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Yöntem: Bozcaada Turizm Master Planı, Bozcaada Belediyesi ile Batman
Üniversitesi arasında 16 Şubat 2016 tarihinde imzalanan protokole istinaden
hazırlanmıştır. Plan çalışmaları, üç profesör ve iki yardımcı doçent öğretim üyesi
ile bir şehir plancısı uzmanın olduğu altı kişilik ekiple yürütülmüştür. 10 ay süren
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çalışmalarda, Ada ile ilgili literatür taraması, saha çalışmaları, turistik çekicilikler
ve temel kaynaklarla ilgili envanter tespitleri yapılmış; bunun yanında plan inşa
sürecine ve kararlara paydaşların katılımını sağlamak amacıyla yerel halk ve
ziyaretçilerle yüz yüze görüşmeler ve anket tekniğiyle bilgiler toplanmıştır. Yerel
yöneticiler ve GESTAŞ dahil idari birim temsilcileri ile mülakatlar; yereldeki turizm
işlemecileri ve Ada’ya tur düzenleyen seyahat acentaları ve tur operatörleri ile
odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. Saha araştırmalarıyla ziyaretçi ve yerel
halktan elde edilen veriler SPSS istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir.
Elde edilen tüm bulgular üzerinden planın çerçevesi oluşturulmuş, amaç, stratejik
kararlar ve eylem planı belirlenmiştir. Plan, 2016 Aralık ayında Belediye
Başkanlığına teslim edilmiştir.
Plan Ekibi:
Prof. Dr. Murat Gümüş, Batman Üniversitesi
Prof. Dr. Derman Küçükaltan, İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Şule A. Tükeltürk, Batman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğan, Batman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Çoban, Batman Üniversitesi
Yüksek Şehir Plancısı Emin İnanduğçar
Vizyon:

“Sürdürülebilir bir bakışla Bozcaada turizminin gelişimine katkı sağlamak”
Plan Amaçları:
 Bozcaada turizminin güçlü ve zayıf
yanlarını belirleyip; gelecekte ortaya
çıkabilecek fırsat ve tehditleri ortaya
koymak,
 Ada’nın mevcut kaynaklarını ve
potansiyelini dikkate alarak turizm
taşıma
kapasitesini
ve
büyüme
olanaklarını belirlemek,
 Turizm karar süreçlerinde paydaşların
maksimum
katılımını
sağlayan
yöntemleri belirlemek,
 Geliştirilebilecek yeni turizm türleri ve
pazarlarını belirlemek,
 Bozcaada’da gelecek 10 yıllık süreçte
tüm paydaşların beklentilerini dikkate
alan, daha rekabetçi ve yenilikçi bir
turizm
yönetim
ve
pazarlama
stratejisi oluşturmak,
 Paydaşların algı ve beklentilerine
uygun
sürdürülebilir
gelişme
stratejileri belirlemek.
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BÖLÜM I
1. GİRİŞ
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre 2015 yılında
uluslararası turist sayılarının bölgesel dağılımı incelendiğinde; Avrupa 609 milyon
turist (%51) sayısı ile en fazla turist çeken bölgelerin başında gelmektedir.
Avrupa’dan sonra en fazla turist çeken bölge 277 milyon turist (%23) sayısı ile
Asya-Pasifik bölgesi olmuştur. Diğer bölgelerdeki turist dağılımı ise, Amerika
bölgesi 191 milyon turist (%16), Orta Doğu bölgesi 54 milyon turist (%5), Afrika
bölgesi 53 milyon turist (%5) şeklinde olmuştur.
Dünya turizm hareketlerine katılan kişi sayısının 2020 yılında 1 milyar 360 milyon
kişiye, 2030 yılında ise 1 milyar 809 milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Tahminlere göre Avrupa bölgesi dünya turizmindeki liderliğini sürdürecektir.
Fakat özellikle Asya-Pasifik bölgesinin yüksek oranda büyüme kaydedeceği
öngörülmektedir.
Bu veriler, Türkiye’nin gelecekte de turizm talebi açısından ivme kaydedeceğini
göstermektedir. Özellikle kültür ve çevre unsurlarının daha da önem taşıyacağı
göz önüne alındığında, her iki unsur için de öne çıkan Bozcaada’nın sahip olduğu
potansiyeli iyi koruması durumunda dış turizm pazarından alacağı payın artacağı
mutlaktır. Aşağıdaki tabloda (Tablo 1), 2003 yılından itibaren Türkiye’ye gelen
ziyaretçi sayısı, turizm geliri ve ortalama harcama rakamlarına yer verilmiştir.
Tablo 1: Türkiye’ye Gelen Ziyaretçi Sayısı, Turizm Geliri ve Ortalama
Harcama (2003-2015)
TURİZM
YILL
ZİYARETÇİ
ORTALAMA
GELİRİ
AR
SAYISI
HARCAMA
(1.000 $)
2003
13.854.86
16.302.053
850
6
2004
17.076.60
20.262.640
843
6
2005
20.322.11
24.124.501
842
2
2006
18.593.95
23.148.669
803
1
2007
20.942.50
27.214.988
770
0
2008
25.415.06
30.979.979
820
7
2009
25.064.48
32.006.149
783
2
2010
24.930.99
33.027.943
755
7
2011
28.115.69
36.151.328
778
2
2012
29.007.00
36.463.921
795
3
2013
32.308.99
39.226.226
824
1
2014
34.305.90
41.415.070
828
3
2015
31.464.77
41.617.530
756
7
Kaynak: yigm.kulturturizm.gov.tr
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2003 yılından günümüze Türkiye’deki turizm geliri, ziyaretçi sayısı ve ortalama
harcamalar incelendiğinde, belli dönemlerde turizm gelirinin, gelen ziyaretçi
sayısının ve ortalama harcamaların azaldığı söylenebilir. 2003 yılında toplam
turizm geliri 13.854 milyar dolar iken, 2015 yılında toplam turizm gelirinin 31.464
milyar dolara yükseldiği görülmektedir. Ayrıca gelen turist sayısı 2003 yılında
16.302 milyon kişi iken 2015 yılında gelen ziyaretçi sayısı 41.617 milyon kişiye
ulaştığı görülmektedir. Özellikle krizlerin (terör, siyasal ve ekonomik kriz vb.) bazı
yıllarda kırılmalar oluşturduğu söylenebilir. Örneğin; Türkiye Otelciler Birliği’nin
(TÜROB) açıkladığı STR Global'in Ağustos 2016 Ülke Performans Raporu’na göre
Ocak-Ağustos 2016 dönemini kapsayan 8 aylık dönemde de Türkiye otellerinde
doluluk oranları yüzde 21,8 düşerek yüzde 49,7 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle
“güven” ve “barış” üzerine kurulu uluslararası seyahatlerin, bu iki unsur geliştikçe
artış kaydedeceği mutlaktır.
2. MERKEZİ YÖNETİM ÜST DÜZEY KARAR VE PLANLARI
Kalkınma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından 2008 yılında
“Bozcaada İlçe Stratejik Planı” hazırlanmıştır. Bu planda önce mevcut durum
analizi yapılmış olup; devamında ilçenin SWOT analizi yapılarak durumu
irdelenmiştir. Daha sonra Ada’nın yatırım ortamı değerlendirilmiş ve 9 ana başlık
altında (Ulaşım, Kültür ve Turizm, Tarım, İmar ve Altyapı, Eğitim, Sağlık, Çevre ve
Orman, Yerel Yönetimler, Diğer) 36 tane tedbir belirlenmiştir. Sorumlu kurum ve
kuruluşlar belirlenerek, tedbirlerin kısa, orta ve uzun vadede tamamlanması
öngörülmüştür. Ancak planın tam olarak hayata geçmediği gözlemlenmiştir.
a. Türkiye Turizm Stratejisi (2023)
2007 yılında tamamlanan Türkiye Turizm Stratejisi (2023)’ün temel vizyonu:
“Sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve
bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye
´nin 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri
bakımından ilk beş ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir
marka haline getirilmesinin sağlanmasıdır.” Plan temel ilkeler bağlamında
aşağıdaki ilkeler üzerine oturtulmuştur:
 Turizmde rekabetin ucuz ürün yerine markalaşan turizm bölgeleri
oluşturularak sağlanması,
 Var olan turizm bölgelerinin yeniden planlanması ve kaliteli yaşanabilir
çevreler oluşturulması,
 Turizm gelişiminin hükümetlerin sosyo-ekonomik hedeflerini desteklemesi,
 Sektörel gelişme politikaları ve hedeflerinin ulusal gelişme politikaları ile
uyumlu olması,
 Küresel eğilim taleplerinin izlenmesi ve buna yönelik planlama ve
uygulamalar yapılması,
 Turizmin varış noktası odaklı ve çok fonksiyonlu olarak geliştirilmesi,
 Turizmde ürünün çeşitlendirilerek sezonun bütün bir yıla yayılması,
 Turist profili odaklı turizm ürünü oluşturulması,
 Nitelikli turist sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması,
 Turizmde merkezi-yerel-sivil aktörlerin yönetişim mekanizmalarının işler
kılınması,
 Turizm planlamasında merkezi-yerel yönetimlerin eşgüdümü ve finansın
birlikte ele alınması,
 Turizm eğitimi ile işgücü kalitesi ve sektörde sertifikasyon sisteminin
uygulanması.
Bu ilkeler, Bozcaada için hazırlanan turizm master planı açısından da hem uyumlu
hem yol gösterici hem de stratejik olarak eşgüdüm sağlanabilecek bir çerçeve
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sunmaktadır. Ancak stratejilerin eylem planları ile hayata geçirilmesinde
öngörülen zaman planlaması ve gerçekleştirmelerde sıkıntılar bulunmaktadır.
Yine de plan, bir çerçeve sunması anlamında ve bölgesel, yerel planlara zemin
sunması bağlamında önemlidir.
b. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)
Kalkınma Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten kalkınma ajanslarından BalıkesirÇanakkale illerini kapsayan Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), kamu ve
özel kuruluşlara proje bazında mali destek sağlayan bir kuruluş olması sebebiyle
doğrudan politika ya da stratejileri etkilememektedir. Ancak icracı kurum
olmamasına rağmen kullandırdığı kamu finansmanı ile özellikle Bozcaada kamu
ve özel kuruluşların bütçelerine, gerçekleştirmek istediği projelere katkı
sağlayabilmektedir. Ayrıca bölge ve il ve ilçeler bazında araştırma, plan ve strateji
geliştirme faaliyetleri de yürüterek bu yöndeki çalışmalara altyapı
oluşturmaktadır. GMKA 2012 yılında Bozcaada-Gökçeada için hazırladığı
değerlendirme raporunda, Bozcaada turizmiyle doğrudan ve dolaylı olarak
bağlantılı sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik stratejiler belirlemiştir. Bozcaada
için temel sorunlar olarak ulaşım, konut, altyapı sorunları tespit edilmiş ve bu
yönde bazı öneriler sunulmuştur.
c. Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Plan Kararı
Plan kapsamında Çanakkale ili Bozcaada ilçesinde turizm amaçlı ağırlıklı olarak
günübirlik tesis alanları öngörülmüştür. Bunun dışında ilçedeki mevcut tarım
alanları korunmuştur. Turizm açısından bu alanların bağcılık için kullanılması
turizmin gelişmesi açısından önem arz etmektedir.
Plana göre; yapılanma koşulları imar planları kapsamında belirlenecek olup;
mimari projeler topoğrafya ve doğal bitki örtüsüne uygun olarak hazırlanacaktır.
Turistik tesislerde renk, çatı kaplaması, cephede doluluk ve boşluk oranları, bina
birim ölçüleri vb. gibi konularda çevre
karakteristiklerine uyularak, bölgenin tarihi ve
kültürel
kimliği
korunacaktır.
Planlama
bölgesinin doğal ve kültürel kaynak zenginliği
nedeniyle; agro (çiftlik) turizm, iklim etkinliği,
at ile gezinti etkinliği, dağ bisikleti etkinliği,
dağcılık etkinliği, doğada serbest yürüyüş,
kamping/çadırlı kamp, kayak, kuş gözlemciliği,
trekking, yamaç paraşütü etkinlikleri için
uygun
alanlar
bilimsel
yöntemlerle
belirlenmesi
ve
çevreye
olumsuz
etki
yapmayacak şekilde planlanması için gerekli
çalışmaların
yapılması
öngörülmüştür.
Dolayısıyla hangi turizm çeşitlerinin bölge
açısından uygun olduğunun ve turizmin
gelişmesine katkı sağlayacağının alt ölçekli
planlarda belirlenmesi gerekmektedir.
Alan
özelinde
alt
ölçekli
planlar
ve
uygulamalardan önce Ada bütününde kentsel
tasarım
rehberinin
Bozcaada
Belediyesi
tarafından hazırlanması zorunlu tutulmuş olup;
hazırlanacak kentsel tasarım rehberinin ölçeği
önem taşımaktadır. Bu planın genel hükümleri kapsamında Bozcaada’da
yapılacak imar planlarında ve uygulamalarda ada bütününde hazırlanacak kentsel
tasarım rehberinde belirlenen koşullara uyulması zorunlu tutulmuştur.
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d. Bozcaada Belediyesi Kentsel Tasarım Rehberi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Bozcaada Belediyesi
arasındaki protokole bağlı olarak hazırlanan “Bozcaada Kentsel Tasarım
Rehberi”nde yapılaşmaya İlişkin hükümler ile ulaşım ve sokak dokusu olmak
üzere iki ana başlıkta alanın mevcut dokusunun korunması için fiziki mekan
özelinde 208 adet karar alınmıştır. Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları ile uyumlu olarak depolama, sanayi
ve konut dışı kentsel çalışma alanları tasarlanması öngörülmüştür. Korunması
gerekli bir alan için depolama ve sanayi alanlarının koruma bilincine aykırılık
teşkil ettiği söylenebilir. Bu gibi fonksiyonların mümkünse Ada merkezi dışında
planlanması gerekmektedir.
Rehberde hem ekolojik, hem ekonomik anlamda sürdürebilirliği sağlamak
amacıyla organik tarımın desteklenmesinin öngörülmüş olması Ada’nın geleceği
adına önemli bir karardır. Turizmde hedef olarak ölçeği küçük, niteliği yüksek
tutmak da Ada için önemli kararlardan biridir. Rehberde, turizm sezonunun kısa
olması ve bu kısa dönemde deniz-kum-güneş temelli turizmin, kaynak
tüketiminde dönemsel yığılmalara sebep olması gibi sorunların önlenebilmesi için
alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi tavsiye edilmiştir. Ayrıca taşıma
kapasitesine ek yük getirecek büyüme stratejilerinin detaylı analizlerinin
yapılması önerilmiştir. Ada’nın bağ kimliğinin korunması için bağların yabani
çeşitlerden ziyade mahalli çeşitlerle zenginleştirilmesinin teşvik edilmesi,
bağcılığın geleceği ve Ada’nın turizm potansiyelinin ve marka değerinin
arttırılması açısından önem taşımaktadır. Kırsal tarım alanlarının doğal niteliğinin
korunabilmesi ve ikincil konut yapımının teşvik edilmemesi için Ada merkezi
dışındaki kırsal-tarımsal alanlara altyapı hizmetlerinin (su, elektrik, kanalizasyon
vb.) sınırlı tutulması ve sadece iskana açılmış alanlarda altyapı hizmetlerinin
getirilmesi, Ada’nın geleceği adına önemli kararlardan biridir. Çünkü yeni altyapı
hizmetleri yeni konut alanlarını da beraberinde getirmektedir. Turizm
gelişmelerinin etkisiyle mülk sahipliğindeki el değiştirme oranları ve Adalı
olmayan ancak Ada'da mülk edinen bir kesimin varlığı artmakta; bu durum yılın
büyük bir bölümünde boş kalan konut oranını artırmakla beraber kiralık konut
gereksinimini de karşılamamaktadır.
Rehberde kent merkezinde Ada halkının kullanabileceği ortak kamusal alan
kullanımının artırılması öngörülmüş olup; mevcut haliyle ortak kamusal alan
kullanımı Ada’nın önemli ve ciddi problemlerinden biridir. Ada’daki kamusal
alanlar ölçek ve kullanım olarak tanımsız ve kullanışsızdır. Bu alanların plan
kapsamında yeniden düzenlenmesi ve mevcut kamusal mekanlara yeni alanlar
eklenmesi gereklidir. Kentsel tasarım rehberi çerçevesinde ele alınması gereken
bir başka önemli husus ise alanların bölgeleme yapılmayarak; konut alanları,
kamusal alan, ticaret alanları ve yeşil alanlar olarak iç içe tasarlanması
gerekliliğidir. Konut dokusu diğer fonksiyonlar ile desteklenerek homojen bir
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dağılım sağlanmalıdır. Böylelikle fonksiyonların iç içe olması Ada’da ekonomik
döngünün sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.
Planda; “yürümenin ve bisiklete binmenin özendirilmesi amacıyla karışık
kullanımlı (ticaretin bir bölgede kümelenmesi yerine konut altı ticaretin
yaygınlaştırılması ya da turizm tesislerinin bir bölgede kümelenmesi yerine
turizme yönelik yapıların ticaret yapılarına komşu olmasının sağlanması gibi)
komşuluk birimleri oluşturulmalıdır” ifadesine yer verilmiştir. Ancak bu karar kısa
vadede sorun yaratmayacak olumlu bir karar gibi görünse de zaman içinde konut
alanlarının da turizm tesislerine dönüşmesine zemin hazırladığından Ada’nın
taşıma kapasitesinin kontrol altına alınmasını zorlaştırması söz konusu olabilir.
Planda yapılaşma özellikleri (yapı yoğunluğu-yapı malzemesi), parsel özellikleri
(parsel tipolojisi -yapı nizamı- parsel ve yapı girişleri), yapı plan ve cephe
özellikleri (mimari tipoloji, açıklık oranı, renk), yapı elemanları (çıkmalar, cephe
malzeme ve detayları, pencereler, kapılar, çatılar, duvarlar ve diğer unsurlar) gibi
birçok konuda hükme yer verilmiştir. Ada merkezi içindeki yapılaşmada yapı
malzemesi bir üst ölçekli plan notlarında tanımlanması öngörülmüştür. Ancak bu
karar kentsel tasarım ölçeğinde çözülerek üst ölçekli planları yönlendirecek
nitelikte olmalıdır.
Yeni yapılaşma alanlarında serbest nizam ve ayrık nizam yapılaşma koşullarının
önerildiği parsellerde iki yapı arasındaki mesafe uygulama imar planları ve
koruma amaçlı uygulama imar planları notlarında tanımlanması öngörülmüş
ancak bu konu da kentsel tasarım ölçeğinde detaylı analiz sonucu oluşacak
koşullar gereği üst ölçekli planları yönlendirmelidir.
Yapı cephelerinde geleneksel dokuda beyaz ve ahşap kaplama yer almaktadır.
Yeni cephelerin renginin beyaz renginin yanı sıra pastel tonlardan oluşması doku
bütünlüğünü sağlayacaktır. Beyaz boya ve ahşap kaplama dünyanın birçok
yerinde kullanılan mimari tasarım şekli olduğu için Ada’nın kendine özgü
renklerinin oluşturularak uygulama yapılması Ada dokusunun algılanmasını
arttırıcı bir unsurdur.
Planda ulaşım açısından öngörülen kararlardan kentsel sit alanı içinde taşıt erişim
aksları haricinde yollarda yaya erişimini artırılabilmesi için taşıt erişimi
sınırlandırılması öngörülmüştür. Deniz ulaşımı diğer ulaşım türleri ile entegre
olmalıdır.
Sürdürülebilir turizmi destekleyici yürüyüş yolları ve bisiklet yolları planlanmalıdır.
Bunun dışında; Ada merkezinde yüzme faaliyetlerine olanak sağlayacak kıyı
düzenlemeleri yapılması öngörülmüş olup; bu durumun, merkeze ek yük getirip
olumsuz etkileyebilme olasılığı mevcuttur. Ada merkezi içindeki şarap üretim
tesisleri Ada kimliğinin bir parçasıdır. Söz konusu şarap üretim tesisleri merkez
dışına çıkarılmamalıdır. Bu karar üst ölçekli planlar kapsamında değerlendirilmeli
fiziki mekan özellikleri göz önünde bulundurularak eyleme geçilmelidir.
Sonuç olarak, genellikle yapı nizamı ve parsel tipolojisi ile ilgili konularda üst
ölçekli planlara atıf yapılmış olup; bu tip konular bu ölçekte analiz edilip çözüme
kavuşturulması gereken konulardır. Bunun dışında kentsel tasarımı ilgilendiren
birçok alanda çeşitli kararlar mevcut olup; turizm master planını doğrudan ya da
dolaylı
olarak
yönlendirebilecek kararlar
irdelenmiştir.
e. Bozcaada
Tarım
Master Planı
Bozcaada
İlçe
Tarım
Müdürlüğü tarafından 2015
yılında tamamlanan tarım
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master planı bulunmaktadır. Bu plan çerçevesinde Ada’daki ekilebilir tarımsal
alanların korunması, geliştirilmesi; özellikle bağcılığın ve zeytinciliğin, temel
tarımsal aktivite olarak teşvik edilmesine yönelik stratejik kararlar alınmıştır.
Ayrıca tarımsal araziler üzerindeki yapılaşma baskısını ortadan kaldırmak
amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planlarıyla uyumlu olarak arazilerin
birleştirilmesi, korunması ve bakımının yapılması desteklenmiştir. Bu kapsamda
organik tarımın teşvik edilmesi; bu alanda yürütülen projelerin genişletilmesi
amaçlanmıştır. Ada’daki biyolojik çeşitliliğinin korunması ve organik tarımın
geliştirilmesi, turizmin neden olabileceği olumsuzlukların azaltılması ya da
önlenmesiyle yakından ilgilidir. Bu nedenle tarım master planı ile turizm master
planı kararları hem de bu kararları etkileyen taşıma kapasitesi değerlendirmeleri
oldukça önemlidir.
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BÖLÜM II

DURUM ANALİZİ
BUGÜN NERDEYİZ-NE DURUMDAYIZ?
1. PLAN BÖLGESİ: BOZCAADA
Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki iki adasından biri olan Bozcaada, hassas ve nadir
doğal, fiziki, kültürel yapısıyla önemli bir turistik çekim merkezi olmanın yanı sıra,
kendine özgü yapısıyla anakaraya bağımlı olma halini beraberinde taşımaktadır.
Farklı etnik kökene, dile ve dine sahip kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı
Bozcaada, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bu mirasıyla, önemli bir model
olma özelliğine de sahiptir.
a. Sosyo-Kültürel Yapı
Ada merkezi, Cumhuriyet (Rum) ve Alaybey (Türk) Mahallesi diye iki mahalleden
oluşmaktadır. Ada’nın, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldığı süreçten
itibaren Ada’da yaşayan Türk ve Rum nüfus ile Ada’ya 1960’lı yıllardan itibaren
çalışmak amacıyla Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinden göç eden ve sonrasında
Ada’ya yerleşenler ağırlıktadır. Ada’nın en önemli özelliklerinden biri, farklılıkların
barış içinde yüzyıllardır birlikte yaşadığı, iç içe geçtiği ve pozitif etkileşimle
kültürel kaynaşmanın görüldüğü bir yerleşim birimi olmasıdır. Bozcaada’da sosyal
ve dini yapılar da mahallelere göre dağılmıştır. Ancak bu ayrışma sosyal yaşamda
ve kültürde gözlenmemektedir. Kilise ve küçük şapel gibi yapılar Cumhuriyet
Mahallesi’nde; camii, hamam, çeşme, namazgah gibi Türk kültürüne özgü
yapılarsa Alaybey Mahallesi’ndedir. Ada’ya özellikle 1990’lı yıllardan itibaren
çoğunlukla İstanbul’dan göç edip yerleşen, sürekli ya da sadece yaz döneminde
adada yaşayan nüfus da artmıştır. Bunlardan bazıları ticari olarak Ada’da ya bir
işletme sahibidir ya da bir işletmede çalışmaktadır.
i. Tarihi
Ada’daki nekropol sahasında yapılan kısmi
kazılardan anlaşıldığı üzere Ada’nın tarihi
M.Ö. 3000 yıllarına dayanmaktadır. Antik
Çağ’da bugünkünden de ünlü bir ada olan
Tenedos, Homer ve Vergil’in destanlarında
sıkça geçmektedir. Leukophrys, Yunan
mitolojisinde
Tenedos
adıyla
anılan
Bozcaada, stratejik konumundan dolayı
çağlar boyunca birçok kez istilaya uğramış
ve el değiştirmiştir. Antik kent Truva’nın
karşısında yer alan Bozcaada’nın savaş
boyunca Akhalar tarafından üs olarak
kullanıldığı, hatta ünlü Truva atı hilesi
gerçekleşirken Akha donanması adanın arka
tarafında bir limanda (Ayazma tarafı)
saklanarak anakaradan gelecek işareti
beklediği rivayet edilmektedir. Ada’da 14.
ve 15. yüzyıllarda 4.000 kişinin yaşadığı
tahmin edilmektedir.
Bozcaada’ya ait özel paraların bulunması
nedeniyle Bozcaada’da çok eski zamanlarda
önemli bir darphane bulunduğu tahmin
edilmektedir. Gümüş olan bu paraların
Perslerden daha önce basılmaya başlandığı daha sonra da devam ettiği tahmin
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edilmektedir. Paranın bir yüzünde Zeus ve Hera’nın yarım yüzleri, diğer yüzünde
çift balta, şarap kadehi ve üzüm salkımı bulunmaktadır. Bozcaada nekropol alanı,
Bozcaada'da kazı ve araştırmaların yetersiz olması sebebiyle Ada’nın
prehistoryası hakkında fazla bilgi sunmamaktadır. Çanakkale Müzesi tarafından
1959, 1968, 1990-92 yıllarında kazılan nekropolde M.Ö. 3000 yılına ait mezarlar
bulunmuştur. Daha sonra Rumlar ve Osmanlılar tarafından da mezarlık olarak
kullanılan nekropol, son yıllara kadar çok fazla tahrip edilmeden gelebilmiştir.
Ada’nın bilinen sakinleri sırasıyla Pelasglar, Fenikeliler, Atinalılar, Yunanlılar,
Persler, Makedonyalılar, Bizanslar, Cenevizler, Venedikliler ve Osmanlılar’dır.
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinden sonra Bozcaada, Türkler için
önem kazanmış ve 1455’te Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bu tarihten sonra
Osmanlılar ve Venedikliler arasında Bozcaada için mücadeleler olmuş ve Ada’nın
hakimiyeti zaman zaman el değiştirmiştir. Osmanlı yönetiminde geçen uzun bir
dönemden sonra, Balkan Savaşları sırasında 1912’de Yunanistan tarafından işgal
edilen Ada, I. Dünya Savaşı’nın sırasında İngiliz ve Fransız kuvvetleri tarafından
işgal edilmiş ve lojistik destek için kullanılmıştır. Bu dönemde müttefik kuvvetler
Ayazma Tepesi'nde ve Habbele Ovası’nda savaş uçakları için üç pist yapmış;
savaş sırasında müttefik askerleri, Bozcaada'da tedavi olmuş ve dinlenmiştir.
Ada, Lozan Antlaşması ile 20 Eylül 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır.
ii. Mimari Yapı
Bozcaada mimarisi, Türk ve Rum kültürlerinin izlerini taşımaktadır. Önceleri
kasaba merkezini Rum ve Türk Mahallesi olarak ikiye ayıran derenin yerinde,
günümüzde Çınar Çarşı Caddesi bulunmaktadır. Ada merkezi şu anda Cumhuriyet
(Rum) ve Alaybey (Türk) Mahallesi diye iki mahalleden oluşmaktadır. Cumhuriyet
Mahallesi’nde Rum, Alaybey Mahallesi’nde
Türk mimarisine ait izler taşıyan yapılar
mevcuttur. Rum ve Türk mimarisinde genel
olarak yapı özellikleri birbirine benzese de
işlev olarak farklar bulunmaktadır. Rum
Mahallesi’nde evlerin bodrumları vardır.
Mutfak,
banyo,
çamaşırlık
burada
bulunmaktadır. Pencereler yüksek ve geniş,
genelde kepenklidir. Üst katlar ahşap, yüksek
pencereli yine kepenklidir. Kapılar yine
yüksek, çift kanat ve pencerelidir. Türk
evlerinden farklı olarak bazı evler balkonludur.
Birçok evin “mağaza” adı verilen, binaya
bitişik, yüksek duvarlı yapıları bulunmaktadır.
Bunlar şarap imalatı ve muhafazası yanı sıra
kışlık erzakların depolandığı yerlerdir. Türk
mahallesinde alt katlar biraz daha yüksek ve
dar pencerelidir. Bunun sebebi alt katın erzak
deposu ya da “taşlık” olarak kullanılmasıdır.
Evlerin avlularında genelde üstü toprak damla
örtülü mutfak ve çamaşırlık vardır. Evler
ahşap tavanlı olup; banyolar içeride, tuvaletler dışarıda bulunur. Çatıları alaturka
kiremitli ve kirpi saçaklıdır.
Cumhuriyet Mahallesi’nde sokaklar, genelde grid sistem denilen genişçe ve
birbirini dik kesen yapıdayken; Alaybey Mahallesi’nde sokaklar dar ve girifttir.
Sosyal ve dini yapılar da mahallelere göre dağılmıştır. Kilise ve küçük şapel gibi
yapılar Cumhuriyet Mahallesi’nde; camii, hamam, çeşme, namazgah gibi Türk
kültürüne özgü yapılar Alaybey Mahallesi’ndedir. Liman bölgesinde yoğunlaşmış
yerleşim Arnavut kaldırımlı dar sokakları, tarihi evleriyle sıcak ve samimi
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atmosfer yaratmaktadır. Merkez dışında konumlanmış olan bağ evleri, eskiden
yaz süresince bağlarda kalan insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde
gelişmiştir. Bu yapılar, odalar, mutfak ve ahırdan oluşmaktadır. İki katlılarına
“kule”, tek katlı olanlarına “dam” denilmektedir. Hepsi taş yapılardır. Bugün artık
bağ evleri de, günümüzün her türlü konforuna sahip yapılar olabilmektedir. Eski
işlevini sürdüren yenilenmiş yapılar dışında bir kısmı da yazlık ev olarak
kullanılmaktadır.
iii. Nüfus
Bozcaada’nın ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır. Bu sayımda Ada
nüfusunun 1.232 olduğu tespit edilmiştir. 1927 yılı nüfus sayımında 1.631 kişi
olan toplam nüfus, 1985 yılına gelindiğinde % 24,5 artarak 2.030 kişi olarak
belirlenmiştir. 1990 yılındaki nüfus sayımında 1985 yılına göre nüfus % 1,3’lük
düşüş göstermek suretiyle toplam nüfus 2.003 olarak gerçekleşmiştir. 1997 yılı
nüfus sayımında toplam nüfus % 27 artarak 2.543’e çıkmıştır. 2000 yılında
yapılan son nüfus sayımında ise bir önceki nüfusa göre % 4,8’lik bir düşüş ile
toplam nüfus 2.427 olarak tespit edilmiştir. Ada nüfusu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi (ADNKS) 2015 verilerine göre de 2.643’tür. Çalışma çağındaki 15-65 yaş
arası erkek nüfus %81; kadınlarda %64’tür. Şehirleşme oranı, ilçeye bağlı belde
ve köy olmaması sebebiyle % 100 olup; bu açıdan ülkemizde ilçe statüsünde ilk
sırada yer almaktadır.
iv. Eğitim
Bozcaada’daki okuryazar oranı % 99,7 olup; ülkemizin okuryazar oranından
yüksektir. Okuryazar oranı bakımından ilçe bazında Türkiye’de ilk sırada yer
almaktadır. Nüfusun %24,5’i yüksekokul/fakülte mezunu olup; yine Türkiye
ortalamasının üzerinde eğitim düzeyine sahiptir. Ada’da bir adet anaokulu, bir
adet ilkokul, bir adet ortaokul ve bir adet lise bulunmaktadır. Ayrıca, Milli Eğitim
Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır.
Anaokulu haricinde okulların fiziki konumlarında önemli ölçüde olumsuzluk
bulunmamaktadır. Mevcut anaokulu, ilçe tarım müdürlüğüne ait binada geçici
süreli hizmet vermekte olup; yeni ve daha büyük kapasiteli bir binaya ihtiyaç
duyulmaktadır. Ayrıca Ada’da İlçe Halk Kütüphanesi de bulunmaktadır.
v. Sağlık
Ada’da 24 saat esasına göre çalışan bir sağlık ocağı bulunmaktadır. Toplum
Sağlığı Merkezi olarak hizmet veren kamu kurumu dışında, Ada genelinde sağlık
alanında başka herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır. Bu merkezde röntgen
cihazı ve laboratuvar da bulunmaktadır. Ayrıca ilçede bir adet eczane de hizmet
vermektedir.
b. Fiziksel Yapı
Fiziksel yapı başlığı altında Bozcaada’nın konumu, Bozcaada’ya ilişkin topoğrafik
verilerle birlikte; sahip olduğu iklim özelliklerine ve bitki örtüsüne yer verilmiştir.
Bozcaada’nın sahip konumu, iklimi üzerinde, iklimi ise sahip olduğu bitki örtüsü
üzerinde önemli etkilere sahiptir.
i. Konum ve Topoğrafik Veriler
Çanakkale Boğazı’nın hemen çıkışında 39.834720 kuzey enlemleri ile 26.070059
doğu boylamları arasında yer alan Bozcaada; Çanakkale’nin Ege Denizi’ne açılan
ağzında yer almaktadır. Ege Denizi’nin kuzey doğusunda, Çanakkale Boğazı’nın
22 km. güneyinde olup; etrafındaki irili ufaklı 17 adacık (0.93km 2) dahil olmak
üzere 37.6 km2’lik yüzölçümü ile küçük adalara özgü özelliklerin tümünü
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taşımaktadır. 17 adacık içinde en büyüğü 800 dönümlük arazisi ile halk arasında
Tavşan Adası diye bilinen Mavriya Adası’dır.
Çanakkale il merkezine 46 km., Gökçeada’ya 31 km., Limni’ye 48 km., Midilli’ye
50 km. ve şu anda ulaşımın sağlandığı Ezine ilçesi Geyikli Beldesi feribot
iskelesine 7,5 km. uzaklıktadır. Ada yeryüzü şekilleri bakımından genel olarak
yükseltileri bulunmayan alçak ve basık bir yapıya sahiptir. Ada’nın en yüksek yeri
192 m. olan Göztepe’dir. Akarsu potansiyeli bulunmamaktadır. Sadece kış
aylarına özgü olarak küçük dereler oluşmaktadır. Ada’da 12 burun ve koyların
yanı sıra, kuzey kıyılarında kumullar bulunmaktadır. Koylar ve burunlar Ada’ya
özgü olarak şekillenmiştir. Ada’nın iç kısımları genel olarak büyük düzlüklerden
meydana gelmektedir.
ii. İklim
Bozcaada bulunduğu konum itibarıyla tüm özelliklerini taşımasa da Akdeniz
ikliminin etkisi altındadır. Yazları serin ve kurak, kışları ılık ve az yağışlı geçer.
Yılın tüm aylarında rüzgarlı, özellikle kış aylarında aşırı rüzgarlıdır. Ada, boğazın
tam çıkışında yer alması nedeniyle kuzey rüzgarlarını fazlaca almakla birlikte
güney rüzgarlarına da açıktır. Rüzgar bitki örtüsü üzerinde önemli bir etken olup;
Ada’nın rüzgara açık kısımlarında bitki örtüsü oluşamamaktadır. İç kısımlarda ise
ormanlık alanlar bulunmaktadır.
iii. Toprak Yapısı ve Doğal Bitki Örtüsü
Ada, bulunduğu konum itibarıyla boğazın tam çıkışında yer almakta ve dolayısıyla
kuzey rüzgarlarından fazlasıyla etkilenmektedir. Ada aynı zamanda güney
rüzgarlarından da etkilenmektedir. Ada’nın rüzgara açık kısımlarında bitki örtüsü
oluşamamaktadır. İç kısımlarda ormanlık alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar
genellikle Ada’nın güneybatı bölümünde ve çam ağaçlarından meydana gelmiştir.
Bitki örtüsünde en önemli alanı üzüm bağları (%31) oluşturmaktadır. Doğal bitki
örtüsünü makiler ve ufak çalılar meydana getirmiştir.
Bozcaada İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Ziraat Fakültesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre; Ada’da 65 familyaya ait 437 tür
bitkinin olduğu tespit edilmiştir. Ada’ya özgü ancak endemik olmayan bitki türleri;
Borçanka, Sakız Ağacı, Kum Sütleğeni, Abdesbozan, Sarı Gelincik, Yatık Nakıl,
Akıllı Geven, Kum Zambağı, Deniz Geveni’dir. Bunların dışında Begonvil,
Makasotu, Kazayağı, Basık Kaynanadili gibi egzotik türlerde bulunmaktadır.
Gelibolu Yarımadası ve Bozcaada’da kayıtları bulunan bu nadir ve endemik yaban
karanfili, Bozcaada’da görülebilecek nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan
endemik bir tür bitkidir.
c. Ulaşım ve Teknik Altyapı
Ulaşım başlığında Bozcaada’ya farklı şehir ve ülkelerden ulaşımın hangi yollarla
mümkün olduğu ve şehir içi ulaşıma dair bilgiler sunulmuştur. Bununla birlikte
teknik altyapı başlığında Ada’nın içme suyu, kanalizasyon ve arıtma durumu,
enerji ve haberleşme alt yapısı ile birlikte katı atık yönetimi hakkında bilgi
verilmiştir.
i. Ulaşım
Bozcaada, Çanakkale il merkezine 46 km., Gökçeada’ya 31 km. ve şu anda
ulaşımın sağlandığı Ezine ilçesinin Geyikli Beldesi feribot iskelesine 7,5 km.
uzaklıktadır. Bunun yanı sıra Ada, Yunan adaları olan Limni’ye 48 km., Midilli’ye
ise 50 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Bozcaada’nın ada olmasından kaynaklı fiziki
mekan oluşum ilkeleri tıpkı diğer adalarda olduğu gibi anakara yerleşimlerine
göre farklılıklar göstermektedir. Adaların köprü yoluyla karaya bağlantısı
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sağlanmadıysa, adaya deniz ve hava yolu dışında farklı bir araçla ulaşım mümkün
olmamaktadır. Bozcaada’da havaalanı bulunmaması nedeniyle adaya tek ulaşım
yolu deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, 2012 yılında İstanbul,
Gökçeada, Alaçatı ve Gemlik’ten Bozcaada’ya 20 kişilik deniz uçaklarıyla
düzenlenen seferler 2015 yılı itibarıyla ilgili şirketin maddi sıkıntılar yaşaması
nedeniyle sonlandırılmıştır.
Bozcaada’ya yıl boyunca Çanakkale merkeze yaklaşık 55 km. uzaklıkta bulunan
Geyikli Beldesi üzerinden arabalı feribotla ulaşım sağlanmaktadır. Geyikli feribot
iskelesine ulaşabilmek için İstanbul yönünden gelirken Çanakkale’yi geçerek İzmir
yönüne doğru giderken yaklaşık 30 km. sonra Geyikli yol ayrımından içeri girmek
gerekmektedir. İzmir yönünden gelirken Çanakkale’ye varmadan yaklaşık 30 km.
önce Geyikli yol ayrımına sapmak gerekmektedir.

Şekil 1.

Bozcaada
Haritası
Bozcaada’ya deniz yolu ile araba taşıma işlemi ilk kez 1968 yılında GeyikliBozcaada arasında Halil Yakar (Yakar Kaptan) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Yakar Kaptan ve kardeşi Hüseyin Nihat Yakar’ın sahip oldukları tekne ile bir araba
taşınabilmekteydi. 1978 yılında Yakar kardeşler 2 araba taşıyabilen 2 yeni tekne
alarak aynı hatta çalışmaya devam etmişlerdir. Ada ulaşımına yapmış olduğu
katkılardan dolayı, Yakar Kaptan’ın Bozcaada modern deniz ulaşımına önemli bir
katkı yaptığı söylenebilir.
1993 yılında Geyikli’ye yeni feribot iskelesinin yapılmasıyla 1994 yılında GeyikliBozcaada seferlerini gerçekleştirmek üzere yeni gemiler tahsis edilmiştir. Böylece
1-1,5 saat süren ulaşım süresi 30 dakikaya düşmüştür. 2007 yılında özelleştirilen
deniz yolu hattı, GESTAŞ tarafından işletilmeye başlanmıştır. Geyikli feribot
iskelesi ile Bozcaada arasında düzenlenen arabalı feribot seferlerinin saatleri
mevsime, güne ve araba yoğunluğuna göre değişmektedir. Tablo 2’de 2011
yılından itibaren Geyikli-Bozcaada feribotuyla geçiş yapan araç ve yolcu
sayılarına yer verilmiştir.
Tablo 2: Geyikli- Bozcaada Araç-Yolcu Feribot İstatistikleri (2011-2016)*
Aylar Tür 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ara
ç
1.545 1.355 1.229 1.706 1.486 1.725
Ocak
Yol
cu
5.354 4.702 4.249 5.798 4.374 5.837
Şubat Ara
ç
1.684 1.339 1.402 1.796 1.422 2.189
Yol 5.877 4.682 4.769 6.506 4.444 7.351
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Mart

Nisan

Mayıs

Hazir
an

Temm
uz

Ağust
os

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Topla
m

cu
Ara
ç
Yol
cu
Ara
ç
Yol
cu
Ara
ç
Yol
cu
Ara
ç
Yol
cu
Ara
ç
Yol
cu
Ara
ç
Yol
cu
Ara
ç
Yol
cu
Ara
ç
Yol
cu
Ara
ç
Yol
cu
Ara
ç
Yol
cu
Ara
ç
Yol
cu

1.899

2.231

1.984

2.255

2.219

6.598

7.746

6.711

8.298

7.308

2.974
10.00
1

2.792
9.552

3.783
15.59
5

3.361
12.95
7

3.617
13.98
2

4.217
14.46
7

5.418
21.51
8

4.848
17.51
3

4.461
18.48
7

5.122
20.81
8

6.737
30.10
7

8.102
34.01
0

8.660
41.77
6

7.627
25.66
1
17.95
3
59.45
7
14.52
7
47.60
8

8.645
36.42
9
14.36
5
59.95
0
16.00
1
61.25
9

8.585
31.68
3
13.03
2
44.37
3
19.02
0
65.64
3

8.649
37.16
0
15.74
5
65.25
5
21.36
1
91.39
3

9.546
34.16
5

7.880
32.26
8

8.534
34.28
3

9.829
42.50
5

9.175
36.88
8
18.30
9
77.50
8
22.57
1
94.03
2
13.38
8
57.95
1

9.965
39.46
5
21.02
5
95.46
2
22.51
6
97.30
7
15.19
8
74.57
6

2.970
9.975

4.283
16.20
1

4.995
18.13
3

5.319
20.18
7

3.511
13.55
5

2.689

1.846

1.961

2.388

2.507

8.785

6.149

6.304

7.440

7.331

1.748

1.545

1.608

1.859

2.292

5.938 5.215 5.732 5.772 7.022
69.82 67.73 70.83 81.26 89.19 89.67
8
4
3
1
9
0
236.4 268.6 255.6 334.4 358.8 393.2
83
83
55
03
90
93

Kaynak: GESTAŞ Veri Tabanı * Araç içindeki yolculara ayrıca bilet kesilmediği için yolcu
sayıları %10 ile %20 arasında daha fazla düşünülebilir.

Tablo 2’e ait veriler incelendiğinde, Geyikli’den Bozcaada’ya geçiş yapan araç ve
yolcu sayısı, 2016 yılının tüm aylarında o güne kadar ki en yüksek düzeyde
gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılının ilk dokuz ayında 2015 yılından daha
fazla araç ve yolcu Bozcaada’ya gelmiştir. İlk dokuz ayda Ada’ya geçiş yapan
araç sayısı 89.670, yolcu sayısı ise 393.293 olmuştur. Genel olarak da aylara göre
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araç ve yolcu geçişlerinin artış eğiliminde olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra,
özellikle her yılın Ramazan ve Kurban bayramlarının denk geldiği aylarda da araç
ve yolcu sayısının geçmiş yıllara göre çarpıcı bir şekilde arttığı görülmektedir.
Örneğin, 2012 ve 2013 yıllarında Ramazan bayramı Ağustos ayına, Kurban
bayramı ise Ekim ayına denk gelmiştir ve bu yıllarda Ağustos ve Ekim aylarında o
güne kadar ki en fazla araç ve yolcu geçişi yaşanmıştır. Benzer şekilde 2015 ve
2016 yıllarında Ramazan bayramı Temmuz, Kurban bayramı ise Eylül ayına denk
gelmiştir ve yine bu yıllarda Temmuz ve Eylül aylarında en fazla araç ve yolcu
geçişi gerçekleşmiştir.
Bunun yanı sıra yaz sezonunda GESTAŞ tarafından Çanakkale merkez ve
Gökçeada ile Bozcaada arasında belli gün ve saatlerde deniz otobüsü seferleri
düzenlenmektedir. Tablo 3’de Çanakkale-Bozcaada deniz otobüsü geçiş
istatistiklerine yer verilmiştir.
Tablo 3: Çanakkale-Bozcaada Deniz Otobüsü İstatistikleri*
Hazira Temm Ağust
Nisan Mayıs
n
uz
os
Eylül
Ekim
2011
260
842
2.245
3.997
2.620
1.680
2012
1.039
2.204
3.725
2.586
1.640
335
2013
1.872
3.103
4.317
1.978
2014
991
1.220
2015
1.266
2.418
3.563
4.283
2.113
2016
211
841
3.396
3.702
2.220
Kaynak: GESTAŞ Veri Tabanı, *2014 yılında deniz otobüsü ana makine arızası nedeniyle
3 ay sefer yapılamamıştır.

Tablo 3 incelendiğinde, deniz otobüsü seferlerinin başladığı 2011 yılından itibaren
Ada’ya Çanakkale merkezden giden kişi sayısı genel olarak artış eğiliminde
olmuştur. Temmuz ve Ağustos ayları geçiş yapan kişi sayısı açısından en yüksek
dönemler olarak göze çarpmaktadır. Bunula birlikte 2016 yılında Çanakkale’den
Bozcaada’ya deniz otobüsü ile geçiş yapan kişi sayısında 2015 yılına göre düşüş
yaşandığı görülmektedir.
Aynı zamanda Bozcaada’ya gümrük kurulması ile birlikte 2015 yılında her biri
1200-1300 civarında turist taşıyan 12 kurvaziyer gemisi Mayıs-Ekim ayları arası
Bozcaada limanına yanaşmıştır. 2016 yılında bu sayı 7’de kalmıştır.
Ada’ya ulaşım önemli olduğu kadar ada içi ulaşımda önem taşımaktadır.
Bozcaada ilçesinde karayolları yol ağında bulunan mevcut yolların tamamı (41
km.) asfalt kaplama, bağ ve bahçe yolları ise stabilize, kaplama veya ham
yollardan oluşmaktadır.
ii. İçme Suyu
Bozcaada’nın su kaynakları bakımından oldukça fakir olduğu söylenebilir. Ada’da
baraj, gölet veya akarsu bulunmamaktadır. Ada’da bulunan; Kocamış, Balcılar,
Çanel, Hacımahmut, Kulkutoğlu, İçmece, Sulubahçe, Yanakut, Habbelipınar ve
Tuzburnu derelerinin yağışlarla su potansiyelleri artmaktadır. Ancak bu dereler,
su ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir. Ada’nın mevcut su kaynakları yetersiz
olduğu için 1999 yılında İller Bankası’ndan borçlanmak suretiyle anakaradan su
getirilmiştir. Ada’ya su Pınarbaşı Taştepe ovasından denizin altından gelmektedir.
Su iletimi için deniz geçiş hattına 5.780 m. boru döşenmiştir. İlçenin Ayazma,
Çayır ve Başağa mevkilerine de içme suyu verilmektedir. Şebeke Ada’ya saniyede
30 litre su sağlamaktadır. İlçede 43.095 m.’lik içme ve kullanma suyu hattı
döşelidir. 2016 yılı itibarıyla su şebekesinin yenilenmesine dair ihale yapılmış
olup; su hattı depoları ile karada döşeli olan 18 km.’lik aspes borularının
yenilenmesi beklenmektedir.
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Ada’daki nüfusun yaz aylarında taşıma kapasitesinin çok üstüne çıkması
nedeniyle içme suyunda da çeşitli problemler baş göstermektedir. Ayrıca,
şebekenin deniz altında bulunması nedeniyle problemler çıktığında onarım
maliyetinin yüksek olması ve kontrolünün güç olması içme suyuna ilişkin diğer
sıkıntılar olarak sıralanabilir.
iii. Kanalizasyon ve Arıtma
Bozcaada’da kanalizasyon şebekesi yapım çalışmaları ile arıtma tesisi proje
çalışmaları hali hazırda devam etmektedir. Ada’da mevcut durumda 19.636 m.
atık su ve kanalizasyon hattı döşelidir. Kanalizasyon arıtma tesisi ile deniz deşarjı
proje ve yapım ihalesi için belediye tarafından İller Bankası’na yetki verilmiştir.
İller Bankası’nca yapılmakta olan Bozcaada şehir merkezi kanalizasyon yapımı
çalışmalarına turizm gelişim bölgeleri de dahil edilerek kanalizasyon şebekesi
döşenmektedir.
Kanalizasyon
çalışmalarının
2016-2017
yılı
itibarıyla
tamamlanması beklenmektedir.
iv. Enerji
Bozcaada 1989 yılında denizaltı kablosu kanalı yapılana kadar ulusal elektrik
sisteminden yararlanamamıştır. Ada’da hava kış aylarında aşırı rüzgarlı olmak
üzere, yılın tüm aylarında rüzgarlı olmaktadır. Boğazın tam çıkışında yer alması
nedeniyle kuzey rüzgarlarını fazlaca almakla birlikte güney rüzgarlarına da açık
olup; rüzgar enerji potansiyeli mevcut olan bir alandır. Bu nedenle, bu potansiyeli
değerlendirmek amacıyla Demirer Holding 2000 yılında Türkiye’nin üçüncü rüzgar
elektrik santrali olan Bozcaada Rüzgar Elektrik Santrali’ni (BORES) faaliyete
geçirmiştir. Bozcaada Batı Feneri mevkiinde bulunan BORES, 17 adet rüzgar gülü
(türbin) ile yılda yaklaşık 35 milyon KWh elektrik üreterek 14.000 konutun, 30.000
kişinin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Ada ihtiyacından 30 kat fazla üretilen
elektrik çevreye zarar vermemek amacıyla yeraltı kablolarıyla Çanakkale’ye
ulusal elektrik şebekesine aktarılmaktadır. Mevcut durumda ilçede 3.672 m.
elektrik hattı bulunmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Hidrojen Enerji Teknolojileri
Merkezi (ICHET) tarafından “Bozcaada Hidrojen Adası Projesi” kapsamında
kurulan, kaymakamlığın enerji ihtiyacını karşılayan Hidrojen Enerji Üretim Tesisi
bulunmaktadır. İlçede doğalgaz mevcut değildir.
v. Haberleşme
Bozcaada’da PTT Müdürlüğü ve Türk Telekom hizmet vermektedir. 2004 yılı
içerisinde ADSL santrali hizmete girmiştir. Diğer taraftan, Ada genelinde Türk
Telekom Mobil, Vodafone ve Turkcell şirketlerine ait baz istasyonları mevcuttur.
vi. Katı Atık Yönetimi
Bozcaada nüfusu 2015 yılı itibarıyla 2.643’tür. Ancak Ada, yaz döneminde bazı
günlerde günlük 10.000’in üzerinde ziyaretçi ağırlamaktadır. Bu da çevre kirliliği
başta olmak üzere çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. Diğer bir ifadeyle,
Bozcaada’nın bütçeden alınan pay ile bazı dönemlerde yaklaşık dört katı fazla
kişiye hizmet vermek zorunda kaldığı zamanlar olmaktadır. Bu nedenle özellikle
yaz döneminde günübirlikçilerin yoğun olarak geldiği hafta sonu günlerinde
Bozcaada’da çöp sorunları da meydana gelebilmektedir.
Bozcaada, Ayvacık, Bayramiç, Ezine ilçeleri ve bu ilçelere bağlı belde belediyeleri
ile birlikte Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği’nin üyesidir. Birliğe
üye belediyeler için bertaraf tesisinin yapımı için çalışmalar devam etmekle
birlikte borçlanma, yapım ve kontrol yetkisi Bozcaada Belediyesi tarafından İlbank
A.Ş.’ye devredilmiştir.
Petrol türevi olan polietilenden üretilen naylon poşetlerin doğada tümüyle yok
olması için yüzlerce yıl geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle Bozcaada Belediyesi
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almış olduğu kararla pazarda ve dükkanlarda naylon poşet kullanımı yasaklamış;
bunun yerine doğaya karışması daha kolay olan kese kağıtlarının kullanılması
yönünde bir karar almıştır.
d. Ekonomik Yapı
Bozcaada ekonomisi, Ada’nın sahip olduğu fiziki koşullardan dolayı belli alanlara
yönelmiştir. Ada olması, denize dayalı turizm ile birlikte balıkçılığın gelişmesine
katkı sunmuştur. Bununla birlikte Ada’da iklimin elverişli olması nedeniyle ekili
alanların önemli bir kısmı üzüm bağlarından oluşması üzüme dayalı tarımında
Ada’da gelişmesini sağlamıştır.
i. Turizm
Bozcaada’nın gelişmekte olan ve daha çok yerli turistlerin ziyaret ettiği bir turistik
destinasyon olduğu söylenebilir. Turizmin gelişmeye başladığı 1990’lı yıllardan
itibaren Ada’da, ekonominin ağırlığını ve yerleşik nüfusun en önemli geçim
kaynağını doğrudan ve dolaylı turizm gelirleri oluşturmaktadır. Ada’da turizmle
doğrudan ve dolaylı ilintili üç yüze yakın işletme vardır ki bu Ada’daki toplam
işletmelerin %80’inden fazlasını oluşturmaktadır.
Bozcaada’yı ziyaret edenler için en önemli turizm değerinin ne olduğunun
araştırıldığı 2008 yılındaki bir çalışmada; %35 denizin temizliği, %24 Ada’nın
sakin-sessiz oluşu yanıtı ortaya çıkmıştır. 2012 yılında yapılan benzer bir
araştırmada ise sakin ve huzurlu olması Bozcaada’nın temel imajı ve çekiciliği
olarak belirlenmiştir. Ada, turizm gelişimi açısından önemli bir turizm çekim
merkezi olma potansiyeline sahiptir. 2003 ile 2016 yılları arasındaki on üç yıllık
dönemde Ada’yı ziyaret eden kişi sayısı önemli derecede artmıştır. Tablo 2’deki
verilerde bunun bir göstergesidir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2012 ve 2015 yılında ve turist varışları
ve gecelemelerinde belirgin bir azalma yaşandığı görülmektedir. Ancak
GESTAŞ’ın verilerinde ise sadece 2013 yılında bir azalma görülmekte olup; diğer
yıllarda Ada’ya geçen yolcu ve araç sayısı artmıştır. Tablo 4’te yıllar itibarıyla
Bozcaada’daki konaklayan turist sayılarına detaylı bir şekilde yer verilmiştir.
Tablo 4: Yıllar İtibarıyla Turist Sayısı (Belediye ve İşletme Belgeli
Tesislerde Konaklayanlar)
Yabancı Turist
Yerli Turist
Toplam Turist
Değişi
Yıl
Sayısı
Sayısı
Sayısı
m%
200
2.002
31.659
33.751
9
201
5.534
45.299
50.833
+ % 50
0
201
8.448
54.805
62.253
+ % 22
1
201
2.346
48.240
50.586
- % 19
2
201
26.133
107.583
133.716
+% 139
3
201
1.314
50.303
51.617
-%60,20
4
201
635
34.254
34.889
-%32,69
5
201
210
28.234
28.444
-%18,40
6
Kaynak: yigm.kulturturizm.gov.tr
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan elde edilen verilerde özellikle 2013 yılı ve sonrası
için bazı ciddi sapmalar görülmektedir. Verilerde sapma görülmesinin altında iki
temel nedenden birinin yattığı söylenebilir. Birinci ihtimal verilerin Bakanlık
tarafından yanlış hazırlandığıdır. İkinci ve daha kuvvetli ihtimal ise bilginin
Bozcaada’daki işletmeler tarafından doğru aktarılmadığıdır. Bu nedenle
GESTAŞ’tan alınan verilerdeki artış ile işletmelerde konaklayan turist sayıları
tezat bir görüntü ortaya çıkarmaktadır. Yine de 2011 yılından itibaren özellikle
yabancı turist sayısında olmak üzere Ada’da konaklayan turist sayısında belirgin
bir azalma olduğu görülmektedir. 2015’e kadar daha stabil bir durum varken
2015 ve 2016 yıllarında belirgin bir azalma yaşanmıştır.
Tablo 5’te ise Bozcaada’daki konaklama işletmelerinde turistlerin ortalama kalış
süreleri ile birlikte, işletmelerin ortalama doluluk oranlarına yer verilmiştir.
Bakanlık’tan elde edilen turist sayılarına dair verilerde sıkıntı olması Tablo 5’te de
ilginç sonuçların karşımıza çıkmasına neden olmaktadır.
Tablo 5: Geceleme ve Ortalama Doluluk Oranı (Yıllık)
Yıl
Ort. Kalış
Ort. Doluluk
Süresi (Gün)
Oranı (%)
201
1,7
31,37
1
201
1,4
29,80
2
201
1,6
33,23
3
201
1,7
23,69
4
201
1,9
13,99
5
201
2
13,67
6
Kaynak: yigm.kulturturizm.gov.tr

Ortalama kalış süresi 2016 yılı itibarıyla yaklaşık 2 gün iken; mevcut tesislerin
doluluk oranı %14 civarında seyretmektedir. Bozcaada’ya geçişin feribot ile
olması nedeniyle kontrollü olması ve GESTAŞ’tan alınan verilerde aylar ve yıllar
itibarıyla sürekli artış gözlemlenmesine rağmen tesislerin ortalama doluluk
oranının yıllık %32’lerden %14’lere düşmesinin izah edilebilmesi pek mümkün
görülmemektedir.
ii. Tarım
Tarım arazilerinde sırasıyla bağcılık, tarla bitkileri, zeytincilik, sebzecilik ve
meyvecilik yapılmaktadır. Bağ alanları Ada yüzölçümünün 1/3’ünü, tarım
arazilerinin ise %80’ini oluşturmaktadır. 11.382 dekar arazide üzüm dikilidir.
Ada’ya özgü dört üzüm türü bulunmaktadır. Kırmızı üzüm olarak kuntra ve
karalahna; beyaz olarak çavuş ve vasilakidir. Şaraplık kırmızı olarak kuntra
(karasakız), karalahna, cabernet sauvignon, merlot, shiraz, malbec, temprrellino,
zindafel, cinsault, hamburg misketi, kalecik karası, öküzgözü, petit verdo üzüm
çeşitleri yetiştirilmektedir. Şaraplık beyaz olarak narince, iskenderiye misketi,
chardonnay, sauvignon blanc, çavuş gibi üzüm çeşitleri yetiştirilmektedir. Sofralık
üzüm türleri arasında ise; ilkeren, usulu, kardinal, alphonse, royal, verigo, italy,
razaki, yalova incisi, atasarısı, early sweet, victoria yer almaktadır. Kuşkusuz Ada
bağcılığı için çavuş üzümünün Bozcaada’da özel bir yeri vardır. Ada’nın rüzgarlı
havasının etkisiyle Türkiye’nin en güzel çavuş üzümünün burada yetiştiği
söylenmektedir. Evliya Çelebi Bozcaada’yı anlatırken “… buradaki gibi güzel

syf. 19

çavuş üzümü dünyanın hiçbir yerinde yetişmez...” demiştir. Ayrıca mavrella ve
kokinela üzümleri endemik türler olarak tekrar canlandırılmaya çalışılmaktadır.
Bozcaada’da 1925 yılına kadar
sadece üzüm yetiştirip şarap
üretiminden uzak duran Türk
nüfusu, bu yıldan sonra şarap
işiyle
ilgilenmeye
başlamışlardır. 1956 yılında
makineli üretime geçilmesi ile
birlikte şarapçılık gelişmeye
başlamıştır. 1960-1980 yılları
arasında
Bozcaada’da
irili
ufaklı 13 şarap fabrikasının
bulunduğu ancak 1980 sonrası
dönemde
şarapçılığın
gerilediği bilinmektedir. Bugün
Ada’da bağcılık hem şarap
hem de üzüme bağlı ürünler (üzüm suyu, koruk suyu, reçel vb.) üzerinden
çeşitlenerek devam etmektedir. Bozcaada’da bağcılık ve şarapçılık, Ada’nın tarihi
kadar eskidir. Bu nedenle üzüm, Bozcaada hayatının ayrılmaz bir parçası
olmuştur ve hatta milattan önceki Tenedos paralarında da üzüm salkımı görülür.
Bağcılık ve buna bağlı şarapçılık Ada’nın tarımsal faaliyetleri olmasının yanında
temel kültürüdür. Ada’da geçmişten gelen zengin bağcılık kültürü, farklı üzüm
çeşitlerinin Ada’da yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ada bağcılığının ve şarapçılığının
bu denli gelişmiş olmasının iki temel nedeni vardır. Bunlar; Ada’nın, andezit
ağırlıklı, kumlu, killi, taşlı tabakalardan oluşan farklı tipte toprak yapılarına sahip
olması ve özellikle kuzeyden gelen hakim rüzgarlarla gündüz-gece sıcaklık
farklılıklarının oluşturduğu iklim olarak sıralanabilir. Günümüzde Ada’da altı adet
şarap fabrikası bulunmaktadır ve bunların dört tanesinin şarap tadımını da
kapsayan özel restoranları bulunmaktadır.
iii. Balıkçılık-Hayvancılık
Bozcaada’da ekonomik anlamda ciddi bir hayvancılık faaliyeti yapılmamaktadır.
Hayvan potansiyeli içinde sığır, koyun ve adet keçi bulunmaktadır. Balıkçılık
Bozcaada’nın konumu gereği ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Bozcaada balıkların göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Liman Başkanlığı’na
kayıtlı 48 balıkçı teknesiyle 120 kişi profesyonel olarak balıkçılık yapmaktadır.
Ada balıkçıları tarafından avlanan balıklar genelde Bozcaada’da satılmakta; bir
kısmı da ada dışına sunulmaktadır. Bozcaada Su Ürünleri Kooperatifi’nde kayıtlı
ve faal ortak sayısı 33 olup; sadece balıkçılıktan geçinenlerin sayısı 15
civarındadır. Kooperatife üye olmayan tekne sayısı ise 45-50 civarındadır. Ada’da
4 adet balık satan işletme bulunmaktadır.
Kıyı balıkçılığından elde edilen balık ve omurgasız türleri, Ege’nin kıyı sularında
yaşayan tipik türlerdir. Lüfer, bakalyaro, barbun, çipura, kupes, orfoz, palamut,
uskumru, ahtapot, kalamar ve ıstakoz-böcek türleri ticari avda baskındır.
Bozcaada ticari kıyı balıkçılığından toplam 13 tür balık ve 3 tür omurgasız
tanımlanmıştır.

e. İdari Yapı
Bozcaada idari yapı olarak Türkiye’de diğer ilçelerden farklılık arz etmektedir.
Yönetsel açıdan Ada’nın bir başka çarpıcı özelliği ise Türkiye’nin köyü olmayan
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tek ilçesi olmasıdır. Bu nedenle Bozcaada Belediyesi Ada’nın tamamına hizmet
götürmektedir.
i. Kaymakamlık
Çanakkale iline bağlı bir ilçe olan Bozcaada, sadece ilçe merkezinden ibaret olup;
Türkiye’nin bir bucak ya da köyü olmayan tek ilçesidir. Bozcaada’da mahalli
idarenin kuruluşu 1927 yılındaki kanuna bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
Bozcaada’da hali hazırda hem belediye hem de mahalli idare başkanlığı adı
altında kaymakamlığın bünyesinde ilçe özel idaresi bulunmaktadır. Bu açıdan
Ada, ikili bir yerel yönetim birimine sahiptir. Mevzuatta olmamakla beraber fiilen
bunlara “Gökçeada ve Bozcaada İlçe Özel İdareleri” denilmektedir. İlçe özel idare
kurulu daha çok merkezi idarenin taşra organı niteliğinde bir merkezi yönetim
birimidir. Ancak bu yönetim birimi, merkezi idarenin normal bir taşra organı ve
onun yetkilerinin ötesinde, mali-idari açıdan farklı özelliklere sahip farklı bir
yapıdır. Bu idare, yerel yönetim işlevi de olan nevi şahsına münhasır, mali ve idari
özerkliği olan merkezi idare birimi olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak
Bozcaada’daki merkezi yönetim biriminin tek bir kanuna göre değil; üç farklı
kanunun çeşitli hükümlerine göre hareket eden karma bir sisteme sahip olduğu
görülmektedir. 1151 sayılı Kanun, 1580 sayılı eski Belediye Kanunu ve 5442 sayılı
İl İdaresi Kanunu Bozcaada’nın merkezi idare yapısını ve ilçe özel idaresini
şekillendirmektedir.
1151 sayılı kanunun bugün
hala
geçerli
olan
ve
uygulanan maddeleri, Ada’nın
mali
ve
idari
anlamda
Türkiye’deki diğer ilçelerden
farklı
olması
sonucunu
doğurmakta
ve
özellikle
bütçe ve onun kullanımında
idari-mali
özerkliği
sağlamaktadır. Bunlardan en
önemlisi ilgili kanunun 5.
Maddesindeki
“il
idare
kanununa göre
il genel
meclislerine verilmiş olan
görev ve yükümlülüklerin
Bozcaada ve Gökçeada için ilçe idare kurullarına verilmiş” olmasıdır. Bu hem idari
hem mali özerkliği güçlendiren temel maddedir. Merkezi yönetim tarafından
genel bir havuza aktarılan bütçenin nasıl ve nereye harcanacağına ilçe özel
idaresi karar vermektir. Bu mevcut idari sistem; kaymakamın başkanlığındaki ilçe
özel idaresinin yereldeki ihtiyaçları belirleme, buna ilişkin icracı olup; karar alma,
bütçeyi bu konuda belirleme ve yönlendirme yetkileriyle birlikte, aynı zamanda
Ada’ya idari açıdan önemli bir özerklik sağlamaktadır. Bozcaada ve Gökçeada
ilçelerinde mahalli idare başkanlıklarının kendi özerk bütçeleri ve bu bütçenin ilçe
özel idaresinin teklifi ve kaymakamın onayı ile harcama yetkisi bulunmaktadır. Bu
anlamda Bozcaada Mahalli İdare Başkanlığı, tıpkı Ada’daki yerel yönetim organı
olan belediye ve belediye meclisi gibi özerk çalışmaktadır.
Kaymakamlık bünyesinde halihazırda kirada olan bir otel, çeşitli büyüklükte on
sekiz dükkan, dört plaj tesisi, çadır kamp yeri ve sosyal tesisleri bulunmaktadır.
Bütçe gelirleri 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’a göre ayrılan paylardan ve kendi öz
kaynaklarından oluşmaktadır.
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ii. Belediye
Bozcaada Belediyesi’nin Lozan Antlaşması ile birlikte Bozcaada’nın teslim
alınmasına müteakip (20 Eylül 1923) kurulduğu bilinmektedir. 1930 yılında
çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu’na bağlı olarak da resmi şekil aldığı
görülmektedir. Belediye meclisi, encümen ve belediye başkanı karar organı
olarak faaliyetleri yürütmekte olup; ayrıca “kent konseyi” de danışma organı
olarak 2014 yılında kurulmuştur. Ada’da yine belediyeye ait kiraya verilmiş
mülkler bulunmaktadır. Ada’da köy olmamasından dolayı tüm ada mücavir alan
kapsamında olup; belediye tarafından hizmet götürülmektedir.
Bozcaada Belediyesi’nin mülkiyetinde olup kiraya verilmiş olan ikisi otel olmak
üzere çeşitli dükkan ve işletmeler de bulunmaktadır. Ayrıca belediye, ÇanakkaleBozcaada arasında toplu taşıma işini de iki midibüs ile değişmeli olarak ve günde
bir seferle yürütmektedir.
f. Fiziki Mekan Analizleri
Fiziki mekan analizleri kapsamında Ada’nın mevcut şehir ve yerleşim durumu
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda mevcut durum analizi, silueti bozan yapılar ve
mülkiyet haritası üzerinden harita bazlı analizler yapılmıştır.
i. Mevcut Durum Analizi
2012 yılı verileri ışığında arazi kullanım paftası oluşturulmuştur. Koruma alanında
genel olarak konut kullanımı hakimdir. Kale ve çevresi kamusal kullanımın yoğun
olduğu alandır. Yeşil alanlar merkezin güneyinde konumlanmış Alaybey
Mahallesi’nde bulunmaktadır.

Harita 1 – Mevcut Durum Analizi
İlçe bütününe hizmet veren iki adet otopark alanı mevcut olup; kuzeyde bulunan
Cumhuriyet Mahallesi’nde yer almaktadır. Kamusal kullanım için potansiyel
alanlar olan boş parseller ise merkezin çeperlerinde bulunmaktadır. Bozcaada’ya
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özgü üç adet şarap markasının imalathaneleri de merkezde bulunmaktadır. Konut
alanları içinde yayılmaya başlayan konaklama tesisleri ilçenin geleceği için risk
oluşturmaktadır.
ii. Silueti Bozan Yapılar Analizi
Silueti bozan yapılar analiz paftasında işaretlenmiştir. Silueti bozan yapılar
ağırlıklı olarak merkezin güneyinde Alaybey Mahallesi’nde konumlanmıştır. Bu
binalar ile ilgili detaylı analiz çalışmaları yapılarak Ada’nın siluetini bozan
yapılarla ilgili uygulamalarla özgün hali korunmalıdır.
iii. Boş Parsellerin Mülkiyet Analizi
Turizmin potansiyelinin geliştirilebilmesi ve yaşanabilir bir çevre oluşturulabilmesi
için boş parseller önemli potansiyel alanlardır. Merkezdeki boş parseller
çoğunlukla şahıs mülkiyetinde bulunmaktadır. Bozcaada Belediyesi’ne ait
parseller özelikle merkezin kuzeyinde Cumhuriyet Mahallesi’nde konumlanmıştır.

Harita 3 – Boş Parsellerin Mülkiyet Analizi
Kale ve çevresi, meydanda bulunan yeşil alanlar ve güneybatıda bulunan Halk
Eğitim Merkezi parselleri hazinenin mülkiyetinde olup; yeni oluşacak kentsel
donatı alanları ancak şahıs parsellerinin kamulaştırılması ile elde edilebilir.
Dolayısıyla bu alanlarla ilgili ayrıca analizler yapılması gerekmektedir.
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iv. Kamusal Alan Kullanım Analizi
Alanın sit alanı olması sebebiyle kamusal alanlar genellikle merkez çeperlerinde
konumlanmıştır. Merkezde bulunan kamusal alanlar; parklar, eğitim tesisleri,
belediyeye ait otel alanı, lojman, dini alan, tesis alanı ve kilisenin bulunduğu
alandır.
Potansiyel kamusal alanlarla ilgili belediyeye ait araziler, vakıf arazileri ve
askeriyeye ait arazilerin analizi yapılmıştır. Alanın en önemli eksiklerinden biri
olan meydan alanlarının azlığıdır ancak potansiyel kamusal alanların
değerlendirilmesi sonucu bu alanlar artırılabilir. Çünkü mevcut meydan alanları
kullanışsız ve vasıfsızdır. Meydanlar, toplanma mekanı olması dolayısıyla turizm
açısından da önemli alanlardır ve çeşitli materyaller (heykeller, anıtlar, simgeler,
eserler vb.) ile donatılması turizmi de destekleyebilecektir.

Harita 4 – Kamusal Alan Kullanım Analizi
v. Yapı Stoğu Analizi
Ada’daki mevcut yapı stoğunun özellikle konut olarak yetersiz kaldığı
görülmektedir. Ada’nın sit alanı olması, imarla ilgili mevcut kısıtlar ve inşaat
maliyetlerinin yüksek olması hem kamu hem özel yatırımları yetersiz bırakmakta;
bu nedenle belli toplumsal kesimler, Ada’da konut ve ticari mesken sorunu
yaşamaktadır. Ada’da turizmin hızlı gelişmesine bağlı olarak mevcut yağı stoğu
ticari işletme ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Bu nedenle daha önce konut olarak
kullanılan yapılar ticari kullanım alanlarına (konaklama tesisleri, dükkan-mağaza
vb.) dönüşmektedir. Bu durum Ada’daki emlak fiyatlarını yükseltmekte ve satın
alma ve kiralama maliyetlerini artırmaktadır. Maliyet artışı sarmal biçimde
işletmelerin uyguladığı fiyat politikasını etkilemektedir.
2. BOZCAADA TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ ENVANTERİ
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Bozcaada sahip olduğu tarih nedeniyle önemli tarihi ve kültürel çekiciliklere sahip
bir ilçedir. Bunun yanı sıra iklim, bitki örtüsü gibi değişkenler ise Bozcaada’yı
doğal çekicilikler açısından değerli kılmaktadır. Farklı kültürlerin uzun yıllardır bir
arada yaşamış olması da farklı yiyecek-içecek kültürlerinin zaman içerinde
çeşitlenerek günümüze kadar gelmesini sağlamıştır.
a. Doğal Çekicilikler
Adaları turistik çekim merkezi yapan eşsiz doğal güzellikleri, onları aynı zamanda
kırılgan yapan unsurlardır. Ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin olumsuz
etkilerinden her turistik destinasyona göre daha fazla etkilenme riski olan ada
coğrafyaları, sürdürülebilir turizm uygulamalarına daha fazla ihtiyaç duymaktadır.
Bozcaada’nın doğal çekiciliklerine ilişkin plan kapsamında yapılan envanter
çalışmasında elde edilen verilere Tablo 6’da yer verilmiştir.
Tablo 6: Bozcaada’nın Doğal Çekicilikleri
Deniz-Koylar-Kumsallar
Ayazma Koyu ve Plajı
Sulubahçe
Beylik Koyu
Habbele Koyu
Akvaryum Koyu
Tuzburnu Koyu
Poyraz Liman Koyu
Çapraz Koyu
Kadınlar Plajı-Arka Deniz
Çayır Koyu
Tekirbahçe koyu
İğdelik Koyu
Manzara-Doğal Seyir ve Bakı alanları
Göztepe
Polente Feneri-Günbatımı
Ova mevkii-Bağlar
Kaynak: Derleme

Tablo 6’da Bozcaada ilçesinde yer alan doğal çekicilikler; deniz, koylar, kumsallar
ve manzara, doğal seyir ve bakı alanları olmak üzere iki başlık altında
sunulmuştur. Buna göre bulunduğu konum ve ada olmasından dolayı
Bozcaada’nın deniz odaklı önemli doğal çekiciliklere sahip olduğu söylenebilir.
b. Tarihi, Arkeolojik ve Kültürel Çekicilikler
Bozcaada önemli düzeyde arkeolojik ve kentsel sit alanı korumasına sahiptir. Plan
kapsamında yapılan envanter çalışmasıyla Bozcaada’nın bu temel değerleri Tablo
7’de listelenmiştir.
Tablo 7: Tarihi, Arkeolojik ve Kültürel Çekicilikler Listesi
Kategorisi
Konumu
Tarihi Yapı ve Eserler
Bozcaada Kalesi
Liman
bölgesiMerkez
Ayazma Manastırı
Ayazma bölgesi
Meryem Ana Klisesi
Merkez
Köprülü
Mehmet
Paşa Merkez
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Camii
Alaybey Camii
Namazgah Çeşmesi
Eski Kale
Yeni Kale
Yel Değirmenleri
Eski
Hamam
(Köprülü
Hamamı)
Arkeolojik Alan ve Ören
Yerleri
Merkez Arkeolojik Alan
Nekropol Alanı
Müze ve Galeriler
Bozcaada Müzesi (Yerel
Tarih Müzesi)
Sanat Galerileri (Resim,
heykel ve seramik)
Mimari Yapılar
Rum Mahallesi (evler ve
sokaklar)
Türk Mahallesi (evler ve
sokaklar)
Modern
Yapılar
Güzergah-Rotalar
Bağ Yolu (Vineyard route)
Rüzgar Gülleri

Merkez
Merkez
Göztepe
Taşocağı
Meteoroloji ve Yeni
Kale
Merkez

Merkez-Belediye
garajı
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez

Sulubahçe
Polente feneri

Kaynak: Derleme

Bozcaada’nın tarihinin çok eski dönemlere dayanması günümüze değin süre
gelen tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlerin varlığının temel nedeni olarak
gösterilebilir. Ancak günümüzde turizmin gelişmesi ile birlikte Ada genelinde
müze ve galeriler ile birlikte, turizm güzergah ve rotalarının geliştiğini söylemek
mümkündür.
c. Gastronomik Çekicilikler
Tablo 8’deki gastronomik çekicilikler kategorisinde Bozcaada’ya özgü yemekler,
yiyecek ve içecekler listelenmiştir. Bozcaada mutfağı, hem coğrafi hem kültürel
avantajlar, hem de deniz ürünlerinden beslenerek çeşitlenmiştir.
Tablo 8: Bozcaada Gastronomisine Ait Temel Çekicilikler Listesi
Yemekler-Mezeler vb.
Pişi
Kabak çiçeği dolması-kızartması
Üzüm yaprağında sardalye
Kuzu-oğlak tandır
Ada mantısı
Çiğ dolma
Patlıcan döşeme-peynirli patlıcan
Bamya kızartması
Bakla salatası-kızartması
Fava (kuru bakla favası)
Taze börülce salatası
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Yiyecek ve İçecekler
Bozcaada üzümleri
Domates reçeli
Üzüm suyu
Gelincik Şerbeti
Bozcaada Şarapları
Kirpi (deniz kestanesi)
Kalamar (tava-ızgara-dolma)
Ahtapot (pilaki-salata-ızgara-fırın)
Subye
Koruk suyu
Gül reçeli
İncir Reçeli
Tatlılar
Mafiş
Uzak helva
Ağız tatlısı
Kuru aşure
Şıralı halka
Bademli-Tereyağlı Ada kurabiyesi
Kaynak: Derleme

Tablo 8’de sunulan gastronomik çekicilikler incelendiğinde, Türk ve Rum
kültürüne ait farklı gastronomik değerlerin ön plana çıktığı görülmektedir.
Yemekler-mezeler, yiyecek ve içecekler ve tatlılar başlıklarında sıralanan her bir
gastronomik çekicilik bu kültürlerin bir arada yaşaması sonucu ortaya çıkmış
değerlerdir.
3. BOZCAADA’DA ÖNE ÇIKAN TURİZM ÇEŞİTLERİ
Bozcaada sahip olduğu arkeolojik, kültürel ve doğal güzelliklerden ötürü
birbirinden farklı turizm türlerine ev sahipliği yapabilmektedir. Ada olmasından
dolayı deniz ve kruvaziyer turizmi; sahip olduğu farklı kültürel değerler nedeniyle
kültür, inanç ve gastronomi turizmi; sahip olduğu bitki örtüsü ve iklim nedeniyle
agro turizm, çiftlik turizmi ve son dönemlerde mevsimsel yoğunlaşmanın önüne
geçmek için düzenlenen etkinlikler sayesinde de etkinlik turizmi Ada’da gelişen
turizm türleri arasında sayılabilir.
a. Deniz Turizmi
Bozcaada, ada olması nedeniyle kıyı temelli deniz turizmi açısından etkin bir
destinasyondur. Bu nedenle, kıyı temelli deniz turizminin tipik özelliklerini
yansıtmaktadır. İklimin denize girmek için elverişli olduğu dönem, Ada’nın da
deniz turizmi açısından yüksek sezonudur. Bu dönem Türkiye’deki tipik iklimsel
özelliklere bağlı olarak genellikle Mayıs-Ekim arasına yayılmakla birlikte, Ada’nın
Kuzey Ege’de olması ve düşük deniz suyu sıcaklığının görece düşük olması
nedeniyle, Haziran ile Eylül arasındadır. Sezon içindeki yüksek dönem (peak
season) ise Ağustos ve Temmuz aylarıdır. Bunu etkileyen diğer bir faktör ise
Bozcaada’nın ağırlıklı yerli turistin ziyaret ettiği bir destinasyon olmasına bağlı
olarak turistik hareketliliğin de genellikle okulların tatil olduğu dönemde
yoğunlaşmasıdır. Bu nedenle deniz turizminin tipik özelliklerinden biri olan
sezonda kitlesel-yoğun turist akışı Bozcaada için de geçerlidir. Tablo 9’da
Bozcaada’ya yoğun ziyaretçi akışı olan dönemlere yer verilmiştir.
Tablo 9: Bozcaada’ya En Yoğun Ziyaretçi Akışının Olduğu Aylar
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YIL
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6

HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
ARA
YOLC
Ç
YOLCU ARAÇ YOLCU ARAÇ YOLCU ARAÇ
U
7.62
7
25.661 17.953 59.457 14.527 47.608 9.546 34.165
8.64
5
36.429 14.365 59.950 16.001 61.259 7.880 32.268
8.58
5
31.683 13.032 44.373 19.020 65.643 8.534 34.283
8.64
9
37.160 15.745 65.255 21.361 91.393 9.829 42.505
9.17
5
36.888 18.309 77.508 22.571 94.032 13.388 57.951
9.96
5
39.465 21.025 95.462 22.516 97.307 15.198 74.576

Kaynak: GESTAŞ Veri Tabanı

Tablo 9’a göre 2011 yılında Temmuz ayı en yoğun ayken 2012 yılından itibaren
Ağustos ayı en yüksek sezon olarak görülmektedir. Eylül ayı, 2012 yılı hariç
Haziran’dan daha yoğun geçmektedir. Ağustos ayında günlük ortalama 3.000 kişi
Ada’ya geçmektedir. 2016 yılı Eylül ayındaki yolcu sayısındaki astronomik artış
dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin bu döneme denk gelmesiyle
ilişkilendirilebilir. Tablo 10’da ise Bozcaada’ya yoğun ziyaretçi akışı olan
dönemlerin yıllara göre değişimine yer verilmiştir.
Tablo 10: Bozcaada’ya En yoğun Ziyaretçi Akışının Olduğu Ayların Yıllara
Göre Değişimi
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
YIL
ARA YOLC
YOLC
Ç% U%
ARAÇ
U
ARAÇ YOLCU ARAÇ YOLCU
2011- +13,
2012
3
+41,9 -19,9
+0,1 +10,1 +28,6
-17,4
-5,5
20122013
-0,6 -13,0
-9,2
-25,9 +18,8
+7,1
+8,2
+6,2
2013+47,
2014
-0,7 +17,2 +20,8
1
+12,3 +39,2 +15,1 +23,9
2014+6,
+18,
2015
0
-0,7
+16,2
7
+5,6
+2,8
+36,2 +36,3
2015+23,
2016
+8,6 +6,9 +14,8
1
-0,02
+3,4
+13,5 +28,6
Tablo 10’a bakıldığında 2014 yılından itibaren araç sayısının yıllar itibarıyla belli
bir büyüme yüzdesi ile artmasına karşın, yolcu sayısındaki artışın daha büyük
oranda olduğu dikkatten kaçmamaktadır. Bu durum, Ada’ya özellikle Temmuz ve
Eylül aylarında yoğun bir günübirlikçi akışının başladığının kanıtı olarak
değerlendirilebilir.
Bozcaada’daki turistik tesisler, büyük oranda Ada merkezinde ve denize sıfır
olmayan kısmen denizden uzak konumda bulunmaktadır. Ada’da denize sıfır
olarak nitelendirilebilecek tesis sayısı ondan daha azdır. Ayrıca Ada’daki
konaklama işletmelerinin çok büyük bir büyük kısmı (%90’ın üzerinde) pansiyon
türü olarak oda-kahvaltı hizmeti vermektedir. Tesisler, yemek vb. gibi hizmet
verebilme kapasitesi sınırlı; oda sayısı, ünite (havuz, hamam, sauna, alıveriş
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birimleri vb.) ve sunduğu aktivite olanakları az olan küçük işletme konumundadır.
Bu durum deniz turizmi için Ada’yı tercih eden turistin çoğunlukla Ada içine
akmasını, konaklama işletmelerinde daha az zaman geçirmesini, çeşitli
ihtiyaçlarını (yeme-içme, eğlence, alışveriş vb. gibi) Ada merkezinde karşılamasını
zorunlu kılmaktadır. Bozcaada’daki bu durum, turistin zamanını çoğunlukla
konaklama işletmesinde geçirdiği her şey dahil pansiyon uygulamasının hakim
olduğu destinasyonlardan onu ayırmaktadır. Bu nedenle turist, Ada’da restoran,
hediyelik eşyacı, pastane, çay bahçesi vb. her türlü işletmeyi yoğun olarak
kullanmaktadır. Bu özellik aynı zamanda turizmden elde edilen gelirin Ada’da
geniş bir toplumsal kesime yayılmasını, çarpan etkisinin büyük olmasını
sağlamakta; aynı zamanda sermayenin merkezileşmesinin de önüne
geçmektedir. Bunlarla birlikte Ada’da deniz turizminin kitle turizmine bağlı
olumsuz etkileri de görülmektedir. Ada olarak sınırlı bir alana sahip olmak,
anakara ile bağımlılık ilişkisi ve özellikle ulaşım alanındaki kısıtlar belli bir sezona
sıkışan deniz turizminin ulaşım, trafik, park yeri sorunu, gürültü, çevre kirliliği,
yoğunluk ve kalabalık gibi olumsuz etkilerinin de yaşanmasına neden olmaktadır.
Denize bağlı turizm, su sporları ve çeşitli aktiviteye dayalı turizm aktivitelerini de
desteklemektedir. Bu açıdan Bozcaada’da rüzgar sörfü (windsurf), uçurtma sörfü
(kite-surf) ve yelken sporları yaygın olarak yapılabilmektedir. Bunlar hem aktivite
hem de yarışma-turnuva şeklinde gerçekleştirilmekte olup; turnuvalar-yarışmalar
etkinlik turizmi içinde değerlendirilmiştir.

b. Etkinlik Turizmi
Etkinlik kavramı, özel bir olayı kutlamak/anmak ya da çeşitli sosyal, kültürel,
ekonomik amaçlara ulaşmak için planlanmış spesifik ritüeller ve gösteriler olarak
tanımlanabilir. Turizm faaliyetlerine katılmanın temel motivasyonlarından biri
olan ekinlikler, destinasyonların imajının gelişmesin katkı sunmakla birlikte
pazarlanmasında da önemli bir yere sahiptir. Diğer taraftan, etkinlikler turizm
faaliyetlerinin belli bir döneme sıkışmasını engellemeye yönelik etkili bir araç
olarak kullanılabilmektedir.
Etkinlik turizmi kavramı ilk kez Yeni Zelanda Turist ve Tanıtım Bakanlığı’nın 1987
yılında yayınlamış olduğu bir raporda kullanılmıştır. Bu raporda, etkinlik turizmi
küresel turizmin büyüme gösteren bir alt dalı olarak vurgulanmıştır. İnsanların
çeşitli etkinliklere katılmak maksadıyla gerçekleştirdikleri seyahatleri etkinlik
turizmi olarak değerlendirmek mümkündür. Etkinlikler, bazen seyahat için temel
motivasyon olabilirken, bazen de seyahat için seçilen destinasyonun
belirlenmesinde ve tercihinde rol oynayabilmektedir. Örneğin, Bozcaada’da
düzenlenen New Balance koşusu ya da Ozanın Günü ve Homeros Okumaları
etkinliklerine katılmak amacıyla Ada’ya gelen turistin temel motivasyonu bu
organizasyonun bir parçası olmaktır. Diğer taraftan, Bozcaada Kültür Sanat ve
Bağbozumu Festivali’nin düzenlendiği tarihte Ada’ya gelen bir turist için bu
etkinlik geceleme süresinin uzamasını ya da vaktinin daha kaliteli geçmesini
sağlayabilmektedir.
Bozcaada’da
düzenlenen
etkinlikler
incelendiğinde birçoğunun kurumsal bir yapı
kazanarak her yıl düzenlendiğini görmek
mümkündür.
Bozcada
destinasyonunda
turizm sezonu Haziran ve Eylül arasına
sıkışmış durumdadır. Mevsimsellik sorununu
aşmak maksadıyla Ada’da yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşları, özel işletmeler ve
kişisel girişimler eliyle çeşitli etkinlikler
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düzenlenmektedir. Düzenli olarak birkaç yıldır düzenlenen etkinlikler arasında
şunlar yer almaktadır:
New Balance Koşusu: 2011 yılından beri New Balance’ın ana sponsorluğunda,
Bozcaada Kaymakamlığı ve Bozcaada Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle her yıl
Mayıs ayının ikinci haftası Cumartesi gününde gerçekleştirilmektir. Koşu Atletizm
Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer
almakla birlikte, New Balance Bozcaada Yarı
Maratonu ve 10K Koşusu olmak üzere iki
kategoride gerçekleştirilmektedir. Koşuya
yurtiçi ve yurtdışından 2012 yılında 1.200,
2013 yılında 2.000, 2014 yılında 1.456, 2015
yılında 1.192, 2016 yılında ise 1.064 sporcu
etkinliğe
katılım
göstermiştir. Koşuya katılan kadın sporcu
ortalaması Türkiye’de koşulara katılan kadın
sporcu ortalaması olan %15’in çok üzerinde
bir oranla %40 civarında gerçekleşmektedir.
Sporcular genellikle koşudan bir gün önce en
az
bir
kişiyle
Ada’ya
gelerek
son
antrenmanlarını Ada’da yapmaktadırlar. Mayıs
ayı Bozcaada için düşük sezon olmasına
rağmen, etkinliğin düzenlendiği tarihlerde Bozcaada genelindeki konaklama
işletmelerinin tamamına yakını dolmaktadır.
Ozanın Günü ve Homeros Okumaları: Gazeteci Prof. Dr. Haluk Şahin’in kişisel
girişimleri sonrasında 2002 yılından bu yıla genellikle her yıl Temmuz ayının ilk
hafta sonunda gerçekleştirilmektedir. 2007 yılından itibaren ise etkinliği
Bozcaada Derneği düzenlemekte, Prof. Dr. Haluk Şahin, Prof. Dr. Cevat Çapan ve
Prof. Dr. Rüstem Aslan ise danışmanlık yapmaktadır. Troya’ya bakmasından
dolayı etkinlik alanı olarak, Bozcaada Arka Deniz’de bulunan Salhane
kullanılmaktadır. İki gün süren etkinliğe her yıl farklı bir ozan davet edilmekte ve
ozan kendi şiirlerini okumaktadır. Bunun yanı sıra etkinlikte Homeros’un Troya’da
geçen büyük destanı İlyada dünya dillerinde okunmaktadır. Etkinliğe katılım sınırlı
sayıda olmakla birlikte, farklı seyahat acentaları tarafından etkinliği de kapsayan
kültür turları düzenlenmektedir. Ozanın Günü ve Homeros Okumaları etkinliğinin
doğrudan Ada ekonomisi üzerinde ciddi katkısı olmasa da Ada’nın kültür ve
sanatsal açıdan tanıtımında önemli bir araç olduğu söylenebilir.
Bozcaada
Kültür
Sanat
ve
Bağbozumu Festivali: 2000 yılında
Bozcaada
Belediyesi
tarafından
düzenlenmeye
başlayan
ve
şarap
fabrikaları ile Bozcaada Kaymakamlığı ve
son birkaç yıldır da Bozcaada Turizm
İşletmecileri
Derneği’nin
(BOZTİD)
katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik her yıl
Eylül ayının ilk haftası başlamakta ve üç
gün sürmektedir. Festival, Adalı şarap üreticilerinin kendi bağlarında
düzenledikleri sembolik bağbozumu ile başlamaktadır. Bunun için bağ işçileriyle
birlikte festivale katılmak için gelen tüm misafirler traktörlerle bağlara
gitmektedir. Bağbozumu ile birlikte toplanan üzümler, traktörlerle, eşek ve at
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arabalarıyla davul zurna eşliğinde tören alanına taşınmaktadır. Etkinliğe katılım
her ne kadar yerel düzeyde kalsa da Bozcaada’nın markalaşmasında önemli bir
yeri olan bağcılık/üzüm/şarap temasının etkinlikte ön plana çıkarılması
Bozcaada’nın tanıtılmasında önem arz etmektedir. Diğer taraftan etkinliğe katılım
için çeşitli seyahat acentaları tarafından kültür turları organize edilmektedir.
Uluslararası Bozcaada Yerel Lezzet
Festivali:
2016
yılında
yedincisi
düzenlenen
festivalde
Bozcaadalı
kadınlar ve işletmeler, Rum ve Türk
mutfak kültürüyle bezenen geleneksel
yemekleri
kendi
mutfaklarında
hazırlayarak Bozcaada meydanında
tüm lezzet severlerle buluşturmaktadır.
BOZTİD tarafından düzenlenen ve
genellikle 2 gün süren etkinlik her yıl
Eylül
ayının
ikinci
hafta
sonu
gerçekleştirilmektedir. Festivalde hem
Ada’ya özgü özel yemekleri ustaların
elinden yemek hem de bu yemeklerde kullanılan ürünleri öğrenip satın almak
mümkün olmaktadır. Etkinlik akşamı ise Bozcaada Kalesi içinde bir konser
düzenlenmektedir. Uluslararası Bozcaada Yerel Lezzet Festivali’ne seyahat
acentaları kültür turları kapsamında turlar düzenlemektedir. 2016 yılında etkinliği
konseptine bağlı kalmak şartıyla bir organizasyon şirketine devredilmiştir.
Bozcaada
Uluslararası
Ekolojik
Belgesel
Festivali
(BIFED):
Bozcaada
Turizm
İşletmeleri Derneği (BOZTİD) ve
Bozcaada Belediye Başkanlığı
tarafından 2014 yılından itibaren
düzenlenen
etkinlikte
ekoloji
temalı ulusal ve uluslararası
birçok belgesel film görücüye
çıkmaktadır. Ekim ayının üçüncü
haftası
düzenlenen
etkinlik
yaklaşık 5 gün sürmektedir. Festival, uluslararası film yarışması, panorama, özel
öğrenci yarışması gibi çeşitli kategorilerden oluşmaktadır. Kurumsallaşma
yolunda olan bu etkinliğe filmlerini sunmak amacıyla gelen yönetmenler ve jüri
üyelerinin yanı sıra birçok sinemasever de katılım göstermektedir.
Bozcaada Aya Paraskevi (Ayazma) Panayırı: Her yıl 26 Temmuz’da
Yunanistan başta olmak üzere Avustralya, Fransa, İngiltere’den yüzün üzerinde
Bozcaadalı Rum ayine ve panayıra katılmak amacıyla Bozcaada’ya gelmektedir.
Bozcaadalı Rumlar için çok önemli bir etkinlik için 25 Temmuz akşamı kilisede, 26
Temmuz günü sabah ise manastırda ayin düzenlenmektedir. Ayin patrik ya da
metropolit tarafından yönetilmektedir. Bu ayinde o yılın ilk ürünü (ilk üzüm
hasatı) kutsanmakta, tanrıya verdiği bu ürün ve bereket için şükran sunulmakta
ve dua edilmektedir. Ayinin yanı sıra etkinlikte; yemekler yenilmekte, şarap ve
üzüm ikram edilmekte, kutsanmış ekmek dağıtılmakta, oyunlar oynanmaktadır.
Ülke dışından gelen Rumlar Ada’da yaklaşık 4 gün kalmaktadırlar. Yunanistan’dan
gelen Rumlar Selanik’te bulunan Bozcaadalı Rumların kurmuş olduğu derneğin
öncülüğünde otobüs ile Ada’ya gelirken, diğer ülkelerden gelen Rumlar ise kendi
imkânlarıyla Ada’ya ulaşmaktadırlar.

syf. 31

Bu etkinliklerin yanı sıra 2015 yılında
düzenlenmiş ancak 2016 yılında tekrar
organize edilmeyen üç etkinlik daha
bulunmaktadır. Bunlar; 27-31 Mayıs 2015
tarihleri arasında Bozcaada Belediyesi
tarafından düzenlenen 1. Bozcaada Tiyatro
Festivali, 23-28 Haziran tarihleri arasında
düzenlenen Mercedes Benz Go Spor-MüzikYaşam Festivali ve 7-10 Ağustos tarihleri
arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Harp Okulu Komutanlığı tarafından
İstanbul- Bozcaada parkuru gerçekleştirilen
Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışları’dır. Bu
etkinliklerden Mercedes Benz Go SporMüzik-Yaşam Festivali bünyesinde birçok
etkinliği barındıran bir etkinlik olarak dizayn
edilmiştir. Bu etkinlikler arasında;
• Kiteboard
Avrupa
Şampiyonası
(Formula Race)
• Maximum Bozcaada Kiteboard (Open
Freestyle)
• Akçansa Bozcaada 10K Koşusu
• Sup Race
• Vestel Bozcaada Gün Batımı Bisiklet
Turu yer almıştır.
Bozcaada’da düzenlenen etkinlikler genel olarak değerlendirildiğinde; önemli bir
kısmının uzun süredir düzenlenen kurumsallaşmış, bir ya da birkaç güne yayılan,
Bozcaada turizmi için sezon olarak nitelendirilen Haziran-Eylül ayları dışında
düzenlenen, Ada’nın kültürünü, doğasını ve gastronomik lezzetlerini tanıtmak
maksadıyla gerçekleştirilen etkinlikler olduğu söylenebilir. Etkinlikler arasından
New Balance Koşusu’na katılım, hem
katılımcı hem de izleyici olarak diğer
etkinliklerden daha yüksek düzeyde
gerçekleşmektedir.
Etkinliklerin
tamamına
yakını
Ada’nın
taşıma
kapasitesine uygun ölçektedir. Bununla
birlikte, etkinliklerin sezon dışı tarihlerde
düzenlenmesi de Bozcaada’nın turizm
sezonunun
uzamasına
katkı
sağlamaktadır.
c. Gastronomi Turizmi
Gastronomi
turizmi,
son
dönemde
gelişen turizm türlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Gastronomiye dayalı
çekicilikler turisti destinasyona çeken önemli unsurlardan biri haline gelmiştir.
Türkiye’nin bu açından önemli bir zenginliğinin olduğu açıktır. Bu özellik hem iç
hem dış turizm açısından önemli bir gelişme potansiyeli taşımaktadır. Bozcaada
yerel yemekleri ve içecekleri ile Ege-Akdeniz mutfağı kapsamında
değerlendirilebilir. Bunun yanında deniz kültürünün meze-yemek vb. dayalı
ürünleri de bu karma ve zengin mutfağın önemli bir özelliğidir.
Son dönemde özellikle görsel medyada yemek programları ve gurmelerin yemek
ya da lezzet odaklı yaptığı programlar artmış ve Bozcaada, bu programların çoğu
tarafından ziyaret edilmiştir. Türk ve Rum mutfağına özgü mutfağı ile çok kültürlü
bir özellik taşıyan Bozcaada mutfağı; deniz ürünlerine dayalı yemekleriyle de
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zengin bir alternatif sunmaktadır. Ada mutfağına özgü ürünler, bu konuda genel
olarak hassas olan yiyecek-içecek işletmelerinin servisi ile turizm gelişimini
desteklemektedir. Ada’daki işletmelerin büyük bir kısmı yerel yiyecek ve
içecekleri menülerine yansıtmakta; özellikle içkili restoranlarda sunulan mezeler
ve deniz ürünleri bu açıdan çekiciliği artırmaktadır.
Gastronomi odaklı turizm ve diğer turizm türleri içinde gastronominin
destinasyona sağladığı çekicilik ve motivasyonun, ilerideki dönemde Bozcaada
için yeni olanaklar yaratma potansiyeli yüksektir. Yeni gelişen turizm pazarı
olarak değerlendirilebilecek gastronomi odaklı turizmle, yeni pazarlara açılmak
için Bozcaada gastronomisinin geliştirmesi ve tanıtılması gerekmektedir. Yeni
turizm türleri içinde değerlendirilen yeme-içme odaklı seyahat eden turistlerin
gelecekte önemli bir hareket yaratacağı beklenmektedir.
d. Kültür Turizmi
Kültür turizmi kapsamı itibarıyla en geniş ve yaygın turizm türlerinden biridir ve
tüm dünyada en büyük gelişme potansiyeline sahip turizm çeşidi olarak
değerlendirilmektedir. Bozcaada’da deniz turizminden sonra en yaygın turizm
türü olarak dikkati çekmektedir. Özellikle ilkbahar ve kısmen sonbahar aylarında,
Ada’da kültürel-tarihi, doğal çekiciliklerin motive ettiği hareketliliğin temelini
oluşturan turizm türüdür. Genellikle paket turları düzenleyen çeşitli ölçekteki
seyahat acentaları ve tur operatörleri tarafından organize edilen kültür turlarının
bu
süreçte
yoğunlaştığı
görülmektedir. Bu kapsamda
bireysel
seyahatlerin
de
yapıldığı -özellikle hafta sonları
yakın
bölgelerden
ziyaretçi
akışı
olduğugözlemlenmektedir.
Bu
seyahatler
ağırlıklı
olarak
günübirlik ya da bir gece gibi
kısa
konaklamalı
geziler
şeklinde
gerçekleşmektedir.
Gezme-görme-öğrenme amaçlı
bu seyahatlerde Ada merkezi,
kale, kilise, camiiler, müze,
koylar ve polente feneri-rüzgar gülleri en çok ziyaret edilen noktalardır.
Bozcaada, Çanakkale’nin diğer ilçeleri ve özellikle iki önemli milli park olan
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı ve Troya Tarihi Milli Parkı’nı ziyaret eden
kültür turistleri için de önemli bir destinasyondur. Ada’nın özellikle Troya Tarihi
Milli Parkı’na fiziki ve tarihi olarak yakınlığı önemli bir avantajdır. Ayrıca Gelibolu
Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından
da bir uğrak noktası olarak düşünülebilir. Bu iki nokta, Bozcaada’ya daha fazla
yabancı turist çekme potansiyeli açısından değerlendirilmelidir.
Kültür turizminin bir parçası olarak da değerlendirilebilecek etkinlik ve inanç
turizmleri ayrı başlıklar halinde değerlendirilmiştir. Ancak her iki turizm
hareketine temel olan çekicilikler; kilise, camii, manastır ile festival, yarışma,
şenlik vb. gibi çeşitli etkinliklere odaklı faaliyetler birbirinden beslenmektedir.
Ayrıca deniz turizmi sezonunda Ada’daki kültürel-tarihi çekicilikler ya da
etkinlikler yine turistler tarafından birleştirilmekte; destinasyondan sağlanan
deneyimler çeşitlendirilmektedir. Bu açıdan destinasyon, farklı turizm tür ve
tipleri için Ada’yı ziyaret eden turistlere farklı deneyimler sunabilen zengin bir
çekiciliğe sahiptir. Bu durum, Bozcaada’nın önemli avantajlarından biridir ve bu
unsurun, sezonun farklı turizm türleri ile genişletilmesi ve uzatılmasında önemli
faktörlerden biri olacağı değerlendirilmektedir.
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e. Agroturizm-Çiftlik Turizmi ve Bağ-Şarap Turizmi
Sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiriciliğine dayalı bağcılık, tarımsal bir üretim olarak
dolaylı yönden turizmle ilişkili olmasının yanında son yıllarda doğrudan turizme
de dahil edilen bir özellik taşımaktadır. Alternatif turizm türlerinden biri olarak
dünyada ve son dönemde Türkiye’de de yaygınlaşan tarımsal üretimle ilgili
agroturizm, çiftlik turizmi, bağ ve şarap turizmi adı altında gerçekleşen bu
faaliyetler, iç içe geçmiş birbiriyle ilişkili turistik aktiviteler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bağcılık neredeyse tüm yıla yayılan bir tarımsal üretim çeşididir. Ancak
bağbozumu olarak adlandırılan üzüm hasadı
özellikle turistik açından ilgi çeken işlerden
biridir. Bağ içinde ve bağ yolunda yürüyüş,
üzüm çeşitlerini tanıma, bağcılığa ilişkin
temel bilgileri öğrenme ve bunları kısmen
yapmaya dayalı (üzüm toplama gibi) işler,
turizm içine dahil edilebilecek aktivitelerprogramlar olarak değerlendirilebilir. Bu
anlamda bağcılık, çiftlik turizmi kapsamında
da değerlendirilebilir. Bu turizm türünde
önemli bir model olan Buğday Derneği’nin
organize ettiği TATUTA (Tarım Turizm
Takas) programı önemlidir. Bu uygulamada
iki
tipoloji
söz
konusudur.
Birincisi,
işgücünü, tarımsal faaliyetler için çiftlik ya
da üreticiye sunan ve bunun karşılığında
ondan bir konaklama ve yeme içme olanağı
alan paraya değil takasa dayalı tiptir. Diğeri
ise bir işgücü sunmayan herhangi bir takas
değil, para ile bir hizmet (konaklama-yeme
içme-ulaşım gibi) alımına dayalı bir çiftlik ya
da tarımsal bir faaliyet yürütülen köy-çiftlikbağ evinde konaklamaya dayalı tiptir.
Bozcaada’da
her iki
tipoloji, turistik
potansiyel olarak değerlendirilip kullanılabilir. Gerek bağ sahipleri ustalık ya da
uzmanlık istemeyen basit emek gücüne dayalı belli işlerini belli dönemlerde
gönüllü turistlere yaptırıp karşılığında onlara konaklama-yeme içme olanağı
sağlayarak turizme dahil olabilirler. Gerekse vaktini, tatilini bu tür yerlerde ve
faaliyetleri gözlemleyerek ve deneyimleyerek geçirmek isteyen turistlere fırsat
sağlayarak yine turizme dahil olabilirler. Bunun yanında Bozcaada’da çiftlik-bağ
evi vb. ikincil konut olarak atıl vaziyette kullanılan yapıların birer konaklama
işletmesi olarak agroturizm kapsamında değerlendirilmesi düşünülebilir. Bu
kapsamda ilgili yasal ve yerel düzenlemelere ve kontrollü bir planlama ile
uygulamalara, tarım ile turizm arasındaki hassas dengenin korunması
bağlamında ihtiyaç duyulacağı açıktır. Ancak Bozcaada’nın her halükarda tarımsal
üretime-aktivitelere dayalı turizm tür ve tiplerinin gelişmesi için önemli bir
potansiyeli olduğu görülmektedir.
f. İnanç Turizmi
İnanç veya din; özü itibarıyla toplumsal bir kültür
ögesidir. Bu kültür ögesinin içerisine; din
unsurunun yanı sıra bir toplumun dil, sanat,
zanaat, folklor, gastronomi vb. unsurlarını da
almak mümkündür. Bu yönüyle bakıldığında
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Bozcaada kültürel potansiyel açıdan zengin bir ilçedir. Ancak bu genel kültür
ögelerinden inanç, yani din boyutu Ada’ya ayrı bir özellik katmaktadır. Bu özellik
Ada’da İslam ve Hıristiyan kültürünün esintileriyle vücut bulmaktadır. Örneğin
Alaybey Camii, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Namazgah Çeşmesi İslam
kültürünün; Meryem Ana Kilisesi ile Aya Paraskevi Ayazması Hıristiyan kültürünün
başlıca somut kültürel miras ögeleridir.
i. Alaybey Camii
Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1700 yıllarında yapıldığı tahmin
edilmektedir. Harap olan Ali Ağa Camii’nin, kale kumandanı olan Miralay (albay)
Ahmet Ağa tarafından yeniden yaptırıldığı ve adının da buradan geldiği kuvvetle
muhtemeldir. Cami, kırmızı kesme taştan yapılmıştır.
ii. Köprülü Mehmet Paşa Camii
Venedikliler döneminde yıkıldığı tahmin edilen halk arasında Mıhçı Camii diye
bilinen camii, daha sonra Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1655’de yeni baştan
yaptırılarak onun adını almıştır. Günümüzde, halk arasında Yalı Camii olarak
bilinmektedir.
iii. Namazgah Çeşmesi
Sadrazam Öküz Mehmet Paşa’nın Bozcaada’da yaptırdığı çeşmelerin en
önemlisidir. Namazgah meydanının kuzey-doğu köşesindedir. Doğu ve güney
cepheleri kesme tüf, batı ve kuzey cepheleri moloz taşla örülmüş kare planda bir
sarnıçlı çeşmedir. Kitabesinde 1703 tarihi görülmektedir.
iv. Meryem Ana kilisesi
1869 tarihli Bozcaada’daki Rum Ortodoks Cemaatine ait, ibadete açık olan tek
kilisedir. Diğer adı Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi olan kilise Rum
Mahallesi’nin tam ortasına konumlanmıştır.
v. Ayazma Manastırı
Yunanca
"hagiasme"
kelimesinden gelen Ayazma,
kutsal su anlamına gelmektedir.
Bozcaada’nın Ayazması, Ada’nın
güney kısmında yer alıyor.
Burada çift oluklu tarihi bir
çeşme, 8 yaşlı çınar ağacı, küçük
bir manastır ve 2 tane tek katlı
yapı
bulunmaktadır.
Ayazma’daki
Rum
Ortodoks
cemaate ait manastır, Rum azize
Aya Paraskevi adına yapılmış ve
onun adını taşımakta olup;
sadece İstanbul’da bu azize
adına kurulmuş 5 kilise bulunmaktadır. 1734 yılında Manolaki Manolidis
tarafından yapılan manastır, sadece özel günlerde ibadete açılmaktadır.
g. Kurvaziyer Turizmi
Bozcaada’ya 2015 yılında Ulaştırma
Bakanlığı
tarafından
Bozcaada’ya
Gümrük binasının ve işletmesinin
kurulması, yap-işlet-devret modeliyle
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özel bir şirkete verilmiş ve 2015 yılından itibaren uluslararası kurvaziyer gemileri
ile Bozcaada’ya turlar başlamıştır. Kurvaziyer turizminde gemi ile günübirlik
Ada’ya çıkan turistler belli bir zaman diliminde Ada’yı gemi içinde aldıkları
organize turlar ya da bireysel olarak gezmektedirler. TUI’ye bağlı Thomson
Gemisi ve Türkiye’deki yerel acentası olan Karavan turizm işbirliği ile
gerçekleştirilen turlarda 2015 yılında 11 Kurvaziyer yanaşmış ve bunlardan
toplamda 14.640 kişi Ada’ya çıkarak organize ya da bireysel olarak Bozcaada’yı
ziyaret etmiştir. 2016 yılı Eylül ayına kadar 5 gemi gelmiş Ada’yı ziyaret etmiştir.
2016 yılında sefer ve yolcu sayısı, Türkiye’deki siyasi ve güvenlikle ilgili
istikrarsızlık ve riskler nedeniyle azalmıştır. Gümrük işletmecisi seyahat acentası
tarafından 2015 yılında Thomson müşterilerine uygulanan ankette Bozcaada
Türkiye’deki en iyi kurvaziyer destinasyonu seçilmiştir. Bunun nedeni olarak
acenta yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, turistin Bozcaada’da rahatsız
edilmemesi; Ada’nın sakin, huzurlu ve güvenli olmasının belirleyici olduğu ifade
edilmiştir.
4. TURİZM ALT YAPISININ ANALİZİ
Bozcaada’da turizm gelişiminin 2000’li yılların başında başladığı söylenebilir.
Ada’da turizmin gelişimi ile birlikte hizmet sunan işletme sayısında yıl ve yıl
artışlar yaşanmıştır. Bununla birlikte müşteri beklentilerinin artmasıyla birlikte
işletmelerin sunduğu hizmet kalitesi de işletmeler tarafından değer atfedilen bir
konu olarak gündeme gelmiştir.
a. Konaklama İşletmeleri
Turizmin sacayağını oluşturan işletmelerin başında konaklama işletmeleri
gelmektedir. Tablo 11’de Bozcaada’daki konaklama işletmelerinin sayılarına, oda
sayılarına ve yatak kapasitelerine yer verilmiştir. Buna göre, 2017 yılı Mayıs ayı
itibarıyla Bozcaada’da toplam 207 konaklama işletmesi bulunmaktadır. Bu
işletmelerin 4’ü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı turizm işletme belgeli tesis
olup; kalan 203 işletme ise, belediye belgeli konaklama işletmesidir. Belediye
belgeli konaklama işletmelerinin ağırlığını pansiyon ve oteller oluşturmaktadır.
Pansiyon ve otellerin toplam yatak kapasitesi 3.679’dir. Ancak Ada’da ev
pansiyonculuğu dışında evini yaz döneminde günlük-haftalık-aylık ya da sezonluk
olarak kiraya verenler de olmaktadır ve bunlar resmi-kayıtlı ve vergiye tabi
olmadığı için toplam yatak kapasitesinin kaça çıktığı tam olarak bilinmemektedir.
Yatak kapasitesi yüzün üzerinde olan sadece bir tesis bulunmaktadır.
Tablo 11: Bozcaada Konaklama İşletmeleri sayısı (2017 Mayıs)
Belge türü
Belediye
belgeli
Bakanlık
belgeli
TOPLAM

Tesis
sayısı
179

Oda
sayısı
1570

Yatak
sayısı
3573

Tesis Yatak
Ort.
19,9

4

89

201

50,2

183

1.659

3.774

20,6

Kaynak: Bozcaada Belediyesi, 2017

Bozcaada’da konaklama hizmeti sağlayan tesisler büyük oranda Ada merkezinde
ya da denize sıfır olmayan, denizden uzak konumlarda bulunmaktadır. Ada’da
denize sıfır olarak nitelendirilebilecek tesis sayısı çok azdır. Ayrıca Ada’daki
konaklama işletmelerinin çok büyük bir büyük kısmı (%90’ın üzerinde) odakahvaltı olarak hizmet vermektedir. Tesisler, yemek vb. gibi hizmet verebilme
kapasitesi sınırlı; oda sayısı, ünite (havuz, hamam, sauna, alıveriş birimleri vb.) ve
sunduğu aktivite olanakları az olan küçük işletme konumundadır. Tesislerin çoğu
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aile işletmesi kategorisinde olup; çalışan ortalaması 2’dir. Tesis başına düşen oda
ortalaması 9,1; yatak ortalaması ise yaklaşık 21’dir. Bu veriler, Bozcaada’nın
“küçük” konaklama işletmelerinden oluşan bir yapı arz ettiğini göstermektedir.
İşletmelerin küçük ölçekli olması, müşterileriyle kurulan temas ve iletişimin daha
yoğun ve samimi hale getirebilmektedir. Nicel açıdan mevcut olan bu durum,
Bozcaada’daki konaklama işletmelerinin nitel açıdan iletişim ve müşteri
memnuniyetini olumlu etkileme olasılığını artırmaktadır.
Konaklama işletmelerinin büyük bir kısmı sadece sezonda açıktır. Sezon olarak
genelde uygulanan periyot 23 Nisan ile 15-30 Eylül arasındaki okulların başladığı
dönemdir. Bu tarihlerin dışında kışın da açık olan konaklama işletmeleri
olmaktadır ancak bunların sayısı 3 ile 10 arasında kalmaktadır. Temel neden
talebin yetersizliği ve ısınma ile ilgili gerekli tesisatın olmamasıdır. Ayrıca
konaklama işletmesini kışın açık tutma maliyetinin, bu dönemdeki talep ile
karşılanamadığı dile getirilmektedir.
b. Yiyecek-İçecek İşletmeleri
Turizm sektörünün önemli unsurlarından biri de yiyecek-içecek işletmeleridir.
Bozcaada’da bu kategorideki işletmelerin büyük bir çoğunluğu genel olarak 1
Nisan ile 1 Ekim arasında çalışan yani sezonda hizmet vermekte olan doğrudan
turizmle ilintili işletmelerdir. Tablo 12’de Bozcaada’daki turizm işletmelerine
ilişkin rakamlara yer verilmiştir.
Tablo 12: Yiyecek-İçecek İşletmeleri (2017)
Tesis türü
Restoran (İçkili)
Lokanta (İçkisiz)
Cafeterya-Bar (İçkili)
Pastane
Çay Bahçesi-Kıraathane
Cafe-Kahvaltı salonu
TOPLAM

Tesis
sayısı
50
14
29
2
6
6
107

Kapasite(san
dalye)
4162
562
1572
100
1286
135
7817

Kaynak: Bozcaada Belediyesi

Mevcut yapı stoğunun temel özelliği sebebiyle,
daha önce ev olarak yapılmış ve bu amaçla
kullanılmış binaların dönüştürülmesi ile faaliyet
yürüten bu işletmelerden kapalı alanı-salonu
olan işletme sayısı çok azdır. İşletmeler
genellikle bahçe-sahil ya da yol kenarı-kaldırım
gibi açık alanları hizmet için kullanmaktadır. Bu
işletmelerin yoğunlaştığı iki aks bulunmaktadır.
Bunlardan biri sahil-liman bölgesi diğeri ise
Ada içindeki Alsancak Sokak bölgesidir. Her iki
aks üzerindeki işletmeler de kapalı alan
yetersizliğinden dolayı, büyük oranda dış-açık
alanları kullanmak zorundadır. Bu durum
müşteriler için olumlu ambiyans yaratmakla
birlikte zaman zaman çevredeki yakın yerleşim
alanlarındaki
meskenlerde
şikayet
yaratabilmektedir. Ancak özellikle meyhane
kategorisinde değerlendirilebilecek bu içkili
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işletmelerin canlı müzik sunmaması ve gece 12’den sonra müzik yayınlarını
kapatmaları bu konuda oluşabilecek olumsuzluğu büyük oranda azaltmaktadır.
Restoran ve bar kategorisindeki içkili işletmeler ağırlıkla deniz mahsullerine
dayalı bir menü servis etmekte, mezelerde ise Ege mutfağının hakimiyeti
bulunmaktadır.
c. Seyahat ve Aktivite İşletmeleri
Ada’da seyahat acentası ve profesyonel rehberlik
hizmeti
veren
kokartlı
turist
rehberi
bulunmamaktadır. Bozcaada’da 2 adet tekne ile
günübirlik Ada turu yapan yat işletmesi; 3 adet araç
ve bisiklet kiralama hizmeti veren işletme
bulunmaktadır. Bu işletmelerin dışında Ayazma
plajında su sporları (kano, sörf vb. gibi) hizmeti
veren 1 işletme bulunmaktadır. Ada’da bu tarz
aktivite hizmeti sağlayan işletme sayısındaki
yetersizlik göze çarpmaktadır.
d. Destekleyici Kuruluşlar
Bozcaada turizminin gelişimi açısından önem arz
eden GESTAŞ, Bozcaada Gümrük Birimi ve sivil
toplum kuruluşları destekleyici kuruluşlar başlığı altında ele alınmıştır. Bahsi
geçen her bir kuruluşun varlığı farklı yönlerden desteklemektedir. GESTAŞ ve
Gümrük Birimi deniz yoluyla turist ve günübirlikçilerin Ada’ya ulaşmasını
sağlarken; sivil toplum kuruluşları, etkinlikler organize ederek ve Ada’daki turizm
gelişim sürecine sivil unsurların dahil olmasını sağlayrak Ada’da turizm gelişimini
destek olmaktadır.
i. GESTAŞ
Adaların fiziki konumu gereği dört bir yanı suyla çevrili olmasından dolayı deniz
yolu ulaşımını sağlayan kurumların görüşleri büyük önem arz etmektedir.
Bozcaada’ya iki noktadan ulaşım mümkündür. Birincisi Geyikli’den feribot ile hem
araç hem de yolcu; ikincisi Çanakkale’den yılın belli dönemlerinde deniz otobüsü
ile yolcu ulaşımı şeklindedir. Her iki ulaşımı sağlayan işletme ise Çanakkale İl Özel
İdaresine bağlı olarak kurulmuş olan GESTAŞ’tır. GESTAŞ anakaradan Ada’ya
ulaşımı sağlayan tek firmadır. Bu nedenle oldukça stratejik bir önemi vardır.
GESTAŞ’ın sefer ve ücret tarifesini de kapsayan politika ve kararları Bozcaada için
önemli etkilere sahiptir. 2016 yılı için Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada
Belediyesi ve BOZTİD’in yapmış olduğu toplantı sonucu feribotların yaz
döneminde saatte bir olması kararlaştırılmış ve ilgili karar GESTAŞ’a bildirilmiş ve
uygulanması sağlanmıştır. Geyikli-Bozcaada gidiş-dönüş araç geçiş ücreti 2016
yılı itibarıyla 70 TL’dir. GESTAŞ’ın müşteri sadakati programı kapsamında çıkarmış
olduğu GestCard’ı kullanan birisi ise bu hizmetten %35 daha ucuza
yararlanmakta ve 45 TL vermektedir. Ancak Ada’daki yerel halk fiyatın yine de
yüksek olduğunu düşünmektedir. Bozcaada Kaymakamlığı ise bununla ilgili bir
çalışma başlatmış olup; 12 ay boyunca Bozcaada’da yaşayan halkın ulaşımdan
daha ucuz yararlanması için fiyat tespit komisyonu kurmuştur.
ii. Bozcaada Gümrük Birimi
Bozcaada Gümrük Müdürlüğü yetkililerince yapılan görüşmelerde Ada’ya gümrük
kurulduktan sonra gelen kurvaziyer gemiler hakkında bilgi alınmıştır. Alınan
bilgileri şu şekilde özetlemek mümkündür: Thomson Cruises-Karavan TurizmDardanel Turizm işbirliğiyle İngiliz turistleri Seabourn Odyssey adlı gemiyle
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Bozcaada’ya getiren kurvaziyer gemilerin rotası Kuşadası-İstanbul-BozcaadaKuşadası şeklindedir. 2015 yılında Mayıs ve Ekim ayları arasında her ay ikişer
tane olmak üzere yaklaşık 1.200-1.300 turist taşıyan 11 kurvaziyer gemisi Ada’ya
gelmiştir. Gelen turistlerin yaklaşık 200-300’ü gemi sabah Ada’ya yanaştıktan
sonra Truva turuna çıkmakta, geri kalan yaklaşık 1.000 turist ise Ada içinde
gezmektedirler. Gelen turistler iki farklı tura katılmaktadırlar. İlki gemi içerisinde
satılan ve Bağ yolu- Ayazma güzergahını kapsayan bisiklet turu; ikinci tur ise
Kale, Müze, Kilise, Yunatçılar Şarapçılık (Çamlıbağ) ve camilerden oluşmaktadır.
Gelen turistler orta gelir düzeyine sahip olmakla birlikte, Temmuz ve Ağustos
ayında gelen turistler genç ve aile ağırlıklı diğer dönemlerde gelen turistler ise
daha yaşlı turistlerden oluşmaktadır. Turistler genellikle Ada’dan magnet, şarap,
reçel gibi ürünler satın almaktadırlar. Turistler rahatsız edilmedikleri için
Bozcaada’dan memnun ayrılmaktadır. Yaşadıkları en büyük sorun ise Ada
genelinde yabancı dil bilen personelin az olması ve bu nedenle anlaşmakta sıkıntı
yaşamalarıdır. Bozcaada esnafının kurvaziyer turistleri konusunda yeterince
bilince sahip olmadıkları söylenebilir. Ada’daki birkaç esnaf dışında gemilerin geliş
gidişlerini takip eden esnaf olmadığı söylenebilir. 2016 yılında ilk kez İstanbul
Tura Turizm aracılığıyla, yaklaşık 500-550 kişilik VIP bir kurvaziyer gemi
Bozcaada’ya yanaşmıştır.
iii. Turizmle İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Bozcaada’da turizm ile ilgili faaliyet gösteren en önemli sivil toplum kuruluşu
Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD)’dir. BOZTİD’e konaklama,
yiyecek-içecek, perakende satış alanlarında faaliyet gösteren yaklaşık 80 işletme
üyedir. Dernek, Bozcaada turizm işletmelerini bir çatı altında toplayarak, turizm
işletmelerinin ortak çıkarlarını korumak, Bozcaada turizminin hizmet standardının
gelişmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile kurulmuştur. Bu amaçla
Bozcaada’yı ve Ada’daki işletmeleri tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslararası
turizm fuarlarına katılım göstermektedir. Bunun yanı sıra dernek, Bozcaada’da
düzenlenen birçok etkinliğin düzenlenmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak rol
oynamaktadır. Bu etkinlikler arasında; BIFED, Uluslararası Bozcaada Yerel Lezzet
Festivali ve Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali yer almaktadır. Ada
turizmine ilişkin önemli kararlar alınırken, Ada’da turizm işletmelerini temsil
yeteneği bulunan bir kuruluş olmasından dolayı görüşleri alınan bir sivil toplum
kuruluşu olduğu söylenebilir.
5. PAYDAŞ ANALİZİ
Turizm planlaması sürecinde paydaşların görüşlerinin alınması hayati önem
taşımaktadır. Paydaşların görüşleriyle sürece katılmaları, planların uygulanması
sürecinde destek olmalarını sağlamaktadır. Master plan çalışmasında temel
paydaşlar; ziyaretçiler, turizm işletmeleri, yerel halk, tur operatörleri-seyahat
acentaları, yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve GESTAŞ olarak belirlenmiştir.
Paydaşların tamamı ile görüşmeler yapılarak plan sürecine görüşleri dahil
edilmiştir. Bu kapsamda ziyaretçiler ile yerel halktan anket; diğer paydaşlardan
mülakat, odak grup toplantıları yoluyla bilgi toplanmıştır.
a. Yerel Yöneticiler
Paydaş analizi çerçevesinde Ada yerel yönetimini oluşturan Belediye,
Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü,
Emniyet Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlıklar, Kent Konseyi temsilcileri ile
yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda ortaya çıkan değerlendirmeler
çaltında özetlenmiştir.
 Ulaşımla ilgili temel sorunlar Ada’ya anakaradan ulaşımla ilgili olup;
GESTAŞ’ın sefer ve ücret tarifeleri ile ilgili sorunların altı çizilmiştir. Otopark
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vb. alanların yetersiz olduğu ve mevcut yolların, sokakların sezondaki trafik
yoğunluğunu kaldırmadığı dile getirilmiştir.
Altyapıya ilişkin Ada’nın mevcut durumunun turizmi de olumsuz etkileyen
bir durumda olduğu ve özellikle kanalizasyon, arıtma, katı atık, su şebekesi
ve hatlarının acilen yenilenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Ada merkezinin siluetini bozan yapılara düzen getirilmesi; tabela vb.
kirliliğin önlenmesi ve siluetle ilgili temel kültürel dokuya uygun
düzenlemelerin yapılması istenmiştir.
Turizmde hizmet kalitesinin artırılması gerektiği vurgulanmıştır. Fiyat ile
hizmet dengesinin sağlanması gerektiği ve turizm işletmelerine belli
kurallar ve standartlar getirilmesi gerektiği dile getirilmiştir. İşletmelerin
yerel yönetim veya oluşturulacak kurullar tarafından etkin olarak
denetlemesi gerektiği ifade edilmiştir.
Hediyelik eşyacılarda satılan ürünlerin yerel dokuyu yansıtması ve kaliteli
olması gerektiği ifade edilmiştir.
Günübirlik turizmin son yıllarda arttığı; günübirlikçilerin Ada’ya ekonomik
olarak çok fazla fayda sağlamadığı ifade edilmiş; bunun kontrol altın
alınması istenmiştir.
Kamu ve sivil toplum kuruluşların turizm yönetim sürecine katılımlarının
artırılması öne çıkmıştır.
Bağcılığın ve şarapçılığın Ada’nın kimliği, kültürü ve ekonomisi için
öneminin altı çizilmiş; bağcılık ve şarapçılığın turizmle karşılıklı olarak
birbirini desteklemesi gerektiği vurgulanmıştır.
Deniz turizmi dışında alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi, turizm
sezonunun uzatılması gerektiği vurgulanmıştır. Bunun için etkinliklerin,
sezonun zayıf olduğu dönemlerde planlanması önerilmiştir. Ada’nın
kimliğine uygun şarap festivali gibi etkinliklerin yeniden yapılması gerektiği
dile getirilmiştir.
Ada’nın doğal, sosyo-kültürel yapısının turizmi destekleyen özelliğinin altı
çizilmiş, bunların bozulmaması için gayret gösterilmesi gerektiği
vurgulanmıştır.
Ada’da suç ve asayiş problemlerinin minimum düzeyde olduğu, turistin ve
turizmin kaliteli bir şekilde seyrettiğinin altı çizilmiştir.
Kale’nin atıl olduğu, turizme bir an önce adapte edilmesi görüşü dile
getirilmiştir.

b. Ziyaretçiler
Bozcaada ziyaretçilerinin demografik özellikleri;
Bozcaada’daki ziyaretçilerin profilini, önem verdikleri hususları ve memnuniyet
düzeylerini belirlemek amacıyla sezonun farklı dönemlerinde anket tekniğiyle
ziyaretçilerden veri toplanmıştır. Ziyaretçilerden toplam 363 adet anket
toplanmış ve veriler SPSS istatistiksel analiz programında analize tabi
tutulmuştur. Buna göre, Bozcaada’yı ziyaret edenler demografik açıdan
incelendiğinde; cinsiyet bağlamında kadın ziyaretçilerin (%51) erkek
ziyaretçilerden az oranda da olsa daha fazla olduğu görülmektedir. Medeni durum
açısından bekar ziyaretçilerin oranı (%59) evli çiftlerden daha fazladır. Eğitim
düzeyinin oldukça yüksek olduğu ziyaretçiler arasında lise ve lise altı
eğitimi olanlar sadece % 10 olup; master ve doktora eğitimli olanlar
%61 ile çarpıcı bir şekilde Bozcaada ziyaretçileri arasında eğitim
açısından en büyük kesimi oluşturmaktadırlar. Ada ziyaretçilerinin yaş
dağılımına bakıldığında, büyük çoğunluğunu 40 yaş altı grubun (%77)
oluşturduğu görülmektedir. Gelir açısından 2.000 TL ile 4.000 TL arasında geliri
olanlar %66 ile ağırlıklı gruptur. Meslek grupları açısından özel sektör (%49) ve
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serbest meslek (%15) grupları ön planda olup; Ada’yı ziyaret açısından kamu
çalışanları ve emekli grupların etkisiz sayılacak oranlarda kaldığı görülmektedir.
Ziyaretçi profili;
 Önemli oranda arkadaşlarıyla (%47) ve aileleriyle (%34) gelenlerden
oluşmaktadır.
 Tekrar gelenlerin oranı %62, ilk defa gelenler %38 düzeyindedir.
 Ziyaretçilerin %32’si 2 gece konaklayanlardan, %18’i 4 gece ve üstü
konaklayanlardan oluşmakla birlikte; %22’si günübirlikçidir.
 Ziyaretçiler Ada’ya en çok özel araç (%51) ve otobüs (%26) ile
gelmektedir.
 Ziyaretçiler Ada’ya gelmeden önce Ada ile ilgili en çok gazete ve
dergilerden (%51) ve TV programlarından (%26) bilgi almaktadırlar.
 Adaya tekrar ziyaret etmeyi düşünenlerin oranı %85 düzeyindedir.
Tekrar ziyaret oranı ve Ada ziyareti rakamlarına ilişkin verilerden
anlaşılacağı üzere Bozcaada ziyaretçi tatmin düzeyi yüksek düzeydedir.
Bozcaada’nın İmajı ve Tercih Sebepleri;
“Sakinlik ve Huzur” ziyaretçileri Bozcaada’ya çeken en temel
özellik








Bozcaada’nın ziyaretçilerde ne anlam ifade ettiği, Ada imajının ne olduğu
ve bir ölçüde geliş nedenleri olan en önemli unsurlardan ilk üçüne
bakıldığında; sakinlik ve huzur (%14), doğal güzellikler ve plajlar
(%13), deniz, kum ve güneş (%11) unsurlarının ön plana çıktığı
görülmektedir.
Ziyaretçilerin Ada’da yapmak istedikleri temel turistik aktiviteler; “Ada
turu (%15,2), denize girmek ve güneşlenmek (%11,3), günbatımı
turları (%9,9), şarap tadımları (%9,9) ve Ada mutfağını tatmak
(%9,8)” şeklindedir.
Bu bağlamda Ada’yı tercih nedenlerine verdikleri yanıtlarda; “sakinlik
(%12,6), deniz, kumsal ve koylar (%12,3), mimari, ev ve sokaklar
(%10,5), kültürel ve tarihi değeri (%10,4), şarap ve şarap fabrikaları
(%8,1) ile Ada’nın güvenli olması (%8,1) öne çıkan tercih nedenleridir.
Ada’ya gelen ziyaretçilerin memnun olma düzeylerine bakıldığında, ileri
düzeyde bir memnuniyet dikkati çekerken; çok memnun olanlar (%52) ile
memnun olanlar (%38) toplamda %90 düzeyinde bir destinasyon
memnuniyeti ortaya çıkarmaktadır.

Ziyaretçiler Açısından Destinasyonun Önem ve Memnuniyet Analizi;
 Konaklama hizmetlerinin beklentileri karşılaması yönünden yapılan
değerlendirmede, hizmet kalitesi, yeme-içme kalitesi, yönlendirmeler, oda
güvenliği vb. tüm boyutlarda müşteri beklentileri (önem verme derecesi)
tam olarak karşılanmış ve ziyaretçiler memnun kalmıştır (memnuniyet).
Başka bir anlatımla bu alanda sorun görülmemektedir.
 Bozcaada içi yerel taşımacılık hizmetleri önemli bir sorun alanı gibi
görülmektedir. 6 ana başlıktan yalnızca sürücü davranışları az sorunlu alan
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulaşımla ilgili, ziyaretçi beklentilerinin çok
altında bir konfor, erişim, kolaylık, ücret söz konusudur.
 Hijyen, sağlık ve temizlik bağlamında konaklama ve yeme içme
birimlerinde müşteri beklentileri düzeyinde bir hijyen temizlik seviyesine
ulaşıldığı görülmektedir. Bu konuda asıl sorunun genel ve halka açık
alanlarda olduğu dikkat çekmektedir.
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Misafirperverlik ve müşteri ilgisi konusunda beklentilere denk bir
memnuniyet düzeyi olduğu; sorunsuz bir alan olduğu görülmektedir.
Tesis ve faaliyetler başlığı altında yapılan değerlendirmede, konaklama
işletmelerinde sağlık hizmetlerinin sorun alanı olduğu, ziyaretçi
beklentilerinin karşılanmadığı görülmektedir. Aynı şekilde sportif ve
rekreatif aktivitelerin olmayışı da bir diğer kritik sorun alanı olarak
görülmektedir.
Fiyat seviyesi yönünden ziyaretçilerin Ada’daki fiyatları genel olarak
yüksek bulduğu dikkat çekmektedir. Fiyat düzeyine ilişkin beklentilerin
karşılık bulmadığı görülmektedir.
Bozcaada’nın ulaşılabilirlik özellikleri yönünden yapılan analizde, ulaşım
çeşitliliği, sıklığı ve kalitesi yönünden beklentinin altında kalındığı
görülmektedir.

ÖNEM
MEMNUNİYET
PERFORMANSI
Alan IV : Beklentinin
üzerinde alan (Düşük
önem yüksek
memnuniyet)
*Konaklama hizmetleri
*Güvenlik ve rahatlık

Alan III : Eksiklikler
Alanı
(Düşük Önem-Düşük
Memnuniyet)

Alan I:Beklentiye uygun
alan
(Yüksek önem yüksek
memnuniyet)
*Yiyecek-içecek hizmetleri
*Misafirperverlik ve ağırlama
*Tesislerin hijyen ve temizliği

Alan II: Geliştirilmesi
Gereken Alan
(Yüksek önem-Düşük
ve memnuniyet)
buna paralel olarak

Ziyaretçi
önem
arz eden
oluşan beklentiler ile bu
*Ada için
içi ulaşım
hizmetleri
*Ada içi ulaşım hizmetleri
beklentilerin
Bozcaada
destinasyonu
tarafından
bütünsel
olarak hangi düzeyde
*Sportif-rekreatif olanaklar
*Fiyat-hizmet kalitesi
karşılandığını
gösteren
“önem-memnuniyet
performansı” grafiğine göre dört
*İşletmelerin
sağlık
dengesi
farklı hizmeti
alan mevcuttur. Birinci alan,
ziyaretçi
için en yüksek düzeyde önem
*Çevresel
temizlik
*Ulaşım
atfedilen
ve hizmetlerinin
destinasyonun da önemli
görülen
bu unsurları yüksek düzeyde
*Ada’ya ulaşım
hizmetleri
kalitesi
tatmin
ettiği unsurlar görülmektedir. Dördüncü alanda ise ziyaretçinin
(
beklentilerinin de üzerinde tatmin olduğu hizmetler yer almaktadır. İkinci alanda
yüksek önem verilen ancak düşük tatmin olunan bir başka deyişle ziyaretçi
beklentilerinin altında performansın olduğu unsurlar yer almaktadır. Üçüncü
alanda ise ziyaretçiler tarafından düşük düzeyde önem verilen ve destinasyonun
da düşük düzeyde tatmin sağladığı hizmetler yer almaktadır.
Bu nedenle İkinci alan kısa vadede; üçüncü alan ise orta-uzun vadede
destinasyon eylem planlarında çözülmesi gereken kararlar olarak yer
almıştır.
c. Yerel Halk
Bozcaada’da yaşayan yerel halkın turizme ilişkin algısını ölçmek amacıyla 272
kişiden anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Toplanan veriler analiz edilmiş ve
aşağıda grafikler yardımıyla sunulmuştur. Bu bölümde araştırmaya ait genel
bilgiler ve izleyen kısımlarda her bir soru için yüzde-oran yoluyla gruplar arası
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karşılaştırmalara yer verilmiştir. Aynı şekilde, turizmin etkilerine yönelik yerel
halkın algısını özetleyen ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkiler grafiklerle
görselleştirilmiştir.
Demografik Özellikler;
Toplanan veriler analiz edildiğinde yerel halkın gelir ortalamasının 3.081 TL
olduğu görülmektedir. Meslek gruplarına bakıldığında, esnaf, memur, serbest
meslek ön sıralarda yer almaktadır. Yerel halka turizmle ilgili bir işle uğraşıp
uğraşmadıkları sorulduğunda, yarısına yakını (%49) turizmle ilgili bir işle
uğraşmadığını ifade etmiştir. Ada’daki ikamet durumu ve süresine bakıldığında;
katılımcıların yaklaşık yarısı (%48) sürekli Ada’da yaşamakta; %30’u da 26 yıl
üzerinde bir yıldır Ada’da ikamet etmektedir.
Yerel Halkın Bozcaada ve Turizm Algısı;
Yerel halk için “sakinlik ve huzur (%18), doğal güzellikler ve plajlar (%16)
şarap ve şarapçılık (%15)” en ağırlıklı imaj-algı unsurlarıdır. Ada’da yaşamanın
verdiği memnuniyet durumuna bakılınca ezici bir çoğunluk (%92) en az orta
düzeyde memnun olup; yaklaşık %7’si az veya hiç memnun değildir.
“Sakinlik ve Huzur Yerel Halk için de Ada’nın en temel özelliği”
Turizmin Etkileri;
Turizmin etkileri açısından genel kabul gören ekonomik etkiler, sosyo-kültürel
etkiler ve çevresel etkiler bağlamında toplam değer ve ortalamalar üzerinden
yapılan analiz sonuçlarına göre, sırasıyla sosyo-kültürel etkiler (4,01), ekonomik
etkiler (3,91) ve çevresel etkiler (3,55) sıralanmaktadır. Anlaşılacağı üzere yerel
halk için çevresel etkilerden çok sosyo-kültürel etkiler ve ekonomik etkiler ön
plana çıkmaktadır.
Grafik 1: Yerel Halkın Bozcaada’daki Turizmin Ekonomik Etkilerine İlişkin
Tutumları

EKOGO; 3.91; 9.09%
EKO10; 3.18; 7.40% EKO1; 4.39; 10.20%
EKO9; 4.01; 9.32%
EKO8; 3.10; 7.21%
EKO7; 3.06; 7.11%
EKO6; 4.17; 9.69%

EKO2; 4.40; 10.24%
EKO3; 4.36; 10.14%
EKO4; 4.22; 9.82%

EKO5; 4.21; 9.78%

Yerel halk turizmin ekonomik etkilerinin genel olarak olumlu olduğu
görüşündedir. En yüksek destek “Turizm yerel ekonomiyi destekleyen en
önemli sektörlerden biridir” ve “Turizm yerel halk için yeni iş olanakları yaratır”
(4,40) ifadeleri için olmuştur. En düşük olumlu katılım ise “Turizm, mevsimsel
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işsizlik ve istihdam sorunları yaratır” (3,06) ile “Turizmden elde edilen gelirden
sadece birkaç kişi veya işletme yararlanır” (3,10) ifadelerine olmuştur.

Grafik 2: Yerel Halkın Bozcaada’daki Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerine
İlişkin Tutumları
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Yerel halk turizmin Bozcaada’da ortaya çıkan sosyo-kültürel etkilerine
genel olarak olumlu bakmaktadır. Yerel halk tarafından en yüksek destek
“Turizm, yerel halkı, kültürel ve sanatsal ürünlerin korunmasını sağlar” (4,22) ile
“Turizm, turistlerle yerel halk arasındaki kültürel etkileşimi arttırır” (4,21)
yargılarına verilmiştir. En düşük destek ise “Turizm, yerel halkın sosyal ve kültürel
yaşam alanlarını kısıtlar” (3,06) ile “Turizm, kaçakçılık, uyuşturucu, alkol
kullanımı, kumar, hırsızlık gibi suç ve sosyal sorunlara neden olur” (2,74) yargıları
için olmuştur. Grafikte yer verilen bulgular incelendiğinde yerel halkın turizmin
sosyo-kültürel etkilerini genel olarak olumlu algıladığı söylenebilir.
Grafik 3: Yerel Halkın Bozcaada’daki Turizmin Doğal Çevre Üzerindeki
Etkilerine ilişkin Tutumları
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Yerel halk turizmin doğal çevre üzerindeki etkilerini genel olarak olumlu
algılamakta; olumsuz etkilerinin ise daha az olduğunu düşünmektedir.
Yerel halk çevresel etkiler bağlamında en fazla “Turizm sayesinde her türlü alt
yapı (yol-elektrik, su, kanalizasyon, taşımacılık hizmetleri vb.) olanakları ve
hizmetlerin (restoran, cafe, lokanta vb. gibi) kalitesi artar” (4,22) ile “Turizm
sayesinde tarihi binaların restore edilmesi sağlanır” (4,14) ifadelerine katılım
göstermiştir. En düşük katılım ise “Turizm, tarımsal ve doğal alanların azalmasına
neden olmaktadır” (2,98) ile “Otel vb. turistik tesisler, doğal güzellikleri ve kıyı
alanlarını bozmaktadır” (3,04) yargıları için olmuştur.
d. Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri
Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin destinasyonların pazarlayıcısı
konumunda oldukları düşünüldüğünde önemli birer paydaş oldukları kabul
edilebilir. Bu amaçla doğrudan nihai tüketicilerin görüşleri önemli olduğu kadar
onların destinasyona getirilmesinde rol oynayan aracılarında görüşleri önem arz
etmektedir. Zira, bu işletmeler düzenledikleri turlar sonrasında destinasyonla ilgili
misafirlerinden çeşitli yöntemlerle geri dönüşler almaktadırlar. Bunun yanı sıra
acentalar destinasyondaki konaklama ve yiyecek içecek vb. işletmelerle işbirliği
yapmaktadırlar. Bu nedenle kurulan işbirliklerine ilişkin geri dönüşleri de
acentalardan almak destinasyonun gelişimi açısından önem arz etmektedir. Bu
amaçla master plan kapsamında Bozcaada’ya kurvaziyer gemilerle ya da kara
yoluyla tur düzenleyen, ziyaretçi getiren seyahat acentaları ile görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme esnasında Ada’ya düzenlemiş oldukları mevcut
operasyonlar, müşteri profili, ziyaretçilerin Ada’yı olası tercih etme nedenleri,
tedarikçilerle ilişkiler, Ada turlarıyla ilgili yaşanan sıkıntılar başta olmak üzere
birçok soru yöneltilmiştir.
Karayoluyla Ada’ya gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğu yerli ziyaretçilerden
oluştuğu için görüşme gerçekleştirilen seyahat acentalarının tamamı iç pazarda
faaliyet gösteren işletmelerden oluşmaktadır. Seyahat acentaları tarafından
pazarlanan turlar kültür turu kapsamında olup; Bozcaada için yüksek sezon olarak
ifade edilebilecek Haziran-Eylül ayları arasında yoğunlaşmaktadır. Bununla
birlikte, çok yoğun olmamakla birlikte Ada’ya Nisan, Mayıs ve Ekim aylarında da
acentalar tarafından turlar düzenlenmektedir. Görüşme gerçekleştirilen acenta
yöneticileri sezonda ortalama 100-200 otobüs arasında tur gerçekleştirdiklerini
ifade etmişlerdir. Ada’ya seyahat acentası vasıtasıyla gelen ziyaretçilerin önemli
bir kısmı üst ve orta gelir düzeyine sahip, farklı yaş, cinsiyet ve medeni duruma
sahip “günübirlikçilerden oluşmaktadır. Seyahat acentası vasıtasıyla gelen yerli
ziyaretçilerin küçük bir kısmı ise kısa süreli (1-2 gün) geceleme yapmaktadırlar.
Gelen turlarla ziyaretçiler Kale, Kilise, Manastır ve Polente Feneri’ni
gezmektedirler. Bozcaada’ya karayoluyla ziyaretçi getiren seyahat acentaları,
Ada’ya ulaşım ve tedarikçilerin (konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri
vb.) fiyatlarının yüksekliği konusunda geribildirim vermektedir. Ada’ya yüksek
sezonda daha sık feribot seferlerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade
etmektedirler. Acenta yöneticileri ziyaretçilerin Ada’da az oranda konaklama
gerçekleştirmesin temel nedeni olarak, konaklama tesislerinin fiyatlarının
yüksekliğini göstermektedir.
Ada’ya kruvaziyer gemilerle turist getiren tur operatörlerinin Türkiye’de işbirliği
yaptığı seyahat acentaları ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Ada’da gümrük
açıldıktan sonra İngiltere pazarında faaliyet gösteren Thomson adlı tur operatörü
ile İzmir merkezli faaliyet gösteren Karavan Turizm işbirliğiyle Ada’ya İngiliz
turistler getirilmektedir. Yapılan görüşmede acenta yetkilileri Bozcaada
destinasyonun genel olarak iyi ve gelişmekte olan bir kurvaziyer destinasyonu
olduğunu düşünmektedir. Yetkililer, kurvaziyer turistlerin Ada’daki işletmeler için
henüz yeni bir olgu olduğunu; bu nedenle şu anda Ada’daki işletmelerle düşük
düzeyde bir işbirliği olduğunu beyan etmişlerdir. Ada içinde turistler hazırlanan
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turlar haricinde önemli ölçüde özgür bırakılmakta ve alışveriş yapacakları
işletmeleri kendileri seçmektedirler. Görüşme sonunda acenta yetkilileri, gelecek
yıllarda Bozcaada’ya tur programlarında daha fazla yer verme niyetinde
olduklarını ve getirdikleri turistlerin Bozcaada’dan genel olarak memnun
ayrıldığını ifade etmişlerdir.
e. Yerel Turizm İşletmecileri
Bozcaada’daki konaklama, yiyecek-içecek, hediyelik eşya işletmelerinin sahipleri
ya da yöneticileriyle 2016 yılı Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı toplantı
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılara Ada’daki mevcut işletmelerin sahip ya da
yöneticilerinin %80’ine yakını katılarak, planın hazırlanma sürecine paydaş olarak
katkı sunmuştur. Turizm işletmecilerinin görüşleri temelde 5 başlıkta toplanmış
ve özetlenmiştir.
i. Ulaşım ve Turizme Destek Unsurlar:
 Ada’ya feribot ve deniz otobüsü ulaşımları için sezon ve sezon dışı sefer
planlamalarında revizyon yapılmalı; ulaşım konusunda Bozcaadalılar için
pozitif uygulamalar olmalı
 Ada içi trafik akışı-düzeni mevcut haliyle korunmalı; yakın gelecekte
kapsam (araç trafiği olmayan alan) daha da genişletilmeli
 Otopark vb. alanlar yetersiz; ilave olanaklar ve yeni sistem ile işleyişler
geliştirilmeli
 İşletmelerin nitelikli personel ihtiyacını karşılayıcı adımlar atılmalı ve
çalışanların barınma sorunları çözülmeli
 Hediyelik eşya satıcılarının stantlarına standart bir görünüm getirilmeli ve
satılan ürünlerin yerele özgü ve kaliteli olması sağlanmalı, bu konu kontrol
ve denetim altına alınmalı
ii. İmar Durumu-Taşıma Kapasitesi
 Ada’nın taşıma kapasitesi belirlenmeli; işletme sayısı ve nitelikleri belediye
tarafından ya da ortak bir yapı tarafından kontrol edilmeli
 İmar durumu ve mevcut tesislerin turizm amaçlı kullanımında belli kurallarstandartlar getirilmeli
 İmar ve benzeri planlar koruma-kullanma dengesini bozmayacak şeklide
revize edilerek acilen uygulamaya geçilmeli
 Ada merkezinin siluetini bozan yapıların traşlanması; siluetle ilgili temel
kültürel dokuya uygun düzenlemelerin yapılması
iii. Turizm ve Hizmet Kalitesi
 Yeni turizm türleri ve turistik ürünler geliştirilmeli; turizm sezonu uzatılmalı
 Etkinlik turizmi oldukça önemli; sezonun zayıf olduğu dönemlerde
geliştirilmeli
 Turistik işletmelerin hizmet kalitesi geliştirilmeli; hizmet-fiyat ölçeği, turist
memnuniyeti, izleme ve kontrol faaliyetleri işletmeler, yerel yönetim ve
yeni oluşturulacak ortak izleme kurulları tarafından etkin olarak yürütülmeli
 Günübirlik turizm hareketleri kontrol altın alınmalı; özellikle Ada’ya feribot
ve deniz otobüsü seferleri bunun için etkin olarak kullanılmalı ve GESTAŞ’ın
sürece olumlu katkı vermesi sağlanmalı
iv. Destinasyon Yönetimi
 Kent konseyi ve alt komisyonları daha işlevsel hale getirilmeli
 Adakart vb. uygulamalarla destinasyon için yeni gelir olanakları yaratılmalı
 Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının turizm yönetim sürecine katılımı
artırılmalı
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Sürdürülebilir turizm çerçevesinde kültürel-doğal dokunun korunması için
kararlar alınırken katılımcı yöntem sağlanmalı

v. Pazarlama ve İletişim
 Pazarlama faaliyetleri özellikle yurtdışı pazarlarda etkin olarak yürütülmeli
 Destinasyon imajı-algısı çalışmaları açısından mevcut web siteleri,
levhalama, enformasyon vb. olanakları değerlendirilmeli
 Yurtiçi ve yurtdışı fuarların değerlendirilmesi; hedef fuarların potansiyel
turizm pazarlarına uygun olarak seçilmesi ve katılım için yerel yönetimlerin
desteğinin sağlanması
f. Sivil Toplum Örgütleri
Bozcaada’da doğrudan ve dolaylı olarak turizmle ilgili sivil toplum örgütü
temsilcileriyle odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Bu görüşmelerde BOZTİD
yönetici ve üyelerinin görüşleri alınmıştır. Üyeler, konaklama, yiyecek-içecek ve
diğer turizm işletmelerin temsilcilerinden oluşmaktadır. 2016 Nisan ve Haziran
ayında gerçekleştirilen toplantılarda BOZTİD, temelde turizmi daha nitelikli hale
getirecek uygulamaların geliştirilmesinin altını çizmiştir. Ada’da turizm
yönetiminde ortak karar alma mekanizmaları ile karar süreçlerine katılımın
etkinleştirilmesi gerektiği; yerel yönetim ile işbirliğinin önemini vurgulamıştır.
Planlamanın Ada için oldukça önemli bir konu olduğunu düşündüklerinden bu
süreçte STK olarak aktif rol alacaklarını belirtmişlerdir. BOZTİD, Ada’daki birçok
etkinliği organize eden ve birçok etkinliği de destekleyen en aktif STK olarak
görülmektedir. Bu nedenle, sadece doğrudan turizmle ilgili değil başka konularda
da görüşlerini dile getirmekte ve çalışmalar yapmaktadır. Yönetim
perspektifinden Ada’nın altyapı ve ulaşımla ilgili sıkıntıları turizmi de doğrudan
etkileyen en temel sorunlar olarak görülmektedir. Bunun yanında işletmelerin
belli hizmet standartlarına kavuşması, müşteri memnuniyet ve yerel kimliğe
uygun işletmecilik yapılması temel hassasiyetler olarak göze çarpmaktadır.
g. GESTAŞ
Bozcaada Turizm Master Planı kapsamında
GESTAŞ Müdürü Volkan Uslu’nun makamında
GESTAŞ yöneticilerinin de katılımıyla yaklaşık
iki saat süren bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Bu görüşme sırasında Bozcaada feribot
iskelesinin konumu, sefer sıklıkları, hizmet
kalitesi, fiyat politikası, Ada için trafik
düzenlemesi başta olmak üzere birçok konu
gündeme gelmiştir. Bu konulardan en önemlisi
Bozcaada feribot iskelesinin Ada merkezi
dışına taşınmasıdır. GESTAŞ yönetimi konuyla ilgili teknik alt yapı projesi
hazırlama ve bütçelendirme aşamasında olduklarını, üst yönetim ve siyasi destek
aldıklarını ifade ettiler. Projenin 2017 yılı genel bütçesinden pay alınarak 2018
yılında tamamlanması planlanmaktadır.
GESTAŞ, Bozcaada Belediyesi ile koordinasyon halinde Ada içi trafik düzenlemesi
kararına katılmıştır. 2015 yılında uygulanmaya başlayan Ada içi trafik
düzenlemesi okulların tatil olduğu hafta başlamakta ve okulların açıldığı haftaya
kadar devam etmektedir. Bu süre zarfında Ada’ya gelen araçlar Ada merkezinde
bekleme yapmaksızın belirlenen otopark alanlarına gitmekte ya da Ada dışına
çıkmaktadırlar. Dönüşte ise araç sürücülerinin GESTAŞ müşteri hizmetlerini
arayarak randevu almaları; randevu almayan araçlar ya da randevusundan erken
gelen araçlar görevliler tarafından Ada merkezine alınmaması sağlanmıştır.
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Dolayısıyla, iskelenin Ada merkezi dışına taşınması bu sorunun kökten
çözülmesini sağlayacak nitelikte bir adımdır.
Bozcaada’ya gümrük kurulması, GESTAŞ’ın Bozcaada ile uluslararası bağlantılar
sağlanmasına olanak tanımıştır. GESTAŞ yönetiminin Bozcaada ile ilgili
gündeminde olan bir başka proje ise yeni destinasyonlarla Bozcaada arasında
seferler düzenlemektir. Orta ve uzun vadede Midilli-Ayvacık-Bozcaada seferi ve
Ayvalık-Ayvacık-Bozcaada seferinin gerçekleştirilebileceği bilgisi verilmiştir.
GESTAŞ yönetiminin Bozcaada ile ilgili yaşadığı en büyük iki sıkıntı sefer sıklıkları
ve fiyat politikasıdır. Özellikle 2015 yılında yaz döneminde Geyikli-Bozcaada sefer
sıklıklarının karşılıklı olarak 45 dk. ya düşmesi hatta bayram döneminde
feribotların doldukça kalkması Bozcaada’da fiziksel taşıma kapasitesinin
zorlanmasına hatta aşılmasına neden olmuştur. Master plan çalışmaları
kapsamında yapılan görüşmelerde, bu seferlerle Ada’ya gelen kişilerin büyük
çoğunluğunun günübirlikçilerden oluştuğu kanısı, Ada’da yerel taşımacılık
(minibüs, taksi) yapan esnaf hariç diğer paydaşlar tarafından sefer sıklığının
azaltılması yönünde görüş bildirmesine neden olmuştur. GESTAŞ yönetimi sefer
sayılarını azaltacak düzenlemenin Ada halkından ve yönetiminden gelecek talep
ile mümkün olabileceğini vurgulamaktadır. Yönetim nezdinde oluşan genel görüş;
ilçe trafik komisyonu ya da belediye meclisi tarafından alınacak bir kararın
kendilerine tebliği ve ilgili kararın Geyikli feribot iskelesine tabela olarak
konulmasıdır. Bu konuda yönetim tarafından dile getirilen bir başka öneri ise hem
araç hem de yolcu geçişleri için dönemsel fiyat artışları yapılabileceğidir. Böylece
Bozcaada’ya geçiş yapan araç ve yolcu sayısının, fiyatın bir enstrüman olarak
kullanılmasıyla kontrol altına alınabileceği savunulmaktadır.

6. REKABET ANALİZİ
Bozcaada destinasyonu için doğal rakipler olarak Gökçeada, Cunda ve Midilli
Adaları değerlendirilmektedir. Her üç destinasyonun da ada ve adalara özgü
özelliklere sahip olması ile Kuzey Ege bölgesi içinde olmaları rekabet analizi
içinde değerlendirilmesinde etkili olmuştur.
a. Gökçeada-Bozcaada
Gökçeada’nın yakın lokasyonda olması, Türkiye’nin bir iç adası olması ve benzer
deneyimler sunması nedeniyle rekabet alanlarında Bozcaada’ya en yakın
destinasyondur. Gökçeada’da temel turistik ürün olarak deniz turizmi ve
bileşenleri ön plana çıkmaktadır. Bozcaada deniz sporları özellikle yelken, sörf
sporu açısından önemli potansiyele sahip olsa da Gökçeada’nın bunu daha iyi
değerlendirdiği ve bu spora meraklı turistler için bilinen bir destinasyon haline
geldiği görülmektedir. Ayrıca deniz sporları aktiviteleri daha çok yabancı turisti
Gökçeada’ya çekmekte ve yabancı turistin gelmesi Gökçeada turizmine güç
katmaktadır. Bununla birlikte Bozcaada ulaşılabilirlik yönünden daha avantajlı ve
daha küçük olması sebebiyle ada konseptine de daha yakın bir imaj taşımaktadır.
Bunun yanında; meyhane ambiyansı ve yiyecek-içecek işletmeleri ile ürünlerinin
Bozcaada’da daha güçlü olduğu görülmektedir. Yine de Gökçeada’nın da son
yıllarda özellikle tesisleşme bağlamında hızlı bir gelişme ve büyüme içinde olduğu
gözlerden kaçmamalıdır. Ayrıca Gökçeada’nın anakaradan uzak olması onu
günübirlik bir destinasyon olmaktan çıkarmakta ve ziyaretleri gecelemeli bir
yapıya zorlayarak konaklamalı turizmi geliştirmektedir. Tablo 13’te Gökçeada ve
Bozcaada ilçelerinin turizm istatistiklerine karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.
Tablo 13: Gökçeada-Bozcaada Turizm İstatistiklerinin Karşılaştırılması
Destinasy
Yıl
Ziyaretçi
Ort.
Ort.
Ziyaretçi
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onlar
Bozcaada
Gökçeada
Bozcaada
Gökçeada
Bozcaada
Gökçeada
Bozcaada
Gökçeada
Bozcaada
Gökçeada

20
11
20
12
20
13
20
14
20
15

sayısı*
62.253
10.685
50.586
63.982
133.716
53.843
51.617
31.268
34.889
20.141

Kalış
1,7
3,2
1,4
1,7
1,6
2,0
1,7
2,3
1,9
3,7

Doluluk
31,37
12,81
29,80
29,27
38,91
24,00
23,69
17,47
13,99
27,48

/Nüfus
26,0
1,2
20,1
7,5
54,1
6,1
20,88
3,5
14,11
2,2

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tablo 13’te görüleceği üzere; Gökçeada’da
özellikle ortalama kalış süresi Bozcaada’dan
daha yüksektir. 2015 yılı hariç diğer tüm
yıllarda Bozcaada’daki tesislerin ortalama
doluluk oranları Gökçeada’dan daha yüksektir.
Ziyaretçi sayısı ve nüfus/ziyaretçi oranı
Bozcaada’nın daha yüksektir. Bozcaada’nın
rekabetteki önemli avantajlarından biri de iki
farklı kültürel yapının barış içinde iç içe
geçmişliği ve nitelikli işgücü ve işletme
sayısının çok olarak gösterilebilir. Bozcaada ve
Gökçeada arasındaki turizme dair rekabet son
beş
yıl
üzerinden
değerlendirildiğinde,
Bozcaada’nın rekabet avantajına görece sahip
olduğu söylenebilir. Ancak en yakın rakip olan
Gökçeada’nın turizminin her geçen gün
güçlenmesi
önümüzdeki
dönemde
iki
destinasyon arasındaki rekabetin daha da artacağını işaret etmektedir. Bu
hususta her iki adaya ulaşımı sağlayan GESTAŞ’ın fiyat ve tarife politikalarının da
adaların rekabet avantajı pozisyonuna etki edeceği bir gerçektir. Mevcut durumda
Gökçeada’nın anakaraya daha uzak olmasına rağmen ulaşımının Bozcaada’ya
göre daha ucuz olması pozisyonun değişmesine etki olarak gösterilebilir. Bu tür
farklılık ve sübvansiyonların turizm gelişimi üzerinde etkili olacağı tahmin
edilmektedir.
b. Midilli-Bozcaada
Ulaşılabilirlik avantajı, yakın olması, fiyat politikası vb. nedenlerle Midilli, Türk
turistler için son dönemde önemli alternatif destinasyonlardan biri haline
gelmiştir. Midilli, tatilini bir adada geçirmek isteyen Türk turistler için hem yurtdışı
avantajları sunan, hem de fiziksel olarak bir yurt içi destinasyonu gibi kolay
ulaşılabilen bir destinasyondur. Ada olması, sahip olduğu özellikler, sunulan ürün
ve çekicilikler itibarıyla Bozcaada ile benzerlikler taşıması ve konum olarak Kuzey
Ege lokasyonunda yer alması Midilli’yi Bozcaada için rakip haline getirmektedir.
Midilli, mimari özellikleri, deniz turizmi olanakları ve kültürel unsurlarıyla
Bozcaada’ya benzemekte; tüm Yunan adaları içinde Bozcaada’ya en yakın rakip
olarak görülmektedir. Midilli’nin Yunan rakısı “Uzo” ve Bozcaada’nın ise şarap ile
anılması da benzer bir kimlik yaratmaktadır.
Midilli’nin uluslararası uçuşlara açık havalimanı olması, Yunanistan’ın Atina
merkez ve diğer adalarından ve Türkiye’den Ayvalık ve Dikili’den deniz yolu
ulaşımının olması en önemli avantajlarıdır. Midilli, son yıllarda Türkiye’den turistik
amaçlı geçişleri destekleyen vize uygulamaları ile Türk turistin iç turizm hareketi
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olarak değerlendirdiği destinasyonlardan biri haline gelmiştir. Ulaşılabilirlik
özelliği açısından kolay olması Midilli’yi daha da güçlü hale getirmektedir. Ancak
son yıllardaki mülteci krizi nedeniyle Midilli’ye toplam turist varışlarında önemli
bir azalma yaşanmaktadır. Buna rağmen son yıllarda Türkiye’den özellikle Ayvalık
hudut kapısından Midilli Adası’na geçen Türk turist sayısında artış vardır. 2014
yılında Ayvalık hudut kapısından Midilli’ye çıkış yapan vatandaş sayısı 47.541;
2015 yılında ise 50.939 olmuştur. Yunanistan’ı ziyaret eden Türkiye vatandaşı
sayısı da benzer biçimde 2013’te 598.936; 2014’de 741.037 ve 2015 yılında
898.919’a çıkarak son üç yılda belirgin biçimde artmıştır.
Midilli’nin önümüzdeki dönemde Bozcaada’ya rakip bir destinasyon olarak
görülmesi muhtemeldir. Politik ve sınırla ilgili sorunlarının azalması, vize
serbestisinin sağlanması ve işlemlerinin kolaylaştırılması durumunda; Midilli’nin
Bozcaada karşısında daha güçlü bir alternatif destinasyon haline gelebileceği
söylenebilir. Ancak her durumda bir yurt dışı destinasyonu olması, dil bariyeri ve
buna bağlı olarak bireysel-bağımsız turistlerin çoğu için zor bir destinasyon olması
Bozcaada lehine bir durum olarak değerlendirilebilir.
c. Cunda Adası-Bozcaada
Cunda Adası, her ne kadar ada olarak bilinse de bugün anakaradan fiziksel olarak
bağımsız bir ada değildir. Ayvalık ilçesine bağlı bir ada olan Cunda’ya anakaradan
köprü bağlantısıyla ulaşılabilir olması onu hem bir ada olmaktan çıkarmakta hem
de ulaşım avantajı sağlayan bir özellik sağlamaktadır. Yaklaşık nüfusu 3.000 olan
Ada’nın nüfusunun çoğunluğu Girit ve Midilli Adalarından 1924 nüfus mübadelesi
zamanında göç eden Türkler’ den oluşmaktadır. Bu yüzden Ada’nın yaşlı
nüfusunun çoğu Rumca (Yunanca)'yı bilmektedir. Cunda’nın, Bozcaada gibi Rum
ve Türk kültürüne ait izleri birlikte taşıyan ve her iki kültürün özelliklerini yansıtan
bir özelliği vardır. Ayrıca deniz ve kültür turizmi temel turistik hattı
oluşturmaktadır.
Bu
açılardan
Cunda,
Bozcaada’nın doğal rakiplerinden biri olarak
değerlendirilebilir. Bununla birlikte Ada’ya
ilişkin turizm istatistiklerinin olmaması
nedeniyle veriler üzerinden karşılaştırma
yapmak mümkün değildir.
Ancak Cunda Adası’nın nitelik olarak
Bozcaada ile benzer özelliklere sahip olması
ve
deneyimler
sunması,
onu
doğal
rakiplerden biri yapmaktadır. Özellikle
mimari
özellikleri,
yiyecek-içecek
ile
konaklama tesislerinin özellikleri ve sunduğu ürün ve hizmetler birbirine oldukça
yakındır. Ulaşılabilirlik yönünden Bozcaada’ya göre avantajlı olsa da Bozcaada’nın
daha fazla ve çeşitli çekiciliklere sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca Bozcaada’nın
anakaradan tamamen bağımsız bir ada olması, planlı ve kontrollü bir turizm
gelişimini daha mümkün kılmaktadır. Bunun yanında Cunda’nın Ayvalık üzerinden
Midilli bağlantısının olması, Cunda’yı transit ya da kısa konaklamalı bir
destinasyon olarak da desteklemektedir. Diğer taraftan bu durumun
sürdürülebilirlik bakış açısı ile turizm gelişimi açısından avantaj olarak
görülmediği değerlendirilebilir.
7. KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Karşılaştırmalı analizde Bozcaada, Çanakkale’nin diğer ilçeleri ile birlikte
değerlendirilmiştir. Ancak karşılaştırmalı analizde hem Gökçeada hem Bozcaada,
ada olmaları nedeniyle diğer ilçelerden belirgin biçimde ayrılmakta ve farklı
özellikler göstermektedir. Bu analizde Çanakkale, il merkezi olduğu için ve
Gökçeada’da rekabet analizi içinde değerlendirildiğinden kapsam dışında
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tutulmuştur. Ayrıca tüm ilçelerde büyük oranda belediye işletme belgeli tesisler
olduğundan veriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili istatistikleri baz alınarak
son 3 yıl üzerinden yapılmıştır. Tablo 14’te Bozcaada ve Çanakkale iline bağlı
diğer ilçelerinde konaklayan turist sayılarına karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.
Tablo 14: Bozcaada ve Çanakkale’ye Bağlı Diğer İlçeler İçin
Karşılaştırmalı Turist Sayıları Tablosu
İlçe
Turist Sayıları
2012
2013
2014
2015
Ayvacık
120.290 109.840 88.205 100.251
Bayramiç
3.208
2.103
3.628
7.195
Biga
37.869
79.833
33.640
17.915
Çan
3.587
3.431
2.767
2.956
Eceabat
49.317
79.852
9.426
15.901
Ezine
6.085
5.962
6.395
9.591
Gelibolu
96.680
50.548
35.474
35.338
Lapseki
15.188
9.948
10.406
10.885
Yenice
2.428
2.925
1.933
2.890
BOZCAAD
50.586
128.56 48.271 26.890
A
3
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tablo 14’teki veriler incelendiğinde verilerin anlamlı şekilde yorumlanmasında
sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Bunun nedeninin daha önce değinildiği gibi
verilerin sağlıklı olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yıllar arasında
oldukça büyük iniş ve çıkışlar bulunmaktadır. Örneğin Biga, Eceabat, Gelibolu ve
Bozcaada’nın 2013 yılına ait turist sayıları ile 2014 ve 2015 yıllarına ait turist
sayıları arasında asimetrik farklar söz konusudur. Ayrıca ilçelerin büyük
çoğunluğunda turist sayılarının azaldığı görülmektedir. İstatistiklere ilişkin bu
durum değerlendirme yapılmasını zorlaştırmaktadır. Ayvacık’ın önemli bir
potansiyel taşıdığı; bunun yanından Gelibolu’nun da benzer bir grafik sergilediği
görülmektedir. Ancak sayıların yine de yeterli değerlendirme yapacak bir netlik
sunmadığı ifade edilebilir. Bununla birlikte bölgenin seyahat acentaları tarafından
hazırlanan turlarda-paket turlarda aynı programın içine dahil edilmesi birbirini
destekleyen bir durum arz etmektedir. Özellikle Assos-Behramkale destinasyonu
ile önemli bir ilçe olan Ayvacık, eski ve olgun bir destinasyon olarak hem deniz
hem de kültür turizmi açısından Bozcaada için dinamik ve güçlü bir rakip olarak
görülebilir. Ayrıca Gelibolu, hem deniz kenarında olması hem de tarihi milli parkı
ile önemli bir çekicilik sunmaktadır. Her iki destinasyonda da kültür turizminin
ağırlıkta olması en önemli avantajlarıdır. Bu özellik sezonu uzatmaya yardımcı
olmakta ve turistik hareketliliği daha geniş bir aralığa yaymaktadır. Bozcaada ile
Çanakkale iline bağlı diğer ilçeler karşılaştırıldığında; Bozcaada’nın kültür turizmi
açısından sahip olduğu değerleri öne çıkarması, geliştirmesi ve özellikle arkeolojik
alan ve eserlerini acilen turizme entegre etmesi gerektiği önem arz etmektedir.

8. SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

Çekicilikler
Deniz Koy ve Kumsallar
Marka-İmaj

Kontrol ve denetim eksikliği
Ulaşım
Fiyat algısı
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Kültürel Miras
Konaklama işletmeleri
Online seyahat entegrasyonu
Turist profili
Koruma bilinci ve farkındalık
Yerel mimari doku
Yerel müze
Etkinlik ve festivaller
Gastronomi
Trafik düzenlemesi
Gümrük
Toplumsal tolerans ve hoşgörü
Yönetim yapısı
Güvenlik ve huzur ortamı

Üstyapı destek hizmetleri
Yerli turist ağırlığı
Altyapı yetersizliği
İstihdam ve personel
Arkeolojik alan ve tarihi yapılarla ilgili
çalışmalar
Yol, güzergah ve rotalar

FIRSATLAR

TEHDİTLER

Yeni turizm eğilimleri
Sürdürülebilirlik
Uluslararası pazarlardaki arayışlar
Online seyahat pazarı ve teknolojisinin
gelişimi
Tarihi milli parklar
Bölgesel ve uluslararası işbirlikleri

Günübirlik turizm
Fiyat-maliyet artışı
Tesisleşme ve rant
İkincil konutlar
Kirlilik ve kapasite aşımı
Sosyo-kültürel bozulma
İklim değişikliği ve doğal afetler
Yönetsel kargaşa ve rekabet

GÜÇLÜ YANLAR
Çekicilikler: Sadece deniz değil; kültür, etkinlik, tarım ve spor gibi farklı turizm
türlerini barındıracak düzeyde çekiciliklere sahip olması
Deniz, Koy ve Kumsallar: Bakirliğini koruyan koy ve kumsallar; temiz deniz ve
plajlar
Marka-İmaj: Güçlü bir marka algısı ve imajı. Ulusal pazarda tanınmış olması,
uluslararası pazarda turist tercihlerini yönlendiren yayınlarda son dönemde çokça
yer verilmesi
Kültürel Miras: 500 yıldan bu yana birlikte yaşamış her iki dini kültürün, Ada’nın
geleneksel ve gastronomi kültürüne kattığı değerler, kültürel çeşitlilik ve
zenginliğin barış içinde bir arada yaşaması
Konaklama İşletmelerinin Yapısı: Konaklama işletmelerinin küçük, aile
işletmelerinden oluşması ve oda-kahvaltı pansiyon hizmeti vermesi, işletmecilerin
deneyimli olması ve hizmet odaklı tutumları
Online Seyahat Entegrasyonu: Bozcaada’nın destinasyon ve konaklama
işletmeleri bazında Tripadvisor ve Booking gibi online seyahat portallarında
yüksek puan-beğenilere sahip olması; Ada’daki konaklama işletmelerinin büyük
çoğunluğunun online sisteme dahil olması
Turist Profili: Ada’yı ziyaret eden turistlerin, seyahat acentası ile organize
tur/paket turlar yerine daha çok bireysel seyahat eden orta ve üst gelir grubuna
ait, genç ve orta yaş kuşağındaki eğitimli kitleden oluşması, tekrar ziyaretlerin
çok olması
Koruma Bilinci ve Farkındalık: Ada’nın çeşitli yasal düzenlemeler dışında hem
yerel yönetim hem de yerel toplum tarafından korunmasına yönelik yüksek bir
bilinç ve bütünsel bir duyarlılık-farkındalık düzeyinin olması
Yerel Mimari ve Doku: Rum ve Türk kültürüne ait eserler, yapılar, korunmuş
cadde ve sokakla
Yerel Müze: İyi bir yerel tarih-kültür müzesinin bulunması
Etkinlik ve Festivaller: Geniş bir kitleyi düşük sezonda Ada’ya çeken etkinlikfestival vb. organizasyonların varlığı

syf. 52

Gastronomi ve Mutfak: Yiyecek içecek işletmelerinin yerel gastronomiye önem
veren, yerel mutfağı turiste sunan işletmeler olması ve yerele özgü gastronomik
lezzetlerin turisti çekmesi
Trafik Düzenlemesi: Ada içinde yüksek sezonda trafik uygulamasının düzen ve
kontrolü sağlaması, bu uygulamanın Ada içinde büyük oranda uzlaşmayla
benimsenmesi
Gümrük: Ada’nın yeni açılan gümrük ile uluslararası kurvaziyer turizmi rotasına
girmiş olması ve kurvaziyer şirketlerinin artan talebi
Toplumsal Yapı ve Tolerans: Ada’da yaşayan halkın turizm gelişimini
desteklemesi, turistin ada içindeki varlığından rahatsız olmaması ve turizmi
benimsemesi
Yönetim Yapısı: Etkin bir sivil toplum örgütlenmesi ile turizm alanında duyarlı
bir yerel yönetim sistemine sahip olması, özellikle karar süreçlerinde katılımcılığın
önemsenmesi
Güvenlik ve Huzur Ortamı: Ada olmasından dolayı geçişlerin kontrol altında
olması Ada’yı diğer destinasyonlardan daha güvenlik hale getirmekte; suç ve
asayiş olaylarının azlığı ise turistlerin huzurlu bir şekilde tatil yapmalarını
sağlamakta
ZAYIF YANLAR
Kontrol-Denetim Eksikliği: Yüksek sezonda taşıma kapasitesinin aşılması ve
turistik akışların kontrol edilememesi, tesislerin büyük oranda denetimden uzak
olması
Ulaşım: Liman ve iskelenin özellikle sezonda yetersiz kalması; Ada’ya ulaşımın
anakaradan sadece feribot ve deniz otobüsü ile sadece tek bir firma tarafından
gerçekleştiriliyor olması, ulaşım inisiyatifi ve karar organlarının ada dışından
kurumlar olması, Ada içinde yerel ulaşım olanaklarının sınırlı olması, Ada içindeki
ve dışındaki ulaşım hizmetlerinin kalitesinin yetersiz olması
Fiyat Algısı: Fiyat-hizmet dengesinde fiyatların yüksek olduğuna ilişkin bir algı
olması
Üstyapı Destek Hizmetleri: Genel sağlık hizmetlerinin yetersiz olması,
işletmelerde bu olanakların yetersiz olması, sportif ve rekreatif alanların yetersiz
olması, gıda-inşaat vb. gibi temel tüketim maddelerinin Ada dışından sağlanıyor
olması, kamusal-ortak alanların azlığı ve çevresel temizliğin yetersiz olması
Yerli Turist Ağırlığı: Bozcaada’yı tercih edenlerin büyük oranda deniz turizmi
odaklı, yerli ve okul zamanlarına göre hareket eden ziyaretçilerden oluşması
Altyapı Yetersizliği: Temel altyapı olanaklarının eskimiş olması ve özellikle
turizm sezonunda yetersiz kalması, içme suyu olanaklarının kısıtlı olması
İstihdam ve Personel: İstihdamın mevsimselliğe bağlı olarak kısa dönemli ve
çoğunlukla kayıt dışı olması, Ada’nın kendine yeter bir işgücü havuzuna sahip
olmaması, dışa bağımlı olması ve buna bağlı olarak nitelikli personel sıkıntısı
yaşaması; Çalıştırılan personelin barınma sorunları
Arkeolojik Alan ve Tarihi Yapılarla İlgili Çalışmalar: Ada’daki arkeolojik
alanların kazı programına alınmamış olması ve kale dahil birçok tarihi eser ve
alanın turizm içinde etkin kullanılamaması
Yol, Güzergah ve Rotalar: Bisiklet, yürüyüş, doğa-macera gibi alternatif turizm
türleri açısından elverişli olmasına rağmen bu alanda yeterli altyapıya sahip
olmaması; düzenlenmiş yol ve rotaların bulunmaması
FIRSATLAR
Yeni Turizm Eğilimleri: Kültür, tarım-çiftlik, macera, şarap, spor ve etkinlik
turizminin toplam turizm pazarı içindeki payının artması ve 21. yüzyılda eğilim
haline gelmesi; bireysel turizm hareketlerinin organize turlara göre dünyadaki
payının artması, bağcılık ve şarapçılığın turizme entegre edilme potansiyeli
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Sürdürülebilirlik: Dünyada sürdürülebilirliğe yönelik hassasiyetin artması ve
Ada’nın sürdürülebilir turizm ve yeşil konsepti ile ilgili yüksek farkındalık düzeyi
Uluslararası Pazarlardaki Arayışlar: Uluslararası turizm pazarında küçük ve
yeni destinasyon arayışlarının artması; son dönemde uluslararası dergilerde
Bozcaada’yı tanıtan yazı vb. unsurların artması
Online Seyahat Pazarı ve Teknolojisinin Gelişimi: Seyahat pazarında
teknolojinin etkisinin artması ve online seyahat ve turizm pazarının genişlemesi
Tarihi Milli Parklar: Gelibolu Yarımadası ve Troya Tarihi Milli Parkları’na ilginin
ve özellikle İngiliz, Avustralya, Yeni Zelanda ve Uzakdoğulu yabancı turist
ziyaretlerinin artması
Bölgesel ve Uluslararası İşbirlikleri: Denizyolu üzerinden Yunan adaları ile
gelecekte yapılacak işbirliği; gümrük ve sınır kapısı olanakları ile yat ve
kruvaziyer turizminin gelişmesi
TEHDİTLER
Günübirlik Turizm: Bozcaada’daki iç talebin ve günübirlik turizm hareketlerinin
giderek artma eğilimi, günübirlikçilerden oluşan kalabalığın sezonda turist
memnuniyetsizliğine neden olması
Fiyat ve Maliyet Artışı: Bozcaada’daki yapı stoğunun artan yatırımcı ilgisini ve
tesisleşme talebini karşılamaması, yeni alanların-yapıların olmamasına bağlı
olarak rayiçlerin artması, kira-işletme, mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış ve bu
maliyet artışlarının da mekan kiraları ile mal ve hizmet fiyatlarını artırması
Tesisleşme ve Rant: Yoğun yatırım talebi ve baskısı karşısında kültürel doku ve
mevcut kimliği bozan büyük tesislerin ve işletmelerin ortaya çıkması
İkincil Konutlar: Ada’da turizmin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan ikincil
konutların artışı,
Kirlilik ve Kapasite Aşımı: Ada’nın taşıma kapasitesinin aşılması, deniz ve ada
içindeki kirliliğin artması
Sosyo-Kültürel Bozulma: Kontrolsüz turizmin sosyal ve kültürel dokuyu
bozması ve yerel halkın turizme yaklaşımının olumsuz yöne evrilmesi
İklim Değişikliği ve Doğal Afetler: İklim değişikliğine bağlı olarak deniz
seviyesinin yükselmesi ve sıcaklık-mevsim değişikliklerinden Ada turizminin
olumsuz etkilenmesi
Yönetsel Karmaşa ve Siyasi Rekabet: Ada’nın yönetim yapısından
kaynaklanan sorunların artması, koordinasyon eksikliği ve politik tercihlere bağlı
olarak yönetsel baskıların turizm gelişimini etkilemesi
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BÖLÜM III

DESTİNASYON GELİŞİMİ ve FİZİKSEL TAŞIMA KAPASİTESİ
GELECEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?
UNWTO, turizm taşıma kapasitesini “bir destinasyonu fiziksel, ekonomik, sosyokültürel ve ziyaretçilerin memnuniyet kalitesinde kabul edilemez bir azalmaya
neden olmaksızın ziyaret eden insanların azami sayısı” olarak tanımlamaktadır.
Bu daha çok fiziksel-nicel taşıma kapasitesi olarak değerlendirilmekte; bunun
yanında toplumsal taşıma kapasitesi de yerel halkın ziyaretçiye olan tolerans ve
hoşgörü düzeyi ile ilişkilendirilmektedir. Ada destinasyonlarının daha hassas ve
kırılgan olması nedeniyle bu iki taşıma kapasitesi daha önemli hale gelmektedir
ancak bunun yanında kültürel, biyolojik ve ekonomik unsurların da dikkate
alınması gerekmektedir.
Turizm taşıma kapasitesi değerlendirilirken Ada’daki biyolojik çeşitlilik ve tarımsal
aktivitelerinin, üretim ve ürünlerin de dikkate alınması gerektiği açıktır. Ayrıca
turizmin yerel halkın kendine özgü kültürel kimliğini bozucu-zedeleyici hale
getirmemesi hatta onu standardize etmemesi önemli bir ölçüdür. Bunun yanında
ekonomik unsurların ve geçim kaynaklarının turizme aşırı bağımlı hale gelmesi,
mevcut ve potansiyel talepten fazla turizm yatırımı yapılması ve turizm
işletmesine izin verilmesi de dikkat edilmesi gereken sınırlardır. Taşıma kapasitesi
için yapılan fiziksel ölçü ve hesaplamaların sosyo-kültürel değerler ve doğal
alanların durumunu dikkate alması da önemlidir.
Bu nedenle iki yılda bir yerel halkın turizme bakış açısını, sosyo-kültürel yapının
turizmden nasıl etkilendiğini izlemek amacıyla alan araştırmalarının yapılması
gerekmektedir. Ayrıca tarım sektörü ve diğer ekonomik yapının turizmden
olumsuz etkilenmemesi ve dengeli bir gelişmenin sağlanması amacıyla ilgili
kuruluşlarca benzer izleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülerek sonuçların
birlikte değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Fiziksel taşıma kapasitesi aşağıda,
toplumsal taşıma kapasitesi ise paydaş analizi bölümünün altında yerel halk
bağlamında değerlendirilmiştir.
1. KONAKLAMA TESİSLERİ MEVCUT KAPASİTE KULLANIMI
Mevcut durumda öncelikle Bozcaada’daki konaklama kapasitesinin ne kadarının
kullanıldığına bakmak için yıllar itibarıyla ziyaretçi sayıları ve tesis kapasiteleri
karşılaştırılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belediye belgeli tesislere ilişkin
verileri 2008 yılından ardışık ve düzenli olarak alınabildiğinden tablo buna göre
oluşturulmuştur. Tablo 15’te Bozcaada’da 2008 yılından günümüze kadar
tesislerde konaklayan turist sayılarına ve turist sayılarının yıllara göre artış ve
azalış oranlarına yer verilmiştir.
Tablo 15: Bozcaada’da Yıllar İtibarıyla Turist Sayısı (20082015)
Toplam Turist
Yıl
Değişim %
Sayısı
2008
34.934
2009
33.751
-3,5
2010
50.833
+50,6
2011
62.253
+22,4
2012
50.586
-18,7
2013
133.716
+139
2014
51.617
-60,20
2015
34.889
-32,69
2016
28.444
-18,47
2017
6.775
-76,18
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ORT.
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

2008 yılından itibaren Bozcaada’da konaklayan turist sayısındaki 9 yıllık değişim
oranlarından yola çıkarak artış oranı ortalama %12, turist sayısı ise yıllık 53.447
olarak hesaplanmıştır. Bozcaada’nın turizm sezonunun ortalama 5 ay olduğu;
bunun 3 ayının yüksek diğer iki ayının ise düşük sezon olarak geçtiği dikkate
alındığında ortalama aylık turist sayısının (53447 kişi/5 ay) 10689 kişi olduğu
görülmektedir. Günlük turist ortalaması ise (10689/30 gün) 356 kişi hesaplanır.
Tablo 16’da ise 2003-2016 yılları arasında Bozcaada’daki konaklama tesisi, oda
ve yatak sayılarına yer verilmiştir.
Tablo 16: Seçilmiş Yıllarda Bozcaada’daki Konaklama Tesisi, Oda ve
Yatak Sayıları (2003-2016)
Konaklama Oda Yat
Değişi
Yıl
Tesisi
ak
m%
200
-32
324 768
3
200
1.62 +112,1
63
814
6
9
0
201
112
926 2.12 +30,14
3
0
201
142
1.12 2.48 +17,02
4
2
1
201
1.35 3.01 +21,68
172
5
3
9
201
183
1.65 3.77
+25,0
6
9
4
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bozcaada Belediye

Başkanlığı

Tablo 16’daki veriler üzerinden Bozcaada’daki ortalama yatak kapasitesindeki
büyüme oranı yıllık %40,41 olarak hesaplanmıştır. Bozcaada’da konaklayan turist
sayısındaki
artışın
%12,11
olduğu
düşünüldüğünde,
ortalama
yatak
kapasitesindeki artışın bu oranın çok üzerinde olduğu görülmektedir. Bir diğer
ifadeyle, mevcut konaklama kapasitesi özel günler haricinde (bayram tatilleri,
festival ve etkinliklerin olduğu dönemler) aşılmamaktadır. 2013 yılı konaklama
kapasitesinin en yüksek düzeyde kullanıldığı yıl olarak gözükmektedir. Konaklama
tesislerine ait yatak kapasitesi, yıllık olarak ve 2006-2016 arasında konaklayan
turist sayısındaki artış ortalamasından daha yüksek artmıştır. Konaklama
işletmelerindeki yatak kapasitesinin her yıl ortalama %20 daha fazla büyüdüğü
söylenebilir.

Turist sayısı

Grafik 3: Bozcaada Turist Varışları Grafiği (2008-2015)
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2000’li yılların ortalarına kadar resmi istatistiki veri olmasa da Ada’daki yerel
kaynaklardan hızlı ve sürekli artan bir turistik akışın olduğu dile getirilmektedir.
Ancak 2000’li yılların ortalarından itibaren turist sayısının 2013 yılı dışında seyrin
30.000 ile 50.000 arasında seyrettiği görülmektedir. Bu nedenle planda,
destinasyonun nitelikli gelişimini ve yaşam ömrünü uzatacak; destinasyonu
yeniden canlandıracak politikalar ve stratejilere odaklanmıştır.

Grafik 4: Yıllar İtibarıyla Bozcaada Konaklama İşletmelerindeki Yatak Kapasitesi
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Konaklama işletmelerinin yıllar itibarıyla büyüme grafiğine bakıldığında son 13
yılda neredeyse benzer oranlarda sürekli artış olduğu görülmektedir. Bu büyüme
turist artışlarından daha yüksek oranlarda ve daha istikrarlı bir biçimde devam
etmiştir. Bu eğilim oransal olarak gelecekte talepten daha fazla arz kapasitesinin
ortaya çıkma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bu nedenle Ada’daki turizm
gelişimi için kontrollü ve planlı bir projeksiyona ihtiyaç duyulmaktadır.
Ancak Ada ile ilgili özellikle turist sayısına ilişkin verilerin yetersiz ve güvenilir
olmaması
nedeniyle
yukarıda
yapılan
hesaplamalardan
daha
güçlü
değerlendirmelere ihtiyaç duyulmuş olup; farklı bir model üzerinden fiziksel
turizm taşıma kapasitesi hesaplanmaya çalışılmıştır.
Tablo 17: Yatak Sayısı Üzerinden Taşıma Kapasitesi
Senaryosu
Yıllar
Yatak
Ağırlanan
Ağırlanabilecek
Kapasite
Sayısı
turist sayısı
Maks. Turist (5
kullanım- Ort.
ort. (5 aylık)
aylık)
Doluluk oranı
%
2.120
133.716/5 =
31.800
84,0
2013
26.743
2.481
51.617/5 =
37.215
27,7
2014
10.323
34.889/5 =
45.285
15,4
2015
3.019
6.977
2016
3.774
28.444/5 =
56.610
11,8

syf. 57

6.688
TAHMİNİ BÜYÜME ve KAPASİTE SENARYOSU
3800
50.000/5=10.00
57.000
17,5
2017
0
4000
70.000/5=14.00
60.000
23,3
2020
0
4500
100.000/5=20.0
67.500
29,6
2026
00
Not: Ada’da geceleme ortalaması 2 gün olarak dikkate alınmış ve ağırlanabilecek
maksimum turist sayısı kapasitesi bu nedenle 30 gün değil 15 gün üzerinden
hesaplanmıştır.
Tablo 17’deki senaryoya göre Ada’daki mevcut konaklama kapasitesi hali hazırda
fazladır ve yıllar itibarıyla öngörülen büyüme senaryosuna göre de yeterlidir.
İhtiyaç olursa sadece bazı niteliklerde artırılmasına izin verilmesi yeterli olacaktır.
Bozcaada turizmine ilişkin fiziksel taşıma kapasitesinin hesaplanmasında, Avrupa
Birliği (AB) üye ülkelerinin (Fransa, İtalya, Yunanistan) adalarda uyguladığı fiziksel
turizm taşıma kapasitesi modelinden yararlanılmıştır. Bu modelde; mevcut alan,
kişi başına düşen kilometrekare, yerleşik nüfus, tesisler ve hizmet kalitesi
faktörleri dikkate alınarak ağırlanabilecek maksimum turist ve günübirlikçi sayıları
ile tesis kapasiteleri belirlenmektedir. Adaların yerleşim alanları ve tarımsal
alanları ile kullanılmayan arazileri dikkate alınarak öngörülen alan düşünülmelidir.
Tablo 17’de Bozcaada turizmine ilişkin fiziksel taşıma kapasitesi üst sınırları ve
büyüme senaryolarına yer verilmiştir.
Tablo 18: Kullanılan Alana Göre Fiziksel Taşıma Kapasitesi Sınırları ve
Büyüme Senaryoları*
Senaryo

1%10
niteli
k
2%50
niteli
k

375
m2
/10kişi
=
Kişibaşı 37,5
m2
375m2/5
kişi= Kişibaşı
75 m2

Ağırlanabil
ecek
Maksimum
Ziyaretçi
Sayısı
(Mak.kişiYerleşik
nüfus)
24.0002400=
21600
Ziyaretçi
12.0002400= 9600
Ziyaretçi

Gecel
eme
Süres
i

Ağırlanaca
k
Maksimum
Turist
Sayısı
(Günlük)

Maksimum
Yatak İhtiyacı
(Adet)
(Max.
ZiyaretçiMevcut
Yatak)

Maksimum
Günübirlikçi
Sayısı (%25)

2 gün

10.800 kişi/
gün
7200
kişi/gün
4.800
kişi/gün
3.200
kişi/gün

108003700=7100
103007200=3100
48003700=1100
-

10.800/25=4
32
10.300/25=4
12

3 gün
2 gün
3 gün

*Kişi başına düşen ortalama alan (m2): 36.000.000/40 = 900.000 m2; Toplam
kullanılabilir alan 1/40 olarak hesaplanmıştır. Bu senaryolarda Ada’nın yerleşim
alanı olan merkez (Cumhuriyet ve Alaybey mahalleleri) ile imara açık alanlar
dikkate alınmış; bağ alanları ve yerleşime uygun olmayan tarımsal vb. alanlar
kapsam dışında tutulmuştur. Tüm altyapı ulaşım ve diğer unsurların yeterli
düzeyde olduğu varsayılmıştır. Kişibaşı düşen alan = 900.000/2400 kişi = 375 m 2
Senaryo 1: Bu senaryoda kişi başına 37,5 metrekare alan düşmekte ve
ziyaretçinin destinasyondan genel memnuniyet-hizmet kalitesi %10 düzeyinde
olduğu varsayılmaktadır. Bu durumda maksimum ağırlanabilecek ziyaretçi sayısı
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21.600; turizm için maksimum fiziksel taşıma kapasitesi geceleme ortalaması 2
olduğunda 10.800; 3 olduğunda 7200 kişidir. Bunun tamamının konaklamalı
ziyaretçi (turist) olduğu varsayıldığında, Bozcaada için 2 gece ortalaması
üzerinden maksimum 7.100; 3 gece ortalaması üzerinden 3100 yatak ilavesine
ihtiyaç
vardır.
Ortalama
günübirlikçi
oranını
maksimum
%25’de
sınırlandırıldığında (2016 da bu oran ortalama %22’dir), ağırlanabilecek
maksimum günübirlikçi sayısı da günlük 400 civarındadır.
Senaryo 2: Bu senaryoda kişi başına 75 metrekare alan düşmekte ve
ziyaretçinin destinasyondan genel memnuniyet-hizmet kalitesi %50 düzeyinde
olduğu varsayılmaktadır. Bu durumda maksimum ağırlanabilecek ziyaretçi sayısı
9.600; turizm için maksimum fiziksel taşıma kapasitesi geceleme ortalaması 2
olduğunda 10.800; 3 olduğunda 7200 kişidir. Bunun tamamının konaklamalı
ziyaretçi (turist) olduğu varsayıldığında, Bozcaada için 2 gece ortalaması
üzerinden maksimum 1.100 yatağa daha ihtiyaç varken; 3 gece ortalaması
üzerinden yatak ilavesine ihtiyaç yoktur. Ortalama günübirlikçi oranını maksimum
%25’de sınırlandırıldığında ağırlanabilecek maksimum günübirlikçi sayısı da
günlük 400 civarındadır.
TURİSTİK TESİS KAPASİTE DURUMUNA İLİŞKİN PLAN ÖNERİLERİ
Maksimum turizm gelişme kapasitesi konaklama kapasitesi olarak Tablo
17 ve 18’deki senaryolara göre yeterlidir. Tablo 18’deki 2. Senaryoya
göre ise, Bozcaada’nın mevcut kapasitesine ilave olarak 10 yıllık süreçte
en düşük nitelikte maksimum 7100 yatak ihtiyacı olabileceği; ideal
nitelikte ise 3100 ile 1100 arasında olması öngörülmektedir. Ancak
Ada’daki hali hazırda ruhsatlı olmayan, ruhsat aşamasında olan ve
ruhsata başvuracak inşaat aşamasındaki konaklama işletmesi olacak
yapılar dikkate alındığında resmi yatak kapasitesinin 7000 civarında
olması beklenmektedir. Bu durumda yatak kapasitesi ihtiyacı çok sınırlı
olacaktır.Bunun da yıllara yayıldığında 2019-2022 yılları arasında
peyder pey ve belirlenecek kategorilerde olması önerilmektedir. Her yıl
maksimum 0 ila 100 arasında bir konaklama kapasitesi artışına izin
verilmesi ve bunun belirlenecek-ihtiyaç duyulan kategorilerdeki
konaklama işletmeleri için olması önerilmektedir.
Belediye ve hatta ilgili diğer kurumların gerçek yatak iznini-ruhsatını bu
fiili-gerçek sayı üzerinden dikkate alarak vermesi gerekmektedir. Bu
konuda Belediye’nin ilgili kurullarının plan doğrultusunda karar alarak
ihtiyaç duyulan nitelikte tesisler için yeni ruhsatlandırmaya izin vermesi
ve varolan tesisler için de belli bir dönem nitel iyileştirme ve
kategorizasyon çalışmaları için takvimlendirme yapması önerilmektedir.
Bu kapsamda Belediyenin ayrı ayrı kararlar alarak planı uygulamaya
geçirmesi önerilir.
Fiziki turizm kapasitesi Adanın mevcut fiziki alt yapı olanaklarının
(kanalizasyon, atık sistemi, içme suyu, enerji, ulaşım vb.) da 10 bin kişi
üzerinden planlanıp uygulandığı düşünüldüğünde mevcut altyapı
imkanlarının uygun hale getirilmesi, rehabilite edilmesi ve gerekli
uygulamaların planda öngörülen ilk 5 yıllık vadede yapılması koşulunda,
fiziki taşıma kapasitesinin sınırının yerel nüfus dahil 10.000 kişi olarak
tutulması önerilmektedir.
Bu sürece paralel olarak, yiyecek-içecek işletmelerinin kapasitesinin de
hali hazırda 7817 olduğu dikkate alındığında bu kapasitenin de hem
konaklama kapasitesi ile uyumlu ve yeterli olduğu görülmektedir.
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Bunun yanında alan bazında yerleşim yerlerindeki tesisleşmeyle ilgili de
(Özellikle Cumhuriyet Mahallesi) bir fiziki sınır getirilmesi önemlidir.
Konut alanları üzerindeki ticari alana dönüşme baskısını engellemek,
rant ekonomisinin önüne geçmek ve Adanın sürdürülebilir yaşamı ve
dokusunu korumak açısından gereklidir.
Sürdürülebilir Bozcaada İçin Katkı Payı
Bozcaada için gelecekte hem Ada’nın korunması hem de turizm gelişiminin plan
doğrultusunda sürdürülebilmesi açısından Belediye’ye mevcut kaynaklarına ek
olarak finansal kaynak yaratılması gerekmektedir. Nüfus sayıları üzerinden
hesaplanan belediye gelirleri tüm turistik destinasyon olan yerel ilçeler ve onların
belediyeleri için Türkiye’de büyük bir sorundur. Nüfusu resmi olarak 2400 olan
Bozcaada Mayıs ile Eylül döneminde ortalama 20 bine çıkmakta ve bu durum
hizmet verilmesi gereken kişi ile belediyenin olanakları açısından asimetrik bir
durum yaratmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinin popüler-turistik şehir ve
ilçelerdeki bu sorunu çözmeye yönelik son 50 yıldır uygulanan çeşitli vergiler
(Şehir, koruma, konaklama, turist vergileri gibi) ortaya çıkmıştır. Türkiye’de yerel
yönetimlerin vergi koyma yetkisi yoktur bu nedenle bu tür sorunları çözmeye
yönelik finansal kaynak bulma yolları sınırlıdır. Ancak yine de hem Türkiye hem
de dünyada farklı ada ve yerelliklerde uygulanan farklı modeller Bozcaada için bu
sorunu çözecek bir yöntem olarak geliştirilebilir ve Türkiye için de model
olabilecek bir pilot uygulama hayata geçirilebilir. Plan doğrultusunda eylem
planları içinde bu çalışmaların da bilimsel ve uygulamaya yönelik olarak
araştırılması ve hayata geçirilmesi önerilmektedir.
2. PLAJLAR VE İŞLETMELER
Ada’da hali hazırda turistik hizmet veren iki büyük plaj bulunmaktadır. Bunlar
Ayazma ve Habbele Plajları olup; şezlong şemsiye ile hizmet veren Ayazma plajı
ortalama 1.200 kişiye hizmet verebilecek düzeydedir. Bunun yanında
Habbele’deki butik ticari işletmenin 100 civarında bir kapasitesi bulunmaktadır.
Ancak turistik çekimi yüksek olan Ayazma plajı daha çok tercih edilmekte ve
buradaki şezlong kapasitesi neredeyse tüm kumsal alanı kullanmaktadır. Ayazma
plajının olduğu kıyı hattında beş ayrı yiyecek-içecek işletmesi plaja gelenlere
hizmet vermektedir. Ada merkezinden kalkan toplu taşım araçlarıyla her iki plaja
da ulaşım mümkündür. Diğer koylarda bir turistik işletme ve turistlerin yiyecek
içecek, wc gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri üniteler olmamasına rağmen,
Akvaryum, Sulubahçe, Beylik, Tuzburnu, Çayır ve Poyraz liman kumsalları da
özellikle kendi araçlarıyla Ada’ya gelenler tarafından kullanılmaktadır. Bu koylara
düzenli toplu taşım ulaşımı bulunmamaktadır.
Mevcut plajlar, kumsal ve koyları düşünüldüğünde Ada’da ortalama 1.500-2.000
kişi aynı anda denizden faydalanabilmektedir. Yüksek sezonda ve hafta sonları
günübirlikçi yoğunluğu ile bu sayı zirveye çıkmakta; bazen özellikle Ayazma
plajında kapasite aşılmaktadır. Ada’daki yatak kapasitesi düşünüldüğünde
günübirlikçi olmadığı koşullarda toplamda 2.000 kişilik bir plaj kapasitesi
yeterlidir. Ancak doluluğun %100’e yakın olduğu yüksek sezon koşullarında ve
günübirlikçi hareketleri de dikkate alındığında, plaj ve ihtiyaç duyulan hizmetleri
veren işletme sayısı yetersiz kalabilir. Bu ilk etapta aynı kıyı şeridi ve lokasyonda
bulunan ve aynı işletmeleri kullanabilecek durumda olan koylardan birinin
(Sulubahçe, Habbele, Beylik) tesisleşmeye gidilmeden ihtiyaç duyulan temel
hizmetleri verecek şekilde düzenlenmesi ve turistin bilinçli olarak bu koylara
yönlendirilmesi ile çözülebilir.
Ayrıca destinasyon gelişimi ve büyüme eğilimleri dikkate alındığında önümüzdeki
5 yıllık planda bir kumsalın daha plaj hizmetlerini verecek bir şekilde işletmeye
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açılması uygun olabilir ve böylece toplamda 3.000 kişiye aynı anda hizmet
verilmesi mevcut plajların zorlanmaması, bozulmaması, kirlenmemesi ve turist
memnuniyeti açısından yeterli olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken
husus, işletmeciliğin, rant ve ekonomik kaygılarla değil, Ada’nın kimliğine uygun
ve temel hassasiyetlerini gözetecek; kamu yararı gözetecek bir çerçevede
olmasıdır. Ada’yı standardize edecek, kimliğine uygun olmayan işletme ve
işletmeciliklerden kaçınılmalı, mümkünse bu hizmet, STK’lar ya da yerel yönetim
birimleri tarafından sağlanmalıdır.
3. ADA MERKEZİ VE TURİZM ALANLARI
Ada merkezinin mevcut hali, simgesel olarak haritalandırılmıştır. Harita 5’te konut
alanları, konaklama işletmeleri, dini yapılar, otopark ve kamusal alanlar farklı
simgelerle işaretlenmiştir. Haritadan görüleceği üzere fiziki mekan yetersizliğine
bağlı olarak konaklama tesislerinin sayısı her geçen gün hızla artmaktadır.
Turizme yönelik tesisleşme eğiliminin özellikle yerleşim alanları üzerindeki baskı
oluşturduğu söylenebilir. Turizm potansiyeli açısından yeni konaklama tesislerinin
açılmasının, orta ve uzun vadede taşıma kapasitesine göre kontrol altına alınması
gerektiği açıktır.

Harita 5- Ada Merkezi Mevcut Simgesel Haritası
4. MERKEZ TURİZM POTANSİYELLERİ
Bozcaada’ya ait arazi kullanım verisi 2012 yılına ait olduğu için mevcut kullanılan
konaklama tesisleri arazi kullanım verisi üzerinde işlenmiştir. Konaklama tesisleri
haritada otel, butik otel ve pansiyon olarak ayrılmıştır. Turizm potansiyeli
açısından yeni konaklama tesislerinin açılması kısa vadede bir potansiyel olmakla
birlikte, taşıma kapasitesine göre kontrol altına alınması gereklidir.
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Harita 6 – Merkez Turizm Potansiyelleri
Konaklama tesisleri belirli bir bölgede olmayıp konut alanları içinde yapılaşmaya
başlamıştır. Dolayısıyla konut alanları tehdit altındadır. Gerekli analizler
yapıldıktan sonra, konaklama tesisleri için yer seçilmesi sağlanabilir. Konaklama
tesisleri, kontrollü gelişim sağlandıktan sonra önemli bir potansiyel
oluşturmaktadır.
e-Sentez ve Öneriler
Yapılan analiz paftaları bütünleştirerek sentez paftası oluşturulmuştur. Potansiyel
kamusal alanları öngörmek amacıyla hazine, vakıf ve belediye arazilerinin analizi
yapılmıştır. Tescilli yapılar turizm açısından önemli potansiyel olduğu için harita
üzerinde belirlenmiştir.
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Harita 7 – Sentez
Yapılan analizler sonrasında öneri kamusal alanlar belirlenmiştir. Turizm
açısından en önemli potansiyellerden biri de kamusal mekanlar ve kullanım
alanlarıdır. Öncelikle kamuya ait araziler değerlendirilmeye çalışılmış belli
bölgelerde şahıs parselleri içinde fonksiyon alanları öngörülmüştür. Cumhuriyet
Mahallesi’nde yeşil alan olmadığı için iki adet yeşil alan önerilmiştir.
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Harita 8 – Öneri Kamusal Alan Analizi








Merkezde turizm açısından potansiyel olabilecek bir adet etkinlik alanı ve
kale çevresinde bir adet konser alanı öngörülmüştür. Bunun yanında
mevcut alanlar, tescilli yapılar ve imaj öğeleri göz önünde bulundurularak
öneri bir “yaya aksı” belirlenmiştir.
Şarap bölgesi için önemli bir turizm potansiyeli olması dolayısıyla “şarap
müzesi ile şarap ve aşçılık okulu” öngörülmüştür. Balık lokantalarının
olduğu kıyı kesimler açık yeşil alan olarak değerlendirilmiştir.
Adadaki bulunan restoranların her gün artması dolayısıyla Cumhuriyet
mahallesindeki mevcut restoran alanlarının (bir yatay ve iki dikey sokak
haliyle) büyüyebileceği maksimum alan öngörülmüştür.
Otopark alanının yetersiz olması dolayısıyla merkez çıkışında bir adet
otopark alanı öngörülmüştür.
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Harita 9: Turizm
Potansiyelleri Haritası
Ada’da geliştirilebilecek turizm türlerine ilişkin alan analizlerine Harita 9’da yer
verilmiştir. Ada merkezinde agroturizm dışındaki tüm turizm faaliyetleri
geliştirilebilir durumdadır. Agroturizm çayır mevkiinden ova mevkiine kadar olan
güzergâh boyunca ve neredeyse Ada’nın tamamında önemli bir potansiyele
sahiptir. Bağ ve şarap odaklı turizm hareketleri için arz sunabilecek alanlar da
Ada merkezinin dışındaki şarap işletmelerinin olduğu bölgeler üzerinden
düşünülmüştür. Bu aynı zamanda bir şarap rotası olarak da düşünülüp özel bir
güzergah oluşturulabilir. Etkinlik turizmi açısından mevcut kullanılan merkez ve
çayır koyunun dışında, Polente Feneri ve Rüzgâr güllerinin olduğu bölge
geliştirilemeye müsaittir. Ancak buradaki özel mülk, hazine arazisi vb. kısıtları
dikkate alarak; küçük ve estetik düzenlemelerle ve doğal yapıyı bozmayacak
şekilde, bazı etkinliklerin burada düzenlenmesi düşünülmüştür. Özellikle
günbatımı manzarası ve alanın sunmuş olduğu doğal güzellik ve çekicilik dikkate
değerdir. İnanç turizmi açısından dini yapıların olduğu alanlar haritada
işaretlenmiştir. Deniz turizminde mevcut kullanılan plajlar ve aynı güzergâhtaki
koylar işaretlenmiştir. Gastronomi turizmi açısından ada merkezi dışında Ayazma,
Sulubahçe mevkii daha nitelikli olarak ve belirli bir konsept ile geliştirilebilir.
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BÖLÜM IV
MASTER PLAN KARARLARI
STRATEJİLER VE EYLEMLER
Stratejiler
1-Paydaş
turizm
yönetimi
ve
bütünsel
pazarlama
stratejisi
oluşturmak

2-Turizmin çeşitlendirilmesi; yeni
turizm
türleri
ve
ürünlerini
geliştirmek

3-Sürdürülebilir turizm bilinci ve
farkındalığını
yaygınlaştırıp,
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Eylemler
E1. Tüm yerel turizm paydaşlarının katılımını esas alan karma bir yönetim modeli ve yapısı
oluşturmak
E2. Bozcaada’daki turizm gelişimini ve planın uygulanma sürecini takip etmek üzere yerel
paydaşları temsil eden bir kurul oluşturmak
E3. Yıllık turizm verileri ve istatistiklerinin kayıt altına alınıp, arşivlenmesini sağlamak
E4. Yeni hedef pazarlar ve bunlara ilişkin pazarlama stratejileri belirlemek
E5. Tanıtım ve işbirliği faaliyetleri için bağımsız bir bütçe oluşturmak
E6. Yereldeki tanıtım ve enformasyon hizmetlerini merkezileştirmek
E1. Yeni kültürel, sportif etkinlikler belirlemek, var olanları takvim açısından değerlendirip
etkinleştirmek
E2. Yabancı turizm pazarlarını etkileyecek yazılı ve görsel medya organlarında tanıtım
çalışmaları yapmak
E3. Arkeolojik alanlar ve eserleri turizme entegre etmek
E4. Bozcaada Kalesi’nde açık hava müzesi ve sergileme alanları oluşturmak, Bozcaada
Kalesi’ni turistik açıdan etkinleştirmek
E5. Kültür turizmini geliştirmek için yeni turist pazarlarına yönelik acentalarla işbirliği
yapmak
E6. Gastronomi odaklı turizm ürünlerini geliştirmek, yerel mutfak ve ürünlerin çekiciliğine
ilişkin çalışmalar yapmak
E7. Bağ, üzüm ve şarap odaklı turizm ürünlerini-programlarını ve bunları sunan işletmeleri
teşvik etmek
E8. Doğa-macera, trekking, bisiklet gibi farklı turizm pazarlarına uygun ürünler oluşturmak,
etkinlikler ve yarışmalar için tanıtımlar yapmak
E9. Geleneksel dini törenler, ritüeller ve dini yapıları kullanarak inanç turizmi potansiyelini
artırmak
E10. Küçük toplantılara ev sahipliği yapmak için ilgili organizasyonlarla tanıtım çalışmaları
yapmak
E11. Bozcaada’yı yoga, meditasyon vb. terapi ve arınma temalı program ve kamplar
açısından geliştirmek
E1. Turizm işletmecilerine sürdürülebilirlik konusunda eğitimler vermek
E2. Yerel yönetim ve STK’ların sürdürülebilir turizm konusundaki farkındalığını artıracak

artırmak

4-Turizm gelirinin artmasını ve
geniş
kesimlere
yayılmasını
sağlamak

5- Destinasyon memnuniyetini ve
turizm hizmet kalitesini artırmak

6-Turizm altyapısını ve
unsurlarını güçlendirmek
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destek

seminerler düzenlemek
E3. Ziyaretçilerin sürdürülebilir turizm anlayışı konusundaki farkındalığını artırmak
E4. Sürdürülebilir turizm konusunda turizm çalışanlarına, işletmeler ya da bağımsız
kuruluşlar tarafından düzenli eğitimler verilmesini sağlamak
E5. Yeşil, ekolojik vb. etiketler ve markalar konusunda paydaşları bilinçlendirmek; özellikle
turizm işletmelerini ulusal ve uluslararası etiketler alma konusunda teşvik etmek
E6. Bozcaada’nın yeşil ve sürdürülebilir turizm adası imajını güçlendirecek kampanya, logo,
etiket vb. çalışmaları yürütmek
E7. Yerel halkın sürdürülebilir turizm farkındalığını geliştirmek
E1. Ada’da turizm işletmeciliğinde küçük-aile işletmesi modelini yaygınlaştırmak
E2. Küçük işletmelere yönelik teşvikleri artırmak, işletme maliyetlerini azaltmak
E3. Turizm istihdamında Ada içinde yaşayanların istihdamını özendirici teşvik ve
uygulamalar belirlemek
E4. Turizm işletmelerinin temel ve ortak ihtiyaçları için Ada içinde kooperatif vb. kurumlargirişimler oluşturarak maliyet avantajı elde etmek
E5. Ziyaretçilere yönelik BozcaAdakart uygulaması ile turizmi geliştirme amaçlı
kullanılacak bir bütçe oluşturmak
E1. Turizm işletmeleri için yasal zorunlulukların dışında hizmet kalitesine ilişkin standartlar
belirleyip uygulamak
E2. Yerel paydaşların oluşturacağı ortak kurul ya da bağımsız denetçiler aracılığıyla
işletmelerin hizmet standartlarını sürekli olarak izlemek, raporlamak ve sertifikasyon
sistemi oluşturmak
E3. Müşteri memnuniyeti ve şikayet durumlarını takip edecek geribildirim araçları ve
uygulamalarını geliştirmek
E4. Hizmet kalitesine ilişkin standartlar çerçevesinde fiyatlandırma politikası belirlemek
E5. Ada içinde ve tesislerde, Türkçe ve İngilizce bilgilendirme levhaları ve basılı
materyallerin geliştirilmesi
E6. Günübirlikçi baskısını yüksek sezonda kontrol altına alacak tedbirler belirleyip
uygulamak
E7. Kamusal alanlarda, plaj ve kumsal alanlarında çevresel kaliteyi artırmak
E8. Destinasyona gelen ziyaretçilerin kullanabileceği mobil uygulamalar geliştirmek
E1. Bozcaada’nın taşıma kapasitesini aşan alanları-durumları ve nedenlerini tespit edip,
dinamik çözümler üretmek, kontrollü büyüme sağlamak
E2. Ada’nın atık ve arıtma sistemleri-şebekelerinin revize edilmesi
E3. İçme suyu ve enerji altyapısını yenilemek, kapasiteyi artırmak
E4. Yol ve güzergahlar konusunda çalışmalar yapmak, bisiklet ve trekking turları için yol ve
rotalar oluşturmak
E5. Ada’nın genelinde sağlık hizmetlerini özellikle turizm sezonunda nicel olarak artırmak;

nitel olarak iyileştirmek
E6. Deniz ulaşımıyla ilgili Ada’nın turizm hedef ve planlarını dikkate alan, yerel paydaşların
entegre edildiği koordinasyonu sağlayacak bir yapı oluşturmak
E7. Liman, iskele ve marinayı yenilemek, kapasite ve kalitesini artırmak
E8. Karavan-kamping konusunda hizmet verecek yeni tesis alanları belirlemek ve
işletmeleri bu konuda teşvik etmek
E9.Turizm işletmelerinde Ada dışından istihdam edilenler için barınma olanakları
yaratılması
E10. İkincil konutların artışının kontrol altına alınması ve barınma olanaklarının turizm
açısından değerlendirilmesi
E11. Atık yönetim sistemi ve geri dönüşüm uygulamalarını hayata geçirmek
E12. Engellilere yönelik destinasyon genelinde ve işletmeler özelinde çalışmalar yapmak
E13. Ada’da, bünyesinde küçük toplantı salonlarını da kapsayan bir kültür merkezi yapmak
E14. Ada’da mimari dokuyu bozan bina ve yapıların tıraşlanması
E15.Ada’daki işletmelerin kullandığı tabela, levha vb. materyallerin kültürel ve mimari
dokuya uygun hale getirilmesi

EYLEM PLANI 2017-2026
PAYDAŞ TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİSİ OLUŞTURMAK
EYLEMLER
E1. Tüm yerel turizm paydaşlarının katılımını
esas alan karma bir yönetim modeli ve yapısı
oluşturmak

Önceli
k
Yüksek

E2. Bozcaada’daki turizm gelişimini ve planın
uygulanma sürecini takip etmek üzere yerel
paydaşları temsil eden bir kurul oluşturmak

Yüksek

E3. Yıllık turizm verileri ve istatistiklerinin kayıt
altına alınıp, arşivlenmesini sağlamak

Yüksek

E4. Yeni hedef pazarlar ve bunlara ilişkin
pazarlama stratejileri belirlemek

Yüksek
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AÇIKLAMA
Tüm
yerel
paydaşların
temsilcilerinden oluşan “Bozcaada
Turizm Platformu”nu kurmak
Bozcaada Turizm Platformu’nun
belirleyeceği bir birimin bu amaç
doğrultusunda oluşturulması ve
aktif olarak çalıştığının Platform
yönetimi tarafından takip edilmesi
Belediye içinde bir kayıt-arşiv
biriminin
oluşturulması
ve
Bozcaada Turizm Platformu ile
koordineli çalışmasının sağlanması
Yerel
paydaş
çalıştayları
düzenlemek
ve
pazarlama
stratejileri bütüncül bir anlayışla

Uygulam
a
20172018
20172019

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
Kent
Konseyi,
Turizm
İşletmecileri,
STK’lar,
Kaymakamlık, Muhtarlıklar,
Yerel Halk ve BOZTİD
Kent
Konseyi,
Turizm
İşletmecileri ve BOZTİD

20172018

Kent
Konseyi,
Turizm
İşletmecileri ve BOZTİD

20172018

Turizm İşletmecileri, STK’lar,
BOZTİD ve Kent Konseyi

E5. Tanıtım ve işbirliği faaliyetleri için bağımsız
bir bütçe oluşturmak

Orta

E6. Yereldeki tanıtım ve enformasyon
hizmetlerini merkezileştirmek

Orta

hareket etmek
BozcaAdakart:
Belediye
ve
BOZTİD işbirliğiyle Geyikli ve Ada
merkezinde belli bir ücret karşılığı
satılacak
elektronik
kart
ile
bağımsız bir bütçe oluşturulabilir.
Kartın; günlük/2 günlük/haftalık
modülleri olabilir
Kartı satın alan ziyaretçiler;
-Enformasyon hizmetleri (haritabroşür gibi) basılı materyallere
sahip olma
-Ziyaretçilerin Ada’da belirlenecek
otopark alanlarını kullanımı
-Ada’daki
sisteme
üye
işletmelerden (konaklama, yiyecekiçecek, eğlence, plaj işletmeleri)
belli oranlarda indirim elde etmeyi
içeren bir içeriği olabilir.
www.gobozcaada.com
sitesini
destinasyon tanıtımında etkin hale
getirmek; yerel işletmeleri bu
siteye dahil etmek; danışma ofisini
etkin kullanmak

20172020

Turizm
İşletmecileri,
BOZTİD, STK’lar, Çanakkale
Valiliği, Kaymakamlık, Mal
Müdürlüğü ve Kent Konseyi

20172018

Kaymakamlık,
BOZTİD,
STK’lar ve Kent Konseyi

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ; YENİ TURİZM TÜRLERİ VE ÜRÜNLERİNİ GELİŞTİRMEK
EYLEMLER
E1.
Yeni
kültürel,
sportif
etkinlikler
belirlemek, var olanları takvim açısından
değerlendirip etkinleştirmek
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Önceli
k
Yüksek

AÇIKLAMA
Nisan-Haziran ve Ekim ayları için
bisiklet yarışları, sörf yarışları, dalış,
şarap odaklı yarışma ve etkinlikler
geliştirilmesi
için
organizasyon
şirketleri ile iletişime geçmek

Uygulam
a
20172018

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
Turizm İşletmecileri, STK’lar,
BOZTİD, Kent Konseyi ve
Kaymakamlık

E2. Yabancı turizm pazarlarını etkileyecek
yazılı ve görsel medya organlarında tanıtım
çalışmaları yapmak

Yüksek

E3. Arkeolojik alanlar ve eserleri turizme
entegre etmek

Yüksek

E4. Bozcaada Kalesi’nde açık hava müzesi ve
sergileme alanları oluşturmak, Bozcaada
kalesini turistik açıdan etkinleştirmek

Yüksek

E5. Kültür turizmini geliştirmek için yeni
turist pazarlarına yönelik acentalarla işbirliği
yapmak

Orta

syf. 71

-Turizm
portalları,
gazete
ve
dergilerle görüşmeler yapmak
-Seyahat
ve
etkili
turizm
yazarlarına yönelik Ada’yı tanıtıcı
“info gezileri” düzenlemek
-Ada’da film ve dizi çekimi yoluyla
Ada’nın medyada yer alması için
yapım
şirketleriyle
iletişime
geçmek
Belediye
otoparkı
arkasındaki
arkeolojik alanını kazı programına
dahil etmek için gerekli girişimlerde
bulunmak

20172019

Turizm
İşletmecileri,
Kent
Konseyi, STK’lar, Kaymakamlık
ve BOZTİD

20172026

-Bozcaada
Kalesi’nin
kapalı
alanlarının restorasyonu
-Ada’daki arkeolojik eserlerin bu
alanlarda sergilenmesi
-Açık alanların açık hava müzesi
şeklinde düzenlenmesi
-Çanakkale Arkeoloji müzesindeki
Ada’ya ait eserlerin getirtilmesi
konusunda
girişimlerde
bulunulması
-Kale
içinde
dokuya
zarar
vermeyecek şekilde cafe-restoran
hizmeti verecek bir işletmenin
açılması
-Seyahat acentaları ile görüşmeler
yaparak
düşük
sezonda
uygulanacak programlar ve buna
uygun fiyatlar belirlemek
-Uzakdoğulu turistlere yönelik tur
operatörleriyle görüşmek ve “info
turu” yapmak
-Truva ve Assos bölgesine tur

20172020

Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kaymakamlık,
Müzeler
Müdürlüğü, Çanakkale Valiliği,
Kültür
Varlıkları
Koruma
Kurulu, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi ve Potansiyel
Sponsor Kuruluşlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kaymakamlık,
Müzeler
Müdürlüğü, Çanakkale Valiliği,
Kültür
Varlıkları
Koruma
Kurulu, STK’lar ve GMKA

20172018

Seyahat Acentaları,
ve Turizm İşletmeleri

TURSAB

E6. Gastronomi odaklı turizm ürünlerini
geliştirmek, yerel mutfak ve ürünlerin
çekiciliğine ilişkin çalışmalar yapmak

Orta

E7. Bağ, üzüm ve şarap odaklı turizm
ürünlerini-programlarını ve bunları sunan
işletmeleri teşvik etmek

Orta

E8. Doğa-macera, trekking, bisiklet gibi farklı
turizm pazarlarına uygun ürünler oluşturmak,
etkinlikler ve yarışmalar için tanıtımlar
yapmak

Orta
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düzenleyen acentalarla görüşmeler
yaparak
tur
programlarına
Bozcaada’nın
dahil
edilmesini
sağlamak
-Ada’nın gastronomi envanterinin
çıkartılması amacıyla proje yapmak
-Ada’da Şarap ve Aşçılık Okulu
açmak
-Gastronomi ile ilgili kurslar ve
sertifika
programlarının
düzenlenmesi
-Yerel işletmelere yönelik uygulama
eğitimlerinin verilmesi için projeler
üretilmesi
-Yemek
programlarının
Ada’da
program yapmasını sağlayarak,
Ada’nın
gastronomi
temelli
değerlerini tanıtmak
-Bağyolu’nu şarap turizmi rotası
olarak
değerlendirmek;
diğer
rotalarla entegre etmek
-Ada’da Şarap Müzesi kurulması
için girişimlerde bulunmak; eski
şaraphanelerden birini bu amaçla
kullanmak
-Çiftlik ve tarımsal turizm için
TATUTA ile işbirliği yapmak
-Ada’daki
orta-büyük
ölçekte
bağcılık
yapan
işletmelerle
toplantılar yapılarak bağ, üzüm ve
şarapçılığın turizme nasıl entegre
edilebileceği konusunda görüşlerini
almak
-Federasyonlar, seyahat acentaları
ve STK’larla organizasyon ve
işbirliği için görüşmeler yapmak
-Ada’yı tanıtıcı “info” turları
düzenlemek

20172020

STK’lar, Yerel Halk, BOZTİD,
Turizm İşletmecileri, GMKA ve
Kaymakamlık

20182021

Seyahat Acentaları, STK’lar,
Bağcılık Kooperatifi, Tarımsal
işletmeler, Şarap İşletmeleri,
Seyahat Acentaları, Müzeler
Müdürlüğü ve Bozcaada Yerel
Tarih Müzesi

20172019

Üniversite, STK’lar, Seyahat
Acentaları, Gençlik Spor Genel
Müdürlüğü
ve
Spor
Federasyonları

E9. Geleneksel dini törenler, ritüeller ve dini
yapıları kullanarak inanç turizmi potansiyelini
artırmak

Orta

E10. Küçük toplantılara ev sahipliği yapmak
için ilgili organizasyonlara ve şirketlere
tanıtım çalışmaları yapmak

Orta

E11. Bozcaada’yı yoga, meditasyon vb.
terapi ve arınma temalı program ve kamplar
açısından geliştirmek

Orta
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-“Aya Paraskevi” etkinliğinin
ölçeğini genişletmek için
girişimlerde bulunmak
-Rumlara ait bir dini etkinliğin uzun
senelerdir nasıl organize edildiğini
görmeleri için farklı dine mensup
bireylerin kültür turu kapsamında
Ada’ya gelmelerini sağlamak için
seyahat acentalarıyla iletişime
geçmek
Üniversite, belediye, odalar ve
meslek
örgütlerine
yönelik
tanıtımlar
yapmak;
işbirliğini
geliştirmek
-Bozcaada’da uygun alanlar ve
tesisler belirlemek;
-Ada’da bir ulusal ya da uluslararası
düzeyde bir kamp ya da etkinlik
düzenlemek

20172019

STK’lar,
Temsilcileri
Acentaları

Dini
ve

Cemaat
Seyahat

20192021

STK’lar,
Kamu
Kuruluşları,
Seyahat Acentaları, GMKA ve
Odalar ve Borsalar

20172020

STK’lar,
Kamu
Kuruluşları,
Seyahat Acentaları ve İlgili
kuruluşlar

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BİLİNCİ VE FARKINDALIĞINI YAYGINLAŞTIRIP ARTIRMAK
EYLEMLER
E1. Turizm işletmecilerine sürdürülebilirlik
konusunda eğitimler vermek
E2. Yerel yönetim ve STK’ların sürdürülebilir
turizm konusundaki farkındalığını artıracak
seminerler düzenlemek
E3. Ziyaretçilerin sürdürülebilir turizm
anlayışı konusundaki farkındalığını artırmak

Önceli
k
Yüksek

Üniversiteler ve GMKA ile işbirliği
yaparak sürdürülebilirlik odaklı
eğitim projelerinin yürütülmesi

Orta
Yüksek

E4. Sürdürülebilir turizm konusunda turizm
çalışanlarına, işletmeler ya da bağımsız
kuruluşlar tarafından düzenli eğitimler
verilmesini sağlamak

Orta

E5. Yeşil, ekolojik vb. etiketler ve markalar
konusunda
paydaşları
bilinçlendirmek;
özellikle turizm işletmelerini ulusal ve
uluslararası etiketler alma konusunda teşvik
etmek

Orta
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AÇIKLAMA

Uygulam
a
20172019
20172019

-Basılı
ve
görsel
materyaller
hazırlamak
-Ada içinde enformasyon merkezi
ve
konaklama
işletmeleri
üzerinden
ziyaretçilere
basılı
materyaller vermek
-Feribot ve deniz otobüsünde
görsel materyaller ve duyurular
yayınlamak
-Ziyaretçilerin
katılım
gösterebileceği
çevre
temalı
etkinlikler düzenlemek
-İşletmeler için getirilecek kural ve
standartlara
çalışan
eğitimi
başlığının eklenmesi ve bu konuda
sertifikasyon
sisteminin
uygulanması
-Konaklama işletmelerini için Yeşil
Yıldız, Beyaz Yıldız gibi etiketler
hakkında
bilgilendirmek;
ilgili
kuruluşlarla işbirliğine gitmek
-Yiyecek-içecek
işletmelerinin
Beyaz
Zambak
vb.
Etiketler
hakkında yönlendirmek ve ilgili
kuruluşlar iletişime geçmek
-Ada’daki
işletmelerin
ekolojik
etiket sahibi olmalarını özendirici
kararlar almak

20172019

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
Kent
Konseyi,
Üniversite,
STK’lar,
BOZTİD
ve
Profesyonel Kuruluşlar
Kent
Konseyi,
Üniversite,
STK’lar,
BOZTİD
ve
Profesyonel Kuruluşlar
Kent
Konseyi,
Turizm
İşletmeleri,
Üniversite,
STK’lar,
BOZTİD
ve
Profesyonel Kuruluşlar

20182020

Kent
Konseyi,
Turizm
İşletmeleri, Üniversite, STK’lar
ve BOZTİD

20172020

Turizm İşletmeleri, Üniversite,
STK’lar, Kent Konseyi, BOZTİD
ve Profesyonel Kuruluşlar

E6. Bozcaada’nın yeşil ve sürdürülebilir
turizm
adası
imajını
güçlendirecek
kampanya, logo, etiket vb. çalışmaları
yürütmek

E7. Yerel halkın sürdürülebilir turizm
farkındalığını geliştirmek

Yüksek

Orta

-Destinasyon bağlamında koylar
için mavi bayrak almak
-Ada’daki
tüm
kurum
ve
kuruluşların
materyallerinde
(tabela, evrak, levha vb. gibi) da
kullanılacak
yeşil-sürdürülebilir
Ada
etiketi-logosu
belirleyip
yaygınlaştırmak
Üniversiteler,
GMKA
ve
kent
konseyi işbirliğinde yerel halk için
periyodik seminerler düzenlemek

20172019

Turizm
İşletmeleri,
Kaymakamlık,
Üniversite,
STK’lar, Kent Konseyi ve
Profesyonel Kuruluşlar

20172019

Kent Konseyi, Kaymakamlık,
Üniversite, Turizm İşletmeleri,
STK’lar,
ve
Profesyonel
Kuruluşlar

TURİZM GELİRİNİN ARTMASI VE GENİŞ KESİMLERE YAYILMASINI SAĞLAMAK
EYLEMLER
E1. Ada’da turizm işletmeciliğinde küçük-aile
işletmesi modelini yaygınlaştırmak

Önceli
k
Orta

E2. Küçük işletmelere yönelik teşvikleri
artırmak, işletme maliyetlerini azaltmak

Orta

E3.
Turizm
istihdamında
Ada
içinde
yaşayanların istihdamını özendirici teşvik ve
uygulamalar belirlemek

Yüksek

E4. Turizm işletmelerinin temel ve ortak
ihtiyaçları için Ada içinde kooperatif vb.
kurumlar-girişimler
oluşturarak
maliyet

Yüksek
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AÇIKLAMA
-Adalılar için girişimcilik eğitimleri
vermek
-KOSGEB ile stratejik işbirliği projesi
yaparak Ada halkını girişimci olma
konusunda yönlendirme
-Mal Müdürlüğü, SGK ve İŞKUR ile
işbirliğiyle
teşvik
politikaları
belirlemek
-Belediye bünyesinde bir istihdam
birimi oluşturmak ve bu alanda
sektörle işbirliğine gitmek
-İşletmelerle
ilgili
standartlar,
ruhsatlandırmalar
belirlenirken
bunu özendirici kararlar almak
STK’lar üzerinden kooperatif tarzı
örgütlenmelerin kurulması

Uygulam
a
20172020

20172020
20172019

20172020

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar
KOSGEB, GMKA, İŞKUR, Turizm
İşletmeleri, STK’lar, BOZTİD ve
Yerel Halk
Turizm
İşletmeleri,
Mal
Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatlar
Odası, KOSGEB, GMKA, STK’lar
ve BOZTİD
Turizm
İşletmeleri,
Mal
Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatlar
Odası,
Kaymakamlık,
İŞKUR,
KOSGEB, STK’lar ve BOZTİD
Turizm İşletmeleri, Esnaf ve
Sanatlar Odası, STK’lar, GMKA,
KOSGEB, İŞKUR ve BOZTİD

avantajı elde etmek
E5. Ziyaretçilere yönelik BozcaAdakart
uygulaması ile turizmi geliştirme amaçlı
kullanılacak bir bütçe oluşturmak

Orta

“Paydaş
turizm
yönetimi
ve
pazarlama stratejisi oluşturmak”
başlıklı
stratejiye
ait
beşinci
eylemde açıklamaya yer verilmiştir.

20172020

Bozcaada
Belediyesi,
Turizm
İşletmecileri, BOZTİD, STK’lar,
Çanakkale Valiliği, Kaymakamlık,
Mal Müdürlüğü ve Kent Konseyi

DESTİNASYON MEMNUNİYETİNİ ve TURİZM HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK
EYLEMLER
E1.
Turizm
işletmeleri
için
yasal
zorunlulukların dışında hizmet kalitesine
ilişkin standartlar belirleyip uygulamak

E2. Yerel paydaşların oluşturacağı ortak
kurul ya da bağımsız denetçiler aracılığıyla
işletmelerin hizmet standartlarını sürekli
olarak izlemek, raporlamak ve sertifikasyon
sistemi oluşturmak
E3.
Müşteri
memnuniyeti
ve
şikâyet
durumlarını takip edecek geribildirim araçları
ve uygulamaları geliştirmek
E4. Hizmet kalitesine ilişkin
çerçevesinde
fiyatlandırma
belirlemek
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standartlar
politikası

Önceli
k
Yüksek

Yüksek

Orta

Orta

AÇIKLAMA
-Kent Konseyi ve Bozcaada Turizm
Platformu işbirliğiyle “Bozcaada
Hizmet
Kalitesi
Standartlarının
konaklama,
yiyecek-içecek
işletmeleri
için
ayrı
ayrı
belirlenmesi
-Standartları
sertifikasyon
sistemine dönüştürerek, işletmeleri
bu sertifikayı alma konusunda
yönlendirmek
-Bozcaada
Turizm
Platformu
aracılığıyla
düzenli
olarak
işletmeleri denetlemek
-İşletme düzeyinde doğrudan ve
online seyahat siteleri üzerinden
dolaylı elde geri bildirimler almak
-Mobil
uygulama
yardımıyla
memnuniyet düzeyini tespit etmek
Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın fiyat
marjları içinde kalacak şekilde;
hizmet
kalitesi
standartları
çerçevesinde
alınan
sertifikaya

Uygulam
a
20172018

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
Turizm
İşletmeleri,
Kaymakamlık,
İlçe
Tarım
Müdürlüğü, STK’lar, BOZTİD ve
Üniversite

20172018

Turizm
İşletmeleri,
Kaymakamlık,
İlçe
Tarım
Müdürlüğü, STK’lar, BOZTİD ve
Üniversite

20172019

Turizm
İşletmeleri,
Kaymakamlık,
İlçe
Tarım
Müdürlüğü, STK’lar ve BOZTİD

20172019

Turizm
İşletmeleri,
Kaymakamlık,
İlçe
Tarım
Müdürlüğü, STK’lar ve BOZTİD

E5. Ada içinde ve tesislerde, Türkçe ve
İngilizce bilgilendirme levhaları ve basılı
materyallerin geliştirilmesi

Yüksek

E6. Günübirlikçi baskısını yüksek sezonda
kontrol alacak tedbirler belirleyip uygulamak

Yüksek

E7. Kamusal alanların, plaj ve kumsal
alanlarının çevresel kalitesini artırmak

Yüksek

E8.
Destinasyona gelen
kullanabileceği
mobil
geliştirmek

syf. 77

ziyaretçilerin
uygulamalar

Orta

göre işletmeler arası fiyatların
derecelendirilmesi ve Bozcaada
Turizm
Platformu
aracılığıyla
denetlenmesi
-Ada genelinde levha ve tabelaların
revize edilmesi
-İşletmeler düzeyinde zorunluluklar
getirerek
uygulamanın
hayata
geçirilmesi
-GESTAŞ işbirliğiyle Adalılar hariç
günübirlik yaya geçişleri için ayrı
bir
fiyatlandırma
sistemine
gidilmesi
-Yüksek
sezonda
GESTAŞ
ile
dinamik bir işbirliği kurularak deniz
otobüsü ve feribot sefer saatleri ve
ücretlerinin belirlenmesi
-Planda
belirlenen
maksimum
sayılar üzerinden sefer sayısı ve
aralıklarının düzenlenmesi
-Çevresel temizlik hizmeti için her
bir koya uyarı sistemi koymak
(Telefon-merkezi
bir
iletişim
numarası ya da mesaj servisi)
-Ayazma,
Sulubahçe,
Habbele,
Akvaryum, Tuzburnu, Poyrazliman
ve Çayır Koyu plajlarında Duş-WCKabin hizmetini portatif ya da
geçici uygulamalarla çözmek
-gobozcaada.com sitesi ile entegre
çalışacak
destinasyon
rehberi
işlevinde mobil telefonlar için
uygulamalar geliştirilmesi
-Mobil uygulama üzerinden müşteri
memnuniyeti ve geribildirimlerin
alınmasını sağlamak

20172019

Turizm
Kaymakamlık,
BOZTİD

İşletmeleri,
STK’lar
ve

20172019

Çanakkale Valiliği, GESTAŞ
Kaymakamlık, GESTAŞ, STK’lar
ve Turizm İşletmeleri

20172019

Kaymakamlık, Çevre Şehircilik
Bakanlığı, Çanakkale Valiliği,
STK’lar ve BOZTİD

20172020

Kaymakamlık,
STK’lar,
BOZTİD,
STK’lar
ve
Profesyonel Kuruluşlar

TURİZM ALTYAPISINI VE DESTEK UNSURLARINI GÜÇLENDİRMEK
EYLEMLER
E1. Bozcaada’nın taşıma kapasitesini aşan
alanları-durumları ve nedenlerini tespit edip,
dinamik
çözümler
üretmek,
kontrollü
büyüme sağlamak

Önceli
k
Yüksek

AÇIKLAMA
-Plan dahilinde belirlenen sınırlar
çerçevesinde
kararlar
alınıp
ruhsatlandırmalar yapılması
-İşletmelerin
mevcut
kapasite
kullanımlarını belirlemek amacıyla
envanter yapılması

Uygulam
a
20172020

E2. Ada’nın atık ve arıtma
şebekelerinin revize edilmesi

sistemleri-

Orta

20172020

E3. İçme suyu ve enerji
yenilemek, kapasiteyi artırmak

altyapısını

Orta

20172020

E4.
Yol
ve
güzergahlar
konusunda
çalışmalar yapmak, bisiklet ve trekking
turları için yol ve rotalar oluşturmak

Yüksek

-Üniversiteler ve GMKA işbirliğinde
bisiklet ve yürüyüş yollarının
altyapısını oluşturmak
-Trekking ve bisiklet parkurlarını
tanıtıcı materyaller oluşturmak
Bisiklet Rotası Öneri 1: Orman
içi- Bağ yolu- Sulubahçe, Ayazma
Güzergahı
Bisiklet Rotası Öneri 2:
Ada merkezi-Ayazma güzergahı
Trekking Parkuru Öneri 1: Ada
merkezi-Göztepe
Trekking Parkuru Öneri 2: Ada
merkezi, Rum Mezarlığı, Kocamış
deresi, Ayana koyu

20172019

E5. Ada’nın genelinde sağlık hizmetlerini
özellikle turizm sezonunda nicel olarak
artırmak; nitel olarak iyileştirmek

Yüksek

Bakanlık ve İl Müdürlükleriyle
geçici personel görevlendirmeleri
için görüşmeler yapmak

20172018

E6. Deniz ulaşımıyla ilgili Ada’nın turizm
hedef ve planlarını dikkate alan, yerel

Orta

Belediye’ye ek olarak Bozcaada
Turizm
Platformu
üzerinden

20172020
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İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar
Kaymakamlık,
Çevre
Şehircilik
Bakanlığı
Çanakkale Valiliği

ve
ve

Kaymakamlık,
Çevre
ve
Şehircilik
Bakanlığı
ve
Çanakkale Valiliği
Kaymakamlık,
Sağlık
Bakanlığı
ve
Çanakkale
Valiliği
Kaymakamlık,
Üniversiteler,
Ulaştırma
Bakanlığı,
Çanakkale Valiliği ve GMKA

Kaymakamlık,
Ulaştırma
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Çanakkale Valiliği
ve GESTAŞ
Kaymakamlık ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı

paydaşların entegre edildiği koordinasyonu
sağlayacak bir yapı oluşturmak
E7. Liman, iskele ve marinayı yenilemek,
kapasite ve kalitesini artırmak
E8. Karavan-kamping konusunda hizmet
verecek yeni tesis alanları belirlemek ve
işletmeleri bu konuda teşvik etmek
E9. Turizm işletmelerinde Ada dışından
istihdam edilenler için barınma olanakları
yaratılması

koordinasyon sağlamak
Yüksek
Orta
Yüksek

E10. İkincil konutların artışının kontrol altına
alınması ve barınma olanaklarının turizm
açısından değerlendirilmesi

Yüksek

E11. Atık yönetim sistemi ve geri dönüşüm
uygulamalarını hayata geçirmek

Yüksek
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20182023
Karavan ve kamping için Ada
merkezi dışında alanlar belirlemek
-Uluslararası örnekleri incelemek
Belediye’ye
ait
alanlarda
işletmelere
uygun
fiyatlarla
kiralanacak, kaliteli yaşam alanları
yaratmak
-İkincil konutlarla ilgili envanter
çalışması
yapılması,
kiralanabilecek
evlerin
belirlenmesi
-Sezonda
ikincil
konutların
kontrollü
olarak
(Ada’daki
konaklama
işletmelerini
ikame
etmeyecek
biçimde)
turizme
entegre
edecek
çalışmalar
yapılaması
-Bağ evlerinin bulunduğu alanlarda
bağ bakımları konusunda ilçe tarım
ile ortak çalışma yapılması
-Çiftlik ve tarım turizmi konusunda
ilçe tarım ve Buğday Derneği ile
ortak çalışmalar yaparak bağ
evlerini aktif konuma getirmek
-Kardeş
belediyelerle
işbirliği
yürüterek
denenmiş
modelleri
uygulamak
-Geri
dönüşüm
konusundaki
farkındalığı artırmak için yerel
paydaşlara
yönelik
eğitimler
düzenlemek
Uygulama konusunda toplantılar
yapmak

20172022
20172020
20172020

20172020

Turizm İşletmecileri, STK’lar,
Kaymakamlık ve Çanakkale
Valiliği
Kaymakamlık,
Çanakkale
Valiliği, İlçe Tarım Müdürlüğü
ve GMKA
Kaymakamlık,
Çanakkale
Valiliği,
STK’lar,
Turizm
İşletmeleri, Muhtarlıklar ve
Yerel Halk
Kaymakamlık,
Çanakkale
Valiliği, İlçe Tarım Müdürlüğü,
GMKA ve Yerel Halk

Kaymakamlık,
Çanakkale
Valiliği,
STK’lar,
Turizm
İşletmeleri, Muhtarlıklar ve
Yerel Halk

E12.
Engellilere
yönelik
destinasyon
genelinde ve işletmeler özelinde çalışmalar
yapmak

Orta

E13. Ada’da, bünyesinde küçük toplantı
salonlarını da kapsayan bir kültür merkezi
yapmak

Yüksek

E14. Ada’da mimari dokuyu bozan bina ve
yapıların tıraşlanması

Orta

E15. Ada’daki işletmelerin kullandığı tabela,
levha vb. materyallerin kültürel ve mimari
dokuya uygun hale getirilmesi

Orta
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-Kurum bazında pilot uygulamalar
başlatmak (Bozcaada Belediye’si
ve BOZTİD üyelerinden bazıları)
-“Engelsiz Ada” projesini hayata
geçirerek, kaldırımlar, yol vb.
alanları yeniden düzenlemek
-İşletmeler
için
belirlenecek
standartlar içerisinde engellilere
yönelik hizmetleri dikkate almak
-Engelliler için plaj-kumsal vb.
alanlarda
özel
düzenlemeler
yapmak
-Hem
Ada’nın
ihtiyaçlarını
karşılayacak hem de kongretoplantı
turizmi
için
kullanılabilecek bir kültür merkezi
inşa etmek
Planda belirlenen dokuyu bozan
bina ve yapılarla ilgili düzenleme
çalışmaları yapmak
-Dış
tabela
ve
yönlendirme
levhalarıyla ilgili ölçü, biçim vb.
kuralları da içeren standartlar
belirlemek
-Standartlar
doğrultusunda
işletmelerin
mevcut
materyallerinin revize edilmesine
yönelik kararlar almak

20172021

Kaymakamlık, STK’lar, Turizm
İşletmeleri, Muhtarlıklar, Yerel
Halk ve GMKA

20182022

Kaymakamlık,
Çanakkale
Valiliği, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, STK’lar ve GMKA

20182022

Kaymakamlık,
Kültür
ve
Turizm
Bakanlığı,
Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu,
Çanakkale Valiliği ve STK’lar
Turizm
İşletmeleri,
Kaymakamlık,
Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu,
Çanakkale Valiliği ve STK’lar

20182022

SONUÇ

“Daha sürdürülebilir bir Bozcaada”
Yaşayanları ve Ziyaretçileri için SAKİN ve HUZURLU BİR BOZCAADA

Kimliğini, kültürel mirasını, dokusunu, özgünlüğünü koruyan; başkalarına
benzeme kaygısı gütmeyen bir destinasyon olarak varlığını sürdürebilmek,
geleceğin turizmi açısından oldukça önemlidir.
Bozcaada sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi çekiciliklerle yüzyıllar boyu
ilgi çeken bir coğrafya olmuştur. Sadece tarihsel olarak değil güncel olarak
da Bozcaada, Türkiye’nin sahip olduğu güzellikleri, sakinliği ve huzuruyla
ender bir yaşamın hüküm sürdürdüğü Ada olarak görülmektedir. Turizm,
bir yandan bireysel deneyimlerle insanları geliştirirken; diğer taraftan farklı
kültürel kimliklerin de öğrenilmesi ve birbirine yakınlaşmasına destek
olmaktadır. Tüm dünyada sürdürülebilir gelecek için yaşamın her alanında
iyileştirmeler ve dönüşümler git gide yaygınlaşmaktadır. Bozcaada’nın
güzelliklerini sonraki nesillerin de yaşamasını sağlamak; kültürel ve doğal
mirasını geleceğe taşımak için daha sürdürülebilir bir turizm gelişimi,
planın temel vizyonudur.
Planın, Bozcaada için yapılan diğer planlar ve üst kararlarla entegre
çalışması düşünülmüştür. Ancak gelecekte fiziki yapılarda ya da yerel
toplum ve diğer paydaşların temel beklentilerinde meydana gelebilecek
değişim ve farklılaşmalara bağlı olarak güncellenme ihtiyacı gözden
kaçırılmamalıdır. Plan hedeflerinin gerçekleşmesi, hem yerel yönetimin
hem de yereldeki tüm paydaşların bu süreci sahiplenmesi ve heyecanla
takip etmesine bağlıdır. Bu nedenle planda öngörüldüğü gibi, daha etkin,
katılımcı ve karar süreçlerinde aktif bir paydaş yönetiminin Bozcaada’nın
geleceğinde söz sahibi olması önemlidir. Stratejik kararlar ve eylem planı,
turizmin geleceğini şekillendirirken, Bozcaada’nın toplumsal, kültürel,
ekonomik ve çevresel kalitesinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır.
Turizm, dünyanın birbirine entegre olmasının etkin yöntemlerinden biridir.
Bozcaada, sahip olduğu güzelliklerini, mirasını, özgün kimliğini dünya ile
tanıştırmaya devam edecektir.
Planın da temel arzusu, herkesin
Bozcaada’dan keyif almasına; deneyimlediği zamanı eşsiz bulmasına katkı
sağlamaktır: Yaşayan, yaşayacak olan ve yolu buradan geçecek olan tüm
insanların; tüm “Bozcaada bizim” diyenlerin…
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“Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsunlar diye Bozcaada’yı yaratmış”,
Heredot

syf. 82

