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TAKDİM

İstiklal Savaşı’nda elde edilen zaferin adeta bir ön sözü ve başlangıcı olan Çanakkale 
Zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biri olmakla birlikte 
Türk milletinin bağımsızlık yolunda fedakârlığının ve inancı uğruna şehadet kararlılığının 
kanıtıdır.

Tarihî Alan’a olan yoğun ilgi, “Çanakkale Savaşları Ruhu” denilen tarihsel bir misyonun 
ürünüdür. Vatan sevgisinin tarif edilemez sahnelerini içinde barındıran bu misyon, 
geçmişe dair merak gidermekten öte, bugüne dair önemli mesajlar vermektedir.  Ça-
nakkale’de verilen bu mücadele irade, vatanseverlik, milli duruş, sebat, kararlılık, inanç, 
kahramanlık, insanlık ve karakter olarak Türk milletinin uyanışı, dirilişi ve ayağa kalkışı-
nın şüphesiz yegâne örneğidir. Kurtuluşa olan inanç her çarpışma alanında, her siperde 
vatanseverlik ile bütünleşerek düşmana karşı yıkılmaz bir duvar örmüştür. Bu nedenle 
bağımsız yaşamak uğruna, ecdadımızın canları pahasına koruduğu bu vatan, bize bıra-
kılmış bir miras değil gelecek nesillere aktarılacak en kutsal emanettir.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak bugün; aziz şehitlerimizden 
aldığımız ilhamla, aynı şuur ve inançla, mukaddes emanetinizi daha yükseklere taşıma 
gayreti verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tut-
maya ve yüceltmeye devam edeceğiz. Bu vazifenin bilinci ile Çanakkale Savaşları’nın 
ana kaynaklarını ortaya çıkarmak, “Çanakkale Ruhu”nu gönüllere nakşetmek, ülkemizin 
kültürel ve tarihî mirasında önemli yeri olan Tarihî Alan’ın doğal dokusunu koruyarak 
alanda yapılacak tüm işlerin tek elden yönetimini sağlamak ve yarınlara aktarmak ilke 
ve görüşünden hareketle bu mirasımızın yurt içinde, yurt dışında geniş kitlelere ulaştı-
rılması ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ve bizlere 
bu yolda destek olan siz değerli ziyaretçilerimize bir kez daha teşekkür eder; bu vesiley-
le Gelibolu Tarihi Alanı’nda toprağa düşmüş ecdadımızı bir kez daha saygıyla, minnetle 
ve rahmetle yâd ediyoruz.

İsmail KAŞDEMİR
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanı



Tarihî alan sınırı

Toprak yol
Yürüyüş yolu

Asfalt yol

Yerleşim yerleri

Feribot
Otobüs terminali
Havaalanı

1. BİGALI KALESİ
2. DUR YOLCU YAZISI
3. KİLİTBAHİR KALE MÜZESİ
4. NAMAZGÂH TABYASI MÜZESİ
5. RUMELİ MECİDİYE TABYASI VE ŞEHİTLİĞİ, SEYİT ONBAŞI
6. SOĞANLIDERE ŞEHİTLİĞİ
7. ŞAHİNDERE ŞEHİTLİĞİ
8. ALÇITEPE 1915 HİLAL-İ AHMER HASTANESİ CANLANDIRMA ALANI
9. KANLIDERE ŞEHİTLİĞİ
10. ŞEHİTLER ABİDESİ
11. ERTUĞRUL TABYASI
12. YAHYA ÇAVUŞ ŞEHİTLİĞİ VE ANITI
13. GELİBOLU TARİHİ SUALTI PARKI
14. MEHMETÇİK FENERİ VE GELİBOLU TARİHİ SUALTI PARKI SERGİSİ
15. SARGIYERİ ŞEHİTLİĞİ
16. ÇANAKKALE DESTANI TANITIM MERKEZİ
17. SÜNGÜ BAYIRI ŞEHİTLİĞİ
18. ALBAYRAK ŞEHİTLİĞİ
19. 57. PİYADE ALAYI ŞEHİTLİĞİ
20. MEHMET ÇAVUŞ ANITI
21. ARIBURNU YARLARI VE YÜKSEKSIRT
22. ARIBURNU CEPHESİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI
23. KILIÇ BAYIRI ŞEHİTLİĞİ
24. KILIÇDERE ŞEHİTLİĞİ
25. CONKBAYIRI ATATÜRK ZAFER ANITI
26. KOCADERE HASTANE ŞEHİTLİĞİ
27. BİGALI ATATÜRK EVİ VE MÜZESİ
28. KİREÇTEPE JANDARMA ANITI, ŞEHİTLİĞİ VE KİTABESİ
29. ANADOLU HAMİDİYE TABYASI ÇANAKKALE SAVAŞLARI TARİH MÜZESİ
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Bigalı Kalesi, İstanbul yolu üzerinde Tarihi Yarımada’nın Boğaz’a 
bakan tarafında Bigalı köyüne 5 km uzaklıkta yer alır. Kalenin 
yapımına Osmanlı sultanlarından III. Selim döneminde baş-
lanmış, kale II. Mahmud döneminde hizmete girmiştir. Bigalı 
Kalesi, Boğaz’ın karşı yakasında bulunan Nara Kalesi ile aynı 
dönemde yapılmıştır. Bigalı Kalesi, dikdörtgen formda 70x130 
metre ebatlarındadır. İçerisinde kışla binası, cami, cephanelik 
ve çeşme bulunur. Kale, Çanakkale Muharebeleri esnasında 
1915’te, cephe gerisi faaliyetleri arasında önemli bir yer tutan 
muharebe araçlarının tamir ve bakımı için 3’üncü Kolordu Esliha 
Tamirhanesi olarak hizmet vermiştir. 2017-2022 yılları arasında 
Başkanlığımızca yapılan restorasyon çalışmalarının tamam-
lanmasının ardından silah tamirhanesi canlandırması yapılarak 
2022 yılında ziyarete açılmıştır. 

BİGALI 
KALESİ
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Değirmen Burnu Tabyası’nın hemen arkasın-
daki yamaçta; “Dur Yolcu, Bilmeden Gelip 
Bastığın Bu Toprak, Bir Devrin Battığı Yerdir” 
ifadeleri yer alır. Tepenin yamacında yer alan 
mısralar ile Mehmetçik ve meşale figürü, 
1960 yılında bölgede askerlik görevini yapan 
Seyran Çebi tarafından yapılmıştır. Mısralar, 
şair Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcu’ya” şii-
rinin ilk iki dizesinden oluşmaktadır.

Çanakkale Boğaz ve Muharebeleri’nin ana 
hedefi, Kilitbahir Platosu’na ulaşarak Boğaz’a 
hakim olmak; sonrasında da payitahtı, yani İs-
tanbul’u zapt etmekti. Kilitbahir yamacındaki 
bu yazının bu yönüyle de çok isabetli olarak 
stratejik bir noktaya yazıldığı söylenebilir.

DUR YOLCU

BİR YOLCUYA

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,
Gördüğüm bu tümsek, Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda,
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Necmettin Halil Onan
8



KİLİTBAHİR 
KALE MÜZESİ

Boğaz’ın kilidi, Fatih’in mirası.

Kilitbahir Kalesi, stanbul’un fethinin ardından 1461 yılında Çanakkale 
Boğazı’nın ve stanbul’un savunması için Fatih Sultan Mehmed tara-
fından yaptırılmıştır.

Fatih Sultan Mehmed tarafından Boğaz’ın en dar noktasında karşı-
lıklı olarak yaptırılan Kilîdü’l-Bahr (Kilitbahir: Denizin Kilidi) ve Kal’a-i 
Sultaniyye (Çimenlik Kalesi) Kaleleri ile tüm deniz geçişleri kontrol 
altına alınmıştır.

Kilitbahir Kalesi; 6 kattan oluşan üçgen planlı iç kule, üç yapraklı 
yonca formuna sahip iç kale ve etrafını saran güçlü dış surlardan 
oluşmaktadır. Kalenin mimarisi Osmanlı kaleleri arasında estetik 
ve özgün kurgusuyla ön plana çıkar. Kaledeki turunuzda, Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından yapıya eklenen ve ismini inşaatın-
da kullanılan taşların renginden alan Sarı Kule’nin yanı sıra ünlü 
Türk Denizcisi Piri Reis’in hayatından ve eserlerinden kesitlerin 
yer aldığı bölümü de mutlaka ziyaret edin. Tarihi Alan Başkanlığı 
tarafından 2018 yılında tamamlanan restorasyon ve teşhir ça-
lışmaları sonucunda Osmanlı Kale Hayatı konseptiyle hizmete 
açılan müze, farklı içeriği ve sıra dışı mimarisiyle Tarihi Alan’daki 
ziyaretinize eşsiz bir alternatif sunuyor.
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Boğaz’ın en dar noktasına hakîm durumda inşa edilen tabyaya, ismi-
nin, geniş avluda askerlerimizin bayram ve cuma namazlarını birlikte 
kılması nedeniyle verildiği bilinmektedir. 18 Mart 1915 tarihinde yo-
ğun bombardımana maruz kalan yapının restorasyonu 2006 yılında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılmıştır.  İtilaf zırhlıların-
dan atılan top mermilerinin tabyada oluşturduğu tahribatın izlerini 
görmeniz o gün yaşanan olayları anlamanızda yardımcı olacaktır. 
Tabyanın merkezinde bulunan bonet içerisindeki müzede, Namazgah 
Tabyası’nın tarihçesinin yanı sıra 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’n-
da kazanılan zaferin öncesi ve sonrası detaylı bir şekilde anlatılmak-
tadır. Her iki tarafın askerlerine ait savaş objeleri ve gündelik eşyaları 
sergi alanında bulmanız mümkündür.

NAMAZGÂH 
TABYASI 
MÜZESİ

18 Mart 1915 Boğaz Muharebesi’ni dakika dakika yeniden 
yaşayacaksınız

Çanakkale Boğazı tarih boyunca İstanbul’a açılan bir kapı olarak görül-
müş ve savunma hattı Çanakkale’den başlatılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren Boğaz’ın iki tarafına karşılıklı 
konumlandırılan savunma yapılarının en önemlilerinden biri
Namazgâh Tabyası’dır.
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SEYİT ONBAŞI

Rumeli Mecidiye Tabyası’nın bütün personeli, başlarında Batarya Komutanı Yüzbaşı 
Mehmet Hilmi (SANLITOP) Efendi olmak üzere, 18 Mart 1915 tarihinde kahramanca 
ve azimle savaşmışlar, aralarından 16 arkadaşlarını şehit vermişlerdir. Çanakkale 
Boğazı savunmasının her aşamasında görev yapmış bütün askerlerimiz, Seyit On-
başı’nın şahsında, burada anıtlaşmışlardır.

“Çanakkale Geçilmez” deyişini tarihe yazdıran yüz binlerce Mehmetçikten biri olan 
Seyit Onbaşı, 18 Mart 1915 tarihinde gerçekleşen Çanakkale Boğazı Muharebesi 

RUMELİ MECİDİYE 
TABYASI VE ŞEHİTLİĞİ
8 bonet ve 7 top yerinden oluşan tabyanın II. Abdülhamid döneminde yapıldığı 
bilinmektedir. Boğaz Muharebesi esnasında İtilaf donanması tarafından açılan 
ateş sonucu bataryada görevli 16 er şehit olmuştur. Topların olduğu platform-

sırasında, tabyada görev yaptığı 240/35 mm’lik topu ateşleyebilmek için arkadaş-
larıyla birlikte, bu topun 215 kg ağırlığındaki mermilerini sırtlayıp kaldırarak ateşin 
devamını sağlamıştır.

Aslında o gün Seyit Onbaşı, o veya bu ağırlıkta bir mermiyi değil, yok edilmek iste-
nen bir milletin direncini yerden alıp ayağa kaldırmış, Türk milletinin var olma azmi-
ni ve inancını tarihe yazdıranlardan biri haline gelmiştir.

lar ve aksamlar isabet almıştır. Bu askerlerin toplu olarak gömüldüğü alan, 1919 
yılında Mecidiye Şehitliği olarak düzenlenmiştir. Mecidiye Şehitliği Anıtı’nın 
hemen yanında Feyzi Efendi’nin mezarı bulunmaktadır. III. Selim döneminde 
yaşamış olan mimar, matematikçi ve devlet adamı olan Boğaz Muhafızı Feyzi 
Efendi; Çanakkale Boğazı’nda görevli bulunduğu dönemde İngiliz donanmasının 
19 Şubat 1807’de, Boğaz’ı geçmesi sonucu idam edilmiştir. Mezar 1980’de Kilit-
bahir’den bugünkü noktaya nakledilmiştir.
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Soğanlıdere Vadisi, 18 Mart için hazırlanmış kıyı set 
bataryalarının yanında tümen hastanelerine ve Güney 
Grubu Komutanlığı’nın erzak ve ambar depolarına da 
ev sahipliği yapmıştır. Bu yönüyle de Soğanlıdere, Türk 
askerinin yemek iaşesinin yapıldığı merkezlerden biri 
olmuştur. Soğanlıdere Şehitliği’ne varmadan evvel yo-
lun sağ tarafında yıkık bir harabe gözükür. Burası Melek 
Hanım Reviri’dir. Seddülbahir Cephesi’nin ilk reviri olan 
bu mevzii, sonrasında kapsamlı bir sahra hastanesine dö-
nüştürülmüştür.

SOĞANLIDERE 
ŞEHİTLİĞİ
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2005 yılında restore edilerek ziyarete 
açılan Soğanlıdere Hastane Şehitliği, ay 
ve yıldız şeklinde figürize edilmiş olup 
yıldızın ortasında bulunan üçgen piramit 
yapı ise şehitlerimizin Allah’a yükselişini 
temsil etmektedir. Anıtın hemen altındaki 
bölgede şüheda kabristanlığı çevrelen-
miştir. Burada savaş zamanında kurulu 
olan hastanelerde tedavi edilirken şehit 
olan askerlerimiz yatmaktadır. Bu bölge-
de 2., 7. ve 12. Tümenlerin Sıhhiye Bölükleri 
hizmet vermekteydiler.



19
Şehitlikte yere konumlandırılmış 132 kabalak taşı ile şehitlerimiz anıl-
maktadır. Mezar taşları bölümünün hemen üst kısmında ise gerçek 
şehitlik alanının çevrilerek işaretlendiğini görmekteyiz. Şahindere 
Şüheda Kabristanı, Seddülbahir Cephesi’nde yani güney cephesinde 
kalmaktadır. Bölgede suyun ve gölgelik ağaçların bulunması, sakin 
ve korunaklı bir alan olması nedeniyle savaş döneminde cephe ge-
risindeki büyük sargı yerlerinden birisi bu mevkide kurulmuştur. 5 
Temmuz 1915 sonrasındaki muharebelerde, sol kanat birliklerinden 
yaralanarak şehit düşenlerinin bir bölümü bu şehitlikte yatmaktadır. 
Nisan-Haziran-Temmuz aylarında şiddeti artan Kirte, Kerevizdere ve 
Zığındere muharebelerinde bölgede şehit düşenlerin bir kısmı da Şa-
hindere Şehitliği’ne gömülmüştür.

ŞAHİNDERE 
ŞEHİTLİĞİ
Tespit edilebilen gerçek şüheda kabristanlarından biri olan Şahin-
dere Şehitliği, Alçıtepe köyü istikametindeki yolun sol tarafında 
yer almaktadır.
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ALÇITEPE
1915 HİLAL-İ 
AHMER HASTANESİ 
CANLANDIRMA ALANI

Muharebeler sırasında Hilal-i Ahmer (Kızılay) bayrağı çekilerek cephe gerisinde-
ki sağlık tesislerinin korunması amaçlansa da Çanakkale, savaş hukukuna aykırı 
olaylara sahne olmuştur. Tüm zorluklara rağmen Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin feda-
kar görevlileri cephede destan yazan ordusunun yanında olmuştur. Alçıtepe Hilal-i 
Ahmer Hastanesi Canlandırma Alanı ve Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi, 
ziyaretçilerine savaşın acı yönünü en gerçekçi şekilde anlatmayı hedefliyor.

Savaşın yaralarının sarıldığı yer!

Çanakkale Cephesi, 1. Dünya Savaşı’nın en kanlı cephelerinden 
biridir. Cephede yaralanan askerler ile yerleşim yerlerinde bom-
bardımanlar sonucu yaralanan siviller, muharebe sahasından 
memleketin birçok köşesine yayılan bir sağlık ağıyla hastane-
lerde tedavi edilmiştir.
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KANLIDERE 
ŞEHİTLİĞİ

Kanlıdere Şehitliği; Alçıtepe köyünün güney doğusunda, 
Seddülbahir Cephesi’nin merkez bölümünde cephe hattı-
mızın hemen gerisinde yer almaktadır. Şehitlikte, Kara Mu-
harebeleri sürecinde bu bölgede görev yapan alaylarımız-
dan tespit edilebilen şehitlerimizin isimleri bulunmaktadır.

Seddülbahir Cephesi, Kara Muharebeleri’nin başladığı 25 
Nisan 1915 ile cephenin tahliye edildiği 9 Ocak 1916 tarih-
leri arasında çarpışmalara sahne olmuştur. Bu bölgede 
meydana gelen en kanlı çarpışmalar Kirte Muharebeleri ile 
ağustos ayında gerçekleşen Bağ Muharebesi’nde yaşan-
mıştır. Yapılan araştırmalarda bu şehitliğin aynı zamanda 
13’üncü tümen şehitliği olarak da adlandırıldığı ve şehitlik-
te ağırlıklı olarak 13’üncü Tümen’e bağlı 4’üncü Alay, 46’ncı 
Alay ve 60’ıncı Alay’da görev yapan askerlerimizin defne-
dildiği anlaşılmıştır.
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Gelibolu Yarımadası’nın en çok ziyaret edilen ana ziyaret 
noktası olan Abide, Eskihisarlık Burnu üzerinde yer al-
maktadır.

Açılan bir proje yarışması sonucunda 37 proje arasından 
Doğan Erginbaş, İsmail Utkular ve Feridun Kip tarafından 
hazırlanan proje seçilmiş olup Abide’nin temeli 18 Nisan 
1954 tarihinde atılmıştır. İkinci Anafartalar Zaferi’nin 45. 
yıldönümü olan 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyarete açılan 
Çanakkale Şehitler Abidesi, Çanakkale Muharebeleri’nde 
şehit düşen tüm askerlerimizi simgelemekte ve onların 
anısını yaşatmaktadır. Mimarı Doğan Erginbaş’ın kendi 
ifadesiyle Abide, tüm coğrafyalardan gelen şehitlerimi-
zin toplu bir şekilde göğe yükselişini temsil etmektedir.

Her yıl 18 Mart ve 24-25 Nisan tarihlerinde, ülkenin dört 
bir yanından gelen vatandaşlar ve devlet erkânı tarafın-
dan Abide’deki tören alanında anma merasimleri düzen-
lenmektedir.

ŞEHİTLER 
ABİDESİ
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Çanakkale Boğazı’nın girişini koruyan tabyalardan olan Ertuğrul Tabyası, Göz-
cü Baba Tepesi üzerinde denize dönük olarak inşa edilmiştir. II. Abdülhamid 
döneminde Asaf Paşa’nın çalışmaları sonucu yaptırılmıştır. Tabya, 19-25 Şubat 
1915 tarihlerinde yoğun bombardımana tutularak 18 Mart 1915 Boğaz Muhare-
besi öncesi etkisiz hale getirilmiştir.

ERTUĞRUL 
TABYASI
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29
Karşılarındaki kuvvete göre oldukça az sayıda tertiplenen 
Türk birlikleri, 5 km’lik sahil boyunca İngiliz 29. Tümeni’nin 
taarruzuna karşı müthiş bir savunma yaratmışlardır.

Bu bölgedeki çok az kuvvetle sağlanan dirençli Türk savun-
ması, ileri dönemde Türk birliklerine zaman kazandıracak 
olup müttefiklerin ilerlemesini zorlaştıracaktır. Ertuğrul Ko-
yu’ndan taarruza geçen İngilizlerin 29. Tümeni, Türk savun-
masını aşarak bölgenin en yüksek noktası olan Alçıtepe’yi 
diğer kollardan gelecek desteklerle birlikte tutmayı hedef-
lemiştir. Fakat taburun 10’uncu Bölük’ünden Ezineli Yahya 
Çavuş, Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Bey’in şehit 
düşmesinin ardından komutayı ele almış ve arkadaşlarıyla 
birlikte güçlü bir direnişin sembol kahramanı olmuştur.

YAHYA ÇAVUŞ 
ŞEHİTLİĞİ VE 
ANITI
Yahya Çavuş Şehitliği, Ertuğrul Tabyası’nın karşısında, 
bu noktada gerçekleşen Ertuğrul Koyu çıkarmasında 
kaybettiğimiz askerlerimizi anmak için yapılmıştır. 25 Ni-
san 1915 çıkarmasında Ertuğrul Koyu’nu savunan 9’uncu 
Tümen’in 26’ncı Alay’ının 3’üncü Taburu’na bağlı Türk as-
kerlerinin anısına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
1992’de yaptırılmıştır.
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GELİBOLU TARİHİ 
SUALTI PARKI

Mavi Miras  
Keşfedilmeyi Bekliyor

Mavi Miras Keşfedilmeyi Bekliyor Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın 
derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı 
olarak dalış turizmine açıldı. Derinliklerinde pek çok hikâye sakla-
yan Çanakkale’nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk sual-
tı parkı özelliğini taşıyor. 1. Dünya Savaşı’nda Seddülbahir Kalesi 
açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması’na ait ‘HMS Ma-
jestic’in de aralarında bulunduğu savaş batıklarının gizemini dalış 
meraklıları keşfedecek. 20 dalış noktası ve 150 kilometrelik alan-
da dalışa imkân veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 
‘HMS Majestic’, ‘Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalın-
tıları’, ‘Helles Barçları’, ‘Tekke Koyu (W Beach) batıkları’, ‘Arıburnu 
Barç’, ‘Küçükkemikli Barçları’, ‘Arıburnu Layter’, ‘Lundy’, ‘HMS Louıs’, 
‘S.S. Milo’, ‘Tuzla’, ‘Denizaltı Mania Ağı’, ‘Bebek Kayalıkları’ ve HMS 
Trıumph’tan oluşuyor. Savaş Alanları ile UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’nde yer alan Çanakkale, ev sahipliği yaptığı eşsiz do-
ğal ve tarihsel su altı zenginlikleriyle de ziyaretçilerine benzersiz 
bir deneyim sunuyor. Antik çağlardan Çanakkale Muharebeleri’ne 
kadar günümüze ulaşan batıkların yanı sıra doğal resifleriyle ben-
zersiz bir Su Altı Müzesi ziyaretine hazır olun. Helenistik Çağ ba-
tığı, doğal resif alanı ve savaş batıkları olmak üzere 20 ayrı dalış 
noktasına sahip Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda, mavi mirası keş-
fetmeye bekliyoruz

divinggelibolu@ktb.gov.tr
0 (286) 814 1128

divinggelibolu.com
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MEHMETÇİK 
FENERİ VE 
GELİBOLU 
TARİHİ SUALTI 
PARKI SERGİSİ

Mehmetçik Feneri, 1856 yılında Fransız Fenerler İdare-i 
Umumiyesi Müdürlüğü tarafından Kırım Savaşı sonrasında 
askeri gemilere yol göstermek için Gelibolu Yarımadası’nın 
en güneyinde yer alan bir çıkıntı üzerine inşa ettirilmiştir.

Seddülbahir köyünde bulunan Mehmetçik Feneri’nde açılan 
“Geçmişi Taramak” adlı sergide 2017 yılından bu yana sürdü-
rülen araştırmalar, Çanakkale deniz muharebeleri, müttefik 
donanmasına ait gemiler ve sualtının doğal güzellikleri hak-
kında bilgilere ulaşılırken Harbiye Askeri Müzesi Komutanlı-
ğı envanterinden eserler 1915 yılında Boğaz’da yaşanan mü-
cadelenin tanıkları olarak burada sergilenmektedir.
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28 Haziran-5 Temmuz muharebelerinde ve kıta sargıyerinde şehit dü-
şen askerler anısına 1945 yılında inşa edilmiş olan şehitlikte, 385 adet 
mezar taşı ile şehitlerimiz anılmaktadır.
 
Muharebeler sırasında Zığındere Sargıyeri olarak kullanılan bölge, 
sahra hastanesi olarak işaretli olmasına rağmen 28 Haziran 1915 tari-
hinde ağır bombardıman altında kalmıştır. Bu nedenle bölgede asker-
lerimizin zayiatı ağır olmuştur. Şehitlik, 1916 Şevki Paşa Haritası’nın 
36 no.lu paftasında da işaretli bulunmaktadır.

SARGIYERİ 
ŞEHİTLİĞİ
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Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, bu cephede kahramanca mücadele 
eden askerlerimizin anılarının yaşatılması ve yeni nesillere Çanakkale ru-
hunun aktarılması amacıyla 2012 yılında hizmete açılmıştır. Girişte sizleri 
karşılayan karşılıklı iki anıt duvar Çanakkale Boğazı’nın Asya ve Avrupa 
kıyılarını simgeler. Duvarların açık ve koyu tonlardaki renkleri ise savaş 
ve barışı sembolize eder.

Çanakkale Muharebeleri’nin kronolojik ve tematik açıdan anlatıldığı mü-
zedeki ziyaretinizde gerçeküstü mankenlerle göz göze gelerek zamanı 
durdurabilir; Mecidiye Tabyası diaroması içinde kaybolarak kendinizi 
1915 yılında bulabilirsiniz. 

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, zafere giden yolda yaşananları 11 
farklı sinevizyon salonunda, ileri animasyon teknolojisiyle hazırlanan 
filmlerle hafızalarda kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. İki katlı müze alanı 
ve geçici sergileriyle ziyaretçileri unutamayacakları bir deneyim bekliyor.

ÇANAKKALE 
DESTANI 
TANITIM 
MERKEZİ

Çanakkale Ruhunu Hissedin

Çanakkale Zaferi’nin dönüm noktalarına tanık olacaksınız.

Harp sahasında bulunan ve her biri ayrı hikayeye sahip objeler, izlediğimiz 
filmle doruğa çıkan duygularınızın savaşın gerçek yüzüyle buluşmasını sağ-
layacak. Şehit Yüzbaşı Eşref Efendi’nin kanlı üniforması karşısında yapılan 
fedakârlıkların büyüklüğü ile baş başa kalacaksınız.

36

37



SÜNGÜ 
BAYIRI 
ŞEHİTLİĞİ

Süngü Bayırı şehitliği, Arıburnu Cephesi’nin güney sınırında Türk cephe hattının 
hemen arkasındaki sırt üzerinde yer almaktadır. Şehitlikte, kara muharebeleri 
sırasında bu bölgede görev yapan alaylarımızdan tespit edilebilen şehitlerimi-
zin isimleri bulunmaktadır.

Arıburnu Cephesi’nde, Kara Muharebeleri’nin başladığı 25 Nisan 1915 tarihinden 
cephenin tahliye edildiği 20 Aralık 1915’e kadar kanlı çarpışmalar yaşanmıştır. 
Kahraman ordumuz, bu bölgeye çıkarma yapan İtilaf devletleri birliklerini deni-
ze dökmek için 27 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde taarruzlar yapmıştır. 
Süngü Bayırı Şehitliği’ne, Arıburnu Cephesi’nin güneyinde görev yapan birlikle-
rimizden 27’nci alay, 72’nci alay, 77’nci alay, 48’inci alay ve 125’inci Alay’dan şehit 
olan askerlerimiz defnedilmiştir.
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ALBAYRAK 
ŞEHİTLİĞİ

Albayrak Şehitliği, Arıburnu Cephesi’nin güney sınırında 
Türk cephe hattının hemen gerisinde bulunmaktadır. Şe-
hitlikte, Kara Muharebeleri sırasında bu bölgede görev 
yapan alaylarımızdan tespit edilebilen şehitlerimizin 
isimleri bulunmaktadır.

Arıburnu Cephesi, Kara Muharebeleri’nin başladığı 25 
Nisan 1915 ile bu cephenin tahliye edildiği 20 Aralık 1915 
tarihleri arasında çarpışmalara sahne olmuştur. Bu böl-
gede yaşanan en kanlı çarpışmalar, çıkarmayı takiben 
27 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde yapılan Türk 
taarruzlarında yaşanmıştır. Albayrak Şehitliği’ne, Süngü 
Bayırı Şehitliği’nde olduğu gibi, bu bölgede görev yaptı-
ğı bilinen birliklerimizden 27’nci Alay, 33’üncü Alay, 72’nci 
Alay, 77’nci Alay ve 48’inci Alay’dan şehit olan askerleri-
miz defnedilmiştir.
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57. PİYADE 
ALAYI 
ŞEHİTLİĞİ

Yarbay Hüseyin Avni Bey tarafından kumanda edilen 19. Tümen’e bağ-
lı 57.Piyade Alayı, yabancı kuvvetlerin ilk çıkarma gününde Arıburnu 
Cephesi’nde ilerleyen Anzak askerlerini ilk karşılayan ve geri püskürten 
Türk kuvvetlerinden biridir. Bu cephede ilk kez 19. Tümen Komutanı Yar-
bay Mustafa Kemal’in önderlik ve cesaret gibi vasıfları ortaya çıkmıştır.

Girişin hemen yanında torununun elini tutmuş bir şekilde figürize edil-
miş; Türkiye’nin en yaşlı gazisi iken 10 Eylül 1994’te, 108 yaşında vefat 
eden Hüseyin Kaçmaz’ın bronzdan yapılmış bir heykeli bulunmaktadır. 
Girişin tam karşısında, şehitliğin doğu duvarında, 57. Alay’ın 25 Nisan 
1915’teki karşı taarruzunu gösteren bir rölyef bulunmaktadır.
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MEHMET 
ÇAVUŞ ANITI

Cesaret Tepe üzerindeki yolun 
kuzeyinde, Mehmet Çavuş ve 
burada şehit düşen askerlerimiz 
anısına 1919 yılında yapılmış olan 
bu anıt 600 m²’lik bir alana ya-
yılmaktadır. Anıtın yapıldığı yer 
yabancı kuvvetlerin bütün hü-
cumlarıyla (7 Ağustos 1915 taar-
ruzu dâhil) durdurulduğu noktayı 
işaretlemektedir. Bu tepeyi sa-
vunmakta olan Türk birliği, cep-
haneleri bittikten sonra düşman 
kuvvetlerine karşı olağanüstü 
bir direniş göstermiş oldukla-
rından dolayı bu tepeye Cesaret 
Tepe adı verilmiştir.
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ARIBURNU 
YARLARI VE 
YÜKSEKSIRT

Sarp bir doğal oluşum olan Arıburnu Yarları, arazinin ya-
pısı dolayısıyla Anzak askerleri tarafından ‘Sfenks’ adıyla 
anılmıştır. Gelibolu Yarımadası’na gelmeden evvel Anzak 
askerleri Mısır’da eğitim görmüş ve piramitlerin koruyucu-
su niteliğini taşıyan sfenkslerle tanışmışlardır. Bu nokta 25 
Nisan 1915 tarihinde gün doğmadan saat 04.30 civarında 
Anzak Kolordusu’nun karaya asker çıkardığı noktadır.
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Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı, 1915’ten günümüze ka-
lan, ecdadımızın büyük bir savunma ve ölüm kalım mücadelesi 
verdiği bir muharebe alanıdır. Dünyanın en iyi korunmuş savaş 
alanında bulunan bu yürüyüş güzergâhı, ziyaretçilere ve araş-
tırmacılara muharebe alanlarını yakın perspektiften ve mev-
kilerden görme, gözlemleme imkânı sunmaktadır.

ARIBURNU 
CEPHESİ 
YÜRÜYÜŞ 
GÜZERGÂHI

KARIŞ KARIŞ SAVUNDUK; 
ADIM ADIM YÜRÜYELİM
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KILIÇ BAYIRI 
ŞEHİTLİĞİ

Kılıçbayırı Şehitliği, Arıburnu Cephesi’nde Bomba 
Sırtı’ndan Conkbayırı’na uzanan sırt üzerinde Türk 
cephe hattının hemen gerisinde yer almaktadır. 
Şehitlikte, Kara Muharebeleri sırasında bu bölge-
de görev yapan alaylarımızdan tespit edilebilen 
şehitlerimizin isimleri bulunmaktadır.

Arıburnu Cephesi’nde, Kara Muharebeleri’nin baş-
ladığı 25 Nisan 1915 tarihinden cephenin tahliye 
edildiği 20 Aralık 1915’e kadar kanlı çarpışmalar ya-
şanmıştır. Kahraman ordumuz, bu bölgeye çıkarma 
yapan itilaf devletleri birliklerini denize dökmek 
için 27 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde taar-
ruzlar yapmıştır. Kılıçbayırı Şehitliği’ne bu bölgede 
görev yaptığı bilinen birliklerimizden 10’uncu alay, 
18’inci alay, 64’üncü alay ve 72’nci Alay’dan şehit 
olan askerlerimiz defnedilmiştir. Mükerrer olma-
ması açısından “57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nde 
isimleri bulunanlara burada yer verilmemiştir.
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KILIÇDERE 
ŞEHİTLİĞİ

Kılıçdere Şehitliği, Arıburnu Cephesi’nde Bomba Sırtı’ndan Conkbayırı’na uza-
nan sırt üzerinde Türk cephe hattının hemen gerisinde yer almaktadır. Şehitlik-
te, Kara Muharebeleri sırasında bu bölgede görev yapan alaylarımızdan tespit 
edilebilen şehitlerimizin isimleri bulunmaktadır.

Arıburnu Cephesi, Kara Muharebeleri’nin başladığı 25 Nisan 1915 ile bu cephenin 
tahliye edildiği 20 Aralık 1915 tarihleri arasında çarpışmalara sahne olmuştur. 
Bu bölgede yaşanan en kanlı çarpışmalar, çıkarmayı takiben 27 Nisan, 1 Mayıs 
ve 19 Mayıs tarihlerinde yapılan Türk taarruzlarında yaşanmıştır. Kılıçdere Şe-
hitliği’ne, Kılıç Bayırı şehitliği ile beraber, bu bölgede görev yaptığı bilinen Türk 
birliklerinden 18’inci alay, 64’üncü alay ve 72’nci Alay’dan şehit olan askerlerimiz 
defnedilmiştir. Mükerrer olmaması açısından “57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nde 
isimleri bulunanlara burada yer verilmemiştir.
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Conkbayırı, Conk Tepesi’nden itibaren güneybatı yönünde uzanan ve Düztepe’nin 
kuzeyindeki Kemal Dere’de son bulan yamaca verilen isimdir. Conkbayırı’nın kuzey 
ucunda yer alan ve en yüksek noktasını oluşturan yükseltiye ise Conk Tepesi adı 
verilir. Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ana-
fartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal’in 10 Ağustos 1915 tarihinde yönet-
tiği Conbayırı Taarruzu anısına 1993 yılında yaptırılmıştır.

CONKBAYIRI 
ATATÜRK 
ZAFER ANITI

“Biz ferdî kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size Bombasırtı vak’asını 
anlatmadan geçemeyeceğim. Mütekabil siperler arasındaki mesafeniz sekiz metre, yani 
ölüm muhakkak, muhakkak… Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına kâmilen dü-
şüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şâyân-ı gıpta bir itidal ve tevekkül 
ile biliyor musunuz! Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir fütur bile 
göstermiyor; sarsılmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kur’an-ı Kerim, cennete girmeye 
hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehâdet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh 
kuvvetini gösteren şâyân-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Mu-
harebesi’ni kazandıran, bu yüksek ruhtur.”
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Kuzey Grubu Cephesi’nin arka bölgesinde, Köyaltı Mevkisi’nde yer alan şe-
hitlik, 1915’te oluşturulmuştur. 25 Nisan 1915 Arıburnu Cephesi’nin gerisinde 
Anzaklar’a karşı çarpışan 19. Tümen ve 5. Tümen’in sıhhiye bölüğü tarafından, 
büyük bir sargı yeri kurulmuştur. 

Savaş döneminde askerler arasında görülen hastalıklar arasında en yaygın 
olanları; verem, dizanteri, sıtma, kabakulak, tifo, kalp hastalıkları, cilt hasta-
lıkları, göz hastalıkları ve iltihaplı hastalıklardır. Bununla birlikte Türk askerle-
rinde görülen yaraların çoğu şarapnel ve piyade mermilerinin açtığı yaralardan 
oluşmaktaydı.

Sonrasında bu bölgede 16. Tümen’in sahra hastanesi de konumlandırılmıştır. 
Gerçek şehit kabirlerinin yer aldığı şehitlikte, 2.000 şehidin yattığı bilinmek-
tedir. Şehitlerden isimleri tespit edilebilenlerin sayısı 1.353’tür.

KOCADERE 
HASTANE 
ŞEHİTLİĞİ
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BİGALI 
ATATÜRK EVİ 
VE MÜZESİ

Kurmay Yarbay Mustafa Kemal’i (ATATÜRK) milletimiz ilk kez, Çanakkale’de 
gösterdiği başarılarla “Anafartalar Kahramanı” olarak tanımıştır. Bu açıdan 
ülkemizdeki Atatürk Evi ve Müzeleri arasında “Bigalı Atatürk Evi ve Müze-
si’nin ayrı bir yeri vardır.

Kurmay Yarbay Mustafa Kemal’in (ATATÜRK) komutanlığını yaptığı 19. Tü-
men, Kara Muharebeleri’nin başlamasından önce 5. Ordu’nun ihtiyat tümeni 
olarak Bigalı köyü ve çevresinde ordugah kurmuştur. Bu esnada, Kurmay Yar-
bay Mustafa Kemal (ATATÜRK), 19-25 Nisan 1915 tarihleri arasında bu evde 
misafir edilmiştir. Kendisi, 23 Nisan 1915’te Arıburnu bölgesinde yapılan çı-
karmayı durdurmak için tümeniyle beraber buradan hareket etmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1915’te misafir edildiği bu ev, ilk kez 1973 yılında 
müze olarak düzenlenerek hizmete açılmıştır. 2018 yılında Tarihi Alan Baş-
kanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları-
nın ardından yeni bir kimlik kazanan Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi yerel mima-
rinin özelliklerini yansıtması açısından da önemlidir.

Müzede Mustafa Kemal Atatürk’ün, Çanakkale Cephesi’ndeki görev süreci 
kronolojik olarak işlenirken Atatürk’e ait şahsi eşyalar da sergilenmektedir.

Zaferin temelleri bu evde atıldı
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KİREÇTEPE 
JANDARMA 
ANITI, 
ŞEHİTLİĞİ VE 
KİTABESİ

Gelibolu Yarımadası’ndaki gerçek şehitliklerden biri olan 
Kireçtepe Jandarma Şehitliği, Kapanca Tepe’nin zirvesinde 
bulunmakta olup muharebeler sırasında oluşturulmuştur. 
Mezarların yanında eski bir taşın üzerine oturtulmuş üst üste 
boş top mermisi kovanlarının yerleştirilmesiyle yapılmış Ki-
reçtepe Jandarma Anıtı bulunmaktadır.

Bu anıt, yabancı kuvvetlerin çekilmesinden sonra başarılı Türk 
savunması anısına Gelibolu Yarımadası üzerine dikilmiş anıt-
lardan biridir. Albay Mustafa Kemal, savaş sırasında buraya 
gelerek şehitliği ziyaret etmiş ve Jandarma neferlerini gös-
terdikleri gayretlerinden dolayı tebrik etmiştir
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ANADOLU 
HAMİDİYE 
TABYASI 
ÇANAKKALE 
SAVAŞLARI 
TARİH MÜZESİ

Çanakkale’nin geçilmez duvarları

Anadolu Hamidiye Tabyası Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi, farklı etkinliklere 
uygun geniş rekreasyon alanıyla sizi tarihte bir yolculuğa çağırıyor.

Boğaz’ın güvenliğinin sağlanması amacıyla 1890’ların başında Sultan II. Abdül-
hamid tarafından yaptırılan tabya, sahip olduğu topların niteliklerinden dolayı 
Çanakkale Boğazı’nın en güçlü savunma yapılarından biri olarak kabul edilir. 18 
Mart 1915’te itilaf donanmasının başlıca hedeflerinden biri olan Anadolu Ha-
midiye Tabyası, Çanakkale Muharebeleri sırasında topçu birliklerinin karagahı 
olarak kullanılmıştır.

2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Anadolu Ha-
midiye Tabyasını oluşturan bonetler, müze olarak hizmet vermektedir. Tabya 
etrafında oluşturulan 104.609 metrekarelik rekreasyon alanında Tarihi Alan’da-
ki birçok anıtsal yapının minyatürleri ya da Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılan 
tayyare modelleri eşliğinde tarihin içinde bir yolculuk sizleri bekliyor.

Anadolu Hamidiye Tabyası Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi’nde, Çanakkale’de 
kazanılan zaferin yanı sıra 1.Dünya Savaşı ve bu savaşın 20. yüzyıla etkileri farklı 
sergileme uygulamaları ile ziyaretçiye aktarılır.
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TARİHÎ ALAN’IN 
COĞRAFİ 
ÖZELLİKLERİ
Gelibolu Tarihî Alanı, Marmara Bölgesi’nin kuzeybatısında, Çanakkale ili sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Büyük bölümü Eceabat ilçe sınırındadır. Kuzeyde
Koru Dağları, güneyde Morto Koyu-Seddülbahir hattı, doğuda Kilitbahir köyü-Ece-
abat merkez ilçesi ve batıda ise Kabatepe Limanı arasındadır. 33.444
hektarlık alanı kaplayan Gelibolu Tarihî Alan sınırları içerisinde çok sayıda şehitlik, 
mezarlık, kale, müze ve anıt yer almaktadır. Eceabat, Gelibolu Yarımadası’nın gü-
neyinde Çanakkale iline bağlıdır. İlçenin doğusu Çanakkale Boğazı,
batı ve güneyi Ege Denizi ile çevrilidir. Asya ve Avrupa kıtalarının birbirinden
ayrıldığı geçiş noktalarından biridir. Eceabat İlçesi 490 km2 yüzölçümüne sahip 
olup, ilçede 2021 yılı verilerine göre 8769 kişi yaşamaktadır. 

 Tarihi Alan kısa, eğimli dere ve sel yataklarıyla yarılmış engebeli bir görünüşe
sahiptir. En yüksek tepesi 305 m ile Tarihî Kocaçimen Tepesi’dir. Eceabat, Anafar-
talar ve Ece Ovaları başlıca düzlük alanlarıdır. Bölgenin bitki örtüsü maki
olmakla birlikte Tarihî Alan’da çam hakim bitki örtüsüdür. Yıl boyunca esen hakim 
rüzgar poyraz ile lodostur. Kış mevsimi yağışlıdır. Yazları sıcak ve kurak
geçer. Sürekli akışa sahip akarsu ve dereleri yoktur.  Tarihi Alandaki önemli su
yüzeyleri Tuz Gölü ve Uzunhızırlı Barajı’dır. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî
Alanı sınırları içerisinde Eceabat ilçe merkezi ile bu ilçeye bağlı 12 köyden 8’i
yer almaktadır.

Tarihî Alan içerisinde yaşayan halkın en önemli geçim kaynağını tarım ve hayvancı-
lık faaliyetleri oluşturmaktadır. Alanda sulu ve kuru tarım arazileri yer
almaktadır.  Ağırlıklı olan kuru tarım arazilerinde üreticilerin yetiştirdikleri ürünler 
arasında buğday, arpa, ayçiçeği, yulaf, fiğ, yonca ve kanola ilk sıralarda gelmek-
tedir. Ayrıca son yıllarda buğday ve arpaya göre ticari değeri daha yüksek olan 
tıbbi aromatik bitki lavantanın da kuru tarım arazilerinde yaygın olarak dikimine 
başlanmıştır. Sulu tarım arazilerinde ise genellikle meyvecilik faaliyetleri yapıl-

maktadır. Dikili tarım olarak zeytin başta olmak şeftali, elma ve ceviz 
yetiştiriciliği yapılmaktadır.  Bölgede iklim koşullarının uygunluğundan 
dolayı bağcılık faaliyeti de yaygındır.

Kilitbahir ve Seddülbahir köyleri başta olmak üzere, Behramlı, Kocade-
re ve Küçükanafarta köylerinde balıkçılık faaliyeti yapılmaktadır. Tarihî 
Alan’ı çevreleyen zengin sularda en çok tutulan balık, Çanakkale balık-
çılığıyla özdeş olan sardalyadır. Lüfer, palamut, levrek, kefal, istavrit 
gibi balıklar da çokça bulunur.

Alanda bulunan sivil mimari örnekleri, Türk şehitlikleri ve anıtları, ya-
bancı mezarlıkları ve anıtları, kaleler ve tabyalar gibi tarihî yapılar 
turizm açısından büyük bir değer oluşturmaktadır. Çok çeşitli “doğal 
sit alanları ve anıtlar” içerisinde ise kumsallar, koylar, Akdeniz çalıları 
(maki) ile karışık koru parçaları, çarpıcı görünümlü jeolojik ve jeomor-
folojik oluşumlar, bir tuz gölü (Suvla) yer almaktadır. Alan denizlerin 
kendine has akıntıları, az yükseltili, dik yamaçlı kıyıları, girintili çıkıntılı 
koyları, uzun kumsalları, ormanlık tepeleri ve vadileri ile ciddi bir tu-
rizm potansiyeline sahiptir.

Söz konusu alan, dünya genelinde korunabilmiş nadir savaş alanla-
rından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Uluslararası önem taşıyan ve 
bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve 
sitlere “Dünya Mirası” statüsü tanınmaktadır. UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde 2021 yılı itibariyle ülkemizden 19 adet varlık yer almaktadır. 
İlk kez 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletilen “Geçici 
Liste” 2021 itibariyle güncellenmiş olup, ülkemizden 84 adet varlık 
bulunmaktadır. Çanakkale ve GeliboluBirinci Dünya Savaşı alanları, 
dünya tarihini etkileyen önemli noktalardan biriolarak kabul edilmiş 
ve 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne âhil edilmiştir. 
Amacımız; bu evrensel, kültürel ve doğal değerlerimizin dünyaya tanı-
tılması ve korunmaları için uluslararası kaynaklardan da yararlanılarak 
gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılmasını sağlamaktır.



67

66

KÜLTÜREL MİRASIMIZI 
KORUYALIM!

Yürüyüş için belirlenmiş 
güzergâhları ve yaya 
yollarını kullanalım; 

bunların dışında 
patika ve kestirme 

yolları can güvenliği 
açısından kesinlikle 

kullanmayalım.

Alan düzenlemesinde 
kullanılmış olan çiçek, 
fide vb. bitkilere zarar 

vermeyelim.

İzin verilen yerlerde 
yaktığımız ateşi 

söndürelim, sönmemiş 
sigara veya her türlü 
yakıcı maddeyi yere 

atmayalım.

Diğer ziyaretçileri 
rahatsız edici davranış-

larda bulunmayalım, 
yüksek sesle konuşma-

yalım ve ses cihazları 
kullanmayalım.

Tarihî Alan’daki trafik 
yoğunluğunu dikkate 

alalım ve trafik kuralla-
rına uyalım.

Tarihî Alan sınırları 
içerisinde alkollü içki 

tüketmeyelim.

Tarihî Alan içerisinde 
bulunan materyallere 

zarar verebilecek davra-
nışlarda bulunmayalım.

Araçlar için park alanları 
ayrılmıştır. Yeşil alan-
ların üzerinde, şehitlik 
ve anıtların bulunduğu 

alanlarda bisiklet, moto-
siklet, motor vb. araçlar 
kullanmayalım ve park 

etmeyelim.

Tarihî Alan sınırları içeri-
sinde; her ne amaçla 

olursa olsun izinsiz pan-
kart, afiş gibi görseller 

açmayalım, propaganda 
yapmayalım.

Tarihî Alan içerisindeki 
tuvalet ve lavaboları 

temiz kullanalım.

Tarihî Alan içerisinde 
herhangi bir amaçla 

kazı yapmayalım, fizikî 
müdahalede bulunma-

yalım.

Belirlenmiş alanların 
dışında piknik ve kamp 

yapmayalım.

Tarihî Alan’ın ve çevre-
nin temizliğine dikkat 

edelim, çöpleri çöp 
konteynırlarına atalım.

Tarihî Alan içerisinde 
yaşanabilecek olumsuz 

bir durumda, özel 
güvenlik görevlilerine 

bilgi verelim.
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