki 80 km’lik yol 
kesiminin toplutaşım bağlantısıyla geçilmesi planlanmıştır

Akçay-Ayvalık-Çandarlı: Bisiklet güzergâhı Akçay’dan sonra Sakarya, Atatürk ve Altınyol 
caddelerini izleyerek sahile paralel olarak devam eder. Güzergâhın izlediği bu yol kesiminde eğim 
oranları ve trafik hacimleri düşüktür. 

Akçay’dan sonra Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri arasında izlenen karayolu kıyı şeridinden tatil 
köyleri, yazlık siteler ve zeytin bahçelerinin içinden ilerler. Ayvalık’tan sonra bisiklet güzergâhı 
İnönü Caddesi, Fevzi Çakmak bulvarı ve ardından Sarımsaklı bulvarını izleyerek ile kıyı şeridinden 
devam eder. Sarmısaklı bulvarına kadar bölünmemiş 1+1 şeritli karayolu Sarımsaklı bulvarı ile 
bölünmüş yol olarak devam eder. 

Bisiklet güzergâhı takip ettiği Sarımsaklı bulvarının İzmir-Çanakkale yolu E87 (D550) ile 
kesişmesinde sonra, Narlıçeşme caddesi ile deniz kıyısında uzaklaşarak iç kısımlara girer. Altınova 
ilçesine ulaştıktan sonra tekrar İzmir-Çanakkale yolunu batı yönünden keserek sahil boyunca 
ilerler. Cumhuriyet mahallesini geçtikten sonra Dikili’ye ulaşır. Kıyı boyunca izlediğimiz yolun 
eğim oranları ve trafik hacimleri bisikletin karışık trafikte seyahat etmesi için uygun niteliktedir. 
Yol boyunca konaklama tesisleri, yeme-içme olanakları bulunmaktadır. Güzergâh Dikili ilçe 
merkezinden sonra kıyı şeridinden ayrılır ve Çandarlı-Dikili yolunu kullanarak Uzunburun, 
Esentepe, Demirtaş köylerini geçer ve Çandarlı mahallesine ulaşır. 

Çandarlı-Yeni Foça Toplutaşım Bağlantısı: Çandarlı mahallesinden Yeni Foça’ya kadar olan 
bölgedeki karayolları çok yüksek eğim oranlılarına sahiptir. Bu nedenle bisikletlilerin bu kesimi 
otobüsle geçmeleri önerilmiştir. 

Yeni Foça-İzmir: Bisiklet güzergâhı Yeni Foça’dan sonra kıyı şeridinden Oruç Reis caddesini 
takip eder. Fatih mahallesinden geçtikten sonra ve Mersinaki caddesi ile Foça Yarımadasını 
sahil şeridini dolaşarak Eski Foça olarak da bilinen Foça ilçe merkezine ulaşır. Foça’dan sonra 
Değirmenlik caddesi üzerinden Yenibağlararası ve Hacıveli mahallerinden geçer. Bu köylerden 
sonra Foça-İzmir yoluyla Atatürk caddesine bağlanarak Foça yarımadasından çıkar ve Menemen 
ilçesine yönelir. Atatürk caddesini takiben sırasıyla Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk 
mahallerinden sonra İzmir Menemen Serbest Bölgesinin kuzeyinden geçer. Daha sonra Çiğli-
Foça yolunu kullanarak Seyrek beldesine ulaşır ve buradan sonra 9 Eylül caddesini kullanarak 
güney yönünde ilerler ve Günerli mahallesinden geçtikten sonra Çiğli ilçesi sınırlarında yer alan 
Sasalı mahallesine ve Doğal Yaşam Parkı’na ulaşır. Tuzla mahallesinden sonra Ahmet Piriştina 
caddesine kullanarak Çiğli ilçe merkezine ulaşır. Bu yol kesimi motorlu taşıt hacimleri açısından 
bisikletin karışık trafikte seyahat etmesi için kabul edilebilir düzeylerdedir. Bölünmemiş geliş-
gidiş 1+1 şerit olarak ilerleyen karayolu boyunca bisikletlilerin ihtiyaçlarını karşılayacakları 
alışveriş ve mola yerleri bulunmaktadır.



124 Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı | Cilt 2

Çanakkale – İzmir Güzergâhı Eğim Analizi 
Uygulamada kesintisiz, güvenli ve konforlu bir sürüşün yapılmasını sağlayan etkileyen en 

önemli faktörlerden birisi izlenen güzergâhın sahip olduğu eğimdir. Kıyı Koridoru kapsamında 
yapılmış olan üst ölçek eğim analizli bu bölümde bisiklet sürücüleri için geliştirilmiş Google 
Earth ve Komoot güzergâh planlama uygulaması üzerinden her bir güzergâh için topoğrafya 
incelemeleri yapılmıştır.

Eğim analizleri güzergâhların yaklaşık 60 km’lik kesimlere (orta seviyede bir bisiklet 
kullanıcısının bir günlük seyahat mesafesi) ayrılarak incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Yol 
kesimlerinin sahip olduğu eğim %0-%6 arası eğim orta deneyimde ve güçte bir bisikletlinin 
rahatlıkla seyahat edebileceği “kabul edilebilir eğim” yol eğimi olarak değerlendirilmiştir. %6-
%10 arası eğim oranları “orta düzey eğim” olarak kabul edilmiş ve orta düzeyde deneyim ve güçte 
bir bisikletliyi uzun mesafede zorlayabilir ancak kısa mesafede kabul edilebilir eğimler olarak 
değerlendirilmiş ve bu eğimlere sahip noktalar sarı bayrakla eğim grafiklerinde belirtilmiştir. Eğim 
grafiklerinde kırmızı bayrakla belirtilen noktalar “yüksek eğim kesimleri” olarak sınıflandırılmış 
ve kısa mesafede güçlü ve deneyimli bisikletlilerce aşılabilecek ancak orta seviyede bisikletlilerin 
uzun mesafede aşmasının mümkün olmadığı yol kesimleri olarak tanımlanmıştır.

Çanakkale-İzmir güzergâhı  Çanakkale-Geyikli,  Geyikli-Gülpınar,  Akçay Ayvalık,  Ayvalık-  
Çandarlı, Çandarlı-Yeni Foça, Yeni Foça-İzmir (Çiğli) yol kesimlerine ait eğim grafikleri 
hazırlanarak değerlendirmeler yapılmıştır.İncelenen yol kesimleri arasında Çanakkale-Geyikli, 
Geyikli-Gülpınar, Akçay Ayvalık, Ayvalık-Çandarlı, Çandarlı-Yeni Foça kesimlerde seyrek ve uzun 
sürmeyen %6-%10 arası eğimler bulunsa da yolun geneli orta düzey yetkinlikte bir bisikletlinin 
seyahat etmesi için kabul edilebilir eğimlere sahip yol kesimleridir.

Çanakkale-İzmir güzergâhında orta ve yüksek eğimlerin sıklıkla yer aldığı Gülpınar-Akçay, 
Yeni Foça-İzmir (Çiğli) yol kesimlerinde bisikletlilerin toplutaşım hizmetleri ile aktarma yaparak 
güzergâha devam etmesi planlanmıştır. 

Güzergâhtan ayrılarak doğal, kültürel ve tarihi çekim merkezlerine ulaşmak için planlanan 
saçaklanmaların eğimlerinin incelendiği Çanakkale-Lâpseki seyrek ve kısa mesafeli eğim 
aralıklarına sahiptir. Lâpseki saçaklanmasının geneli %0-%6 eğime sahip olduğu için orta seviye 
bisiklet kullanıcıları için uygundur. Truva Antik kentine ulaşan yol kesimi içerdiği orta (%6-%10) 
ve yüksek eğim oranlı (%10-...) kesimler nedeniyle orta seviye bisikletlinin zorlanacağı, daha çok 
ileri seviye bisiklet kullanıcıları için uygun bisiklet güzergâhı olarak değerlendirilmiştir. (Grafik 
13-21) 

Grafik 13: Çanakkale-Geyikli Arası Yol Eğim Grafiği
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Grafik 14: Geyikli-Gülpınar Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 15: Gülpınar-Akçay Arası Yol Eğim Grafiği
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Grafik 16: Akçay-Ayvalık Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 17: Ayvalık-Çandarlı Arası Yol Eğim Grafiği
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Grafik 18: Çandarlı-Yeni Foça Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 19: Yeni Foça-İzmir Arası Yol Eğim Grafiği
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Çanakkale-İzmir Güzergâhı Saçaklanmaları Eğim Analizleri

Grafik 20: Çanakkale-Lâpseki Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 21: Kumkale-Truva Arası Yol Eğim Grafiği
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Çanakkale-İzmir Güzergâhı Üzerindeki Yerleşmeler ve Çekim 
Merkezleri 
Çanakkale-İzmir bisiklet güzergâhının ulaştığı il merkezleri Çanakkale ve İzmir’dir. Güzergâh 

Balıkesir ili kent merkezinden geçmemekte ancak kıyı şeridinden ilerlerken Balıkesir ili 
sınırlarındaki Burhaniye, Edremit ve Ayvalık ilçelerinden geçmektedir. Bunlardan başka güzergâh 
üzerinde ilçe ve köy olarak tanımlanan ancak sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal zenginlikleriyle 
dünya çapında tanınan yerleşmeler bulunmaktadır. Bunların en önemlileri Çanakkale iline bağlı 
Behramkale (Asos), Balıkesir iline Ayvalık ve Edremit, İzmir iline bağlı Bergama ve Foça’dır. 
Aşağıda bu güzergâhın geçtiği yerleşmelerin ulaştığı tarihi, kültürel, doğal çekim merkezleri 
açıklanmıştır.

Çanakkale İli Kent Merkezi

Çanakkale kent merkezindeki ve il genelindeki doğal, kültürel ve tarihi çekim merkezlerinin 
açıklamaları önceki Edirne-Çanakkale güzergâhı çekim merkezleri bölümü altında açıklandığı 
için bu bölümde Çanakkale kent merkezinden sonra güzergâh üzerinde güney yönünde yer alan 
yerleşmelerin çekim merkezleri açıklanacaktır.

Ezine İlçesi

Çanakkale-İzmir bisiklet güzergâhı Çanakkale merkez ilçeden çıktıktan sonra Ezine ilçesine 
ulaşır. İl merkezine 50 km. uzaklıkta olan Ezine, Süt ürünleri ve özellikle peyniri ile ünlüdür. 
Ezine ilçesinde bulunan tarihi değeri olan yapılar; kent merkezindeki Ulu Cami, Sefer Şah Cami, 
Kemalli köyündeki Aslıhan Bey Cami, Abdurrahman Cami’dir. İlçe sınırlarında yer alan tarihi 
çekim merkezleri Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, Aleksandreia Troas antik kenti ve Neandria antik 
kenti kalıntılarıdır.

Ezine sahil şeridinde yer alan Ezine Plajı, Aktaş Plajı ve Tavalı Plajı deniz turizminin en önemli 
odaklarındandır. Ezine ilçe merkezine 15 km uzaklıktaki Kestanbol Termal Turizm Merkezi sağlık 
turizmi merkezidir. 

Geyikli Beldesi

Ezine ilçe merkezine 17 km uzaklıkta yer alan Geyikli Beldesi zeytin bahçeleri arasında yer alan 
küçük bir sahil kasabasıdır. Geyikli Belediyesi Halk Plajı mavi bayrak sahibidir. İlçe merkezinde 
yer alan iskeleden Bozcaada’ya ulaşım sağlanmaktadır.  

Bozcaada:

Bozcaada (Tenedos), Çanakkale’nin bir ilçesi olup, Ege Denizindeki iki adamızdan biridir. 
Bozcada Kalesi ve Köprülü Mehmet Paşa Camii ilçenin önemli tarihi yapılarıdır. Ayrıca adada Osmanlı 
Dönemi'nden kalma önemli tarihi mekanlar arasında; Yalı Cami, Alaybey Cami, günümüzde park 
olarak kullanılan Namazgah ve tarihi çeşmesi, Meryem Ana Kilisesi bulunmaktadır. Aya Paraskevi 
Ayazması olarak tanımlanan mekânın Ortodoks inancında önemli bir yeri vardır. Geçmişte burada 
düzenlenen Paraskevi Şenliklerinin yerini günümüzde Bağbozumu Şenlikleri almıştır. 

Şarap Fabrikaları, Rüzgâr Santrali, Bozcaada Bağları, Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi, 
Göztepe, Habbele, Çamlık piknik alanı, Ada Evleri, Bozcaada Yerel Tarih Araştırma Merkezi, Tuz 
Burnu, Ayazma Yat Limanı, Mermer Burnu, Polente Deniz Feneri adada diğer görülmesi gereken 
yerlerdir. 

Günümüzde ağustos ayında "Bağ Bozumu Şenlikleri" yapılan adada, 4 şarap fabrikasının 
yansıra, evlerde de şarap yapılmaktadır. Eski çağdaki adı Tenedos olan adaya Geyikli Yükyeri 
İskelesi'nden kalkan arabalı vapurla ulaşılmaktadır., Mermer Burnu, Polente Deniz Feneri adada 
mutlaka görülmesi gereken yerlerdir (Kaynak 5).

Ayvacık İlçesi

Ayvacık ilçesi bisiklet güzergâhı üzerinde yer alan ancak sahip olduğu yüksek eğimli kesimler 
nedeniyle toplutaşım bağlantısı ile erişilmesi önerilmiş Çanakkale ilçesidir. 
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İlçenin en önemli tarihi ve kültürel çekim merkezleri kentsel sit alanı ilan edilmiş Adatepe 
Köyü, Asya kıtasının en batı ucu olan ve barındırdığı mimari yapılarıyla ilgi çeken Babakale Köyü, 
limanı ve çok temiz denizi ve muhteşem doğasıyla küçük ve sakin bir tatil beldesi olan Behramkale 
köyü ve Behramkale köyü ile iç içe olan Asos antik kenti, eski bir Osmanlı köyü olan Tuzla köyü ve 
içinde yer alan Hüdavendigar Cami ve Külliyesi, Gülpınar Apollon Smintheus Tapınağı’dır (Kaynak 
24).

Asos (Behramkale Köyü); Çanakkale'nin 87 km güneyinde Ayvacık ilçesine bağlı antik 
kalıntılarla dolu tarihi ve turistik bir beldedir. Assos, Eski Anadolu'nun batısında, Troas bölgesinin 
güney kıyısında, 238 metre yükseklikte bir bazalt tepesi üzerine kurulmuştur. Yerleşme yer yer 
yüksekliği 20 metreye ulaşan il 12 değişik kapının yer aldığı yaklaşık 3200 metrelik surlarla 
çevrilmiştir. Antik bir liman kenti olan Assos, aynı zamanda bir tarihi öğretim merkezi olarak 
bilinmektedir, İlk çağın ünlü filozofu Aristoteles bir felsefe okulu kurmuş zooloji, biyoloji ve 
botanik konularında da önemli araştırmalar yapmıştır (Kaynak 24).

Asos Akropolde yer alan Athena Tapınağı, Edremit Körfezi'nin gün batımında büründüğü 
muhteşem manzaranın izlenebileceği en uygun mekandır. Buradan denize doğru inildikçe agora 
(çarşı), gymnasium (düşünsel ve bedensel eğitim merkezi) tiyatro, bouleuterion (kent meclisi 
binası) ve nekropol (antik mezarlık) sıralanmaktadır. Akropolün hemen kuzey köşesinde Osmanlı 
Sultanı I.Muratın 14. yüzyılda yaptırdığı tek kubbeli cami bulunmaktadır. Behramkale köyü 
sınırlarındaki Osmanlı döneminden kalma Hüdavendigar Cami ve tarihi köprü tümüyle ayakta 
olup halen kullanılmaktadır.

Assos henüz bozulmamış doğal çevresi, denizi, otel, pansiyon ve Kadırga Koyu'ndaki uzun 
ve temiz sahilleri ve Yeşilyurt köyü doğal çekim merkezi niteliğindedir. Ayrıca, Assos Liman plajı, 
Yeşil Liman, Koruoba Sahili, Assos Sivrice, Assos Sokakağzı, Akliman Koyu temiz denizleriyle 
ziyaretçileri çekmektedir (Kaynak 24).

Küçükkuyu Beldesi

Belde arazisinin önemli bir bölümü zeytinağaçları ağaçları ile kaplı olan Küçükkuyu zeytin 
ve zeytinyağı üretimiyle ün kazanmıştır. Beldenin dünden bugüne değişim ve dönüşümlerin 
sergilendiği Küçükkuyu Belediye Tanıtım Merkezi ve Mübadele Anıtı ziyaretçilerin ilgisini çeken 
kültürel ve tarihi çekim merkezleridir. 

Gülpınar köyü batısında kumuyla meşhur olan, Akliman’dan, Mıhlı Çayı’na kadar uzanan sahil 
şeridi deniz turizmi açısından ilgi odağıdır. Belde sınırları içerisindeki Mıhlı Çayı, Mıhlı Şelalesi ve 
Köprüsü beldenin doğal çekim merkezidir. 

Küçükçetmi köyünde bulunan Küçükçetmi kaplıcaları, sağlık açısından aranılan bir yerdir. 
Kaplıca alanında hamam, otel ve havuzlar bulunmaktadır. İlçede yer alan diğer sağlık turizmi 
odağı Tuzla Kaplıcalarıdır.

Ayarca ilçenin hemen kuzeyinde Edremit ilçesi sınırları içerisinde yer alan dağları Kaz dağları, 
oksijene doyduran tertemiz havası, yemyeşil çam ormanları, ırmakları, şelaleleri, endemik 
bitkileri, zeytin ağaçları ile eşi bulunmaz bir doğa harikasıdır (Kaynak 27).

Balıkesir İli 

Çanakkale İzmir güzergâhı Balıkesir ilinin kent merkezinden geçmemekte yalnızca Ege 
sahillerine kıyısı olan ilçeleri olan Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık İlçeleri içerisinden 
geçmektedir. i

Edremit İlçesi, 

Edremit körfezi ile kaz dağları arasında Ege sahillerine kurulmuş olan Edremit yerleşimi 
bölgede yaşamış Med, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının sanat eserlerinin 
bulunduğu bir tarih vitrini gibidir. İlçe sınırlarındaki kalıntılar arasında; Altınoluk çevresinde Şahin 
Kale Ören ve mahzenleri ve Antandros Kenti, Manastır Çayı dolaylarında bir sağlık merkezinin 
kalıntıları, Ortaoba Köyü yakınlarında Paşasultan Zaviyesi (Diana Mabedi), Eski Tekke dolaylarında 
taban mozaikli bir aslan kalıntıları bulunur.
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Kent Merkezindeki çekim merkezleri Kurşunlu Camii, Sıdıka Erke Etnografya Müzesi, 
Yunus Emre Parkı, Zeytinyağı Fabrikaları ve satış yerleri yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi 
görmektedir.

İlçenin sahip olduğu en önemli doğal varlık Kaz Dağları; Edremit Körfezi’nin kuzeyinde 
bulunmaktadır. Kazdağı tarih öncesi yıllarda da çeşitli medeniyetleri barındırmış muhtelif 
tarihlerde kentler, kasabalar kurulmuş ve yıkılmıştır. Bilinen tarihi MÖ 2000 yıllarında başlar. 
İda Dağı (Kazdağı), dünyada mitoloji ve efsaneler Dağı olarak bilmektedir. Kazdağları' ndaki üç 
efsaneden biri Yunan efsanesi (İlyada) diğerleri Sarıkız ve Hasan ile Emine’ nin aşk öyküler olan 
iki Türk efsanesidir.

Kazdağı’nın birçok yerinden su kaynakları çıkmaktadır. 1500 m rakımda dahi yaz kış suyu 
olan kaynaklar mevcuttur. Edremit, Akçay ve Altınoluk’un buz gibi soğuk ve bol içme ve kullanma 
suyu Kazdağı’nın eriyen kar sularıdır. Kaz Dağları’ndan gelen orman havası ile denizin iyotlu 
ve oksijen miktarı yüksek havası birleşince Altınoluk Şahin Deresi Boğazı civarı oksijen çadırı 
şeklinde tanımlanmaktadır. Dünyanın oksijen bolluğu yönünden ilk üç yerinden biri olduğu tespit 
edilmiştir. 

Kaz Dağları 21.300 hektarlık alanıyla tarih ve doğanın kucaklaştığı zengin fauna ve florası ile 
ülkenin en öneli doğal alanlarındandır. Kaz Dağları’na ilçenin dört noktasından ulaşılabilir. Bunlar 
Zeytinli, Kızılkeçili Köyü, Güre Köyü ve Altınoluk istikametinden çıkan orman yollarıdır (Kaynak 
28).

Edremit ilçesi termal, dağ ve deniz turizminin bir arada olanak sağlayan Balıkesir ilçesidir. İlçe 
merkezide yer alan Yunus Emre Parkı, Güre mahallesi sınırları içinde kalan Pınarbaşı Mesire alanı 
ve Hasanboğuldu göleti, ilçenin en yoğun kullanılan mesire alanlarındandır. En önemli özelliği ise 
Kazdağı kar sularının bir kısmının kaynak halinde buradan çıkıp dere oluşturmasıdır. Akarsuyun 
ısısı 9-10 derecedir. Yaz sezonunda yaklaşık 80bin ziyaretçi tarafından günübirlik kullanılmaktadır. 
Güre mahallesi ayrıca sıcak suları ile ünlüdür ve termal turizm tesisiler bulunmaktadır (Kaynak 
28).

Deniz turizmi açısından sahip olduğu birçok otel, motel, tatil köyü ve kamp alanı, eğlence ve 
yeme-içme tesisleri ile öne çıkan yerleşmeler; Akçay, Altınkum, Altınoluk, mahalleridir. 

Akçay’ mahallesi en büyük özelliği içme suyunun çok bol oluşudur ve sahilde birçok yerde 
denizden fışkıran tatlı su kaynakları vardır. Altınoluk sınırları içinde bulunan: oksijen yoğunluğu 
açısından dünyada Alplerden sonra ikinci sırada yer alan Şahinderesi Kanyonu, şehir içme 
kullanma suyunun sağlandığı kaynağın başı olan Subaşı, muhteşem deniz ve dağ manzaralarını 
birleştiren çay bahçeleri; konaklama, yeme-içme ve eğlence yerlerinin yer aldığı Kavlaklar Köyü, 
Çamlıbel Köyü Kızılkeçili-Çağlayanı, Gelinçamı piknik alanı, Sutüven Şelalesi, Edremit Hanlar 
Mevkii, Şarlak yeri doğal çekim noktalarıdır (Kaynak 28).

Zeytin ve zeytinyağı üretimi Edremit ekonomisi ve kültüründe önemli yer tutar. Akçay 
mahallesinde her yıl ağustos ayında Zeytin Festivali düzenlenir. Edremit İlçe merkezinde Zeytinyağı 
fabrikaları ve mağazaları bulunur. Altınoluk’ta da her yıl Altınoluk Festivali düzenlenmektedir. 

Fotoğraf 21: Sutüven Şelalesi, Hasanboğuldu Göleti, Zeytinli, Edremit, Balıkesir (Kaynak 1)
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Gömeç İlçesi

Gömeç ilçesinin tarihi çekim merkezleri, Gömeç ve Karağaç Şehitlikleridir. Ayrıca, Atatürk 
Kayalıkları, Koca Çınar, Kız Çiftliği, Artur mevkiinde bulunan Güvercin, Martı ve Gemi Yatağı 
Koyları görülmeye değer yerleridir (Kaynak 28).

Burhaniye İlçesi

İlçede yer alan Ören mahallesi sahilleri en çok ilgi gören deniz turizmi odaklarındandır. 
Öğretmen evleri ve İskele mahalleleri turistik hizmet ve konaklama olanakları ile deniz turizminde 
tercih edilen yerlerdir. Yaklaşık 10 km. uzunluğundaki bu kumsalların eni 30-60 m arasındadır 
(Kaynak 28). Burhaniye’de tarihi önem ve değer taşıyan yapılar; Mehmedemin Ağa Cami (Memiş), 
Hanay Cami, Hasanağa Cami, Hacıahmet Cami ve Koca Camidir 

Bugünkü Ören bölgesinde kurulu Adramytteion Antik Kenti’nin önemli bir liman şehri 
olduğu antik çağ tarihçileri tarafından vurgulanmaktadır. Adramytteion şehrindeki arkeolojik 
kazı çalışmaları halen sürdürülmektedir. Kazılarda ortaya çıkarılan Klasik, Helenistik, Roma 
ve Bizans dönemine ait mimari parçaların yerinde sergilenmesi amacıyla Burhaniye Belediyesi 
sponsorluğunda yapılması planlanan Ören Arkeoloji Parkı bölgenin kültür turizmine canlılık 
getirecektir (Kaynak 5).

İlçe sınırlarında bulunan doğal çekim merkezleri olan Ayaklı kır bahçesi, Sekliktepe çamlığı, 
Taylıeli mahallesi, Pelitköy Beldesi, Murat Çeşme ve Bağlarburnu plajları temiz havası, çam ve 
zeytin ağaçları ile kaplı doğası ve bol su kaynakları ile en gözde mesire alanlarıdır. Burhaniye’nin 
birçok yeri doğal kamp alanları mevcuttur. Ören İğdeburnu’nda turizm işletme belgeli karavan ve 
kamping işletmesi bulunmaktadır. Burhaniye’de her yıl kış mevsiminde, aralık ya da ocak ayları 
içerisinde deve güreşleri gerçekleştirilir

Ayvalık İlçesi

Ayvalık ilçesinde bulunan tarihi yapılar; Saatli Camii, Hamidiye Cami, Çınarlı Cami, Çamlık 
Cami, Taksiyarhis Kilisesi, Aya Nikola (Taksiyarhis) Kilisesi, Ayışığı Manastırı, Leka Manastırı, 
Ayazma Kilisesi, Agios Nikolaos (Aya Triada) Kilisesidir.

Şeytan Sofrası, Tavşan Kulakları Tepesi, Çıplak Tepe, İlk Kurşun Tepesi, Çamlık Tepesi, Delikli 
Taş ve Kartal Yuvası deniz ve dağ manzaralarını birleştiren doğal çekim merkezledir. 

Sarımsaklı Plajları, Şahinkaya (Badavut), Altınova, Ali Çetinkaya (Armutçuk), Duba Mevkii, 
Alibey Adası (Cunda) temiz kumsalları konaklama tesissileri, yem-içme imkanları ile yerli ve 
yabancı turistlerin tercih ettiği deniz turizmi merkezleridir. 

Ayvalık sahilinde 22 adası bulunur ve bunların bazılarına günübirlik tekne seferleri düzenlenir. 
Ayvalık Adaları; Çıplak, Yuvarlak, Kamış, Güneş, Yumurta, Kılavuz, Taşlı, Yelken, Yalnız, Küçük 
Maden, Maden, Alibey (Cunda), Hasır, Dolap, Kutu, Balık, Kayabaşı, Çiçek, Kız, Poyraz ve Tavuk 
Adalarıdır. Cunda Adası dışındaki adalarda yerleşim yoktur.

Fotoğraf 22: Cunda (Alibey) Adası, Ayvalık (Kaynak 1)
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Cunda adasına bir köprü ile karayolundan geçmek mümkündür. Yazları Ayvalık’tan 
Alibey Adası’na her saat motor seferleri de yapılmaktadır. Ada merkezinde sıralanmış balıkçı 
lokantalarında, meşhur Papalina, deniz mahsulleri, mezeleri ve zeytinyağlı ot yemekleri ile 
ünlüdür (Kaynak 28).

İzmir İli ve Kent Merkezi

İnsanlık tarihine 8 bin 500 yıldır tanıklık eden İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti ve en 
önemli ikinci limanıdır. Yerleşim başladığından bu yana liman kenti olan İzmir, Tarihin her 
döneminde farklı kültür, dil ve dinden insanların buluşma noktası olmuştur. Yapılan en son 
kazılarda İzmir’deki yerleşim alanlarının M.Ö. 7000 yıllarına dek uzandığı ortaya çıkarılmıştır. 
Kent merkezindeki antik yerleşmelerin bulunduğu tarihi çekim merkezleri; Bayraklı-Tepekule 
(Smyrna Antik Kenti), Kadifekale ve Agoradır. 

İzmir ilinde bulunan iki kültürel varlık UNESCO Dünya Miras listesine, 3 kültürel varlığımız ise 
Dünya Mirası Geçici Listesine alınmıştır. Miras Listesine 2014 yılında giren “Bergama Çok Katmanlı 
Kültürel Peyzaj Alanı” ve 2015 yılında giren “Efes Dünya Miras Alanı” bisiklet güzergâhları üzerinde 
yer almaktadır. Çanakkale-İzmir güzergâhı üzerinde bulunan Foça ve Çandarlı Kalelerinin (2013) 
de kalıcı listeye alınması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Kent merkezinde yer alan yakın dönem tarihi yapılardan en önemliler; Konak Meydanı’nda yer 
alan ve İzmir’in simgesi olan Saat Kulesi, Tarihi Asansör, Tarihi Havagazı Fabrikası, Latife Hanım 
Köşkü Anı Evi, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi toplandığında şahsi çalışmalarını 
yürüttüğü ve 1930-1934 yılları arasında İzmir'e her gelişinde kaldığı Atatürk Evi Müzesi, Kemeraltı 
Cami, Salepcioğlu Cami, Hisar Camisi, Yalı Cami, Kestane Pazarı Cami, Şadırvan Cami, Başdurak 
Cami, Hacı Mahmud Cami, İkiçeşmelik Cami, Kurşunlu Cami, Hatuniye Cami, Şeyh Cami , 
Odunkapulu Cami, Hacı Osman Paşa Camidir. 

Ayrıca kentte tarih boyunca yaşamış ve hale yaşamakta olan farklı kültürlerin dini ibadet 
yerleri bulunmaktadır. Bunlar; Aya Fotini Kilisesi, Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi, Notre Dame 
Lourdes Katolik Kilisesi, Saint Antoine Katolik Kilisesi, Saint Helen Katolik Kilisesi, Saint Jean 
Katedrali, Saint John Baptist Kilisesi, Saint John Dom Katedrali, Saint John Avengelist Kilisesi, 
Saint Mary Magdelena Anglican Episcigal Kilisesi, Santa Maria Kilisesi, Santa Maria Katolik 
Kilisesi, Saint Polycarpe Kilisesi, Notre Dame De St. Holy Rosary Kilisesi ile Algaze Havrası, Bet 
Hillel Sinagogu, Beit lsrail Havrası, Bikur Holim Sinagogu, Etz Hayim Havrası, Hahamhane, Kaal 
Kadoş Havrası, Portekiz Sinagogu, Roşaar (Tepebaşı) Havrası, Shalom (Şalom) Havrası (Aydınlılar 
Havrası), Sinyora Giveret Havrası, Şaar Aşamayım Havrası, Talmud Tora havrası ve Bilkur Holim 
Havrasıdır.

Tarih boyunca ticaret yollarının üzerinde önemli bir liman olan İzmir’in bugün de faaliyetini 
sürdüren tarihi çarşıları Abacıoğlu Hanı, Arap Hanı, Kızlarağası Hanı, Büyük Kardıçalı Hanı, Büyük 
Karaosmanoğlu Hanı, Çakaloğlu Hanı, Mirkelamoğlu Hanı, Suluhan, Leblebicioğlu Han ve bu 
hanları çevresinde bulunduran Mezarlıkbaşı semtinden Konak Meydanı’na kadar uzanan bölgeyi 
içine alan Kemeraltı tarihi çarşısıdır.

Kentte yaşamış uygarlıklara ait tarihi ve kültürel birikimin eserlerinin izlenebileceği İzmir 
Tarih ve Sanat Müzesi, Etnografya Müzesi Arkeoloji Müzesi, Resim Heykel Müzesi ve Galerisi, 
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi önemli çekim merkezleridir.

Kent merkezinde yer alan en önemli doğal ve rekreasyon alanları¸ Akdeniz’e özgü tipik 
palmiye ağaçları ve yeşil örtüsü, spor ve eğlence tesisleriyle İzmirlilerin başlıca rekreasyon alanı 
olan Kültürpark, Alsancak Kordonboyu, Balçova- Teleferik, İzmir Doğal Yaşam Parkı, İzmir Kuş 
Cenneti, Karagöl Doğal Krater Gölü, Buca Gölet, İzmir Kent Ormanı’dır.
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Bergama İlçesi

Antik metinlerde Pergamon olarak geçen kentin yerleşik tarihinin Eski Tunç Çağı’na (M.Ö. 
3000) kadar gittiği anlaşılmıştır. Bergama ilçesinde bulunan “Bergama Çok Katmanlı Kültürel 
Peyzaj Alanı” 2014 yılından beri UNESCO Kültür Mirası Listesinde yer alan antik kenttir. Helenistik, 
Roma, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemlerine ait katmanları içerisinde barındıran Bergama; 
Pergamon (çok katmanlı kent), Kibele Kutsal Alanı, İlyas Tepe, Yığma Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X 
Tepe, A Tepe ve Maltepe Tümülüsleri olmak üzere 9 bileşenden oluşmaktadır.

Kale Dağı’nın tepesindeki antik Pergamon yerleşimi anıtsal mimarisiyle Helenistik dönem 
şehir planlamacılığının en iyi örneğini temsil etmektedir. Athena Tapınağı, Trajan Tapınağı, 
Helenistik dönemin en dik tiyatro yapısı, kütüphane, Heroon, Zeus Sunağı, Dionysos Tapınağı, 
Agora ve Gymnasion yapıları bu planlama sisteminin ve dönem mimarisinin en seçkin örnekleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çevresindeki kültürel peyzaj ile Helenistik ve Roma Dönemlerine ait pek çok istisnai örneği 
içerisinde barındıran kent, özellikle Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait katmanlar üzerinde 
yayılmış olan Osmanlı dönemi mimarisine ait pek çok cami, han, hamam ve ticari merkez ile de 
önemini korumuştur (Kaynak 29).

Kent merkezindeki tarihi ve kültürel çekim merkezleri, eski Bergama evi örneklerinin 
bulunduğu Kale mahallesi, Bergama Arastası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk arkeolojik kazı 
müzesi olan Bergama Müzesi, Bergama Ulu Cami, Küplü Hamamı, Hacı Hekim Hamamı’dır. İlçe 
sınırlarında yer alan Bergama Haydar, Mahmudiye, Paşa, Dereköy ve Geyiklidağ Ilıcaları termal 
turizm olanakları ile öne çıkmaktadır. Kozak yaylası en kaliteli çam fıstıklarının yetiştiği, bir doğal 
çekim merkezidir. 

Dikili İlçesi

Arkeolojik bilgilere göre Dikili’nin M.Ö. 4000–5000 yıllarına kadar uzanan geniş bir geçmişi 
vardır. Masmavi denizi, uzun kumsalı, yeşil ve mavinin iç içe geçtiği toprakları ile Dikili, tarih 
öncesi çağlardan günümüze kadar pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Antik çağda Dikili ve 
çevresinde bazı uygarlıklara ait çeşitli kentler kurulmuştur. Bu kentlerin en gelişmişi Atarneus'tur. 
Diğer kentler ise Pytany, Teuthrania, Aşıklar Kenti Malena, Altaria, Elaia, Kanai, Karina ve Algai'dir 
(Kaynak 30). 

Ilıcaları ile de ünlü (Nebiler, Bademli ve Kocaoba) ilçenin uzun plajları vardır. Merkezdeki plaj 
boyunca uzanan sahilin birçok yerinde rahatlıkla denize girilebilir. Dikili ilçesinin mavi bayrak 
almış plajları ve kumsalları Belediye Halk Plajı, Kayra Plajı ve Kalem Adası Plajı’dır. İlçenin diğer 
doğal çekim merkezi Nebiler Şelalesi’dir

İzmir'e 84 kilometre uzaklıkta bulunan ve bir yarımada şeklinde 3 taraftan denizle çevrilmiş 
olan 'Pitane' olarak da Çandarlı, koyları ve Osmanlı döneminden kalma kalesi ile ünlüdür. Çandarlı 
Kalesi “Foça ve Çandarlı Kaleleri” başlığı altında 2013 UNESCO dünya geçici listesine alınmıştır. 
Çandarlı ve Foça ilçelerinde bulunan kaleler “Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e 
Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri” kapsamında Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan 7 kaleden 2 
tanesidir (Kaynak 29).

Dikili ilçesindeki sıcak su kaynaklarının bulunduğu Nebiler, Kaynarca, Bademler, Çamurlu 
Ilıcaları tesisleri ile ziyaretçileri çekmektedir. Dikili sahillerinde sualtı dalış parkurları, rüzgâr 
sörfü olanakları da mevcuttur. 

Aliağa İlçesi

Bisiklet güzergâhı üzerinde yer alan ve toplutaşım bağlantısı ile geçmesi planlanan Çandarlı-
Foça arasında yer alan Aliağa, İzmir’in sanayi ilçesidir. İlçenin en önemli tarihi çekim merkezi 
Kyme, Myrina, Aigai ve Gryneion antik kentleridir 

Foça İlçesi

Foça (Phokia) ismini ilçe sularında yaşayan Akdeniz foklarından almaktadır. Dünyada nesli 
tükenmekte olan Akdeniz Foklarını yaşama ve üreme alanı olan Siren Kayalıkları ve Foça adalarıdır. 
Dünya üzerindeki toplam sayıları 350-400 civarında olan ve sadece Türkiye, Yunanistan ve 
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Kuzeybatı Afrika sahillerinde yaşayan. Akdeniz foklarının bir kısmı Foça çevresindeki adaları yurt 
edinmiştir. Artan turizm ve balıkçılığa rağmen, bu adalardaki mağaraları ve kıyıları, yavrulamak, 
yavrularını büyütmek, dinlenmek ve güneşlenmek amacıyla kullanmaktadırlar. Nesli tükenmesi 
tehlikesi altında olan Akdeniz foklarını korumak amacıyla Aslanburnu ve Deveboynu Burnu 
arasındaki adalarda 2 mil uzaklığa kadar yaklaşmak, ayrıca fokların görüldüğü Siren Kayalıkları 
ve Orak Adası’na 100 m.’den fazla yaklaşmak yasaklanmıştır (Kaynak 31).

Foça (Beşkapılar Kalesi) 2013 yılından beri UNESCO dünya geçici listesine alınmıştır. Foça 
ilçesi sınırlarında yer alan Su Kemerleri, Osmanlı Mezarları, Pers anıt Mezarı, Fatih Cami, 
Kayalar Cami, Dış Kale, Yeldeğirmenleri ve Anatanrıça Kutsal Alanı, Arkaik Sur Duvarı ve Kent 
Kapısı, Athena Tapınağı, Kybele Açıkhava Tapınağı, Şeytan Hamamı ilçenin görülmeye değer tarihi 
zenginlikleridir (Kaynak 29).

Foça sahillerinde bulunan mavi bayraklı plajlar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır Ayrıca 
İlçede sualtı dalış, rüzgâr sörfü ve yelken sporlarına yönelik imkanlar bulunmaktadır (Kaynak 
32,33).

Menemen İlçesi

Menemen ilçesi sınırları içerisinde yer alan Panaztepe, Leukai ve Larissa antik yerleşmeleri 
ilçenin en önemli tarihi çekim merkezleridir. Kent merkezinde yer alan ve Türk İslam mimarisinin 
yaşayan örneklerinden biri olan Taşhan bedesten, Mahkeme cami ve hamamdan oluşmaktadır. 
Kubilay Anıtı, Kaymakam Kemal Bey Anıtı, Agios Konstantinos Kilisesi, Surp Sarkis Ermeni 
Gregoryen Kilisesi, Mavradis Köşkü, Kubbeli Bakkal, Kasımpaşa Türbesi, Mühürlü Sultan (Kız 
Veli) Türbesi, Kasımpaşa Türbesi, Cezayirli (Çerkez Cami), Gazez Cami, Mahkeme Cami, Tez 
Veren Dede (Şey Kamil) Türbesi, Temnos (Görece Kalesi), Teikhos ilçenin görülmeye değer tarihi 
yapılarıdır (Kaynak 34,35).

Karagöl, Dede Menengici Tabiat Anıtı ve Yahşelli Çamlığı (Piknik alanı) ilçenin sahip olduğu 
doğal zenginliklerdir. Ayrıca Menemen Biliçya, Deniz Ilıcası termal turizm için tercih edilmektedir.

Menemen ilçesinde çömlekçilik oldukça gelişmiştir. Burada artık yedinci tür tezgâhta 
kullanılan insan gücünün yerini, elektrik motorunun aldığı görülmektedir. Menemen'de 8 büyük 
atölye bulunmakta, pek çok yörenin tersine burada yeni kuşaktan da bu sanatı öğrenenler 
çıkmaktadır (Kaynak 29). 

Çiğli İlçesi

Çanakkale İzmir güzergâhının kent merkezine bağlanmadan içinden geçtiği son ilçe olan Çiğli 
ilçesinin iki önemli doğal çekim merkezine sahiptir: Bunlar; İzmir Kuş Cenneti ve Sasalı Doğal 
Yaşam Parkı’dır.

İzmir Kuş Cenneti; Çiğli ve Menemen ilçe sınırlarında bulunan Gediz Deltası Sulak Alanında 
yer almaktadır. 1999 yılında 1.derece Tabiat Sit Alanı olarak ilan edilen Kuş Cenneti 1998 yılında 
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamına dahil edilmiştir. 2005 yılında Sulak Alan Koruma 
Bölgeleri belirlenmiştir. Delta içinde faaliyet gösteren deniz tuzlası havuzları aynı zamanda 
flamingoların hayat ortamıdır. Ziyaretçi merkezinde delta hakkında bilgi alınabilir, alanda kurulu 
kamera sistemi sayesinde flamingolar izlenebilmektedir. Ziyaretçi merkezi önünden yaya veya 
bisikletle, alanın değişik noktalarında bulunan Kuş Gözetleme Kulelerine ulaşarak, kuşları ve 
yaban hayatını tabii ortamda gözlemlenebilmektedir. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanı olan 
İzmir Kuş Cenneti'nde 500 bin civarında kuş türü yaşamaktadır (Kaynak 36).

Sasalı Doğal Yaşam Alanı, 1937 yılında Türkiye’nin ilk hayvanat bahçesi olarak Kültürpark 
içerisinde 18 dönüme kurulan Fuar Hayvanat Bahçesi’nin, 2008 yılında Çiğli Sasalı’daki 425 
dönümlük alanda oluşturulan Türkiye’nin ilk Doğal Yaşam Parkı’na taşınmasıyla hayata geçmiştir. 
Hayvanların kendileri için özel olarak doğal ortamlarındakine benzer hazırlanan barınaklarda 
özgürce yaşadığı, binlerce ağaç ve bitki çeşitliliği ile kentin ve kentlinin nefes aldığı Doğal Yaşam 
Parkı, kısa sürede İzmir’in cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Çiğli'de görülmesi gereken 
yerlerin başında İzmir Doğal Yaşam Parkı 425 bin metrekare alan üzerinde 120'den fazla türde 
1200'ü aşkın hayvanı bünyesinde barındırmaktadır. 



Manzara Noktaları

Troya Antik Kenti, Çanakkale

Şekil 49: Fotoğraf Çekim Noktası Anahtar | Çanakkale



Fotoğraf 23: Troya Antik Kenti, Çanakkale (Kaynak 1)

Fotoğraf Çekim Noktası



Manzara Noktaları

Karakul Deresi, Geyikli, Çanakkale

Şekil 50: Fotoğraf Çekim Noktası Anahtar | Geyikli, Çanakkale



Fotoğraf 24: Karakul Deresi, Geyikli, Çanakkale (Kaynak 1)

Fotoğraf Çekim Noktası



Manzara Noktaları

Assos, Behram, Çanakkale

Şekil 51: Fotoğraf Çekim Noktası Anahtar | Geyikli, Çanakkale



Fotoğraf 25: Karakul Deresi, Geyikli, Çanakkale (Kaynak 1)

Fotoğraf Çekim Noktası
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3.4.4 İzmir-Muğla Güzergâhı Analizi 
İzmir-Muğla bisiklet güzergâhı analizlerine İzmir kentinden başlanmış ve yapılan arazi 

çalışmaları sonucunda bu güzergâhın güneye doğru aşağıdaki karayolu kesimlerini takip ederek 
ilerlemesine karar verilmiştir. Saçaklanma güzergâhları hariç Ankara-Eskişehir-Bilecik-Bursa 
bisiklet güzergâhı 514 km. uzunluğundadır. İzmir – Muğla bisiklet güzergâhı üzerinde bir kesimde 
toplutaşım bağlantısı planlanmıştır.

İzmir-Muğla Güzergâhı 

• İzmir (Narlıdere) -Selçuk

• Selçuk -Kuşadası- Söke- Didim Akbük

 🚌 Didim Akbük -Milas Arası Toplutaşım Bağlantısı

• Milas -Bodrum

 🚌 Bodrum – Muğla Akbük Arası Toplutaşım Bağlantısı

• Muğla Akbük- Ula Akyaka 

 🚌 Ula Akyaka - Muğla Merkez Arası Toplutaşım Bağlantısı

İzmir-Muğla bisiklet güzergâhı; İzmir-Selçuk, Selçuk-Kuşadası, Söke-Didim Akbük, Milas-
Bodrum, Bodrum–Muğla Akbük ve Muğla Akbük- Ula Akyaka-Muğla Merkez yol kesimlerinden 
meydana gelmektedir. İzmir-Muğla güzergâhı ayrıntılı yol tarifi ve arazi analizleri aşağıda yer 
almaktadır:

İzmir (Narlıdere)- Selçuk: Bisiklet güzergâhı İzmir güneyinden Mithatpaşa caddesini ve (D300) 
takip ederek kent merkezinden çıkar ve sonrasında D200 karayolundan ayrılarak Güzelbahçe 
ilçesinin sahil boyunca Mareşal Fevzi Çakmak caddesini takip eder. Urla İskele mahallesine 
vardıktan sonra sahil şeridinden ayrılır ve güney yönünde Mithatpaşa caddesini kullanarak D300’ü 
kontrollü kavşakla geçtikten sonra 75. Yıl Cumhuriyet caddesiyle Urla merkeze ulaşır.

Urla merkezden sonra sırasıyla, Necati Cumalı caddesi, Zafer caddesi, Kuşçular sokak, 
Dörtyol sokak, 8000 sokağı takip ederek güney yönünde ilerler İzmir Çeşme otoyolunun (E881) 
altından köprüyle geçerek Kuşçular caddesi ile Kuşçular mahallesine ulaşır. Buradan Kuşçular 
caddesi, 8036 sokak ve 8034 sokağı takip ederek güney yönünde ilerler ve Azmak mevkii ve Azmak 
plajına erişim sağlar. Ardından toprak köy yolları üzerinden Azmak Çayı’nı köprüyle geçer ve 
Düzce mahallesine ulaşır. 

Bisiklet güzergâhı Düzce’den sonra güneye doğru 137. sokağı takip ederek ilerler ve 
Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesine ulaşır. Akkum caddesini takip ederek Sığacık 
limanının yanından geçer. Sığacık burnunu dolaşır ve Teos antik kentine ulaşır. Teos caddesi ve 
3221. Sokağı izleyerek tatil siteleri içinden ve sahil şeridine paralel olarak güney ve güney batı 
doğrultusunda ilerledikten sonra Akarca caddesi ile Tepecik mahallesine ulaşır. Sığacık-Tepecik 
arasındaki yol kesiminde tatil siteleri ve yaz turizmine yönelik çeşitli konaklama tesisleri, yeme 
içme imkanları bulunmaktadır. 

Bisiklet güzergâhı sahil boyunca Tepecik mahallesinden sonra yol daha az yapılaşmış bir 
yol kesimden geçer Kuşadası-Seferihisar yolunu takip ederek sırasıyla Doğanbey, Gümüldür 
Cumhuriyet mahallesine ulaşır. Sonrasında Meryem Ana caddesi ve Atatürk bulvarını takip ederek 
iç kesimden sahile paralel olarak Özdere Cumhuriyet mahallesinde yer alan yazlık tatil siteleri ve 
konaklama tesislerinden geçer.

Özdere sonrasında İzmir caddesini ve Seferihisar-Selçuk yolunu takip eden güzergâha 
önceki yol kesimine göre daha az yapılaşmış bir bölgeden geçerek Sabri Yayla bulvarına ulaşır. 
Bisiklet güzergâhı Sabri Yayla bulvarını doğu yönde takip ederek Efes antik kentine ve Selçuk ilçe 
merkezine ulaşır.
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Selçuk-Kuşadası-Söke: Bisiklet güzergâhı Sabri Yayla bulvarını batı yönde takiben Pamucak 
mevkiine ulaşılır. Pamucak sahilinden güney yönünde ilerleyerek Bayraklıdede mahallesine ve 
Kuşadası ilçesine ulaşılır. 

Güzergâh daha sonra Kuşadası sahil şeridini takip ederek Atatürk bulvarı üzerinden Kuşadası 
limanına ulaşır. Sonrasında Güvercinada caddesi ile Kuşadası merkezden çıkar ve Kadınlar Denizi 
caddesi ile Kadınlar Denizi plajı’na varır. Buradan sonra güzergâh deniz kıyısından içeri girerek 
devam eder ve Muharrem Candaş caddesi ve 9., 14. ve 18. sokakları takiben Hüseyin Can caddesine 
ve sonrasında Süleyman Demirel bulvarına (D515) girer. Süleyman Demirel bulvarında 2 km. 
kadar ilerledikten sonra Osman Gazi caddesine girerek yazlık sitelerin ve konaklama tesislerinin 
yer aldığı bölgeye girer. Sırasıyla Çamlık caddesi, Mustafa Birden sokak, Deniz Yolu caddesi, Kara 
sokak ve sonrasında bölünmüş cadde olan Kuşadası-Davutlar yolunu izler.

 Güzergâh, Kuşadası-Davutlar yolunu 1,5 km kadar takip ettikten sonra Abdi İpekçi caddesine 
girerek tekrar bölünmemiş mahalle yolları olan Abdi İpekçi caddesi ve sonra ara sokaklardan 
ilerleyerek Davutlar sahiline ulaşır. Davutlar sahili boyunca 6,5 km ilerledikten sonra N. Biçer 
sokak üzerinden Güzelçamlı Milli Parkı’na ulaşır.

Güzergâh Güzelçamlı Milli Parkı’ndan sonra Davutlar-Güzelçamlı Yolu, Öğretmen Ferruh 
Başar bulvarını ve Menderes caddesini takip ederek Davutlar ilçe merkezine ulaşır. İlçe 
merkezinden Namık Kemal caddesini izleyerek çıkan bisiklet güzergâhı kırsal alandan ilerleyerek 
Ağaçlı mahallesine ve sonrasında güneydoğuya yönelerek İsmet İnönü caddesi ile Söke ilçe 
merkezine ulaşır.

Söke-Didim-Didim Akbük: Söke ilçe merkezinden Yüksel Yalova caddesini takip eden bisiklet 
güzergâhı Albayrak caddesi ile güney batıya yönelir ve ilçe merkezinden çıkar. Güzergâh, Didim-
Gülbahçe yolu üzerinden Büyük Menderes ovasına doğru ilerler, tarlalar arasından sırasıyla 
Yenidoğan, Akçakonak, Doğanbey, Yuvaca, Atburgazı köylerinden geçer. Güzergâh üzerinden bu 
noktada Doğanbey yoluna saparak Tuzburgazı köyünden geçer ve Doğanbey sahile ulaşır. 

Bisiklet güzergâhı Tuzburgazı köyünden Didim-Gülbahçe sahil yolunu takip ederek güneye 
yönelir ve kırsal kesimde Batıkköy, Balat ve Akköy köylerinden geçer. Batıkköy ve Balat köyü 
arasında yer alan Milet antik kenti bisikletliler için önemli bir tarihi çekim noktasıdır. Akköy 
sonrasında tarlalar arasından ilerleyen bisiklet güzergâhı güneybatıya yönelir ve sahile varır. 
Yalıköy’e kadar sahil şeridini Didim-Gülbahçe yolu üzerinden takip eden bisiklet güzergâhı 
Yalıköy’den sonra Didim ilçe merkezine ulaşır. 

Bisiklet güzergâhı Didim ilçe merkezinden Cumhuriyet caddesini izleyerek çıkar ve kuzeydoğu 
yönde ilerleyerek Denizköy’e ve sonrasında sahil siteleri ve konaklama tesislerinin arasından 
geçerek sahil şeridini takip eder ve Akbük mahallesine ulaşır.

Didim Akbük-Milas Toplutaşım Bağlantısı: Bisiklet güzergâhı, Akbük-Milas arasındaki 
karayolu; özellikle Bozbük-Gürçam-Kızılağaç arasındaki yüksek eğim oranlarına sahip olması 
nedeniyle bisiklet seyahati için uygun olmayan yol kesimi olarak değerlendirilmiştir (Şekil W5). Bu 
nedenle Akbük-Milas arasındaki 80 km.’lik yolun toplutaşım bağlantısıyla geçilmesi planlanmıştır

Milas-Bodrum: Bisiklet güzergâhı Milas otogardan başlar; Selobaşı caddesi, İnönü caddesi, 
23 Nisan bulvarı, Atatürk bulvarı ve Kuvay-i Milliye caddesini izleyerek Milas kent merkezinde 
çıkar ve sonrasında Milas Ören yolunu izleyerek Beçin köyünün içerisinden geçer. Daha sonra 
güney yönünde ilerlerken Milas Ören yolu üzerinde yer alan Aslanyaka, Ulaş ve Çanköy köylerinin 
yollarının sapaklarından geçer ve Milas Örenyeri yolundan ayrılır ve Eski Bodrum yolunu izleyerek 
tarım arazileri içinden Karacahisar, Söğütcük, Kısırlar ve kuzeyinde baraj gölü bulunan Mumcular 
mahallesine ulaşılır. Güzergâh, Mumcular mahallesinden sonra Eski Bodrum yoluna devam 
eder ve Pınarbelen, Çamlık, Yalı mahallelerini geçerek Bodrum ilçe merkezine girer. Yerleşme 
içinde Kökçü Dede caddesi ve Cevat Şakir caddesini takip ederek Bodrum otogarında toplutaşım 
hizmetlerini aktarma yapmak üzere son bulur.
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Bodrum-Muğla Akbük Koyu Toplutaşım Bağlantısı: Bisiklet güzergâhı, Bodrum-Muğla 
Akbük arasındaki karayolu; özellikle Gökbel-Yukarımazı-Çökertme mahalleleri ve Ören-Alatepe-
Kultak-Akbük otogarı arasındaki yolun yüksek eğime sahip olması nedeniyle bisiklet seyahati için 
uygun olmayan yol olarak değerlendirilmiştir (Şekil W8). Bu nedenle Bodrum-Muğla Akbük koyu 
arasındaki 93 km.’lik bu yol kesiminin toplutaşım bağlantısıyla geçilmesi planlanmıştır

Muğla Akbük Koyu-Ula Akyaka: Güzergâh Akbük koyunda bulunan otogardan sonra doğu 
yönünde yoğun ormanlık alanda deniz manzaralı yolu takip ederek ilerler ve Akyaka’ya ulaşır. Bu 
kesimde trafik hacimleri çok düşük seviyelerdedir ve yol virajlı fakat bisiklet seyahati için uygun 
eğim oranlarına sahiptir. 

Ula Akyaka-Muğla Merkez Toplutaşım Bağlantısı: Bisiklet güzergâhı, Ula Akyaka-Muğla 
Akbük arasındaki karayolu yüksek eğim oranlarına sahip olması nedeniyle bisiklet seyahati için 
uygun olmayan yol olarak değerlendirilmiştir (Şekil W10). Bu nedenle Bodrum-Muğla Akbük koyu 
arasındaki 27 km.’lik yol kesiminin toplutaşım bağlantısıyla geçilmesi planlanmıştır

İzmir-Muğla Güzergâhı Eğim Analizi
Güzergâhların yaklaşık 60 km’lik kesimlere (orta seviyede bir bisiklet kullanıcısının bir günlük 

seyahat mesafesi) ayrılarak incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Yol kesimlerinin sahip olduğu %0-
%6 arası eğim orta deneyimde ve güçte bir bisikletlinin rahatlıkla seyahat edebileceği “kabul 
edilebilir yol eğimi” olarak değerlendirilmiştir. %6-%10 arası eğim oranları “orta düzey eğim” 
olarak kabul edilmiş ve orta düzeyde deneyim ve güçte bir bisikletliyi uzun mesafede zorlayabilir 
ancak kısa mesafede kabul edilebilir eğimler olarak değerlendirilmiş ve bu eğimlere sahip 
noktalar sarı bayrakla eğim grafiklerinde belirtilmiştir. Eğim grafiklerinde kırmızı bayrakla 
belirtilen noktalar “yüksek eğim kesimleri” olarak sınıflandırılmış ve kısa mesafede güçlü ve 
deneyimli bisikletlilerce aşılabilecek ancak orta seviyede bisikletlilerin uzun mesafede aşmasının 
mümkün olmadığı yol kesimleri olarak tanımlanmıştır. 

İzmir-Muğla Güzergâhı aşağıda harita üzerinde gösterilen ve eğim grafikleri verilen İzmir-
Doğanbey, Doğanbey-Selçuk, Selçuk-Söke, Söke-Didim Akbük, Akbük-Milas, Milas-Mumcular, 
Mumcular-Bodrum, Pınarbelen-Muğla Akbük koyu, Muğla Akbük koyu-Ula Akyaka, Ula Akyaka 
-Muğla yol kesimlerine ayrılarak eğim oranları incelenmiştir.

İzmir-Muğla güzergâhının incelenen yol kesimleri arasında Söke-Akbük arası %6 eğimin 
üstüne çıkmamaktadır. Bu kesim güzergâhın en düşük eğim oranına sahip bölümüdür. İzmir-
Doğanbey, Doğanbey-Selçuk, Selçuk-Söke, Milas-Mumcular, Muğla Akbük Koyu-Ula Akyaka 
kesimlerde çok seyrek, uzun sürmeyen %6-10 arası eğimler bulunsa da bunların geneli orta düzey 
yetkinlikte bir bisikletlinin seyahat etmesi için kabul edilebilir eğimlere sahip yol kesimlerdir.

Bu güzergâhta bisiklet sürücüsünü zorlayabilecek kesim Mumcular-Bodrum arasıdır. Bu 
kesimde yol sıklıkla %6-%10 arası eğimlere sahiptir. İzmir-Muğla güzergâhında çok yüksek 
eğimlerin sıklıkla yer aldığı Akbük-Milas, Pınarbelen-Muğla Akbük koyu ve Ula Akyaka-Muğla yol 
kesimlerinde bisikletlinin toplutaşım ile aktarma yaparak güzergâha devam etmesi planlanmıştır 
(Grafik 22, 31). 
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Grafik 23: İzmir-Doğanbey Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 22: Doğanbey-Selçuk Arası Yol Eğim Grafiği
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Grafik 24: Selçuk-Söke Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 25: Söke-Didim-Akbük Arası Yol Eğim Grafiği
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Grafik 26: Didim-Akbük Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 27: Milas-Mumcular Arası Yol Eğim Grafiği
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Grafik 28: Mumcular-Bodrum Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 29: Pınarbelen-Muğla-Akbük Koyu Arası Yol Eğim Grafiği
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Grafik 31: Muğla-Akbük Koyu-Ula Akyaka Arası Yol Eğim Grafiği

Grafik 30: Ula-Akyaka-Muğla Arası Yol Eğim Grafiği
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İzmir-Muğla Güzergâhı Üzerindeki Yerleşmeler ve Çekim Merkezleri
İzmir İli ve Kent Merkezi 

İzmir kent merkezindeki ve il genelindeki doğal, kültürel ve tarihi çekim merkezlerinin 
açıklamaları önceki Çanakkale-İzmir güzergâhı çekim merkezleri bölümü altında açıklandığı 
için bu bölümde İzmir kentinin güneyinden başlayarak güzergâh üzerinde yer alan yerleşmelerin 
çekim merkezleri açıklanacaktır.

Güzelbahçe İlçesi

Maltepe Mahallesi'nde bulunan restoranlar ve bölgenin İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde 
bulunması, bölgeye canlılık kazandırmaktadır. Mavi ve yeşilin birada bulunduğu ilçe İzmirliler 
tarafından hafta sonlarında ve yaz aylarında bir dinlenme bölgesi olarak tercih edilmekte yazın 
nüfusu artmaktadır (Kaynak 37).

İzmir'den Urla, Seferihisar ve Çeşme gibi gözde tatil beldelerine geçiş güzergâhı üzerinde yer 
alan Güzelbahçe İlçesi; şehre en yakın plaj niteliğindedir. Siteler Mahallesi'nde bulunan halk plajı, 
Yalı mahallesi Gece Pazarı alanı yanın da bulunan plaj ve Maltepe mahallesi sahil şeridi deniz 
turizmine hizmet etmektedir. Ayrıca ilçe sınırlarında yer alan 150 yaşındaki Yarendede Fıstıkçamı 
Tabiat Alanı ilçenin en değerli doğal varlıklarındandır (Kaynak 38).

İlçede ralli yarışları, paraşütle atlama gibi spor etkinlikleri de düzenlenmektedir (Kaynak 29).

Urla ilçesi

Urla Yarımadasının merkezinde bulunan yerleşmenin tarihi antik çağlara dayanır. Urla 
deniz turizmi ve kırsal turizmi birleştiren bir ilçe niteliğindedir. Kent merkezindeki tarihi 
yapılar; Mermerli Çeşme ve Şadırvandır. Ayrıca Klazomenai antik kentinin bir kısmı Urla kemik 
hastanesinin bulunduğu Karantina adası üzerindedir. Antik kent Karantina Adasının karşısındaki 
Limantepe’den batıdaki Ayyıldız ve Cankurtaran tepeleri eteklerine kadar yayılmaktadır. 

İskele Mahallesi sınırları içinde bulunan Limantepe antik kentinin kazıları devam etmektedir. 
İlçe sınırlarındaki Köprülü Mescidi, Rüstempaşa Camii ve hamamı, Yahşibey külliye, cami ve 
hamamı, Helvacılar cami ve hamamı, Sübyan Mektebi, Kılıç Hocaali cami, Fatih İbrahimbey cami 
ve külliyesi, Kütükminare cami tarihi değeri olan yapılardır (Kaynak 29).

İlçenin en çok tercih edilen sahilleri mavi bayraklı Kum Denizi Halk Plajı ve Klizman 
sahilleridir. Klizman sahilleri gezi ve piknik yeri olarak da tercih edilmektedir. Urla İskelesi, 
Yücesahil, Yıldıztepe, Çeşmealtı, Denizli, Zeytinalanı, Özbek, Gülbahçe mahalleleriyle Balıklıova, 
Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytineli ve Yağcılar Köyleri sahil ve sahip oldukları ormanlar bakımından 
ilçenin turizm potansiyeli en yüksek alanlardır. Kalabak sahilinden, Balıklıova’ya kadar uzanan 
yaklaşık 40 km’lik sahil şeridinde büyüklü küçüklü özel tesisler, kamu kuruluşlarına ait 6 kamp 
ve çadır alanları bulunmaktadır. Urla-İçmeler bölgesinde rüzgâr sörfü ve kite sporları parkurları 
bulunmaktadır.

Urla açıklarındaki Yassıca Ada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tesis ve düzenlemeleriyle son 
yıllarda gözde tatil yerlerinden biri haline gelmiştir. Adaya yaz aylarında İzdeniz'in düzenlediği 
günü birlik vapur seferleri ile ulaşıma mümkündür.

Termal turizme hizmet eden Malgaca İçmeleri il özel idaresince spor sahaları ve dinlenme 
bölümleri ile yeniden düzenlenmiştir. İlçenin diğer termal turizm noktası Gülbahçe kıyı 
sahillerindeki i sıcak su kaynağıdır. 

Uzunkuyu mahallesinde bulunan Köstem Zeytinyağı Müzesi ziyaretçilere zeytinyağı yapım 
süreci ve zeytin yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Urla'da her yıl ağustos ayında yapılan 
geleneksel Bağbozumu şenlikleri düzenlenmektedir. Urla köylerinden; tiyatrosu ve sera çiçekçiliği 
ile ünlü Bademler Köyü, iç kısımda kalmasına karşın önemli ölçüde turist çekmeyi başaran 
Barbaros Köyü, kıyıdaki Özbek, Balıklıova, Gülbahçe Köyleri ile cazibe merkezi olmaya devam 
etmektedir (Kaynak 29).
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Çeşme İlçesi

Çeşme ilçesi İzmir’in turizm olanakları ile öne çıkan ilçesidir. Yaz aylarında ülke ve uluslararası 
çapta bir turistik merkezken, İzmir iline yakınlığı ve ulaşımın kolaylığı nedeniyle yaz ayları dışında 
da hafta sonları nüfusu artan yerleşme konumundadır. İlçe Çeşme Marina Yat Limanı, Alaçatı 
İskelesi ve Çeşme-Altınyunus Yat Limanı olmak üzere üç tane limana sahiptir.

Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan Çeşme Kalesi, bugün otel olarak hizmet veren 
Kervansaray ve Çeşme Arkeoloji Müzesi kentin en önemli tarihi çekim merkezleridir. Çeşme 
Arkeoloji Müzesinde Erythrai antik kenti, Çeşme merkezi, Alaçatı ve Kalemburnu yörelerinden 
çıkan arkeolojik ve etnografik eserler sergilenmektedir

Çeşme Yarımadasının kıyıları; kumsalları, alternatif sıcaklıklara sahip denizi, farklı rüzgârlara 
sahip koyları turizm açısından önemli bir avantajdır. Çeşme’de 29 km’lik kıyı şeridi boyunca en 
çok ziyaretçi çeken plajların başında Ilıca plajı, Boyalık Koyu, Şifne-Büyük Liman-Paşa limanı, 
Çiftlikköy ve Pırlanta Plajı, Çatamaz plajı, Altınkum, Alaçatı, Ildırı, Dalyan koyları gelmektedir. 

Alaçatı, Avrupa'nın sörf bölgeleri arasında en ilginç ve çeşitlik sunan bölgelerindendir. Alaçatı 
kıyıları, açık denizden esen sert rüzgarlara rağmen dalgasız denizi ile dünyanın en iyi rüzgâr sörfü 
merkezlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Çark koyunda rüzgâr ve kite sörf eğitimleri veren 
okullar bulunmakta ve ayrıca her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde turnuvalar düzenlenmektedir. 
Ayrıca Çiftlikköy’de bulunan Pırlanta Plajı hiç kesilmeden kuvvetli ve sabit esen rüzgârı ve 
dalgalarıyla rüzgâr sörfünün yeni nesli olan kite sörfe olanak sağlamaktadır. Çeşme’de amatör ve 
profesyonel sualtı sporu meraklıları için Fener Adası, Yatak Adası, Eşek Adası ve Ildırı Körfezinde 
eşsiz dalış olanakları da sunmaktadır (Kaynak 39).

Kamp ve karavan turizmi, Büyük Liman ve Paşa Limanı koylarında ve Antik Erythrai kentinin 
bulunduğu Ildırı yöresindeki plajlar ve kamp alanlarında gerçekleştirilebilmektedir. 

Çeşme Ilıcaları ve çevresindeki termal özellikte havuz ve banyolara sahip modern konaklama 
tesisleri, Şifne (Reisdere) Kaplıcaları ve Çamuru ve çevresindeki konaklama ve yeme- içme 
tesisleri ziyaretçilerin gözde yerlerindedir.

Ilıca mevkiinde bulunan Tanay Tabiat Parkı ilçenin doğal çekim merkezlerindendir. Parkta 
deniz manzaralı kır gazinosu, büfe, piknik yerleri, çadır yerleri ve bungalovlar bulunmaktadır. 
Parkta, doğa yürüyüşü, deniz turizmi, bisiklet ve atlı geziler yapılabilmektedir. (İzmir İlinde Doğa 
Turizmi Master Planı, T.C. Orman ve Su ileri Bakanlığı, 2013) Ayrıca ilçesi sınırlarında Alaçatı Kıyı 
Ekosistemi Sulak Alanı yer almaktadır. 

İlk kez Çeşme'de 6000 yıl önce yetiştiği tahmin edilen sakız ağaçları görülmeye değerdir. Bu 
ağaçlardan lezzetli aromasıyla sakız reçeli ve eşsiz sakız rakısı yapılmaktadır. Sakız mutfaklarda 
kullanımının yanı sıra ilaç ve boya üretiminde de kullanılır. Sakız Ağaçlarına Sevgi Aşılıyoruz” 
projesi ile Ege'nin yerel zenginliği olan sakız ağaçlarını yeniden canlandırılması hedeflenmiştir. 
Proje kapsamında, dünyada sakız ağaçlarının en verimli reçinesini verdiği nadir coğrafyalardan 
biri olan Çeşme Yarımadası’nda verimli ağaç sayısını arttırmak üzere çalışmalar hızla devam 
etmektedir. Bu proje ile 2 bin yıldır keyifle çiğnenen damla sakızının kaynağı olan Sakız Ağaçlarının 
anavatanı olan Çeşme Yarımadasında koruma altına alınmıştır (Kaynak 29).

Seferihisar İlçesi

Seferihisar Türkiye’den CittaSlow (Sakin Şehir) Birliği’ne seçilen ilk ilçedir (2009). Seferihisar, 
49 km uzunluğundaki sahili boyunca Ege Denizinin keşfedilmemiş zenginlikleri arasında yer 
alır. Seferihisar ilçesi topraklarındaki en eski yerleşim yeri Teos olup geçmiş M.Ö. 2000 yıllarına 
kadar uzanmaktadır. Teos antik kenti harabeleri, Sığacık Köyünün 1 km. güneyindedir ve burada 
Hellenistik ve Roma çağı eserleri bulunmaktadır. Bunların en önemlileri arasında Dionysos 
Tapınağı, Agora, Tiyatro, Odeon, Surlar ve Liman kalıntılarıdır. 

İlçe merkezinde Selçuklular ve Osmanlılardan kalma tarihi camiler, Turabiye Cami, Minare 
Cami, Hıdırlık Cami ve Ulu Cami bulunmaktadır. Seferihisar ve çevresindeki tarihi değerlerden 
biri olan Tümülüsler’den, tescilli ve tescilsiz olmak üzere ilçe sınırlarında 10 tane bulunmaktadır. 
Seferihisar’da Cumhuriyet dönemi tarihi anıt yapısı merkez girişindeki, Şehitler çeşmesidir.
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Bölgeyi keşfetmek isteyen birçok kişi için çekici olan Sığacık, antik kentlere ve doğal 
güzelliklere sahiptir. Sığacık ayrıca rüzgâr sörfü yapanların ve kaya tırmanıcıları açısından da 
çekici bir özelliğe sahiptir. Sığacık bölgesinde bulunan Akkum Plajları, berrak denizi, pırıl pırıl 
kumları ve sörf yapmaya uygun denizi ile ünlüdür. Akkum plajları ve Doğanbey sahilleri mavi 
bayraklı doğal çekim merkezleridir. 

Seferihisar sahillerinde rüzgâr sörfü imkanları ve dalış parkurları bulunmaktadır. Ayrıca 
Ekmeksiz Plajı Tabiat Parkı, Teos Menengici Tabiat Anıtı ilçe sınırlarında yer almaktadır. İlçedeki 
diğer bir turistik çekim merkezi Cumalı ve Karakoç Kelalan ılıcalarıdır.

Seferihisar arkeolojik alanları barındırdığı için planlı bir kentleşme uygulanmaktadır. 
Seferihisar tüm bölgelerde yavaşlayarak kentin kalitesini korumayı amaçlayan yavaş kentler 
topluluğu CittaSlow’un bir parçasıdır. CittaSlow felsefesi doğaya saygı, yerel değerleri koruma 
çerçevesinde gelişmenin mümkün olacağı ilkesine dayanmakta olup, Seferihisar için bir yol 
haritası olmuştur. Seferihisar’a ve ilçedeki hizmetlere herkesin erişiminin sağlanması yavaş 
hareketin temel ilkelerinden birisidir. Bu doğrultuda Belediye ve diğer kamu kurum/kuruluşları 
erişimi sağlayabilmek için birçok eylem içeren bir stratejiler izlenmiştir.

• Caddeler ve yollar engelliler için düzenlenmektedir, örneğin kaldırımlar ve rampalar 
engelliler için düzenlenmiştir.

• Yaşlı ve engelli yurttaşlar ve turistler için tıbbi ve taşıma amaçlı özel bir araç bulunmaktadır.

• İlçede tüm geçitlerde yaşlı ve engelliler için asansörler mevcuttur.

• Çeşitli gelir ve sosyo-ekonomik gruplara yönelik konaklama olanakları vardır (Kaynak 40).

Menderes İlçesi

İzmir-Muğla güzergâhı kıyı kesiminde 25-20 km içerde yer alan Menderes ilçesi merkezinden 
geçmemekte, Gümüldür ve Özdere mahalleleri gibi sahil şeridi üzerinde yer alan yerleşmeler 
üzerinden ilerlemektedir. 

Menderes’in tarihi geçmişi Bizans dönemine kadar gidiyor olması nedeniyle Menderes’in 
güney mahallelerinde pek çok tarihi sit alanları bulunmaktadır. Bunlar; Ahmetbeyli’deki Klaros 
Bilicilik Merkezindeki kalıntıları, Notion liman kenti kalıntıları, Değirmendere’deki Kolophon, 
Lebedos Antik Kenti, Taş Köprü, Palamutarası Sarnıcı, Gölovası Sarnıcı, Roma Hamamı, Baklatepe 
Höyüğüdür. İlçedeki tarihi nitelikte camiler; Kasımpaşa Camisi ve Türbesi, Cüneytbey Camisi, 
Cumhuriyet Mahallesi Camisi, Gölcükler Camisi, Görece Merkez Cami, Samancıoğlu Camidir 
(Kaynak 29).

Özdere mahallesi Masmavi denizinin ve tarihi dokusunun yaslandığı zümrüt ormanlarıyla 
ilçenin en önemli tatil ve turizm merkezidir. Geçmişte Kasura, Dioshieron ve Kesre isimleriyle 
bilinen bölge, Ahmetbeyli ile 30 kilometreyi bulan sahil şeridindeki mavi bayraklı plajları, birbirinden 
güzel koyları, mavinin yeşille bütünleştiği doğası ve iklimiyle görülmeye değer güzelliktedir. 
Özdere’de denize girilecek ve piknik yapılacak alanların en önemlileri Koru, Zindancık, Göl Yatağı 
ve Kuyu Bükü koyları; Güverte Restoran, Çukuraltı, Kalemlik Orman Kampı, 14 Evler, Göktur, Orta 
Mahalle ve Gençlik Parkı plajlarıdır (Kaynak 41,42).

Sahil şeridinde yer alan Gümüldür mahallesi maviyle yeşil buluşturan doğası, yedi kilometrelik 
sahil şeridindeki mavi bayraklı plajları, her bütçeye uygun otelleriyle deniz turizminin hızla 
gelişen bölgelerinden biridir. Ekim, kasım aylarında turuncuya bürünen Gümüldür, satsuma cinsi 
mandalinasıyla il sınırlarını aşan bir üne sahiptir. Gümüldür Tabiat Parkının deniz manzarası, 
çadır yeri, kamping ve plaj hizmetleri ile ilçenin diğer bir doğal çekim merkezidir (Kaynak 42). 
(İzmir İlinde Doğa Turizmi Master Planı, T.C. Orman ve Su ileri Bakanlığı, 2013)

İlçede bulunan Çatalca ve Balabandere göletleri, Değirmendere Malta Şelalesi, sportif olta 
balıkçılığı ve doğa yürüyüşlerinde mola yerleri olarak ideal alanlardır. Ahmetbeyli mahallesi’nde 
bulunan deniz mağaraları da görülmeye değer doğa güzelliklerindendir. Dalış ve su altı turizmi 
için çok uygun olan bu kıyı hattında pek çok su altı meraklısı yaz aylarında dalış etkinlikleri 
düzenlemektedir (Kaynak 29). 
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Somut olmayan kültürel miraslar arasında yer alan nazar boncuğu Menderes ilçesinin Görece 
Mahallesi’ndeki geleneksel ocaklarda üretilmektedir Satış birimlerini de içeren üreim yerleri 
ziyaret edilerek boncukların üretimi izlenebilmektedir. 

Selçuk

Selçuk ilçesindeki tarihi alanlar Çukuriçi Höyük, Selçuk (Ayasuluk) Kalesi, St. John Bazilikası, 
İsa Bey Hamamı, İsa Bey Camii, Artemision, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi, Saadet Hatun 
Hamamı, Selçuk Çamlık Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk Su 
Kemerleri, kentin en önemli tarihi odaklarıdır. 

Hristiyanlar açısından çok önem taşıyan ve hac yeri ilan edilen Meryem Ana Evi, Meryem Ana 
adına yapılmış ilk kilise olan "Çifte Kiliseler" ve Hz. İsa'nın en sevdiği havarisi olan St. John ' un 
mezarının da içinde bulunduğu St. John Bazilikası, Yedi Uyuyanlar Mağarası Selçuk ili sınırlarında 
bulunduğu için ilçe inanç turizmi için önemli bir çekim merkezidir. Ayrıca Meryem Ana Evinin 
içerisinde bulunduğu Meryemana Tabiat Parkı koruma altındadır. 

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan “Efes Antik Kenti” antik dönemin en önemli 
merkezlerinden birdir. Kentinin ilk kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına kadar uzamaktadır. Doğu ile Batı 
arasında başlıca kapı durumunda olan Efes önemli bir liman kenti idi. Bu konumu Efes'in çağının 
en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin başkenti 
olmasını sağlamıştır. Efes, antik çağdaki önemini yalnızca buna borçlu değildir. Anadolu'nun eski 
ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis kültünün en büyük tapınağı da Efes'te yer alır. 
Efes'teki Artemis Tapınağı dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. 

Helenistik ve Roma Döneminin üstün kentleşme, mimarlık ve dini tarihine ışık tutan simgeleri 
barındıran Efes’te farklı dönemlere ait en üstün mimari ve kent planlama örnekleri bulunmaktadır 
(Kaynak 29).

Efes Müzesinde Efes ve yakın çevresinde bulunan Miken, Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait önemli eserlerin sergilenmekte ve çeşitli kültürel 
faaliyetlerin düzenlenmektedir

İlçe sınırlarında yer alan ve tarihi mimarisi korunmuş eski bir Rum köyü olan Şirince Köyü; 
Selçuk Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilçedeki diğer çekim merkezleridir. 

İlçe sınırlarında bulunan ve güzergâh üzerinden rahatlıkla erişilebilen Pamucak mevkii uçsuz 
bucaksız plajları ve kumu ile ünlüdür. Pamucak Plajı, bakir görüntüsü ile turistleri çekmektedir. 
"Turizm Merkezi" ilan edilen Pamucak sahilinde ve birçok turizm tesisi bulunmaktadır (Kaynak 
29).

Fotoğraf 26: Şirince, Selçuk, İzmir (Kaynak 1)
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Aydın İli

İzmir-Muğla güzergâhı, Ege sahil kesiminden 1000-130 km içerde yer alan Aydın ili 
merkezinden geçmemekte, ancak il sınırlarında yer alan sahil şeridi üzerinde yer alan yerleşmeler 
olan Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinden ilerlemektedir. Aydın ilinin batısı ile doğusu arasında 
turizm odakları ve ekonomik sektörel gelişmişlik açısından önemli farklılıklar vardır. Batı 
kesimi ekonomisi turizme dayanırken, ilin doğusunda ise tarım ve buna dayalı üretim faaliyetleri 
yoğunlaşmaktadır. Aydın ilinde 2 adet ana yat limanı bulunmaktadır. Bunlar Kuşadası’nda Setur 
Marina ve Didim’de D-Marin Didim’dir. Bu yerleşmelerin ikisi de bisiklet güzergâhı üzerinde yer 
almaktadır.

Bisiklet yolu ağı kıyı koridoru Aydın’ın deniz turizm çekim merkezlerine daha yakın geçtiği 
için bu bölümde Aydın’ın deniz kesimindeki çekim merkezleri üzerinde durulacaktır. Aydın ilinde 
yer alan en önemli tarihi çekim merkezleri Alinda, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan 
Aphrodisias, Alabanda, Didyma, Tralleis, Nysa ve Magnesia antik kentleridir.

Kuşadası İlçesi

Adını önündeki Güvercin Adası’ndan alan ilçe, turizm açısından Türkiye’nin önemli ve 
gelişmiş merkezlerinden birisidir. Uluslararası turizmde öne çıkan limanına sahip Kuşadası Efes 
ve Meryem Ana Evi ve Egedeki diğer turizm odaklarını içine alan turların ülkeye giriş noktası 
konumundadır. Kuşadası marina ve limanı ile yatlar ve tur gemileri için ideal bir konaklama ve 
alışveriş bölgesidir. Marina içinde market, restoranlar, kafeler ve alışveriş merkezi gibi olanaklar 
bulunmaktadır.

Kuşadası sınırlarında bulunan Dilek Tepesi’nin eteğinde, Panionion, Anaia ve Pygela antik 
kenti tarihi çekim merkezleridir. Güvercinada’da bulunan Küçük Ada Kalesi ise Osmanlı Devleti’nin 
korsanlara karşı deniz savunma merkezi olmuştur. Kuşadası İskelesi yakınında bulunan Öküz 
Mehmet Paşa Kervansarayı günümüzde otel ve turistik tesis olarak kullanılmaktadır.

İlçede Çıban (Yavansu), Venüs, Güzelçamlı ve Davutlar kaplıcaları, Aslanlı ve Zeus mağaraları, 
Dilek Yarımadası Milli Park ve park içinde yer alan koylar doğal çekim merkezleridir. 

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı; Kuşadası, Söke ve Didim ilçe sınırlarında 
kalmaktadır. Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar kıyılarda yayılım gösteren neredeyse tüm bitkilerin 
doğal olarak bir arada görüldüğü botanik bahçesi, yırtıcı kuşları ve vahşi hayvanlarıyla bir doğal 
kara alanı ve onu çevreleyen sualtı zenginlikleri, diğer yandan da yüzlerce kuş türünü barındıran, 
zengin balık çeşitleriyle bir delta ve bütün bunları çevreleyen tarihi ve kültürel zenginliklere sahip 
bir doğa harikasıdır. Bu benzersiz çeşitlilik nedeniyle Dilek Yarımadası, Avrupa Konseyi tarafından 
Avrupa Biogenetik Rezervleri Şemasında ‘Flora Biogenetik Rezerv Alanı’ olarak kabul edilmiştir 
(Kaynak 43).

Güzelçamlı-Dilek Yarımadası bisiklet turları için uygundur. Dilek Yarımadası-Büyük Menderes 
Deltası Milli Parkı’na Kuşadası-Söke karayolu ile ulaşılır. Milli Park kıyılarında Akdeniz ülkelerinde 
korunan türler arasında da bulunan Akdeniz foku ve deniz kaplumbağaları yaşama ve üreme 
olanağı bulmuştur.

Turistlerin tercih ettiği plajlar; Pigale, Kadınlar Denizi, Güvercinada, Yavansu ve Aslanburnu 
ve Güzelçamlı Plajlarıdır. Kuşadası ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampı 
mevcuttur. Ayrıca, Dilek Yarımadası, Yenihisar, Davutlar da kamp ve karavan turizmine elverişlidir 
(Kaynak 44).

Söke İlçesi

İzmir Muğla güzergâhın içerisinden geçtiği Söke ilçe merkezi kıyı kesiminde yer almamaktadır. 
İlçeye her gün İzmir (Basmane)- Söke istasyonları, ayrıca Denizli-Nazilli-Aydın-Söke istasyonları 
arasında düzenlenen tren seferleri ile ulaşılabilir (Kaynak 45).
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Söke kent merkezinde yer alan tarihi Kemalpasa Evleri ve İlyas Ağa Cami en önemli tarihi çekim 
merkezleridir. Bisiklet güzergâhının takip ettiği yol üzerinde bulunan Güllübahçe mahallesindeki 
Aziz Nikolas Kilisesi ve Priene Antik Kenti; Atburgazı mahallesinde bulunan Atburgazı Kalesi, 
tarihi Rum yerleşmesi olan Doğanbey mahallesindeki eski evler görülmeye değer tarihi yapılardır.  

Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içinde göçmen kuşlar ve lezzetli balıkların adresi Karina 
Dalyanı ve Bafa Gölü Tabiat Parkı ilçenin en önemli doğal çekim merkezleridir (Kaynak 44).

Didim

Didim gerek denizinin, plajlarının güzelliği ve gerekse tarihi zenginlikleri nedeniyle yılın her 
ayı yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Didim’de turizme yönelik el sanatları oldukça 
gelişmiştir. Turistlerin turizm çekiciliği açısından rağbet ettikleri plajlar; Altınkum, Tavşanburnu, 
Gevrek ve Akbük plajlarıdır (Kaynak 44). Altınkum Plajı, bir doğa harikası olan denizinin 
akıntısından dolayı sürekli olarak temiz kalmaktadır. Bu sebeple birçok kez mavi bayrak ödülü 
almıştır (Kaynak 46).

Didim; havadaki nem oranının çok az olması ve coğrafi yapısı gereği Astım hastalığına iyi 
gelen dünyadaki iki bölgeden biridir. 90 km sahil şeridine sahip olan Didim oldukça sıcak bir iklim 
kuşağında olmasına karşın, düşük nem oranı yazın bunaltıcı sıcaklardan şikâyet edenler için iyi 
bir seçenek oluşturmaktadır (Kaynak 46).

Görülmeye değer tarihi yapıları İlyasbey Cami ve Külliyesidir. İlçedeki tarihi çekim merkezleri 
Milet antik kenti, Didyma Antik kenti Apollo Tapınağı, eski Rum evleriyle öne çıkan, Milet ile 
Apollon Tapınağı'nın tam ortasında yer alan ve göçmen kuş gözlemciliği yapılabilecek alanlara 
sahip Akköy’dür (Kaynak 46).

Milet Antik Kenti içinde yer alan sergi alanları; bahçe ve kapalı alan sergileri olmak üzere 
iki ana bölümden oluşur. Bahçe teşhirinde Milet şehir sembolü olan aslan heykelleri, yazıtlar, 
mezar stelleri, lahitler, mimari elemanlar ve sütun başlıkları sergilenmektedir. Kapalı alanda; 
Milet Antik Kenti, Priene Antik Kenti ve Didim Apollon Tapınağı buluntuları sergilenir (Kaynak 47).

Söke -Didim yolunda bulunan Tavşanburnu Tabiat Parkı ziyaretçilerimize günübirlik kullanım 
amaçlı rekreatif faaliyetler ve çadır-karavanlı konaklama imkânı sunmaktadır (Kaynak 46).

Didim Kaymakamlığınca bisiklet sporu yapmak isteyenlere hem asfalt hem de toprak yoldan 
oluşan iki farklı rota oluşturulmuştur. İlk rota kent meydanından başlayarak parlamenterler sitesi, 
batı kıyılarını takip ederek Büyük Anadolu Oteli, kırk evler sitesi ve oradan da Apollon Tapınağına 
ulaşıyor. Başladığı yer olan kent meydanında sona eriyor. Toplam mesafe 22,7 km'dir. Diğer rota 
ise kent meydanında başlayarak Apollon Tapınağı, Mavişehir, Sulubatak mevkiinde Kutsal Yolun 
bir kısmının üzerinden Denizköy sırtları ulaşıyor. Denizköy ’den asfalt yola birleşerek Akbük Didim 
yolu üzerinden Didim’e geri dönülüyor. Toplam mesafe 29,5 km'dir (Kaynak 47).

Fotoğraf 27: Didyma Antik Kenti, Didim, Aydın
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Muğla İli ve Kent Merkezi 

Muğla ili, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Dünya’ca ünlü destinasyonları; birer uluslararası 
marka haline gelmiş Datça, Köyceğiz, Milas, Seydikemer gibi ilçeleri; Dalyan, Ölüdeniz, Kayaköy, 
Akyaka, Saklıkent, Kelebekler Vadisi, Sedir Adası gibi seçkin turizm alternatifleri; 1.500 km’ye 
yakın kıyı bandı ve çoğu mavi bayraklı yüzlerce plajı ile bir turizm cennetidir (Kaynak 48). Toplam 
uzunluğu 1124 km olan deniz kıyıları ile Muğla ülkemizin en uzun sahil şeridine sahip ilidir. İlin 
önemli limanları Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Güllüktedir. Ayrıca ilde iki de havalimanı (Bodrum 
Milas ve Dalaman) bulunmaktadır. (GEKA, Güney Ege Bölgesi Turizm Strateji Belgesi, 2009).

Kıyı şeridi boyunca uzanan bu güzel sahillere %67’si ormanlarla kaplı Muğla’nın doğal 
güzellikleri de eşlik etmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin güney batısında bulunan ve birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmış olan bu bölgenin tarihi geçmişi Muğla’daki destinasyonların cazibesini daha 
da artırmaktadır (GEKA, Güney Ege Bölgesi Turizm Strateji Belgesi, 2009). 

Muğla il sınırlarında UNESCO Miras Listesinde yer alan Fethiye-Kumluova, Letoon Antik Kenti 
bulunmaktadır. Ayrıca Unesco Geçici Listesine eklenen 6 varlık bulunmaktadır Bunlar; Bodrum 
ilçesinde Bodrum Kalesi, Yatağan İlçesinde Stratonikeia Antik Kenti, Köyceğiz ilçesinde Kaunos 
Antik Kenti, Milas ilçesinde Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı, Milas ilçesinde Beçin Ortaçağ 
Kenti, Likya Uygarlığı antik kentleridir (Pınara Antik Kenti- Tlos Antik Kenti). https://mugla.ktb.
gov.tr/

Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birçoğunun bağlı olduğu Muğla ilinin merkez 
ilçesi olan Menteşe, ilin nüfus büyüklüğü bakımında üçüncü ilçesidir ve sahili olan ilçelere göre 
çok daha az turistik imkana sahiptir. Daha çok Muğla’nın turistik ilçelerine gidilip gelinirken 
"içinden geçilen bir yer" konumundadır (Kaynak 48). 

Bugün işlev değiştirmiş Koruma altındaki Muğla Evleri; Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, 
Belediye Kültür Evi, Özbekler Evi, Hacıkadı Evi, Sanat Evi kentin geçmişini en iyi yansıtan yapılardır. 
Bunlardan Belediye Kültür Evi, yöresel kıyafetlerin, eşyaların sergilendiği, kültürel etkinliklerin 
düzenlendiği bir mekân haline gelmiştir. Merkez ilçede yer alan tarihi yapılar, Şahidi Cami, Ağa 
Cami, Kurşunlu Cami, Saat Kulesi, Muğla Müzesi, Yağcılar Hanı ve Konakaltı Hanıdır. 

Muğla Merkez ilçeye hâkim tepe olan Asar Tepesi üzerinde bulunan bir düzlükte olup özellikle 
yürüyüş yapmaktan hoşlananların görmesi gerekli yerlerden Mabolla Antik Kenti ve Yeşilyurt 
mahallesinde Pisye antik kenti de merkez ilçe sınırlarındaki antik kentlerdir.,

Yeşilyurt, 200-250 yıldır sürdürülen ipek böcekçiliği ve ipek el dokumacılığı ünlüdür. 
Unutulmaya yüz tutan dokuma kumaşlar son yıllarda Muğla Valiliğince kurulan Muğla El sanatları 
Limited Şirketi (MELSA) tarafından satışa sunulmaktadır. Yöreye ait bu kumaşlarda, pamuk ipliği, 
koyun yünü, hazır yün ve saf ipek ham madde olarak kullanıldığından sağlıklıdır ve bu kumaştan 
yapılan giysiler ısı geçirgenliği az olduğu için yaz kış tercih edilmektedir. Yöre halkı ipekli kumaş 
için ipeği, yünlüler için de yünü kendileri elde etmektedir. Yöreye ait dokuma kumaş, giysi vb. 
eşyaları beldeden satın alınabileceği gibi Muğla merkezindeki dükkanlardan ve üretimin yapıldığı 
İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı MELSA Ltd. Şti’nin İl Özel İdare Binasının altındaki satış yerinden 
de satınalınabilir (Kaynak 5,48).

Merkeze en yakın olan plajlar Hastane Altı, Kumluk ve Taşlık plajlarıdır. Plajların çevresinde 
yeme-içme ve çok sayıda konaklama tesisi mevcuttur. Merkezden uzaklaşıldığında, Marmaris 
yönüne doğru Perili Köşk plajına kadar 13 km uzunluktaki alanın her bölümünden denize 
rahatlıkla girilebilir. Plajların bir bölümü mavi bayraklıdır. Muğla şehir merkezine 3 km uzaklıktaki 
Karabağlar Yaylası zaman ayrılıp görülmeye değer doğal çekim merkezidir (Kaynak 48).

Milas İlçesi

Milas, Anadolu’nun güneybatısında Muğla ilinin ikinci en büyük ilçesidir. Milas, en az 5000 
yıllık geçmişi ile bir tarih ve kültür kentidir. İlkçağlarda Anadolu’nun güneybatısında hüküm 
süren Karia Uygarlığının en önemli kentiydi. Milas’ta Karia, Roma, Bizans, Selçuklu, Menteşe ve 
Osmanlı uygarlıkları hüküm sürmüştür. Bugün Milas ve çevresinde bu uygarlıklardan kalma çok 
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sayıda tarihi eser bulunmaktadır. İlçe merkezindeki iki katlı, avlulu ahşap evler ve Macar Evleri en 
önemli sivil mimarinin en önemli örneklerindedir.

İlçede bulunan Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı, Baltalı Kapı, Gümüşkesen Mezar 
Anıtı, Milas’ın doğusundaki ovada uzanan Bizans dönemine ait iki katlı Su Kemerleri, kent 
merkezindeki Firuzbey Cami (Kurşunlu Cami), Ulu Cami, Belen Cami, Ağa Cami, Hacı İlyas Cami, 
Ahmet Gazi Medrese ve Türbesi, büyük bölümü restore edilerek kullanılmaya devam eden Milas 
evleri en önemli tarihi çekim noktalarıdır.

Ayrıca ilçe ve çevresindeki ören yerlerindeki kazılarda ele geçen buluntuların sergilendiği 
Milas Müzesi, tarihi boyunca dini, ticari ve idari merkezi olarak işlev gören ve Milas Belediyesi ve 
Muğla Valiliği ile ortaklaşa Çöllüoğlu Hanı Kent Arşivi ve Müzesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi 
gören tarihi ve kültürel çekim merkezleridir. 

Milas kent merkezinin yakın çevresinde birçok antik kent yerleşmesi bulunmaktadır Bunlardan 
Beçin köyünde bulunan Beçin tarihi şehri bir dönem Menteşeoğulları Beyliğine başkentlik 
yapmıştır ve içerisindeki Bizans şapeli, Karapaşa Medresesi, türbe, Ahmet Gazi Medresesi, 
Orhan Bey Cami, hamam, Bey Konağı, Bey Hamamı, Kızılhan, Yelli Camii ve medresesi görülmeye 
değer yerler arasındadır. Milas kent merkezdeki “Hekatomnos Anıt Mezarı” ve Beçin köyündeki 
Kutsal Alanı ve “Beçin Ortaçağ Kenti” 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine kabul 
edilmişlerdir. 

Milas kent merkezinin yakın çevresinde birçok antik kent bulunmaktadır. Bunlardan en 
önemlileri; Milas’a 14 km uzaklıkta bulunan ve Karialıların antik kentlerden biri olan Labranda, 
Milas’a 12 km. mesafede Selimiye mahallesi sınırları içinde yer alan Euromos antik kenti ve 
içerisindeki Zeus Lepsynos Tapınağı, Milas'a 28 km. uzaklıktaki Kıyıkışlacık köyü içerisindeki bir 
yarımada üzerinde kurulmuş Iasos antik kenti, Milas’a 39 km. uzaklıkta Kapıkırı köyü içerisinde 
yer alan Herakleia/Latmos antik kenti; Mandalya (Güllük) Körfezi’nin güney kıyısında bulunan 
bir yarımadanın doğu ucunda yer alan Bargylia kenti ve Milas’ın 29 km. güneyinde Karacahisar 
Köyü’nün doğusunda Hydisos antik kenti ve Ören mahallesindeki Keramos antik kentidir (Kaynak 
5,49).

İlçe içerisindeki Uyku Vadisi, Çomakdağ, Boğaziçi köyü en önemli doğal çekim merkezleridir. 
Bir bölümü Milas ilçesi içerisinde kalan Bafa Gölü motorla gezilebilmekte, Adalar ve Heraklia 
antik kentini de gezilebilmektedir. Göldeki adalarda manastırlar, kiliseler ziyaret edilebilmektedir. 
Bunlardan Yediler Manastırı en eski yapıdır (Kaynak 5).

Bodrum İlçesi,

Bodrum ilçesi ve yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak tercih ettiği doğal ve tarihi 
zenginlikleriyle ünlü ve Muğla ilinin en kalabalık nüfusa sahip ilçesidir. İlçedeki Gümbet, Bitez, 
Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Güvercinlik, Mazıköy 
yerleşmeleri; sahil imkanları, konaklama, eğlence mekanları, yeme-içme olanaklarının 
bulunduğu koylara sahip birer turizm merkezi niteliğindeki yerleşmelerdir. 

Bodrum ilçesi, Gümüşlük, Bitez başta olmak üzere toplam 60 tane mavi bayraklı plaja sahiptir. 
Gündoğan, Akyarlar ve Ortakent sörf yapmak için oldukça elverişlidir koylara sahiptir. Gündoğan 
ayrıca sualtı balıkçılığı, sünger avcılığı, dalış ve sualtı fotoğrafçılığına da elverişlidir. Gündoğan, 
tekne turlarına çıkılabilir (Kaynak 48).

Bodrum Kalesi, Halikarnas Mozolesi, Sualtı Arkeoloji Müzesi, Antik Tiyatro, Myndos Kapısı, 
Osmanlı Tersanesi, Kndye antik kenti, Bodrum İlçesinin simgesi haline gelmiş Yalıkavak ve 
Gümüşlük’te bulunan yel değirmenleri, Gündoğan; kaya manastırları, kilise, cami gibi yapılar, 
Kemer köyü; 1931 yılında Fransızlar tarafından yapılmış Hüseyin Burnu Feneri ve kum hamamı, 
Aspat Kalesi, Pedasa antik kenti, Turgut Reis mahallesinde bulunan Kadıkalesi, Gümüşlük 
koyu içerisindeki denizin içerisinden yürüyerek ulaşılan Tavşan Adasında denize dalındığında 
görülebilen kısmen sular altında kalmış Myndos kalıntıları ilçenin en önemli tarihi çekim 
merkezlerindendir (Kaynak 50).
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Turgutreis mahallesinde bulunan D-Marin Turgutreis Marinasında alışveriş, yeme içme 
imkanları bulunmakta ve yanında bulunan spor, gezi ve gösteri alanına sahip Şevket Sabancı Parkı 
ilçe çapında bir rekreasyon alanı konumundadır. Haftanın farklı günlerinde kurulan ve yöreye özgü 
dokumalar, el işleri, yiyeceklerin satıldığı Bodrum Merkez, Yalıkavak, Gölköy, Gündoğan, Ortakent, 
Gümüşlük, Akçaalan, Yalıkavak, Akyarlar, Bitez, Konacık, Türkbükü, Kumbahçe, Güvercinlik, 
Yalı, Turgutreis, Gümbet, Kızılağaç ve Mumcular pazarları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 
çekmektedir. Ayrıca Mazı köyünde yerel halkın sürdüğü halıcılıkla faaliyetleri gerçekleştirilmekte 
ve ziyaretçiler tarafından halı dokuma süreçleri izlenebilmektedir.

Ula İlçesi

Muğla il merkezine en yakın ilçe olan Ula’da, ildeki sivil mimarlık örneği evlerin en güzellerini 
bulunmaktadır. Ula doğumlu uluslararası ödüllü mimar ve restoratör Nail Çakırhan’ın, Ula 
evlerinin geleneksel mimarisine kendi yorumunu katarak Akyaka’da kendisine yaptırdığı Ula tarzı 
ev çok beğenilmiş ve Ağa Han mimarlık ödülünü almıştır. Önce yakınları, sonra da aralarında otel ve 
tatil köylerinin de bulunduğu geniş bir çevre bu mimari tarzdan ilham alan yapılar yaptırmışlardır. 

Ula ilçesinin doğal zenginlikleriyle öne çıkan en önemli turistik bölgesi ilçe sınırlarında 
bulunan, iki yanı ormanlarla çevrili, bir yanı Akyaka koyu ve Azmak nehri ile sınırlanan Akyaka 
mahallesidir. Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş ve Yavaş şehir (CittaSlow) unvanına sahip 
Akyaka’nın hemen yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova Körfezi’ne 
akan Kadın Azmağını yürüyerek veya teknelerle ulaşıp, gezmek mümkündür. Azmağın serinliği, 
şiirsel güzellikteki su altı bitki örtüsü, elinizle tutuverecekmiş hissine kapılacağınız balıkları, 
kaplumbağaları, üzerinde süzülen ördekleri ve sevimli su samurları (lutra lutra) yörenin doğal 
dokusunu yaşatmaktadır. Çetibeli’nde Azmak başlarından çıkan buz gibi su eşliğinde yeme içme 
mekanları yer almaktadır. 

Yeme-içme olanaklarına sahip Akyaka koyundaki plaj ve bu plajın hemen yanında Orman içi 
dinlenme tesisleri ve ilerisindeki Çınar plajı üzerinden Akbük Koyu’na ve oradan da Ören (Gereme 
Keramos)’a ulaşılabilir.

Akyaka’da birçok motorsuz su sporu ve doğa sporları yapılabilmektedir. Tarih ve doğayla kucak 
kucağa orman yürüyüşleri, kaya tırmanışları, bisikletle gezintileri, Sakar Tepe’de yamaç paraşütü 
atlayışı ve Azmak sularında kano sporu imkanları bulunmaktadır. Ayrıca bisiklet turlarıyla çevre 
köylerdeki yerel kültürü keşfetmek mümkündür.

Akyaka’dan günlük gezi teknelerinin düzenlediği turlarla İncekum ve Sedir Adası’na gidilebilir. 
Sedir Adasında Bizans döneminde kalan yerleşim adayı ikiye ayıran isthmos’un (kıstak) doğu 
tarafında oluşmuştur. Kentin tiyatrosu, kutsal alanları, konut, liman ve diğer pek çok önemli sivil 
ve dinsel yapıları, surlarla çevrili bu alan üzerindedir. Nekropol alanı, liman ve diğer sivil yapıların 
bir bölümü ise Adanın doğu yakasındaki ana kara da yer alır (Kaynak 48).

Geçmişi tarih öncesine uzanan Ula şehir merkezi içinde Yedi Delik ve Thera Antik Kenti ve kent 
merkezi dışında yer alan Kyllandos antik kenti en önemli tarihi çekim merkezleridir. Yedi Delik 
Kalıntıları, erken dönem mezar kalıntıları olup mağarada 14 mezarı kapsayan çok katlı bir yapı 
mevcuttur (Kaynak 51). 

Arıcılar Mahallesi sınırlarında yer alan 20 kilometre uzunluğundaki Geyik kanyonu, eşsiz 
görünümdeki şelalesi, içerisinde sarkıt ve dikitler bulunan mağaraları, bitki örtüsü ve yürüyüş 
parkuru ile ilçenin en gözde doğal çekim merkezlerindendir (Kaynak 48).



Celcus Kütüphanesi, Efes Antik Kenti, Selçuk, İzmir (Kaynak 1)



Manzara Noktaları

Milet (Miletos) Antik Kenti, Didim, Aydın

Şekil 52: Fotoğraf Çekim Noktası Anahtar | Didim, Aydın



Fotoğraf 28: Miletos (Milet) Antik Kenti, Didim, Aydın (Kaynak 1)

Fotoğraf Çekim Noktası
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Şekil 53: Kıyı Koridoru Anahtar | Pafta 1-2-3-4-5-6
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Şekil 54: İstanbul-Edirne Güzergahı | İstanbul-Pınarhisar Arası 

1 2
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Lejant

Havaalanı

Otobüs Terminali

Kamp Alanı

Bisiklet Servis Noktası

Öneri Bisiklet Servis 
Noktası

Öneri Kamp Alanı

Şarj Noktası

Öneri Şarj Noktası

Orman

Manzara Noktası

Deniz Ulaşımı

Yemek Noktası

Konaklama Tesisleri

Tarihi, Kültürel Noktalar

Sağlık Tesisi

Akaryakıt İstasyonu

Park

Demiryolu Ulaşımı

İstanbul-Edirne 
Güzergahı

Saçaklanmalar

Demiryolu Hatları

Deniz Ulaşımı Hatları

Ülke Sınırı

Kent Merkezi

EuroVelo Bağlantısı (Rota 
13 | Demir Perde Rotası
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