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“Biz ferdî kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size Bombasırtı vak'asını anlatmadan geçemeyeceğim. 
Mütekabil siperler arasında mesafemiz sekiz metre, yani ölüm muhakkak, muhakkak… Birinci siperdekiler, hiçbiri 
kurtulmamacasına kamilen düşüyor; ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayan-ı gıpta bir itidal ve 
tevekkülle 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 
Şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir. 
Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran, bu yüksek ruhtur.”





Biz,kısık sesleriz... minareleri, 
Sen,ezansız bırakma Allah'ım! 
Ya çağır şurda bal yapanlarını, 
Ya kovansız bırakma Allah'ım! 
Mahyasızdır minareler... göğü de, 
Kehkeşansız bırakma Allah'ım! 
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, 
Müslümansız bırakma Allah'ım! 
Bize güç ver... cihad meydanını, 
Pehlivansız bırakma Allah'ım! 
Kahraman bekleyen yığınlarını, 
Kahramansız bırakma Allah'ım! 
Bilelim hasma karşı koymasını, 
Bizi cansız bırakma Allah'ım! 
Yarının yollarında yılları da, 
Ramazansız bırakma Allah'ım! 
Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, 
Ya çobansız bırakma Allah'ım! 
Bizi sen sevgisiz,susuz,havasız; 
Ve vatansız bırakma Allah'ım! 
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, 
Müslümansız bırakma Allah'ım!
 
Arif Nihat Asya



Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN



Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor Tevhid'i...
Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi. 
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın.

Mehmet Âkif Ersoy



Başbakanımız
Sayın Binali YILDIRIM
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KISALTMALAR

ÇATAB : Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı

GZFT : Güçlü ve Zayıf Yanlar; Fırsat ve Tehditler

İSG : İş Sağlığı ve Güvenliği

MEB : Millî Eğitim Bakanlığı

OVMP : Orta Vadeli Mali Plan

OVP : Orta Vadeli Program

PEST : Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analiz

SAT : Strateji Arama Toplantısı

STK : Sivil Toplum Kuruluşu

APPG : Alan Planlama ve Proje Grup Başkanlığı

AYTG : Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı

RYİG : Restorasyon ve Yapı İşleri Grup Başkanlığı

YDHG : Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı
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BAKAN SUNUŞU

Cumhuriyetimizin temelini oluşturan Çanakkale Muharebeleri, milletimizin birlik ve 
beraberliğinin zirveleştiği en müşahhas örneklerden biridir. Dünya tarihinin akışını 

değiştiren savaşlar, milletimizin millî ve manevi değerlerine topyekûn sahip çıkışının 
ilanı niteliğindedir. Çanakkale'de oluşan ruh, devletimizin bekâsı için büyük bir miras 
hükmündedir.

Hükümetimiz, ecdadımızın bu mirasını ve savaşta dahi ortaya koyduğu barış felsefesini 
kalıcı kılmak için Tarihî Alan Başkanlığı adını verdiğimiz, sadece bu alanda çalışacak 
güçlü bir kurum kurmuştur. Böylece Alan Başkanlığı tarihî mekânlarda düzenlenecek 
törenlerin koordinasyonunu 100. yıldan itibaren başarıyla gerçekleştirmeye, 
şehitliklerimizi ve anıtlarımızı ihyâ ve imâr etmeye başlamıştır.

Şehitler diyarını bir açık hava müzesi olarak düzenlemek amacıyla yetki, görev ve 
sorumluluk verdiğimiz Tarihî Alan Başkanlığı; Çanakkale Ruhu'na uygun, akademik 
bir anlayışla Stratejik Plan oluşturmuş ve 2016-2020 yılları arasındaki çalışmaları için 
bir yol haritası belirlemiştir.
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Hükümetimiz, ecdadımızın bu mirasını
ve savaşta dahi ortaya koyduğu
barış felsefesini kalıcı kılmak için
Tarihî Alan Başkanlığı adını verdiğimiz,
sadece bu alanda çalışacak
güçlü bir kurum kurmuştur.

Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru bölgesinde güçlü 
bir  Türkiye için kadim tarihimizden güç almamız ve 
nesillerimizi bu ruhla yetiştirmemiz önem arz etmektedir.

Bu vesile ile bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd 
ediyor, Tarihî Alan Başkanlığı Stratejik Planı'nın hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Nabi AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı
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BAŞKAN SUNUŞU

Milletimizin millî ve manevi değerleri açısından büyük bir öneme sahip olan 
Çanakkale şehitliklerimizin ve Tarihî Alan'ın taşıdığı millî, manevi, tarihî, kültürel ve 

doğal değerlerimizin korunmasına, düzenlenmesine ve tanıtımına yönelik tüm işlerin 
tek elden yürütülmesi amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı 
teşkilatlandırılmış ve 2015 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Milletimizin zor günlerinin 
birleştirici mayası olan Çanakkale Ruhu'nun gelecek kuşaklara en güzel ve layıkıyla 
aktarılması noktasında Başkanlığımıza önemli görevler düşmektedir.

Beş kıta yedi düvelden düşmana karşı büyük bir mücadele veren şanlı Ordumuzun, 
Seyit Onbaşı'ların, Ezineli Yahya Çavuş'ların, İbrahim Naci'lerin ve daha nice ismini 
sayamadığımız kahramanlarımızın canları pahasına savundukları, uğruna şehadet 
mertebesine kavuştukları bu toprakları, hak ettiği şekilde korumak ve gelecek kuşaklara 
aktarmak Başkanlığımızın en önemli görevidir.

Tarihin akışını değiştiren az sayıdaki savaşlar arasında müstesna bir yere sahip olan 
Çanakkale Savaşları'nın araştırılması, tanıtılması, tören ve etkinliklerin düzenlenmesi; 
şehitliklerin, anıtların, kültür varlıklarının bakım, onarım ve restorasyonlarının yapılması, 
altyapı düzenlemesi, Tarihî Alan'daki gazi köylerinin kalkındırılması, ağaçlık alanların 
bakımının ve muhafazasının yapılması gibi birçok alanda sorumluluğu olan Tarihî Alan 
Başkanlığı, alanın millî ve manevi öneminin bilinci ile çalışmalarına aralıksız devam 
etmektedir. Şüphesiz ki bu çalışmaların planlı ve programlı olarak yürütülebilmesi için 
de öncelikle Başkanlığımızın Stratejik Planı'nın olması gerekmektedir. Bu bilinçle Tarihî 
Alan'ın geleceğine yön verecek Stratejik Plan çalışmalarının elde edilmesine öncelik 
vererek planı kısa sürede tamamlamış bulunmaktayız.
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Çalışanlarımız ve bütün dış paydaşlarımızın 
etkin ve yoğun katılımı ile hazırladığımız 
planımız, Başkanlığımızın önümüzdeki beş 
yılda yol haritası ve pusulası olma niteliği 
taşıyacaktır.

Çalışmalarımızı yerine getirirken Tarihî Alan'da bulunan tüm 
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Tarihî Alan'ın 
asli unsurları olan gazi köylerimizde yaşayan yerel halk ile 
koordineli şekilde çalışıyor, Tarihî Alan'ı hak ettiği noktaya 
getirmenin şan ve şerefini yaşıyoruz. Çalışanlarımız ve bütün 
dış paydaşlarımızın etkin ve yoğun katılımı ile hazırladığımız 
planımız, Başkanlığımızın önümüzdeki beş yılda yol haritası 
ve pusulası olma niteliği taşıyacaktır.

Bu planın oluşumunda katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza 
ve değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

İsmail KAŞDEMİR
Çanakkale Savaşları

Gelibolu Tarihî Alan Başkanı
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Çanakkale Savaşları insanlık tarihinde bir dönüm noktasının 
yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, Türk Milleti'nin olayların 

akışı üzerinde belirleyici bir rol oynadığı, milletimizin kahramanlık 
ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir mücadeledir.

Çanakkale Zaferi, Mehmet Âkif Ersoy'un ifadesiyle ancak “Bedr'in 
Aslanları'nın” geçebileceği bir şan ve şerefe sahip olan ve Mustafa 
Kemal Atatürk'ün “savaşmayı değil ölmeyi emrettiği”; vatanın dört 
bir yanından ve bugün birçok farklı devletin toprakları içinde kalmış 
olan yerlerden gelen Mehmetçiğin en büyük destanlarından biridir.

Atatürk, Çanakkale'deki ruhu şöyle anlatmaktadır: “Biz ferdî 
kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size 
Bombasırtı vak'asını anlatmadan geçemeyeceğim. Mütekabil 
siperler arasında mesafemiz sekiz metre, yani ölüm muhakkak… 
Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına kamilen düşüyor; 
ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayan-ı gıpta bir 
itidal ve tevekkülle 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 Şahadet çekerek yürüyorlar. 
Bu, Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve 
tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi'ni 
kazandıran, bu yüksek ruhtur.”

İşte aziz şehitlerimizin ruhları ancak Çanakkale Zaferi'ni kazandıran 
bu yüksek ruhun, Mehmetçiğin hatırasının, inancın, cesaretin ve 
azmin manevi mirasının kuşaktan kuşağa yaşatılması, her neslin 
bu kutsal maziden beslenerek büyümesi ve hep ileriye doğru, daha 
iyi olanı hedefleyerek gayret göstermesi ile şad olacaktır. Her gelen 
nesil de onlara layık olma gayretiyle bu şerefli maziyi daha ileriye 
taşıyacaktır.

Bu kutsal emanetin korunması ve nesillere aktarılması amacıyla 
kurulan Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı'nın 
(ÇATAB) ana hedefi alanı bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp 
planlamak; cephe, siper, sahra hastanesi, şehitlik ve mevzi gibi 
savaş mekânlarının yaşanan olayları da yansıtacak şekilde aslına 
uygun olarak restorasyonunu yapmak; bunlara ek ve tamamlayıcı 
olarak Çanakkale Savaşları'nın ruhunu yansıtacak sinema, 
animasyon, belgesel, müzik, drama, kitap ve benzeri görsel ve 
işitsel eser ve canlandırmalar üretmek ve yapmak suretiyle Tarihî 
Alan'ın bir açık hava müzesi olarak düzenlenmesini ve ziyaretçilerin 
hizmetine sunulmasını sağlamaktır.
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Bu çerçevede ÇATAB vizyonu,

“Birliğimizin ve beraberliğimizin sembolü 
olan Çanakkale Ruhu, dün olduğu gibi 
gelecekte de var olacaktır”

 olarak belirlenmiştir.

Vizyonumuz

Bu çerçevede ÇATAB misyonu,

“Millî birlik ve beraberliğimizin harcı olan 
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı 
Gelibolu Tarihî Alanı'nın manevi, tarihî, 
kültürel ve doğal değerlerini, geleceğe olan 
sorumluluk bilinci ve evrensel düşünceyle 
gazi köyleri ile birlikte koruyup geliştirerek 
Alan'ı bir açık hava müzesine dönüştürmek”
olarak belirlenmiştir.

Misyonumuz
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Amaçlarımız
Bu vizyonla, misyonumuzu gerçekleştirmek için hazırlanan ÇATAB 
Stratejik Planı'nın amaçları;

• Başkanlığın karar ve eylemlerini stratejik yönetim çerçevesine 
oturtmak,

• ÇATAB hizmetlerinde gelişim ve değişimi planlamak,
• Çalışanların katılımını artırmak ve birlikteliğini geliştirmek,
• Ölçülebilir hedefleri belirlemek,
• ÇATAB faaliyetlerini planlamak ve sonuçlarını izlemek,
• Başkanlık bütçesini Stratejik Plan'da ortaya konan hedefleri 

gerçekleştirecek şekilde hazırlamak ve kaynak tahsisini belir-
lenmiş önceliklere dayandırarak hesap verme sorumluluğu-
muza rehberlik etmektir.

Bütüncül Yapı
Başarılı bir stratejik plan ve programın bütüncül bir yapıda oluştu-
rulması için gereken temel elemanlar aşağıda verilmiştir.

• Vizyon ve misyon,
• Değerler ve ilkeler,
• Amaçlar ve hedefler,
• Eylem planları,
• Yönetimsel ve kurumsal destek,
• Paydaşlarla işbirliği,
• Sürekli yetkinleşen işgücü,
• Etkili kaynak yönetimi (kaynakların doğru işlere ayrılmasının 

sağlanması),
• Etkili iletişim (hedef kitlelere doğru mecralarla erişimin sağ-

lanması),
• Ölçme, değerlendirme ve iyileştirmedir.

Bu özelliklerden her birinin çerçevesi “ÇATAB Stratejik Planı          
2016-2020” içinde tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar yapılırken 
mevcut durum analiz edilmiş, iç-dış faktörler tespit edilmiş ve 
gelecek öngörüleri gerçekleştirilmiştir.
ÇATAB stratejik planlamasında aşağıdaki faktörler temel alınmıştır:

• İç paydaşlarla yapılan mülakat ve çalıştaylar,
• Ulusal ve uluslararası dış paydaşlarla yapılan mülakat ve ça-

lıştaylar,
• Ortak akıl toplantılarıyla ortaya koyulan beklentiler,
• Strateji Arama Toplantısı'nda ortaya koyulan

‣ beklentiler ve gelecek senaryoları,
‣ kurum için tespit edilen güçlü ve gelişmeye açık yönler,
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‣ gelecekte bizi bekleyen tehdit ve fırsatlar ile bu iki küme ara-
sındaki ilişkiler,

• Tarihî Alan ile ilgili dünden bugüne hazırlanmış olan yerli-
yabancı yayınlar,

• İlgili ulusal ve uluslararası mevzuat taraması.
Bütün bu çalışmalar sonucunda yukarıda tanımlanan temel he-
deflere ulaşmak için ÇATAB stratejik amaçları olarak şunlar tespit 
edilmiştir:

Stratejik Amaçlarımız

 İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİ İLE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK

 ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN BİR KURUM OLMAK

 ALAN'IN VE TARİHİNİN ETKİLİ TANITIMINI YAPMAK

 ALAN'DA KÜLTÜREL VE KIRSAL KALKINMAYI SAĞLAMAK

 TARİHÎ ALAN'I ETKİLİ BİÇİMDE KORUMAK VE İHYA ETMEK

Bu amaçlar ve planda açıklanan ilgili hedefleri gerçekleştirmek 
için etkili bir planlamanın yanı sıra başarılı bir uygulama yapılması 
gerekmektedir. Üst yönetimin bu plana sahip çıkarak planı yayım-
laması ile planın etkin ve yaygın uygulanması güvence altına alın-
mıştır.

ÇATAB'ın tarihçesi, kurumun kurulmasına esas olan “Çanakkale 
Savaşları Tarihî Alanı”nın kısa tarihçesi ele alınmadan hakkıyla an-
laşılamayacaktır.

Böylelikle ÇATAB'ı meydana getiren nedenler ve kurumun gelecek 
için var olma gerekçesinin kritik önemini anlamak mümkün ola-
caktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Yarımada'nın Türk tarihi açısından ilk önemi, 1452 yılında Fatih'in İs-
tanbul'u kuşatması sürecinde Kilitbahir Kalesi'ni yaptırarak Papalık 
donanmasını başarıyla engellemesidir. Daha sonra sırasıyla Kanuni, 
III.Selim, II. Abdulaziz ve II. Abdülhamid tarafından yaptırılan res-
torasyonlar ve tahkimatlar, bölgenin Payitaht ve İmparatorluk için 
önemini ortaya koymaktadır.
Özellikle II. Abdülhamid, Çanakkale Boğazı'nın savunma sistemi-
ni modernize ederek güçlü bir vizyon ortaya koymuş ve Çanakkale 
Savaşı'nın kazanılmasındaki 3 etkenden biri olan “Güçlü Mevzi” oluş-
turulmuştur. (Diğer 2 etken ise Etkili Lojistik ve Vizyoner Liderliktir).
İstemediği bir harbe taraf olmak zorunda kalan, Batı'nın sömürge 
düzenini genişletme ve eski dünyaya egemen olma rekabetinin ana 
odağı durumundaki Osmanlı, bu güçlü hırs karşısında Almanya ile 
taraf tutmak ve I. Dünya Harbi'nde 9 cephede birden savaşmak zo-
runda bırakılmıştır.
Bu cepheler içinde Çanakkale, Kûtülamâre ile birlikte savaştaki en 
önemli tarihî zaferlerimizden olma şerefine nail olmuştur.
Çanakkale Zaferi, milletimizin kaderinin örüldüğü nokta olma onu-
runu da taşımaktadır. Tarihî Alan'daki Kocadere köyünden bilge bir 
kimsenin dediği gibi Çanakkale, “Cumhuriyet'in yazıldığı yer” ol-
muştur.
Kurtuluş Savaşı'mızın başta Mustafa Kemal olmak üzere en önem-
li komutanları bu savaşta komutanlık mertebelerinin en üstüne çık-
mıştır. Vatan uğruna gözünü kırpmadan ölüme giden Türk Askeri, 
milletimizin bağımsız ve egemen karakterini ortaya koymuştur.
Çanakkale Ruhu'nun ateşi, İttifak Devletleri'nin savaşı kaybetmesi 
ve Sevr ile gelen mutlak parçalanma sonrasında Millî Mücadele'yi 
başlatmış ve bu ruh, tüm Kurtuluş Savaşı'nda yanmaya  ve müca-
dele ruhunu sürdürmeye yardım etmiştir.

Bu manevi zemin üzerinde yükselen Kurtuluş Savaşı, yüzyılda bir 
gelen liderlikle birleşerek yedi düvele karşı inanılmazı başarmıştır. 
Bu muhteşem başarı ve sonrasında karşı karşıya kalınan yokluk-
la bitmek bilmeyen mücadele, Çanakkale Savaşları'nın ve Tarihî 
Alan'ın kısmen geri plana düşmesine neden olmuştur.
İronik şekilde, yenilen taraflar arasında bulunan Avustralya ve Yeni 
Zelanda ise Çanakkale Savaşları mağlubiyetini, yerleştikleri toprak-
larda bir ulus olarak doğmanın ana unsuru ve odağı olarak gör-
müşler; İngiliz ve Fransızlarla savaştaki kayıpları için yer taleplerini 
Lozan'da anlaşma metni içine aldırmayı başarmışlardır.
Çanakkale başarısının altında diplomatik gereklerin yanısıra, Türk 
Milleti'nin eşsiz insancıl ruhunun yer aldığını bizzat Atatürk'ün bu 
topraklarda kanlarını döken tüm askerleri kahraman olarak nite-
leyen ve onların Mehmetçikle yan yana, koyun koyuna uyuduklarını 
ve analarının gözyaşlarını dindirmelerini; çünkü artık evlatlarının 
bizlerin evlatları olduğunu ifade eden muhteşem sözlerinde oku-
maktayız.
Yeni kurulan Cumhuriyet, savaş sonrasında geleceğine ve millî kal-
kınmasına yönelmiştir. Tarihî Alan'ın korunması ve ihya edilmesi 
ise ikinci planda kalmıştır.  İngiliz, Fransız ve Anzak mezarlıklarının 
yapımı ise Lozan Antlaşması gereği kendileri tarafından 1919-1930 
yılları arasında tamamlanmış ve ilk ziyaretler 50'li yıllarda başla-
mıştır.
Millî Türk Talebe Birliği'nin yoğun kampanyasıyla temeli 1954 yılın-
da atılan Çanakkale Şehitleri Abidesi 1960 yılında tamamlandığında, 
Alan'ın gerçek galibi Türk Milleti, şehitlerine yaraşır ilk tören anıtına 
kavuşmuştur. Tarihî Alan'ın simgesi olan Abide, 1962 yılında Millî 
Eğitim Bakanlığı'na devredilmişse de daha sonra 1973 yılında oluş-
turulan Millî Park ile Orman Genel Müdürlüğü uhdesine verilmiştir.  
Nihayetinde, 33 bin 500 hektarlık bir alandan müteşekkil Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı, 2014 yılında çıkarılan kanunla Kültür 
ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir.

Tarihî Alan'ın Kısa Tarihçesi
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Bu yaklaşım, Çanakkale Savaşları'nın, toplumumuzu bugünden 
yarına taşıyacak “millî birlik ve beraberlik ruhunu yeniden 
oluşturma vizyonu”nu içinde barındıran önemli potansiyelin tes-
pit edildiğinin göstergesidir. Çanakkale Savaşları bugün her kesim, 
düşünce ve inançtan insanımızın tartışmasız ortak paydasıdır; millî 
birlik ruhunu oluşturacak kilit taşıdır.
Çanakkale Savaşları'nın bizi Cumhuriyet'e götüren ve gelecekteki 
birliğimize taşıyacak ruhu ve potansiyeli, Çanakkale Savaşları Geli-
bolu Tarihî Alan Başkanlığınca da tam ve isabetli olarak anlaşılmış 
ve bu Stratejik Plan'ın Misyon ve Vizyon tanımlarında açık ve net 
olarak dercedilmiştir.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı (ÇATAB), yu-
karıda anılan gerekçeler ve vizyonla 2014 yılı Haziran ayında 6546 
sayılı Kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili kurumu olarak 
kurulmuş ve sıcağı sıcağına 2015 yılındaki 100. yıl etkinliklerinin 
planlama ve yönetimini devralmıştır.

Başkanlık, Alan'ı çok disiplinli bir anlayışla ve bütüncül şekilde ele 
alarak hem tarihî gerçekleri ortaya çıkarmak, gerçek şehitlikleri 
tespit etmek, korumak ve ihya etmek hem de ulusal ve uluslararası 
boyutta talep gören ve yönetilebilir bir “anma turizmi” destinasyonu 
oluşturarak yörenin yapısal, kültürel ve kırsal kalkınmasını sağla-
mak amacıyla kurulmuştur.

Bu girişim ve taşıdığı misyon, halihazırda mevcut olan uluslarara-
sı talep ve 2000'li yıllardan itibaren giderek artan millî farkındalık 
sonrasında beklenen ziyaretçi sayısındaki patlamanın neden olabi-
leceği risklerin doğru yönetilmesi bakımından son derece yerinde 
ve zamanındadır.

Kuruluş kanunu, bu risklerin tespiti ve giderilmesi için tüm olanak-
ları ve yetkileri ÇATAB'a verecek yetki ve sorumlulukları tanımla-
maktadır. Her ne kadar kurumun mülki idarenin rutin sistemi dışın-
da olması kamu yönetiminde sıkıntılara neden olsa da zaman içinde 
ve bu Stratejik Plan'a uygun olarak kurumlar arasında oluşan farklı 
anlayışlar giderilecek ve tüm mülki idare sistematiği, ortak ruh ve 
vizyon için işbirliği içinde ve tanımlanan sorumluluklar çerçevesin-
de görevlerini yerine getirecektir.

Bu Stratejik Plan ve beraberindeki Eylem Programı, 2018'de ta-
mamlanacak Tarihî Alan Yönetim Planı ile birlikte ÇATAB'a yükleni-
len sorumlulukların tam ve eksiksiz olarak ifası için bir yol haritası 
niteliği taşıyarak Başkanlığın yeni bir dönüm noktasını teşkil ede-
cektir .
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1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

ÇATAB'ı var eden temel gerekçe, Çanakkale Boğazı'nın tarihin her 
dönemindeki stratejik önemi ve egemen güçlerin iştahını kabartan 
stratejik değerinde gizlidir.

İlk Çağ'dan I. Dünya Savaşı'na (M.Ö. 8 bin-1914)

Gelibolu Yarımadası; bugünkü adını Gelibolu ilçesinin eski adından, 
yani “güzel şehir” anlamına gelen “Kallipolis”den almaktadır. Yarıma-
da, Antik Çağ'da Grekçe “yarımada” anlamına gelen “Khersonesos” 
olarak anılmıştır. Bölgede yapılan yüzey araştırmalarına göre, Yarı-
mada'da M.Ö. 8-6 bin yıllarında iskân olduğu görülmektedir.

Gelibolu Yarımadası'nın yazılı kaynaklarda kaydedilen ilk sakinleri 
Trakyalılardır. Zira Homeros, Gelibolu Yarımadası'nı “Trak Bölgesi” 
olarak tanımlamaktadır. Sonraki süreçte Yarımada'ya Grekler (Ai-
oller), Atinalılar, Persler, Spartalılar hâkim olmuştur. II. Atina Deniz 
Birliği dönemi ve Helenistik Dönemle Yarımada'da güçlü bir idarenin 
kurulduğu bildirilmektedir. Ne var ki bu süreçten sonra Yarımada 
hem istilaya uğramış hem de yaşadığı büyük deprem ile tahrip ol-
muştur. Keltler, Mısır merkezli Ptolemaios Krallığı, Makedonyalılar, 
Seleukoslar, Bergama Krallığı, Romalılar, Bizanslılar Gelibolu'ya 
gerçekleşen Türk boylarının taaruzlarına kadar Yarımada'da etkili 
olan güçlerdir. Yine Müslüman Arapların ve Emevilerin Boğaz'a ve 
İstanbul'a yönelik seferlerinde de bölgenin etki alanı içinde olduğu 
bilinmektedir.

Rumeli'ye yönelik askerî faaliyetler, Orhan Bey döneminde oğlu Sü-
leyman Paşa'nın Çimpe'yi ele geçirmesiyle (1352) ivme kazanmıştır. 

“Deryâ-i sefîdin kilidi” olarak tarif edilen Gelibolu'nun 1377'teki nihai 
fethiyle Osmanlı Devleti'nin Yarımada'daki etkinliği oldukça artmıştır.

Yarımada, 1911-1913 yılları arasında önce İtalyan Harbi daha sonra 
Balkan Savaşları ile  muharabelerden ve işgallerden ciddi anlamda 
etkilenmiştir.

I. Dünya Savaşı'nda Gelibolu (1914-1918)

Avrupa'daki siyasi hava, 20. yüzyılın başlarından itibaren özellikle 
ekonomik nedenlerle ağırlaşmış ve karşılıklı ilişkiler iyice gerginleş-
miştir. Almanya ve Avusturya'dan oluşan İttifâk bloğu ve karşısında 
İngiltere, Fransa ve Rusya'nın yer aldığı İtilaf bloğu, I. Dünya Sava-
şı'nın taraflarını belirlemiştir.

İki blok arasındaki gerginlik, 28 Temmuz 1914'te Avusturya'nın 
Sırbistan'a saldırmasıyla savaşa dönüşmüştür. Avrupa'da I. Dünya 
Savaşı hızla yayılırken, Trablusgarp ve Balkan Savaşları'ndan yeni çı-
kan Osmanlı İmparatorluğu bu savaşlarda aldığı yenilgiler nedeniy-
le büyük toprak ve güç kaybetmiştir. Avrupa kamuoyu ve dönemin 
büyük devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'na artık mirasının paylaşıl-
ması gereken, hayatını tamamlamış bir devlet gözüyle bakmıştır. Bu 
nedenle Osmanlı Devleti şekillenen bloklaşmaya dahil edilmeyerek 
yalnız bırakılmıştır.

Savaş sonuna kadar tarafsız kalmanın kendileri için bir kurtuluş yolu 
olmadığının farkında olan Osmanlı yönetimi ise mevcut sınırlarını 
ancak bir bloğa taraf olmakla koruyabileceği inancındadır. Nitekim 
üçlü İtilaf Devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nu kendi müttefikleri 
olarak kabul etmedikleri gibi Osmanlı İmparatorluğu savaşa girme-
mek kaydıyla savaş sonrasında mevcut sınırlarının değişmeyeceği 
garantisini de alamamıştır. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu Al-
manya ile bir savunma ittifakı yapmak zorunda kalmış ve bir anda 
kendini I. Dünya Savaşı içinde bulmuştur. Böylece Avrupa'da başla-
yan savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun da dahil olmasıyla Asya ve 
Afrika kıtalarına yayılmış olur.

Osmanlı İmparatorluğu'nun İttifak Devletleri yanında savaşa girme-
siyle İtilaf Devletleri tarafından birçok cephe açılarak toprakları dört 
bir taraftan işgal edilmiştir. Açılacak olan Çanakkale Cephesi'yle de 
bir yandan zor durumda olan Rusya ile müttefikleri arasında karşı-
lıklı askerî ve ekonomik yardımlaşma sağlanacak, Doğu Avrupa'da 
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o ana kadar tarafsız olan Romanya ve Bulgaristan İtilaf Devletleri 
yanında savaşa girmeye ikna edilerek Almanya ve Avusturya'nın 
etrafı bütünüyle sarılacaktır. Diğer yandan ise Çanakkale Boğazı ve 
ardından İstanbul Boğazı ile İstanbul'un ele geçirilmesiyle Osman-
lı'ya son darbe vurulacaktır. Böylece, Çanakkale Boğazı'nın ele geçi-
rilmesiyle İmparatorluk büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalacaktır.

Bu durumun farkında olan Osmanlı Hükümeti, Çanakkale Cephe-
si'nde yenilmemek için gerek Deniz gerek Kara Savaşları'nda bir 
ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. Bu cephede yenildikleri takdirde 
sıra ülkelerinin kalbi durumunda olan başkent İstanbul'a gelecek ve 
ülke belki de dağılma tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır. Nitekim bu 
cephede savaş başlar başlamaz İstanbul'da telaşlı bir bekleyiş içine 
girilmiştir. Türk askerinin yıllardan beri cepheden cepheye koşması 
nedeniyle bitap düşmesi ve işgalci güçlere karşı donanım yönünden 
de geri olmasına karşın onun gözünde Çanakkale bir Galiçya, bir Sü-
veyş Kanalı ya da bir Yemen ülkesi değildir ve bedeli ne olursa olsun 
Çanakkale'nin savunulması gerekmektedir. Bu yüzden Türk askeri 
adeta etten duvar örerek kendilerinden donanım açısından kat be 
kat üstün olan İtilaf Devletleri'nin kuvvetleri durdurarak o dönemde 
İtilaf Devletleri gibi tüm dünyayı şaşırtmıştır.

Çanakkale Cephesi'ndeki muharebeler önce İngiliz ve Fransız de-
niz kuvvetlerinin Boğaz'ı zorlamasıyla başlamış, sonra da karadan 
devam etmiştir. 19 Şubat 1915 tarihinde başlayan deniz harekatı 
aralıksız devam ederek 18 Mart'ta doruk noktasına ulaşmıştır. Müt-
tefiklerin yoğun deniz taarruzuna rağmen bir ilerleme sağlayama-
maları, Çanakkale Boğazı'nı ele geçirmenin üstün deniz kuvvetine 
sahip olmakla mümkün olamayacağını göstermiştir. Boğaz'ın ele 
geçirilmesinin ancak Gelibolu'ya egemen olmakla sağlanacağı or-
taya çıkmıştır. Böylece deniz kuvvetlerinin de yardımıyla amfibik bir 
harekât ile Gelibolu Yarımadası'nı ele geçirmek için karadan saldırı 
planı devreye sokulmuştur.

Seddülbahir Kalesi restorasyon çalışmaları
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Çanakkale Cephesi'nin hareket bakımından asıl gövdesini yaklaşık 
sekiz buçuk ay aralıksız devam eden ve Kara Savaşları olarak adlan-
dırılan bu ikinci kısım oluşturmuştur. Her iki taraftan yüz binlerce as-
ker çok dar bir alanda birbirine çok yakın mevzilerde tuzaklı engeller 
kurmuş, lağım kazmış ve göğüs göğüse karşılıklı olarak defalarca 
tekrarlanan taarruzlarda bulunmuşlardır. Aralıksız süren muharebe-
lerde her iki tarafın can kaybı dayanılmaz ölçülere varmıştır. Sonuçta 
kazanan taraf Türk tarafı olmuş, İtilaf Devletleri ise geride binlerce 
kayıp ve savaşın acı hatıralarını bırakarak çekilmiştir.

I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'deki galibiyete rağmen diğer cephe-
lerde mağlup olan Osmanlı Devleti mütareke talebinde bulunmuştur. 
30 Ekim 1918 tarihinde imzalan Mondros Mütarekesi'nin 1. Maddesi, 
Çanakkale ve İstanbul Boğazları'ndaki tahkimatların İtilaf Devletleri 
tarafından işgalini öngörmektedir. Mücadele edecek durumda ol-
mayan Osmanlı Devleti bu şartları kabul etmek zorunda kalmıştır. 
1 Kasım 1918 tarihinde Ege Denizi'nde bekleyen İtilaf donanması 
Boğazlar bölgesine harekete geçmiştir. Öncü İtilaf subayları 2 Ka-
sım 1918'de Gelibolu Yarımadası'na çıkarak tahkimatların işgali 
ve mayın tarlalarının temizlenmesi için gerekli hazırlıkları yapmış; 
bundan sonra bölgeye gelen İtilaf kuvvetleri sadece Boğazlar'daki 
tahkimatları değil, mütarekeye aykırı olmasına rağmen Çanakkale 
ve Gelibolu'yu da işgal etmiştir.

Kurtuluş Savaşı sonrasında imzalanan 1922 tarihli Mudanya 
Mütarekesi'yle bölge Yunan işgalinden kurtulmuştur. Boğazlar, 
1923 Lozan Antlaşması'yla uluslararası bir komisyona bırakılmış; 
bölgedeki Müslüman ve Hıristiyan ahalinin mübadele edilmesi 
hükme bağlanmıştır. 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 
Lozanla Boğazlar üzerinde kurulan uluslararası komisyonu 
lağvetmiş, tahkim Türkiye'ye bırakılmıştır.

Çanakkale, arka arkaya yaşadığı savaşlar nedeniyle büyük tahribat 
yaşamıştır. Savaş döneminde sivil nüfus tahliye edilmiş olduğundan 

kentte ticaret azalmış ve şehir hayatı sönükleşmiştir. Şehrin eski dö-
nemlerini tekrar yakalaması, Cumhuriyet'in ilk yıllarında olmuştur. 
Cumhuriyet döneminde Gelibolu ve Biga'nın kendine bağlanmasıyla 
il olan Çanakkale, savaş psikolojisini üzerinden uzun süre atamaz. 
Bu dönemde kent yoğun olarak göç alır. Bunlardan en kayda değeri, 
1924 yılındaki Büyük Mübadele ve beraberinde gelen Giritlilerdir. Gi-
ritliler geldikten sonra kent yaşamına adeta damga vurur. Bu arada 
kentin eski sakinleri olan Ermeniler, Rumlar ve son olarak da Yahu-
diler kenti terk eder.

Cumhuriyet Dönemi'nin ilk nüfus sayımında (1927) nüfus sadece 
8 bin 515 kişiyken 1935 sayımında nüfus 11 bin 495'e ulaşmıştır.                  
II. Dünya Savaşı içinde askerî yığınak bölgesi olduğu için nüfusu 
24 bin 621'e ulaşan kentin nüfusu, savaş sonunda yapılan sayımda 
(1945) 22 bin 869'dur. Askerî yığınağın çekilmesinin ardından ken-
tin 1950 yılındaki nüfusu 11 bin 824'e inmiştir. 1950 yılından sonra 
(II. Dünya Savaşı sonrası göçler, parçalanmış ailelerin birleştirilmesi, 
Bulgaristan'dan 1969-1978 ve 1989 göçü vb. nedenlerden dolayı) 
kent nüfusu hızlı bir gelişme içine girerek artmıştır.

Askerlerimiz için dua okunuyor
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27'nci Alay'ın sancağına altın ve gümüş 
imtiyaz ve harb madalyaları takılması 
merasimi

DÜNDEN BUGÜNE UZANAN                   
BU KUTSAL MİRASIN 
OMUZLARIMIZA YÜKLEDİĞİ 
SORUMLULUĞUN
FARKINDA VE BİLİNCİNDEYİZ.
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DURUM ANALİZİ

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı'nın Kurulması

33 bin 500 hektar alana sahip olan Gelibolu Yarımadası, Orman 
Bakanlığının önerisiyle önce Bakanlar Kurulu'nun 7/6477 sayılı 
kararı ile 25.05.1973 tarihinde “orman rejimi” içine alınmıştır. 
Ardından özellikle tarihî ve bunun yanında tabii niteliklerinden dolayı 
2 Kasım 1973 tarihinde Millî Park ilan edilmiş ve buna mukabil 
4533 sayılı "Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu" 
çıkarılmıştır.

 Prof. Dr. Raci Bademli tarafından hazırlanan Uzun Devreli Gelişme 
Planı (UDGP) 2003 yılında onaylanmış, 2013 yılında revize edilmiştir. 
UDGP'de çöp, katı atık, su, müzeler, yollar, alan kılavuzluğu, şehit-
liklerin ihyası, koruma amaçlı imar planları gibi önemli konular alt 
plan olarak hazırlanarak başarıyla uygulanmıştır. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Doğa Koruma Millî Parklar Genel Müdürlüğü ve Gelibolu 
Yarımadası Tarihî Millî Park Müdürlüğünün imkânları çerçevesinde 
yürüttükleri gayretli ve özverili çalışmalarının Alan'ın bugünkü ko-
numuna gelmesine büyük katkısı olmuştur. Tarihî Alan, 1997 yılında 
Birleşmiş Milletler Dünya Koruma Birliği Örgütü (IUCN) tarafından 
da “Korunan Alanlar” listesine alınmıştır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan şehitlikler, anıtlar ve 
ziyaret noktaları 2014 ve 2015 yıllarında ÇATAB tarafından bakım ve 
renovasyondan geçirilerek 18 Mart 2015 tarihinde tekrar ziyaretçile-
rin hizmetine açılmıştır.

6546 sayılı "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan 
Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun"la millî park olarak 
tefrik edilen ve bu kanunla Tarihî Alan olarak belirlenen alanın 
millî park vasfı kaldırılmıştır.
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Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi

Mehmetçiğe Derin Saygı Anıtı

Karayörük Deresi Şehitliği

Kanlısırt Kitabesi

Yarbay Hüseyin Avni Bey Şehitliği

Çataldere Şehitliği ve Anıtı

Lone Pine Anıtı

57.Piyade Alayı Şehitliği

Kemalyeri Kitabesi

Mehmet Çavuş Anıtı

Anzak Tören Alanı

Arıburnu Yarları

Kocadere Köyü

Bigalı Köyü

Conkbayırı ve Siperler

Büyük Anafarta Köyü

17.Alay Komutanı 
Binbaşı Hüseyin Hilmi Bey Anıtı

Kireçtepe Jandarma Anıtı, 
Şehitliği ve Kitabesi
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Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihî Alan 

Başkanlığı

Çanakkale Destanı
Tanıtım Merkezi

Kabatepe Dinlenme
Tesisleri

Karayörük Deresi 
Şehitliği

Mehmetçiğe 
Derin Saygı Anıtı

Kanlısırt Kitabesi

Anzak
Tören Alanı

Lone  Pine
AnıtıYarbay Hüseyin Avni Bey 

Şehitliği

TUZ GÖLÜ

Mehmet Çavuş Anıtı

Arıburnu Yarları

57.Piyade Alayı Şehitliği

Kireçtepe Jandarma Anıtı, 
Şehitliği ve Kitabesi

Çataldere Şehitliği 
ve Anıtı

Kilye
Koyu

Dur Yolcu

Bigalı Kalesi

Akbaş Şehitliği ve Anıtı

Mecidiye Tabyası

Soğanlıdere Şehitliği

17.Alay Komutanı Binbaşı 
Hüseyin Hilmi Bey Anıtı

Şahindere
Şehitliği

Mareşal Fevzi Çakmak 
Anıtı

İlk Şehitler 
Anıtı

Seddülbahir Kalesi

Ertuğrul Tabyası

Tekke Koyu
Yahya Çavuş Şehitliği 
ve Anıtı

Çanakkale Şehitler Abidesi

Koca Seyit

Kilitbahir
Kalesi

Bigalı
Kalesi

Bigalı Köyü

Conkbayırı ve Siperler

Yalova
Köyü

Kumköy

Yolağzı
Köyü

Küçük Anafarta
Köyü

Büyük Anafarta
Köyü

Kocadere 
Köyü

Kemalyeri 
Kitabesi

Behramlı
Köyü

Alçıtepe
Köyü

Nuri Yamut
Anıtı

Sargıyeri 
Şehitliği

Alçıtepe

Beşyol
Köyü

Gelibolu

Eceabat

ÇANAKKALE

Ç A N A K K A L E  B O Ğ A Z I

Ç A N A K K A L E  B O Ğ A Z I

E G E
 D E N İ Z İ

Havuzlar 
Şehitliği 
ve Anıtı
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1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

ÇATAB, Çanakkale Savaşları'nın cereyan ettiği alanın bütünsel bir bakış açısıyla ele alınarak açık hava müzesi olarak yeniden düzenlenme-
sine ve yönetilmesine ilişkin faaliyetler yürütmek amacıyla kurulmuştur. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı kurulmasına 
yönelik olarak, 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı 
Kurulması Hakkında Kanun ile Kasım 2014'te Başkan Vekilinin atanması ve Ocak 2015'te geçici personel görevlendirilmesi ile çalışmala-
rına başlamıştır.

Bu kanunla, bugüne kadar Tarihî Alan'ın önem ve değerine uygun olarak korunması ve Çanakkale Savaşları'nın günümüzde dahi devam 
etmekte olan etkilerinin hem milletimizin hem de ilgili diğer milletlerin yeni nesillerine aktarılabilmesi için sarfedilen çabalar daha verimli 
ve koordineli yürütülerek, alınan neticeler ile hedefler arasında arzu edilen uyumun daha çabuk ve üst seviyede temini amaçlanmaktadır.

1.2. ÇATAB'IN KURULUŞ GEREKÇESİ
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ÇATAB'ın kuruluş amacı, kanunda tanımlandığı şekliyle Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları'nın meydana geldiği Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihî Alanı'nın tarihî,  kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek 
kuşaklara aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı'nın kurulması ile görev ve 
yetkilerini düzenlemektir.

Çanakkale Şehitler Abidesi ve
Gelibolu Yarımadası
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1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

ÇATAB faaliyetleri ile ilişkin temel kanunlar:
• 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı 

Kurulması Hakkında Kanun
• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Yönetmelikler:

• Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığının Teşkilatı, 
Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelik,

• Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı Bütçe, Mu-
hasebe Uygulamaları ile İç Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelik,

• Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı Satın Alma 
ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

• Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı'nda Yapılaşmanın ve 
Yapıların Kullanımının Denetimi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Komisyonu'nun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yö-
netmelik,

Yönergeler:

• Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı Temsil, 
Ağırlama ve Tören Giderleri Hakkında Yönerge,

• Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı'nda Tarihî Alan Baş-
kanlığı'na Tahsisli Yerlerde Çekim Yapılmasına İlişkin Yönerge,

• Tarihî Alan'da Yer Alan Müze, Tanıtım ve Simülasyon Merkez-
leri İle Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönerge,

• Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığının Bazı 
Gelirlerine İlişkin Usul ve Esaslar,

• Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı Geçiş Dönemi Koru-
ma Esasları ve Kullanım Şartları,

• Gelibolu Tarihî Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ko-
misyonu'nun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge,

• Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı İç Denetim 
Yönergesi,

• Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı Tahsisli 
Tesislerin İşletme Yönergesi.

ÇATAB, yukarıdaki mevzuat dışında kalan ve görev alanına yönelik 
diğer iş ve işlemler için yürürlükteki genel hükümlere göre uygu-
lama yapmaktadır.

1.3. İLGİLİ MEVZUAT

Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı restorasyonu
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Başkanlığın faaliyetleri, Alan'ı bir bütün olarak değerlendirerek, Ça-
nakkale Deniz ve Kara Savaşları'nın meydana geldiği Çanakkale Sa-
vaşları Gelibolu Tarihî Alanı'nın tarihî, kültürel, manevi değerleri ile 
doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, 
gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetiminin sağlanmasını kapsa-
maktadır.

Hizmetlerin Kapsamı

ÇATAB hizmetlerinin kapsamı:

• Tarihî Alan'da yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenlemek ve 
bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

• Tarihî Alan'da restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, 
restitüsyon ve renovasyon yapmak, yaptırmak,

• Tarihî Alan'ın doğal, tarihî ve kültürel değerlerini harp tarihî 
esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak korumak, geliştir-
mek ve Alan'ı yönetmek,

• Tarihî Alan'ın her tür ve ölçekte planlarını hazırlamak, hazırlat-
mak ve uygulamak,

• Tarihî Alan'da anıtsal ve mekânsal düzenlemeler yapılmasını 
sağlamak,

• Tarihî Alan'ın tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eser-
leri yapmak, yaptırmak ve hizmete sunmak,

• Bu Kanun kapsamında ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer ya-
pıları inşa etmek veya ettirmek,

• Tarihî Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışında özel mül-
kiyete konu olan tarım alanlarında tarım ve hayvancılık konula-
rında geliştirilmiş tekniklerin uygulanmasını ve özel ağaçlandır-
maların teşvikini sağlamak,

• Tarihî Alan sınırları içinde yer alan gazi köylerin halkının kalkın-
dırılmasına yönelik faaliyetleri teşvik etmek,

• Tarihî Alan'da bulunan yerleri işletmek ve gerektiğinde işlettirmek

olarak sıralanabilir.

1.4. ÇATAB HİZMETLERİNİN KAPSAMI

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Müze Alanı
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1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

6546 sayılı Kanunun getirdiği kurumsal yapı ve görev anlayışına göre 
ÇATAB,

• Yatay ve esnek bir yapıda olup görev anlayışı bakımından iş ve 
sonuç odaklıdır,

• Grup Başkanlıklarının altında hiyerarşik yapılanma içerme-
mektedir,

• İhtiyaca göre kurum içinde ve kurum dışından görevlendireceği 
personelle çalışma grupları oluşturma yetkisine sahiptir,

• Üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuru-
luşlarıyla görev alanına ilişkin etkin koordinasyon ve işbirliği 
sağlamada yetkilidir.

Koordinasyon Kurulu:

ÇATAB, faaliyetlerini “Koordinasyon Kurulu”nun belirlediği ve onay-
ladığı politikalar çerçevesinde yürütmektedir.

Koordinasyon Kurulu Kültür ve Turizm Bakanı Başkanlığında teş-
kilatlanmış olp Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dı-
şişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakan-
lığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarları ile Çanakkale Valisi, 
Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı ve Çanakkale Belediye Başkanı 
olmak üzere on üç üyeden oluşur. Koordinasyon Kurulu, her yıl en 
az iki kez olağan ve gerektiğinde Bakan'ın çağrısı üzerine olağanüs-
tü toplanır ve Başkanlığın faaliyetlerine yönelik plan ve programları 
müzakere ederek öneri ve görüşlerini Başkanlığa bildirir.

1.5. TEŞKİLAT

Kültür ve Turizm Bakanı

KOORDİNASYON KURULU

Başbakanlık Müsteşarı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı
Çanakkale Valisi

Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı
Çanakkale Belediye Başkanı
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Gelibolu Tarihî Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Komisyonu

Doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi hususu hariç olmak üzere 
Tarihî Alan'da 2863 sayılı Kanun ve alt mevzuatı ile korunması ge-
rekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına yönelik olarak yapılacak 
plan, proje, uygulama, tescil ve ilgili diğer iş ve işlemler için Kül-
tür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Komisyonuna verilen görev ve yetkiler, Gelibolu Koruma Komis-
yonunca yürütülür. Tarihî Alan'da yer alan taşınmaz kültür varlık-
larının tadilat ve tamiratı, Gelibolu Koruma Komisyonu'nun izniyle 
yürütülür.

Gelibolu Koruma Komisyonu, mimar ve şehir planlama alanlarında 
uzmanlaşmış ikişer üye ile arkeoloji, sanat tarihi, çevre mühendis-
liği ve orman mühendisliği alanlarında uzmanlaşmış birer üye ol-
mak üzere Bakanlıkça seçilen sekiz üyeden oluşmuştur.

Kilitbahir Kalesi

Mimar (ikişer üye)
Şehir Planlamacı (ikişer üye)

Arkeolog
Sanat Tarihçisi

Çevre Mühendisi
Orman Mühendisi

GELİBOLU TARİHÎ ALANI KÜLTÜR VE                
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONU
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1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

 ÇATAB TEŞKİLAT ŞEMASI

1.5. TEŞKİLAT

BAKAN

BAŞKAN

BAŞKAN YARDIMCISIİÇ DENETÇİ

ALAN PLANLAMA VE PROJE 
GRUP BAŞKANLIĞI

RESTORASYON VE YAPIM 
İŞLERİ GRUP BAŞKANLIĞI

ALAN YÖNETİMİ VE TANITIM 
GRUP BAŞKANLIĞI

YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ GRUP BAŞKANLIĞI

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

Koordinasyon Kurulu

Gelibolu Tarihî Alanı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Komisyonu
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Soğanlıdere Şehitliği

3333



1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

Başkanlığın Hizmet Birimlerince Sunulan Hizmetler

Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

• Alan Planlama ve Proje Grup Başkanlığı
• Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı
• Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı
• Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı
• Hukuk Müşavirliği

Alan Planlama ve Proje Grup Başkanlığı

Görevleri:

• Tarihî Alan planlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek; Tarihî Alan'ın 
korunması ve geliştirilmesine yönelik araştırma, projelendirme ve 
eylem planları hazırlamak ve bunların uygulama esaslarını belir-
lemek ve izlemek,

• Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanma-
sına ilişkin kuralları belirlemek ve izlemek; plana esas jeolojik ve 
jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak,

• Tarihî Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışında özel mülki-
yete konu olan tarım alanlarında tarım ve hayvancılık konularında 
geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar ile 
ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

• Gelibolu Tarihî Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komis-
yonu ile ilgili çalışmaları yürütmek.

Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı
Görevleri:

• Tarihî Alan planlarına göre yapılacak yapım, restorasyon, konser-
vasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyona yönelik yatı-
rım projeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

• Başkanlığın yetkili olduğu alanlarda yapılaşmaları ve yapıların kul-
lanımını denetlemek,

• Tarihî Alan'da ihtiyaç duyulan altyapı ve binaları yapmak ve onar-
mak,

• Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının konservasyonunu ve resto-
rasyonunu yapmak.

Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı
 Görevleri:

• Tarihî Alan'ın idaresine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
• Tarihî Alan'ın tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri 

yapmak, yaptırmak ve hizmete sunmak.
Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı

Görevleri:

• Başkanlık personelinin eğitim ve özlük işlemlerini yapmak,
• Bütçe faaliyetleri ile mali iş ve işlemleri yapmak,
• Başkanlık faaliyetleriyle ilgili yapım, bakım, onarım, satın alma, 

kiralama, ulaşım, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, belge yönetimi, 
demirbaş, arşiv, depolama ve sağlık giderleri ile ilgili tüm iş ve iş-
lemleri yapmak.

1.5. TEŞKİLAT
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Hukuk Müşavirliği
Görevleri:

• Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hu-
kuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu 
esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

• Başkanlığın taraf olduğu adli ve idari davalar ile icra takiplerinde 
Başkanlığı temsil etmek, icra dosyaları ve duruşmaları takip et-
mek ve bunlar için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak,

• Bakanlığımız ve diğer Bakanlıkların Hukuk Müşavirliklerince gö-
rüş bildirilmesi talep edilen kanun, kanun hükmünde kararname, 
tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş hazırlamak, Ba-
kanlığımız Hukuk Müşavirliği tarafından takip edilen dosyalar ile 
ilgili talep edilen hususlarda görüş vermek.

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal Bey'in
İstanbul'dan cepheye gelen mebuslarla görüşmesi
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1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

ÇATAB, alanında uzman, manevi ve millî duyguları güçlü personel yapısı ile sorumluluğunun bilincinde olan insan kaynağı profiline sahiptir.

YAŞ
DAĞILIMI

HİZMET
YILI

%34
20-30 yaş arası

%4
40 yaş
üzeri

%62
30-40 yaş
arası

1.6. KAYNAKLAR

%41
0-5 yıl %59

5 yıl ve 
üzeri

ÇATAB
GENÇ, DİNAMİK, YETKİN...
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Başkanlığımız personelinin yaklaşık yüzde 30'u, 40 kişi İngilizce bil-
mektedir.  Ayrıca, personelin yüzde 2'si İngilizce'nin yanı sıra Alman-
ca, yüzde 3'ü ise Osmanlıca bilmektedir. 

EĞİTİM
DURUMUNA

GÖRE DAĞILIM

UZMANLIK
ALANLARINA 

GÖRE
DAĞILIM

%14
Önlisans

%2
Denetim Hizmetleri

%8
Lise

%42
Teknik
Uzman

%78
Lisans ve
Yüksek Lisans

%17
Yardımcı
Hizmetler

%10
Destek
Personeli

%3
Avukatlık
Hizmetleri

%26
İdari Uzman

KONUSUNDA UZMAN VE DENEYİMLİDİR.
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1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

1.6. KAYNAKLAR

TEKNİK 
KADRONUN 
SEKTÖREL
DAĞILIMI

%2
Çevre
ve Şehircilik Bak.

%25
Özel Sektör
(Mimari ve Planlama)

%13
Özel Sektör
(İnşaat ve Yapı)

%4
Özel Sektör
(Eğitim)

%3
Özel Sektör
(Bilişim)

%3
Özel Sektör
(Tarım ve İnşaat)

%3
Özel Sektör
(Enerji)

%3
Sağlık Bak.

%12
Özel Sektör
(Elektrik-Elektronik)

%12
Kültür ve Turizm
Bak.

%8
Belediye

%2
Orman Bak.

%2
M.E.B.%2

Mill Savunma 
Bak.

%2
Sanayi ve Tic.
Bak.%2

Üniversiteler

%2
Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bak.
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İDARİ
 KADRONUN 
SEKTÖREL
DAĞILIMI

%2
Çevre
ve Şehircilik Bak.

%24
Özel Sektör
(Finans)

%16
Özel Sektör
(Hizmet)

%5
Gençlik ve Spor
Bak.

%4
Sağlık Bak.

%4
Kültür ve Turizm
Bak.

%4
Ekonomi
Bak.

%6
Özel Sektör
(Sağlık)%6

Özel Sektör
(İletişim)

%5
Üniversiteler

%5
Aile ve Sosya Pol. 
Bak.

%5
Maliye Bak.

%6
Özel Sektör
(Elektrik-Elektronik)

%2
Orman Bak.

%2
M.E.B.%2

Mill Savunma 
Bak.

%2
Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bak.
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1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

1.6. KAYNAKLAR

TESİSLER
Tablo 1: Başkanlığın Fiziksel Yapısı

Konferans Salonu Toplantı Salonu

Açık Alan
(m²)

Kullanılan
Açık Alan

(m²)

Kapalı Alan
(m²)

Sayısı Kapasitesi Sayısı Kapasitesi Misafirhane
Kapasitesi 

(Oda)

Lojman
Sayısı

ANA BİNA 260 260 1250 1 100 kişi 1 20 kişi X
XLOJMAN (Ofis olarak 

düzenlenmiştir) 65 65 610 X X X X X

SOSYAL TESİSLER 
(Yemekhane faal değildir) X X 455 X X X X X X

MÜZE, SERGİ ALANLARI VE 
TANITIM MERKEZİ 8600 6500 7200 1 130 kişi 1 10 kişi X X

TOPLAM 8925 6825 9515 2 230 kişi 2 30 kişi X X

*Henüz açılmamış olan Kilye İdari Binası dahil edilmemiştir.

Çamburnu İdari Binası
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Mevcut durumda Çamburnu İdari Binası ve çalışma ofisleri kullanırken 2017 yılı içinde Kilye İdari Binası tamamlanacak olup buradan 
hizmet verilmeye devam edilecektir.

Kilye İdari Binası

Çamburnu İdari Binası
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1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

1.7. PAYDAŞ ANALİZİ

Çok katmanlı yönetişim gereği, katılımcılığı esas alarak kurum içi 
ve kurum dışı paydaş analizleri yapılmıştır. Paydaşlarımız, Tarihî 
Alan'ın yapısı gereği yerel, ulusal ve uluslararası dış paydaşlarımız-
dan oluşmaktadır.

Bu çerçevede paydaşlarımız;

• Hizmet Sunduğumuz Paydaşlarımız,
• Çözüm Ortaklarımız ve İşbirliklerimiz,
• Hizmeti Birlikte Sunduğumuz İş Ortaklarımız,
• Tedarikçi Paydaşlarımız,
• Uluslararası Paydaşlarımız

olmak üzere 5 kategoride ele alınmıştır.
Bunların tanımları aşağıda verilmiştir.

Hizmet Sunduğumuz Paydaşlarımız:

Tarihî Alan'ı ziyaret ederek ÇATAB ürün ve hizmetlerinden bedelli 
veya bedelsiz olarak istifade eden yerli ve yabancı ziyaretçiler ile gazi 
köylerde yaşayan yerel halk.

Çözüm Ortaklarımız ve İşbirliklerimiz:

ÇATAB'ın sunduğu hizmet kapsamı çerçevesinde hizmetin kalitesini 
iyileştirmeye yönelik işbirliği yaptığımız çözüm ortaklarımız.

Hizmeti Birlikte Sunduğumuz Paydaşlarımız:

ÇATAB'ın ilgili Grup Başkanlıkları ile birlikte hareket eden ve hizmet 
süreçlerinin performansını doğrudan etkileyen kurum ve kuruluşlar.

Tedarikçi Paydaşlarımız:

Ürün ve hizmetlerimizi üretirken gereken girdileri (mal, ürün, hiz-
met) bedelli veya bedelsiz olarak tedarik ettiğimiz paydaşlarımız.

Uluslarararası Paydaşlarımız:

Çanakkale Savaşları'na taraf olan ülkelerden olan ve Alan içinde ya-
pılan törenler ve şehitliklerin bakımı başta olmak üzere çeşitli konu-
larda birlikte çalıştığımız ve işbirliği yaptığımız paydaşlarımız.

10 Ağustos Anafartalar Zaferi Mevlüt Töreni
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Kuruluş / İlişki Türü
Hizmet 

Sunduğumuz 
Paydaşlarımız

Çözüm 
Ortaklarımız ve 
İşbirliklerimiz

Hizmeti Birlikte 
Sunduğumuz İş 

Ortaklarımız

Tedarikçi 
Paydaşlarımız

Uluslararası 
Paydaşlarımız

ULUSAL VE ULUSLARARASI PAYDAŞLAR
Vatandaşlar / Kamuoyu  X
Cumhurbaşkanlığı X
Başbakanlık X
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı X X
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı X
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı X
Dışişleri Bakanlığı X X
Gençlik ve Spor Bakanlığı X X
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı X X
İçişleri Bakanlığı X X
Kültür ve Turizm Bakanlığı X X X
Maliye Bakanlığı X
Millî Eğitim Bakanlığı  X X
Millî Savunma Bakanlığı X
Orman ve Su İşleri Bakanlığı X X
Sağlık Bakanlığı X
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı X
Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları X X
Avustralya Büyükelçiliği X X
Yeni Zelanda Büyükelçiliği X X
İngiltere Büyükelçiliği X X
Fransa Büyükelçiliği X X
Common Wealth Gravecy Commission (CWGC) X X
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı X X
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu X
Türkiye İstatistik Kurumu X
Türk Tarih Kurumu X
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1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

1.7. PAYDAŞ ANALİZİ

Kuruluş/İlişki Türü
Hizmet 

Sunduğumuz 
Paydaşlarımız

Çözüm 
Ortaklarımız ve 
İşbirliklerimiz

Hizmeti Birlikte 
Sunduğumuz İş 

Ortaklarımız

Tedarikçi 
Paydaşlarımız

Uluslararası 
Paydaşlarımız

ULUSAL VE ULUSLARARASI PAYDAŞLAR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü X X

Orman Genel Müdürlüğü X X

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü X

Vakıflar Genel Müdürlüğü X

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi X

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü X

Türkiye Muharip Gaziler Derneği X

Türk-Anzak Derneği X

Türkiye İzcilik Federasyonu X

Yerel ve Ulusal Medya X

STK'lar X

YEREL PAYDAŞLAR
Çanakkale Valiliği X X
Çanakkale Belediyesi X X
Çanakkale İl Özel İdaresi X X
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi X X X
ÇOMÜ Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi X X
2. Kolordu Komutanlığı X
Çanakkale Deniz Komutanlığı X
Güney Marmara Kalkınma Ajansı X
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası X
GESTAŞ Genel Müdürlüğü X X X
Eceabat Kaymakamlığı X X X
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Eceabat Belediyesi X X
Alçıtepe Köyü Muhtarlığı X X X X
Behramlı Köyü Muhtarlığı X X X X
Bigalı Köyü Muhtarlığı X X X X
Büyük Anafarta Köyü Muhtarlığı X X X X
Kilitbahir Köyü Muhtarlığı X X X X
Kocadere Köyü Muhtarlığı X X X X
Küçük Anafarta Köyü Muhtarlığı X X X X
Seddülbahir Köyü Muhtarlığı X X X X
Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası X X
Eceabat İlçesi Gelibolu Yarımadası Alan Kılavuzları Turizm Tanıtma Derneği X X
Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği X X
Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği X X
Çanakkale Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası X
Çanakkale Mimarlar Odası X
Çanakkale Orman Mühendisleri Odası X
Çanakkale Peyzaj Mimarları Odası X
Çanakkale Şehir Plancıları Odası X
Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası X
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1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

1.8. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Tüm ÇATAB personeli ile yapılan odak grup toplantıları sonucunda üzerinde yoğunlaşılan zayıf ve güçlü yanlarımız ile bizi bekleyen tehdit 
ve fırsatlar aşağıda sunulmuştur.

• Alanında ilk örnek olarak kendine has yapısı ve özel kanunu ile tüm yetkilerin 
toplandığı güçlü özerk yapıya sahip olması

• Tarihî Alan'a saygılı, millî duyguları güçlü,  maneviyatı yüksek bir alanda şehit-
lere hizmet vermenin gurur ve sorumluluğunu taşıyan personele sahip olması

• Kurumsallaşma sürecinde gerekli adımları atıyor olması (Stratejik Plan, Alan 
Yönetim Planı vb.)

• Daha önceki planlarla korunmuş bir alanda olması
• Genç, dinamik, özverili, güçlü, farklı yetkinliklere ve deneyimlere sahip İK 

kadrosuna sahip olması
• Tüm ülkenin gözlerinin üzerinde olduğu bir alanda faaliyet gösteren, sorumlu-

luğunun bilincinde olan bir kurum olması
• Turizm faaliyetleri açısından zengin ürün yelpazesine sahip olması
• Tarihteki uluslararası önemi nedeniyle dünyada tanınır olması
• Yayın ve tanıtım süreçlerinde kullanılabilecek ürün çeşitliliğine sahip olması
• Rekabetin henüz olmadığı bir turizm sektöründe (savaş/hüzün) turizmi) önder 

olmanın getirdiği avantajlara sahip olması
• Ülke nüfusunun tamamına yakınının burada  gerçekleşen tarihî olay hakkında 

fikir sahibi olması
• Çanakkale Savaşları'na yönelik düzenlenen törenlerin nitelik ve nicelik açısın-

dan başarılı olması
• Alan'ı ve tarihini iyi bilen, konusunda uzman danışmanlarla çalışıyor olması

• Kurumsallaşmanın henüz tamamlanmamış olması
• İletişimsizlik ve koordinasyonsuzluk
• İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nin henüz tamamlanmamış olması
• Hiyerarşik yapının henüz tanımlanmamış olması,
• Alan'da ziyaretçileri yönlendiren kişi/kurumların plansızlığı ve özensizliği 

sonucu Alan'a gelen kontrolsüz ziyaretçi trafiği
• Mevzuattaki belirsizlikler, eksiklikler
• Paydaşlar nezdinde kurumun tanıtımındaki eksiklikler, kuruma olan önyargı, 

bazı hizmetlerin ÇATAB tarafından yapılacağı algısı
• Tarihî Alan'da yetki kargaşası
• Teknik elemanların Alan'ın tamamıyla ilgili bilgiye henüz tam olarak sahip 

olmaması,
• Paydaşların memnuniyetinin ölçülmemesi
• Yerel halkın kalkınmasına yönelik proje eksikliği
• Tarihî Alan Planları'nın, Yönetim Planı'nın henüz tamamlanmamış olması
• Teknik ve sosyal altyapı yetersizliği
• Alan'a ekonomik katkı sağlayacak bilinçli ziyaretçi eksikliği
• Çanakkale'yle ilgili hazırlanan yerli ve yabancı kaynaklı dokümanlarda yanlış/

eksik bilgilerin mevcut olması
• Alan tanıtımında rehberlikte ve alan kılavuzluk sistemindeki sıkıntılar
• Alan'daki altyapı ve üstyapı problemleri (tuvalet, yollar, atıklar, çocuk alanları, 

sağlık, otopark, dinlenme alanları vb.)
• Yerleşim alanındaki yapılaşmanın yasaklanmasından kaynaklanan sorunlar 

ve halk nezdindeki belirsizlikler
• Alan'daki sosyal tesislerin etkin kullanılmaması
• Bilgi Teknolojileri altyapısındaki eksiklikler
• Bölgedeki yatırımlar nedeniyle alanda ranta yönelik beklenti oluşması

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR
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GZFT

Tüm iç paydaşların katıldığı GZFT toplantıları ile Strateji Arama Top-
lantısı'nda çevre analizi çalışmasında ortaya çıkan ve geleceği be-
lirleyecek eğilimler çerçevesinde stratejik amaçlar tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, kurumun misyon ve değerleri çalışması tamamla-
narak çalışma, kurum yönetimi tarafından “ÇATAB Pusulası” olarak 
onanmıştır.

Bu çalışmalar sonrasında ve bu analizler ışığında tüm birimler, ken-
di birim hedeflerini ortak misyona ve stratejik amaçlara uygun 
olacak şekilde tasarlamış ve bu dokümana ek olarak hazırlanan 

“2016-2020 HEDEF – EYLEM İZLEME DETAY TABLOSU” 
kitapçığında eylemler ve eylemlerle ilişkili bütçe kalemleri detaylan-
dırılmıştır. Bir sonraki bölümde bu çalışmaya girdi olan çevre analizi 
sunulmaktadır.

• Bakirliği sayesinde bölgenin planlı şehircilik ve yapılaşmaya açık olması
• Alan'da tek olmamız, özel kanunumuzun olması
• Kendimizi ifade edebileceğimiz çok sayıda mecra olması
• Turizm potansiyeli yüksek ve bunu çeşitlendirmeye uygun coğrafyaya sahip 

olmamız
• Gönüllülük projelerine uygun bir coğrafyada olmamız
• Ticari çeşitliliğe uygun bir coğrafyaya sahip olmamız
• Ekolojik çeşitlilik
• Bölgenin doğal yapısının yenilebilir enerjiye uygun olması
• Alan'da çok sayıda sembol olması (57. Alay, Abide, Kale vb.)
• Yerel ürünlerin markalaşmasına yönelik fırsatların olması
• Çanakkale Savaşları'nın tüm dünyanın saygıyla andığı, içinde barışı da barındı-

ran bir savaş olması

• Yerel yönetim ve işbirliği içinde olunan kurumlarla olası çatışmalar
• Kanunumuzun diğer kanunlarla çatışan ve çelişen noktalarının olması
• Yöre halkının süregelen alışkanlıkları mevzuata uygun hale getirildiğinde 

yaşanacak sorunlar
• Yörenin imar sorunları (ruhsat, onarım, sulama, sondaj vb.)
• Alan'daki tüm paydaşlar ile doğa ve canlıların karşılaşabileceği can ve mal 

güvenliğiyle ilgili tehditler
• Alan'a aynı anda yoğun ziyaretçi girişi olması
• Gelirin bölge/yöre dışına gitmesi
• Bilgi kirliliği

FIRSATLAR TEHDİTLER
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1. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ

1.9. ÇEVRE ANALİZİ

Değişimin ve bu değişimle ortaya çıkacak yeni ihtiyaçların doğru anlaşılması, kurumu etkileyecek tehdit ve fırsatların tespiti için son derece 
önemlidir. Bu amaçla önce dünyadaki değişimler, sonra bu değişimlerin karşımıza çıkaracağı tehdit ve fırsatlar  irdelenmiştir.

Bu olası tehdit ve fırsatlar, Tarihî Alan'da verilecek hizmetin doğru sunumu ve yönetilmesi açısından ÇATAB'a, dolayısıyla da ülkemize millî 
varlığımızı korumak ve idame etmek bakımından önemli ipuçları vermektedir.

Bu çerçevede Strateji Arama (SAT) katılımcıları tarafından yapısal beyin fırtınasıyla ortaya koyulan, ÇATAB'ı etkilemesi kaçınılmaz olan 
dünyada ve Türkiye'de “en önemli değişim alanları” olarak şunlar tespit edilmiştir:

GELECEKTE ÇATAB'I ETKİLEYECEK BÜYÜK DEĞİŞİM ALANLARI

 ÇANAKKALE'YE OLAN İLGİNİN ARTMASI

 KÜLTÜREL GEZİ TRENDLERİNİN ARTMASI

 EKOTURİZM/SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

 TASARIM İLE BİRLİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 ARTAN GÜVENLİK ENDİŞELERİ

 SANAL GERÇEKLİĞİN ARTMASI

 BARIŞ İHTİYACININ ARTMASI

 HÜZÜN/KEDER TURİZMİ

 KULLANICI DOSTU TEKNOLOJİ

 HİZMET SEKTÖRÜNDE PROFESYONELLEŞME

Söz konusu değişim alanlarının yaratacağı tehdit ve fırsatlar ekte stratejik analiz kısmında verilmiştir.
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Kilitbahir Kalesi ve Namazgâh Tabyası
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2. BÖLÜM
STRATEJİK BAKIŞ VE BAŞARI KRİTERLERİ

2.1. VİZYONUMUZ 2.2. MİSYON

Bu bölümde stratejik bakışı oluşturan

1. Vizyon,

2. Misyon,

3. Temel Başarı Kriterleri ve Performans Ölçümleri,

4. Değerler,

5. Temel Yönetim İlkeleri,

6. Politikalar,

7. Stratejik Amaçlar,

8. Stratejik Hedefler

sunulmaktadır.

“Birliğimizin ve beraberliğimizin sembolü olan 
Çanakkale Ruhu, dün olduğu gibi gelecekte de 
var olacaktır.”

“Özgürlüğün zincire vurulamadığı yer:
Çanakkale”
“Where freedom cannot be chained: 
Dardanelles”

Başkanlığımızın temel misyonu;

“Millî birlik ve beraberliğimizin harcı olan 
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı

Gelibolu Tarihî Alanı'nın manevi, tarihî, 
kültürel ve doğal değerlerini, geleceğe 
olan sorumluluk bilinci ve evrensel 
düşünceyle gazi köyleri ile birlikte 

koruyup geliştirerek Alan'ı bir açık hava 
müzesine dönüştürmek”

              olarak tanımlanmıştır.
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Temel başarı kriterleri ve performans ölçümleri, ÇATAB misyonunun ve stratejik amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek üzere 
kurum performansının değerlendirilmesi amacıyla belirlenmiştir.

Bunlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

2.3. TEMEL BAŞARI KRİTERLERİ VE PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

TEMEL BAŞARI KRİTERLERİ MEVCUT DURUM 2016 HEDEFLENEN PERFORMANS

1. Çanakkale Tarihî Alanı'nın millî öneminin farkındalık oranının artırılması 2017'de ölçülecek Her yıl %10 artırmak

2. Çanakkale Tarihî Alanı'nın uluslararası öneminin farkındalık oranının 
artırılması 2017'de ölçülecek Her yıl %10 artırmak

3. Paydaşların ÇATAB hizmetlerinden memnuniyet oranının artırılması 2017'de ölçülecek Her yıl %10 artırmak

4. Tarihî Alan'daki ziyarete açık alanların, şehitliklerin ve kültürel papıların  
bakım/onarım ve restorasyonunun tamamlanması 2017'de ölçülecek ve Planlanacak Her yıl %30 artırmak

5. Tarihî Alan Yönetim Planı'ndaki hedeflerin gerçekleştirilmesi Hazırlanma aşamasında Yayımlandıktan sonra her yıl %20'sini 
gerçekleştirmek

6. ÇATAB'ın medyada olumlu yer alma oranının artırılması 2017'de ölçülecek Her yıl %20 artırmak

7. ÇATAB çalışan memnuniyeti oranının artırılması 2017'de ölçülecek Her yıl %10 artırmak
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2. BÖLÜM
STRATEJİK BAKIŞ VE BAŞARI KRİTERLERİ

2.4. DEĞERLER

Değerlerimiz, personelin iş ve ilişkilerinde birlik ve bütünlüğü sağlayacak temel özelliklerimizi ortaya koymaktadır. Bu değerler, en önem-
li kaynak olarak gördüğümüz personelimizin seçilmesi ve performansının değerlendirilmesi aşamasında da rehber nitelik taşımaktadır. 
Başkanlığa ait değerlerimiz;

 MANEVİ DUYGULARA SAYGILI

 EVRENSEL DÜŞÜNCEYE SAHİP

 KENDİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN

 ALAN'A AİDİYET HİSSİ GÜÇLÜ

 MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİĞE İNANAN

 ÖZVERİLİ VE AZİMLE ÇALIŞAN

 BİRLİKTE DAHA İYİYİ ARAYAN

personel istihdam edilmesidir.

10 Ağustos Anafartalar Zaferi Mevlüt Töreni
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ÇATAB'ın sunduğu hizmetler şu temel ilkelere dayanmaktadır:

1. Katılımcılık ve Paylaşımcılık
• Çözüm ortakları ile
• Ulusal ve uluslararası paydaşlar ile
• Geniş çaplı katılımcılığa açık şekilde
• Ziyaretçi odaklı ve Alan'da yaşayan halkla iç içe

2. Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık
• Politikaları ve değerleri tanımlı
• Her seviyede hedeflerle yöneten
• İletişimi güçlü
• Performans denetimine açık
• Hedefle birlikte sonuçlarını da paylaşabilen ve geribildirim-

lere açık

3. Etkililik ve Etkinlik
• Öncelikle “doğru işi yapan”
• Sonrasında “işi doğru yapan“
• Tarihî Alan yönetiminde önder ve uzman
• Kadrolarıyla öğrenen ve öğreten

4. Tutarlılık ve Bütüncüllük
• Politikaları ile eylemleri tutarlı
• Planlarla kaim,
• Tarihî Alan'ı bir bütün olarak ele alan

2.5. TEMEL YÖNETİM İLKELERİ

5. Kültürel Farkındalık ve Korumacılık
• Kültürel mirasa sahip çıkan
• Tarihi koruyan
• Kültürel ve tarihî araştırmaları destekleyen
• Geleceğe sorumluluk bilinci taşıyan
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2. BÖLÜM
STRATEJİK BAKIŞ VE BAŞARI KRİTERLERİ

2.6. POLİTİKALAR

Politikalar, paydaşlarımız nezdinde öngörülebilir olmamızı sağlama amacındadır. ÇATAB'ın paydaş ilişkilerinde izleyeceği politikalar aşa-
ğıda verilmiştir.

HİZMET POLİTİKAMIZ

Çanakkale Tarihî Alanı'nın korunması ve ihyası kapsamında alanı 
ziyaret eden yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerimiz, hem paydaşları-
mız hem değerli misafirlerimizdir. Hizmetlerimiz, yasal mevzuat-
lar çerçevesinde paydaşlarımızın beklentilerine göre şekillendirilir. 
Memnuniyet ve memnuniyetsizlikler değerlendirilerek hizmetleri-
mizin sürekli iyileştirilmesi, en temel hizmet prensibimizdir.

Ziyaretçilerimiz arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, 
din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrımcılık ya-
pılmasını kabul etmez, her konuda adalet ve hakkaniyet ilkesine 
bağlı kalırız.

Hizmet politikamız ziyaretçilerimiz nezdinde hizmetlerimizle güven 
yaratmak ve bunu sürekli kılmaktır. Bunun için söz verdiğimiz şe-
kilde ve zamanında hizmet vermek, ilişkilerde dürüst ve açık olmak, 
paydaşlarımızla sağlıklı iletişim kanalları oluşturmak ve  hizmet 
düzeyimizi artırmak ana hedeflerimiz olacaktır.

BİLGİLENDİRME POLİTİKAMIZ

ÇATAB'ın “Bilgilendirme Politikası”'nın temel amacı, başta toplum 
olmak üzere tüm paydaşlara kurumun hizmet alanı ile kurumun 
geçmiş performansı da dahil olmak üzere  gelecek beklentileri, 
stratejileri, hedefleri ve vizyonu ile ilgili bilgi vermektir.

Bilgilendirme politikası kapsamında, bilginin zamanında ve doğru 
hedef kitlesine iletilmesine önem gösterilir. Bilgilendirme süre-
cinde şeffaflık, doğruluk, hakkaniyet, adalet ilkelerine dikkat edilir. 
Amaç, sunulan bilgilerin eksiksiz, anlaşılabilir ve analiz edilebilir 
olmasıdır.

Kurum Başkanlığı, basın-yayın organları veya kamuoyunda yer 
alan, paydaşları etkileyebilecek öneme sahip ve/veya daha önce 
ÇATAB tarafından kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki 
haber veya söylentiler hakkında, bu haber ve söylentilerin doğru 
veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapar.

Kurumun faaliyet raporları ve mali tabloları ilişkili yasal mevzuatlar 
çerçevesinde hazırlanır ve tüm paydaşların bu kaynaklara erişebi-
lirliği sağlanır.

Paydaşlar ile İletişim

Paydaşlarla ilişkilerin düzenli şekilde yürütülmesi her Grup Baş-
kanlığı'nın; ÇATAB kurumsal tanıtımı ise Başkanlığın sorumlulu-
ğundadır.

Kurumun faaliyetleri, etkinlikler, önemli duyuru ve değişiklikler 
mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurulur. Kurum adı-
na yapılacak basın toplantıları ve açıklamalar, Kurum Başkanlığı 
tarafından yapılır.

Ayrıca paydaş katılımcılığını arttırabilmek amacıyla Koordinasyon 
Kurulu ve Başkanlığımızca kurulacak olan istişare kurulları ile ça-
lışmalara katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kurum İnternet Sitesi

ÇATAB kurumsal internet sitesi adresi www.catab.kultur.gov.tr'dir. 
Kurumun hizmet alanı kapsamında geçmiş ve güncel bilgilere ko-
lay erişim sağlamak amacıyla tasarlanan web sitesi, kamunun bil-
gilendirilmesi için aktif olarak kullanır.
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TOPLUM VE STK POLİTİKAMIZ

ÇATAB olarak faaliyet göstermekte olduğumuz tüm alanlarda top-
luma karşı sorumluluklarımızı tüm paydaşlarımızla uyum ve işbir-
liği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

Çanakkale Tarihî Alanı'nın korunması ve ihyası, Alan ve tarihi konu-
sunda doğru bilgilendirmenin yapılması ve farkındalığın yaratılması, 
tüm paydaşları ÇATAB'ın hizmet kapsamı içinde sunacağı hizmetler 
hakkında etkili ve etkin şekilde bilgilendirmek görevimizdir.

Kurum tarafından takip edilen projelerde katılımcılık ve gönüllülü-
ğün sağlanması için başta STK'lar olmak üzere ilgili paydaşlarla 
işbirliği yapmak temel ilkemizdir.

ULUSLARARASI PAYDAŞ POLİTİKAMIZ

Temsil ettiğimiz kurum nezdinde Çanakkale Tarihî Alanı'yla ilişkili 
yabancı temsilciliklerle ilişkilerimiz güven ve ilişkilerin sürekliliğine 
dayanır. İşbirliği, yardımlaşma ve karşılıklı saygı temel ilkemizdir.

Başta Çanakkale Savaşı'nda yer alan tarafların vatandaşları dâhil 
olmak üzere tüm yabancı ziyaretçilerimiz misafirimizdir; onları en 
iyi şekilde ağırlamak hizmet politikamızın değişmez bir parçasıdır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Politikamız, çalışanlarımızın sosyal hak ve yükümlülüklerine riayet 
edilecek sistemli bir çalışma ortamı sağlayarak adil ve güvenilir 
ilişkiler yaratmak ve bunu sürekli kılmaktır. İlişkilerde dürüstlük ve 
açık sözlülüğe riayet edilir.

Çalışanların hizmet ve yaşam düzeylerini artırmak ana hedeflerimiz 
olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için eğitim, motivasyon ve sosyal 
iyileştirmeler sağlanacaktır.

POLİTİKALAR,  PAYDAŞLARIMIZ 
NEZDİNDE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMAMIZI 
SAĞLAMA AMACINDADIR.

Çalışanlarımızdan Tarihî Alan'ın maneviyatına yakışacak şekilde 
ÇATAB değerlerine bağlılık ve yüksek performans beklemekteyiz. 
Bu performansın sürekliliğini sağlamak için gerekli sistemler ku-
rulacaktır.

Çanakkale Şehitler Abidesi Şeref KitabesiŞehitler Abidesi Şeref Kitabesi
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

Nusrat Mayın Gemisi

3.1. STRATEJİK AMAÇLAR

Tüm bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bilgilerle ve geleceği bü-
tün olarak doğru okuduğumuz varsayımından hareketle, ÇATAB'ı nihai 
amacına ulaştırmak için kararlaştırılan stratejik amaçlar aşağıda be-
lirtilmiştir.

  İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİ İLE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK

  ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN BİR KURUM OLMAK

  ALAN'IN VE TARİHİNİN ETKİLİ TANITIMINI YAPMAK

  ALAN'DA KÜLTÜREL VE KIRSAL KALKINMAYI SAĞLAMAK

  TARİHÎ ALAN'I ETKİLİ OLARAK KORUMAK VE İHYA ETMEK

ÇATAB misyonunda tanımlanan taahhütler bağlamında ÇATAB Strate-
jik Planı'nın temel amacı kurumsal ilke ve politikalar çerçevesinde he-
sap verebilir, sürekli kendini geliştiren ve performansını ölçen, alanında 
örnek bir kurum olmaktır.
Bu temel çerçeve doğrultusunda “ÇATAB Stratejik Amaçları”nı tespit 
ederken aşağıdaki çalışmaların sonuçlarından faydalanılmıştır:

• Mevcut durum analizi,
• Mevzuat ve literatür taraması,
• Başta keder/hüzün turizminin odaklandığı destinasyonlar  olmak  

dünyada Tarihî Alan'a benzer örneklerin incelenmesi,
• Grup Başkanları ile yapılan görüşmeler,
• Çalışma Grup temsilcileri ile yapılan mülakatlar,
• Kurum içi ortak akıl toplantıları,
• Dış paydaşlar-çözüm ortakları ile yapılan mülakatlar,
• Strateji Arama Toplantısı'nda ortaya çıkan analizler.

56



ÇATAB STRATEJİK PLANI'NIN 
TEMEL AMACI
KURUMSAL İLKE VE POLİTİKALAR 
ÇERÇEVESİNDE HESAP VEREBİLİR, 
SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİREN VE 
PERFORMANSINI ÖLÇEN, ALANINDA
ÖRNEK BİR KURUM OLMAKTIR.

18 Mart 1915 Boğaz Muharebesi'nde 
tabyalarımızdan yapılan
top atışları ve döşenen mayınlarla batırılan 
müttefik gemilerinden Irresistible
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

3.2. STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik amaçları anlamlandıran, ilişkili oldukları stratejik hedeflerdir. Bu hedeflere ulaşıldığında stratejik amaca ulaşılmış olacaktır. Her bir 
stratejik amaca ulaşmak için temel stratejik hedeflerin yerine getirilmesi gerekir. Bu stratejik hedefler aşağıda tanımlanmaktadır.

AMAÇ 1 İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİ İLE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK

HEDEF 1.1 2020 yılı sonuna kadar süreç yönetimine geçmek ve kamu iç kontrol standartlarına uygunluk oranını %65'e çıkarmak

HEDEF 1.2 2020 yılı sonuna kadar etkili bir kurumsal bilgi yönetim sistemi kurmak ve Kamu İç Kontrol Standardı (KFS) 12. ve 15. Maddelerine %80 oranında 
uyum sağlamak

HEDEF 1.3 2020 yılı sonuna kadar etkili bir insan kaynakları sistemi kurmak ve İç Kontrol Standardı (KOS) 3. Maddesine %90 oranında uyum sağlamak

AMAÇ 2 ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN BİR KURUM OLMAK

HEDEF 2.1 2020 yılı sonuna kadar kurum olarak Tarihî Alan Hakkında en az 20 eser yayımlamak

HEDEF 2.2 2018 yılından itibaren 2020 yılına kadar bütçeden Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacılarına verilecek desteği her yıl %50 oranında artırmak

HEDEF 2.3 2020 yılı sonuna kadar çalışan yetkinliğini her yıl %10 oranında artırmak

AMAÇ 3 ALAN'IN VE TARİHÎNİN ETKİLİ TANITIMINI YAPMAK

HEDEF 3.1 2020 yılı sonuna sadar Çanakkale Tarihî Alanı'nın bilinirliğini her yıl %10 oranında artırmak

HEDEF 3.2 2020 yılı sonuna kadar mevcut alanları iyileştirmek ve 4 yeni alanı tanıtıma açmak

HEDEF 3.3 2020 yılı sonuna kadar en az 5 teknolojik tanıtım projesi gerçekleştirmek

AMAÇ 4 ALAN'DA KÜLTÜREL VE KIRSAL KALKINMAYI SAĞLAMAK

HEDEF 4.1 2020 yılı sonuna kadar yöre halkının kırsal kalkınma düzeyini artıracak proje sayısını her yıl %20 Oranında artırmak

HEDEF 4.2 2020 yılı sonuna kadar yöre halkının kültürel kalkınmasını artırma amaçlı proje sayısını her yıl  %10 oranında artırmak

HEDEF 4.3 2020 yılı sonuna kadar yöre halkının kalkınması için yapılan işbirliği sayısını her yıl %15 oranında artırmak
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AMAÇ 5 TARİHÎ ALAN'I ETKİLİ OLARAK KORUMAK VE İHYA ETMEK

HEDEF 5.1 2020 yılı sonuna kadar Tarihî Alan Yönetim Planı'nda yer alan hedeflerin %50'sini tamamlamak

HEDEF 5.2 2020 yılı sonuna kadar ihya edilecek mekânların sayısını 5'e çıkarmak

HEDEF 5.3 2020 yılı sonuna kadar Tarihî Alan'daki ziyarete açık alanların, şehitliklerin ve kültürel yapıların en az %50'sinin bakım/onarım ve restorasyonunu 
tamamlamak ve bu noktalara ulaşım aksaklıklarını çözmek

HEDEF 5.4 2020 yılı sonuna kadar ziyaretçi memnuniyetini %70 oranında artırmak

HEDEF 5.5 2020 yılı sonuna kadar Alan'daki mevcut işletme gelirlerini her yıl bir önceki yıla göre %20 oranında artırmak

HEDEF 5.6 2018 yılı sonuna kadar toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği riskini her yıl %10 oranında azaltmak

HEDEF 5.7 2020 yılı sonuna kadar Tarihî Alan dokusunun algılanabilirliğiyle ilgili projeleri her yıl %20 artırarak sürdürmek

Her bir stratejik hedefi ölçülebilir kılmak için ayrıca EYLEMLER/PROJELER tanımlanmış ve ilişkili ölçüm parametreleri belirlenmiştir. 
Ayrıca 2016-2020 HEDEF - EYLEM İZLEME DETAY TABLOLARINDA detaylı planlanlama gösterilmiştir.

Ertuğrul Tabyası siperleri
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 1:
İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİ İLE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK

KURUM HEDEFİ 1.1
2020 YILI SONUNA KADAR SÜREÇ YÖNETİMİNE GEÇMEK VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYGUNLUK ORANINI %65'E ÇIKARMAK

EYLEM ve PROJELER

• Süreç Odaklı Yönetim Sistemi'ni kurmak (ÇATAB kurallarının ve iş yapma şekilllerinin dokümantasyonunu tamamlayarak/güncelleyerek tüm ilgililere yaymak)
• Organizasyonel yapılanmada düzenlemeler yapmak
• Proje/Çalışma Grubu odaklı yatay yönetim sistemlerini uygulamak
• Görev tanımlarını (birimsel ve bireysel) oluşturmak
• Iç Kontrol Sistemi'ni kurmak
• Kurumsal Risk Yönetim Planı'nı oluşturmak
• İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni kurmak (Performans Esaslı Bütçeleme Sistematiği kapsamında)
• Mevzuat hükümlerinde gerekli güncellemeleri ve yeni mevzuat çalışmalarını yapmak (kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, tebliğ, yönerge, genelge vb.)

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• İç kontrolün önem ve gerekliliği konusunda kurum içinde eğitim ve toplantılar düzenleyerek farkındalığı artırmak
• Kurumsal risk yönetimi anlayışını yaygınlaştırmak
• Proje/Çalışma Grubu odaklı çalışmalarda yatay yönetim ilkelerinin farkındalığını sağlamak
• Verilere dayalı karar verecek bir kurumsal performans yönetimine geçmek
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nda yer alan 79 genel şartın 
makul güvenceyi sağlama oranı (%) Subjektif Tahmin %10 uyum %30 %40 uyum %50 uyum %65 uyum

Personelin iç kontrol farkındalık oranı Bilinmiyor - - Ölçülecek %20 
iyileşme

%20 
iyileşme

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

YDHG / AYTG /APPG / RYİG 2016 2017 2018 2019 2020

- 300.000 50.000 20.000 25.000

Strateji Arama Toplantısı
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER

KURUM HEDEFİ 1.2
2020 YILI SONUNA KADAR ETKİLİ BİR KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KURMAK VE
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI (KFS) 12. ve 15. MADDELERİNE %80 ORANINDA UYUM SAĞLAMAK

EYLEM ve PROJELER

• Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ni (EBYS) kurmak
• Süreçleri bilişim sistemine almak (İK, Bütçe ve Muhasebe, İhale ve Satın Alma, Stok ve Zimmet, Hukuk ve Mevzuat, Elektronik Kütüphane, İç Denetim vb. modüller)
• Kurumsal arşivleme için CLOUD sistemini kurmak
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kurmak
• KBYS İç Paydaş Memnuniyet Değerlendirme Sistemi'ni kurmak
• Bilgi İşlem Sistem Ağı altyapısını güçlendirmek

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Bilgi güvenliğine önem vermek
• Teknoloji seçiminde ihtiyaç analizi ve risk analizi yapılmadan karar vermemek
• Kullanıcı dostu teknoloji seçmek
• Kurumsal Bilgi Yönetimi Projeleri'nde ekibin çokdisiplinli yapıda olmasına dikkat etmek

STRATEJİK AMAÇ 1:
İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİ İLE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nda yer alan (KFS) 12.  ve           
15. Madde ve alt maddelerinin makul güvenceyi sağlama oranı

Subjektif
Tahmin

%30
uyum

%50
uyum

%60
uyum

%70
uyum

%80
uyum

İlk seviye  politika ve prosedürlerin tamamlanma yüzdesi Bilinmiyor Ölçülecek %95 - - -

Bilgi güvenliğiyle ilgili ilk seviye önlemlerin uygulamaya geçirilme yüzdesi Bilinmiyor Ölçülecek %95 - - -

Detay seviye güvenlik politika ve prosedürlerin oluşturulma yüzdesi Bilinmiyor Ölçülecek %35 %65 %95 -

Kurulan bilişim güvenliği cihazlarının kurulması gereken bilişim güvenliği 
cihazlarına oranı Bilinmiyor Ölçülecek %80 %95 - -

Çalışanların iç iletişimden memnuniyet oranı Bilinmiyor Ölçülecek % 10
arttırmak

% 10
arttırmak

% 10
arttırmak

% 10
arttırmak

Elektronik kütüphanede bulunan yayın sayısının artış oranı Bilinmiyor - Ölçülecek %20
arttırmak

%20
arttırmak

%20
arttırmak

İç ağ hızı Bilinmiyor Ölçülecek %10 arttır-
mak

%10
 arttırmak

%10
arttırmak

%10
arttırmak

Teknik servis çevrim zamanının (arızaya müdahale ve arızayı çözme) kısaltılması Bilinmiyor Ölçülecek %10
arttırmak

%10
arttırmak

%10
arttırmak

%10
arttırmak

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

YDHG
2016 2017 2018 2019 2020

1.105.000 914.000 1.514.000 701.500 780.000
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER

KURUM HEDEFİ 1.3
2020 YILI SONUNA KADAR İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMİ KURMAK VE
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI (KOS) 3. MADDESİNE %90 ORANINDA UYUM SAĞLAMAK

EYLEM ve PROJELER

• İK politikalarını tanımlamak
• İK planlaması yapmak
• Görev tanımlarını tanımlamak
• Misyon ve değerler aracılığıyla kurum kültürünü yaygınlaştırmak
• Eleman alım, oryantasyon, eğitim, yetkinleştirme, izin, rotasyon, işten ayrılma,  çalışma kurallarını içeren prosedürleri oluşturmak
• Hedef ve yetkinlik odaklı Performans Değerlendirme Sistemi'ni kurmak
• Yetkinleştirme/uzmanlaştırma programları oluşturmak
• Disiplin, tdül ve Takdir prosedürleri oluşturmak
• İç Paydaş Memnuniyetini Ölçme Sistemi'ni kurmak

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Personel yetkinliğinin artırmak, yöneticilere koçluk desteği vermek
• Ekip çalışmalarını desteklemek
• Performans değerlendirme sürecinde subjektiviteden uzak, somut ve ölçülebilir sistemler kurmak
• Çalışan memnuniyetine önem vermek
• Çalışma ortamı ve ergonomisini iyileştirmek
• Sosyal aktivitelere önem vermek

STRATEJİK AMAÇ 1:
İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİ İLE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Çalışan memnuniyeti iyileştirme oranı Bilinmiyor Ölçülecek %10 %10 %10 %10

Kurum içi etkinlik sayısı Bilinmiyor - 2 2 2 2

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

YDHG
2016 2017 2018 2019 2020

3.800.000 2.270.000 3.110.000 130.000 150.000

Odak Grup Toplantısı
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 2:
ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN KURUM OLMAK

KURUM HEDEFİ 2.1
2020 YILI SONUNA KADAR KURUM OLARAK TARİHÎ ALAN HAKKINDA EN AZ 20 ESER YAYIMLAMAK

EYLEM ve PROJELER

• Yayın politikasını belirlemek
• Edebî Kurul oluşturmak, Kurul'un çalışma prensiplerini belirlemek
• Yayın dalında Edebî Kurul aracılığıyla yabancı ve yerli yayınların ve şiir, öykü, kompozisyon vb. yarışmalarıyla ilgili görüş bildirmek
• Yayın hazırlamak/sunulan yayınları incelemek

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Araştırmacı kültürün desteklenmesi
• Çanakkale Savaşları konusunda basılı/görsel yayınların analiz edilerek var olan hatalı uygulamaların tespitinin sağlanması
• Üniversite ve diğer kurumlar ile işbirliği yapılması
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Yayımlanan eser sayısı 2 - 3 5 6 6

Destek verilen öykü, şiir, hikâye vb. yarışma ve etkinlik yarışmasında ödüll alan 
eserlerin yer aldığı, bastırılan yayın sayısı - 1 2 2 - -

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

AYTG
2016 2017 2018 2019 2020

200.000 500.000 1.000.000 780.000 880.000
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER

KURUM HEDEFİ 2.2
2018 YILINDAN İTİBAREN 2020 YILINA KADAR BÜTÇEDEN ÇANAKKALE SAVAŞLARI TARİHÎ ARAŞTIRMACILARINA
VERİLECEK DESTEĞİ HER YIL %50 ORANINDA ARTIRMAK

EYLEM ve PROJELER

• Araştırma Destek Sistemi'ni kurmak
• Araştırmacılara destek projesi başlatmak
• Araştırmacıların alanlarına uygun, uzmanlıklarını pekiştirecek eğitim programları başlatmak
• Ulusal ve uluslararası kaynaklardan oluşan dijital veritabanı oluşturmak
• ÇATAB Kütüphanesi envanterine internet üzerinden erişim sağlamak
• Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'ni hayata geçirmek

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Üniversitelere destek programını tanıtmak
• Üniversitelerle işbirliği programları başlatmak

STRATEJİK AMAÇ 2:
ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN KURUM OLMAK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Araştırma Destek Sistemi'nin kurulma oranı 0 0 %95 - - -

Araştırmacılara verilen desteğin ilgili bütçe kalemine oranı 0 0 0 %20 %50 %50

Yayımlanan yayın sayısının verilen destek  toplamına oranı 0 0 0 Ölçülecek %20
artış

%20
artış

Dijital veritabanı tamamlanma oranı - - - %30 %60 %80

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin tamamlanma oranı - - - %50 %50

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

AYTG
2016 2017 2018 2019 2020

- - 1.400.000 1.500.000 1.425.000
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 2.3
2020 YILI SONUNA KADAR HER YIL ÇALIŞAN YETKİNLİĞİNİ %10 ORANINDA ARTIRMAK

EYLEM ve PROJELER

• Teknik ve idari personel için yetkinlik programları hazırlamak
• Eğitim/gelişim planları hazırlamak
• Yetkinlik seviyesinin ölçülmesi için performans değerlendirme sistemi kurmak

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde personelin yetkinliğini artırmak

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 2:
ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN KURUM OLMAK

70



HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Toplam kurum içi eğitim saati/toplam kişi Saat/Kişi Ölçülecek %20 artış %20 artış %20 artış %20 artış

ÇATAB katılımcılarının seminer, sempozyum vb etkinliklere toplam                          
katılım saati/toplam kişi Saat/Kişi Ölçülecek %20 artış %20 artış %20 artış %20 artış

Yetkinlik testi ortalama sonuçları Saat/Kişi Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış %10 artış

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

YDHG
2016 2017 2018 2019 2020

300.000 200.000 500.000 570.000 650.000

Tarih eğitimleri (Namazgâh Tabyası)
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 3:
ALAN'IN VE TARİHİNİN ETKİLİ TANITIMINI YAPMAK

KURUM HEDEFİ 3.1
2020 YILI SONUNA KADAR ÇANAKKALE TARİHÎ ALANI'NIN BİLİNİRLİĞİNİ  HER YIL %10 ARTIRMAK

EYLEM ve PROJELER

• İletişim Birimi'ni yapılandırmak
• Tanıtım ve iletişim politikaları belirlemek
• Hedef kitleleri ve ilişkili amaçları belirlemek
• Kurumsal İletişim Planı'nı hazırlamak
• Kurumsal İletişim Planı değerlendirme-izleme sistemi kurmak
• Yurt içi bilinirlik çalışmaları yürütmek (Hedef kitleye yönelik kurumsal dergi, kamu spotları, internet sitesi, çizgi film, çizgi roman, tanıtıcı fim vb. projeler üretmek, sosyal 

medyanın aktif kullanımını sağlamak, çocuk ve gençlerin katılımını sağlayacak gönüllülük projesi, gezici tır Projesi, ulusal çapta organizasyonlar, konferans, sempoz-
yum, seminer vb. düzenlemek)

• Yurt dışı bilinirlik çalışmaları yürütmek (uluslararası organizasyonlar, konferans, sempozyum, seminer vb. düzenlemek, Kültür ve Turizm Bakanlığının yurtdışındaki 
tanıtım ofisi/ataşeliklerinde Alan'ın tanıtımı için projeler üretmek, özel bir organizasyonla uluslararası seyahat yazarlığı yapan gazetecileri bölgeye davet etmek, Dünya 
Hüzün Turizmi Kongresi'ni düzenlemek, savaş ve hüzün turizmiyle ilgili yayın yapan, konuyla ilgilenen uluslararası yayınlara blog, haber, ropörtaj vb. içerik sunmak)

• MEB'le ortaklaşa çalışarak ilgili müfredatın yenilenmesini sağlamak
• UNESCO Dünya Miras Listesi'ne başvurmak

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Hedef kitle ile sürekli iletişim sürekli sağlamak
• İletişim stratejilerini güncel tutmak
• Ulusal ve uluslararası medya ilişkilerini güçlendirmek
• Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek
• Var olan somut kültürel mirasın yanı sıra Alan'ın sahip olduğu arkeolojik mirasın üstün evrensel değerini de dikkate almak
• UNESCO Dünya Miras Listesi başvuru sürecinde kültürel peyzaj değerlerine ağırlık vermek

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Yurt dışı paydaş analiz sonuçları/Alan'ın bilinirlik oranı Bilinmiyor - Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış

Yabancı dil internet sitesinin yıllık ziyaretçi sayısındaki artış oranı Bilinmiyor Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış %10 artış

İngilizce sosyal medya hesabı takipçi sayısındaki artış oranı Bilinmiyor Ölçülecek %20 artış %20 artış %20 artış %20 artış

Alan için yapılan uluslararası etkinlik sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış %10 artış

Törenlere gelen yabancı ziyaretçiler/ toplam nüfuslarının oranı Bilinmiyor Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış %10 artış

Sponsor olmak isteyen/işbirliği talebinde bulunan 
yabancı kuruluş sayısı/anlaşma oranı Bilinmiyor Ölçülecek %20 artış %20 artış %20 artış %20 artış

ÇATAB olarak uluslararası konferans/tanıtım toplantılarına katılım  sayısı Bilinmiyor Ölçülecek 1 2 2 3

Dış paydaş memnuniyet analizi içinde iletişim memnuniyeti oranı Yok - Ölçülecek %5 artış %5 artış %5 artış

Kurumu ve hizmetlerini paydaşlara doğru şekilde tanıtacak haber sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %20 artış %20 artış %20 artış %20 artış

Türkçe internet sitesi yıllık ziyaretçi sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %20 artış %20 artış %20 artış %20 artış

Türkçe sosyal medya hesabı takipçi sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %20 artış %20 artış %20 artış %20 artış

Bastırılan ve dağıtılan görsel/işitsel/ yazılı materyal sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış %10 artış

Alan için yapılan Türkçe etkinlik sayısı 48 16 %20 artış %20 artış %10 artış %10 artış

Öğretmen ve öğrencilere yönelik etkinlik (toplantı, sunum, ziyaret vb.) sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %20 artış %20 artış %20 artış %20 artış

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

AYTG
2016 2017 2018 2019 2020

30.000 2.175.000 6.015.000 5.540.000 3.455.000

73



3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 3.2
2020 YILI SONUNA KADAR MEVCUT ALANLARI İYİLEŞTİRMEK VE 4 YENİ ALANI TANITIMA AÇMAK

EYLEM ve PROJELER

• Tanıtım alan/mekanlarını belirlemek
• Tanıtım konseptlerini belirlemek
• Tanıtımı yapılan/yapılacak alan ve mekanları dil birliği içinde koruma-kullanma dengesi gözetilerek projeelndirilmek, uygulamalarını yapmak, teşhir ve tanzimleri ta-

mamlayarak ziyarete açmak
• Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde (ÇTDM) yer alan tanıtım malzemelerini (film, savaş materyali vb.) nitelik ve nicelik yönünden iyileştirmek
• Her müze için “Müze Yönetim Planı” hazırlamak
• Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan/bireylerden Çanakkale ile ilgili malzeme ve/veya söz konusu malzemenin bir örneğini temin etmek

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• İşbirliği çalışmalarını desteklemek
• Alan tanıtım mekanlarında ve müzelerde teşhir, tanzim vb. çalışmalarda danışmanlık desteği almak

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 3:
ALAN'IN VE TARİHÎNİN ETKİLİ TANITIMINI YAPMAK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Tanıtılacak yeni alan sayısı - - 1 1 1 1

Müze ziyaretçi sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış %10 artış

Müze ziyaretçi memnuniyet oranı Bilinmiyor Ölçülecek %5 artış %5 artış %5 artış %5 artış

ÇDTM ziyaretçi sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış %10 artış

ÇDTM ziyaretçi memnuniyet oranı Bilinmiyor Ölçülecek %5 artış %5 artış %5 artış %5 artış

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

AYTG/APPG/RYİG
2016 2017 2018 2019 2020

890.000 8.200.000 6.900.000 8.400.000 9.700.000
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 3.3
2020 YILI SONUNA KADAR EN AZ 5 TEKNOLOJİK TANITIM PROJESİ GERÇEKLEŞTİRMEK

EYLEM ve PROJELER

• Teknolojik projeler üretmek (Karekod ile mobil bilgilendirme, 3D, sanal turlar, “visual storytelling”-görsel hikâyelendirme, interaktif tanıtım projeleri)
• Çanakkale Savaşları'nın her anına ait verileri etkili bir arayüzle, harita ölçeğinden alt detaylara inmek suretiyle kolay, kullanılabilir halde depolayabilen İngilizce/Türkçe 

bilgisayar programı projesi geliştirmek
• Gezici tır (okülüs gözlüklerle sanal gezi) projesini gerçekleştirmek

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Teknolojik gelişmelerin takibi için personelin yetkinliğini ve işbirliklerini artırmak
• Yurt içi ve yurt dışından iyi örnekleri araştırmak ve uygulamak
• Teknolojiyi kullanılırken Alan'ın manevi özelliğini gözardı etmemek
• Kullanılan teknolojilerin kullanıcı dostu olmasına dikkat etmek

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 3:
ALAN'IN VE TARİHÎNİN ETKİLİ TANITIMINI YAPMAK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Uygulanacak teknolojik proje sayısı 0 1 2 2 1 1

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

AYTG
2016 2017 2018 2019 2020

- 130.000 805.000 1.505.000 1.805.000

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 4.1
2020 YILI SONUNA KADAR YÖRE HALKININ KIRSAL KALKINMA DÜZEYİNİ ARTIRACAK PROJE SAYISINI HER YIL %20 ARTIRMAK

EYLEM ve PROJELER

• Kırsal Kalkınma Planı ve Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri'ni hazırlamak
‣ Tarihî Alan sınırları içinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve 

ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak Tarihî Alan'ın Tarım Ana Planı'nı hazırlamak
‣ Tarım arazilerinin etkin kullanılmasını sağlamak
‣ Tarımsal Arazi Kullanım Planı'nı oluşturmak
‣ Sulama altyapısını geliştirmek (modern sulama yöntemlerini yaygınlaştır-

mak, sulama sistemlerini rehabilite etmek, küçük ölçekli su kaynaklarını 
geliştirmek vb.)

‣ Kırsal turizmi geliştirmek (Agroturizm altyapısını geliştirmek, Kültür Köyü 
Modeli'ni oluşturmak, konaklama işletmeciliğini geliştirmek [aile pansiyon-
culuğu, butik otel vb.])

‣ Tarım dışı gelir getirici faaliyetleri geliştirmek (Yöresel zaanat ve el sanatlarını 
geliştirmek, yöresel ürün tanıtım organizasyonları ve fuarları düzenlemek, 
yöresel ürünlerde markalaşma sağlamak)

‣ Üreticilerin örgütlenme ve bilgi düzeyini artırmak (Tarımsal eğitim ve yayım 
hizmetlerinin güçlendirilmesi)

‣ Üretici örgütlerinin pazarlama altyapısını geliştirmek
‣ Gıda güvenliği hizmetlerini etkinleştirmek
‣ Köylerin demografik, sosyoekonomik yapılarını incelemek
‣ Anket ve odak grup çalışmalarıyla incelemeler yaparak göç nedenlerini tespit 

etmek ve önleyici çözümler üretmek
• Yerel halkın iyi tarım uygulamaları, hayvancılık, turizm vb. konularda bilinçlendi-

rilmesi ve farkındalığının sağlanmasına yönelik projeler üretmek
• Kooperatifçiliği desteklemek
• Kurumsal işbirliği ve halkın aktif katılımının sağlanmasıyla kültürel değerler ve 

sosyoekonomik durum arasındaki dengenin kurulmasına yönelik çalışmalar 
yapmak

• Bölgeyi temsil edecek ürünler tespit etmek ve bunları markalaştırmak (ürün 
kalitesi, ambalaj vb.)

• Özel günlerin geliştirilmesine yönelik projeler oluşturmak
• Yerel üretimi arttırmak için e-ticareti geliştirmek ve tanıtımını sağlamak
• Nitelikli butik otelcilik ve aile pansiyonculuğunun desteklemek, bunlara maddi 

destek sağlayacak kurum ve kuruşları tespit etmek
• Anket ve odak grup çalışmalarıyla incelemeler yaparak göç nedenlerini tespit 

edip önleyici stratejilerle çözümler üretmek
• Köye aidiyet duygusunu geliştirmek, köyle ilgili her türlü etkinliğe katkı veril-

mesini sağlamak
• Köyden göçün önlenmesi için ekonomik model oluşturulması amacıyla köy 

hane gelir analizini yapmak ve buna yönelik projeler oluşturmak
• Doğal kaynakların ve tarım alanlarının korunması konusunda proje geliştirmek
• Geri kazanılabilir ve özel atıklar için geri dönüşüm projeleri hazırlamak
• Yöreye özgü etkinlikleri çeşitlendirmek, doğa turizminin geliştirilmesini sağ-

lamak
• Simgesel esnaf gruplarının temsil edilebilmesini desteklemek ve varlıklarını 

sürdürebilmeleri için bu işyerlerine “Beyaz Zambak” uygulaması benzeri bir 
ödüllendirme getirmek, bölgenin turistik harita vb. dokümanlarında bu yerlerin 
tanıtımını yapmak, söz konusu işyerlerinde bilgilendirici dokümanların bulun-
masını sağlamak

• Ürün ve hizmet standartlarını belirlemek ve Alan'daki işletmelerde çarşı (es-
naf) kültürünün gelişmesi için esnaflara yönelik çalışmalar yapmak

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Mal ve hizmet alımında yerel halka öncelik tanımak
• Yöre halkıyla sürekli iletişim ve koordinasyon içinde olmak

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 4:
ALAN'DA KÜLTÜREL VE KIRSAL KALKINMAYI SAĞLAMAK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Yerel halka yönelik proje sayısı Bilinmiyor - Ölçülecek 3 4 5

Yerel halkın memnuniyet oranı Bilinmiyor - Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

AYTG /APPG / RYİG
2016 2017 2018 2019 2020

- 500.000 16.000.000 9.000.000 2.000.000

Kilitbahir Kalesi
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 4.2
2020 YILI SONUNA KADAR YÖRE HALKININ KÜLTÜREL KALKINMASINI ARTIRMA AMAÇLI PROJE SAYISINI HER YIL %10 ORANINDA ARTIRMAK

EYLEM ve PROJELER

• Somut ve somut olmayan kültürel değerlerin değerlendirilmesine yönelik projeler üretmek
• Sanat, şiir yarışması vb. kültürel faaliyetler düzenlemek
• Güzel sanatlarla ilgili (edebiyat, resim, müzik, moda tasarım gibi) organizasyonların, toplulukların faydalanabilecekleri kültürel ve sosyal etkinlik (sergi, fuar, sokak 

şenliği, dinleti, yazlık sinema vb.) konseptine uygun etkinlikleri teşvik etmek, bunun için uygun alanları belirlemek
• Üniversite öğrencilerine yönelik faaliyetler düzenlemek (müzik dinletisi, kitap satışı, fuar, sergi vb.), eğitim ve seminer programlarının gerçekleşmesi için ilgili kurumları 

desteklemek
• Yönetim alanında kültürel bilinci arttırmak amacıyla Alanda yaşayan ve çalışanlar için kültür turları düzenlemek
• İlk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan eğitimcileri Çanakkale Savaşları ve Alan hakkında bilinçlendirmek
• Okullarda tarihî ve kültürel mirasın korunması ile Çanakkale Savaşları ve Alan konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi için yöntemler belirlemek
• Yerel kanallarda kültür programlarını daha cazip hale getirmek, ÇATAB olarak program hazırlamak (tarihî öyküler vb.) ve ilgili medyaya dağıtmak
• Somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması konusunda maddi ve manevi özveride bulunan kişileri belirlemek, onları ödüllendirmek, yerel medyada duyurarak 

teşvik etmek, her kesime özendirme çalışmaları yapmak
• Koruma uzmanlarının gözetiminde video, CD, çizgi film gibi görsel eğitim araçlarının yanı sıra çok fotoğraflı ve basit anlatımlı yazılı eğitim belgeleri geliştirmek ve bas-

mak, çocuklar için kültürel miras konusunda eğitici, kullanabilecekleri ve ilgilerini çekecek alanlar oluşturmak, yan etkinliklerin düzenlenmesi için çalışmalar yapmak, 
çevredeki okullar için tarihî miras bilgi kiti oluşturmak

• GENÇDES Projesi'ni kullanarak gençlerin kültür ve sanat projelerine destek vermek

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması için sosyal medyayı daha etkin kullanmak
• Tüm paydaşların sürece etkin eşit ve şeffaf katılımını sağlamak, web sitesini ve medyayı etkin kullanmak, denetlenebilir bir süreç oluşturulması için katılımı ölçmek ve 

değerlendirmesine önem vermek

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 4:
ALAN'DA KÜLTÜREL VE KIRSAL KALKINMAYI SAĞLAMAK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Kültür-sanat etkinliği desteklenen kurum/kuruluş sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %20 artış %20 artış %20 artış %20 artış

Kültür-sanat etkinliği desteklenen kişi/koleksiyoner sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %20 artış %10 artış %10 artış %10 artış

Kültürel kalkınmaya yönelik proje sayısı Bilinmiyor - Ölçülecek 3 4 5

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

AYTG
2016 2017 2018 2019 2020

600.000 800.000 1.100.000 1.175.000 1.175.000

Kilitbahir Kalesi
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 4.3
2020 YILI SONUNA KADAR YÖRE HALKININ KALKINMASI İÇİN YAPILAN İŞBİRLİĞİ SAYISINI HER YIL %15 ORANINDA ARTIRMAK

EYLEM ve PROJELER

• İşbirliği politika ve ilkelerini belirlemek
• İşbirliği yapılacak ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin tespitini yapmak
• Yöre halkının kültürel ve kırsal gelişimi için ilgili kurum ve kuruluşlarla protokol imzalamak
• Kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların ve kültürel niteliği olan ürünlerin satıldığı dükkânların sürdürülebilirliğinin sağlanması için beklentileri araştırmak, öneriler geliş-

tirmek
• Oluşturulacak finans modeli içinde kültürel ve sanatsal etkinliklerle ilgili hibe ve sponsorluk imkânları sağlamak
• Sürdürülebilir ve ekolojik enerji kaynaklarının ulaşım, ısıtma, aydınlatma vb. sistemlerde kullanımı için çalışmalar yapmak ve bu yönde yapılacak Ar-Ge çalışmalarını 

desteklemek

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Kamu ve özel sektör ile işbirliği çalışmalarında ÇATAB işbirliği politika ve ilkelerine önem vermek
• İşbirliğinde kazan-kazan ilkesine riayet etmek

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 4:
ALAN'DA KÜLTÜREL VE KIRSAL KALKINMAYI SAĞLAMAK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Protokol Sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %10 artış %10 artış %20 artış %20 artış

Sponsorluk Gelirleri Bilinmiyor Ölçülecek %20 artış %20 artış %20 artış %20 artış

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

AYTG
2016 2017 2018 2019 2020

- 75.000 80.000 85.000 90.000
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 5.1
2020 YILI SONUNA KADAR TARİHÎ ALAN YÖNETİM PLANINDA YER ALAN 
HEDEFLERİN %50'SİNİ TAMAMLAMAK

EYLEM ve PROJELER

• 2016 yılı içinde Tarihî Alan planlarını tamamlamak
• 2017 yılı içinde alt ölçek Tarihî Alan planlarını tamamlamak
• 2018 yılı içinde Alan Yönetim Planı'nı tamamlamak
• 2017 yılı içinde Alan içindeki kültürel, doğal ve tarihî değerlerin envanterini ta-

mamlamak
• Tarihî Alan Risk Yönetimi ve Sakınım Planları'nı hazırlamak
• Tarihî Alan Yönetim Planı'nda yer alan projeleri terminlerine uygun olarak uy-

gulamaya almak
• Çevre bilincini geliştirerek çevre kirliliğini önleyici programlar oluşturmak
• Alan'ın taşıma kapasitesini belirlemek ve ziyaretçi yönetim planını yapmak, 

uygulatmak
• Plan kapsamında yer alan ve sorumluluğu olan kurum/kuruluşların görevleri-

nin takibi ve izlenmesi için sistem kurmak
• Kent Bilgi Sistemi'ni oluşturmak

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Alan'daki faaliyet ve ilgili yerel/ulusal kurumların bağlı olduğu mevzuatı analiz 
etmek ve geliştirmek (Eksikler, uyumsuzluklar, çakışmaların vb ele alınması) 
ve tüm paydaşların katılımını sağlamak

• Yönetim Planı'na işlerlik kazandırılması amacıyla var olan yasal yetkilerini etkin 
olarak kullanmak, izleme ve denetleme mekanizması geliştirmek

STRATEJİK AMAÇ 5:
TARİHÎ ALAN'I ETKİLİ OLARAK KORUMAK VE İHYA ETMEK

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Yönetim Planı'nda yer alan uygulamaların  tamamlanma oranı Bilinmiyor - - Ölçülecek %40
tamamlanma

%50 
tamamlanma

Kent Bilgi Sistemi'nin tamamlanma oranı Bilinmiyor - - Ölçülecek %40 

tamamlanma

%50 
tamamlanma

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

APPGB
2016 2017 2018 2019 2020

1.110.000 1.420.000 600.000 100.000 100.000

Tarihî Alan GZFT Çalıştayı

85



3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 5.2
2020 YILI SONUNA KADAR İHYA EDİLECEK MEKANLARIN SAYISINI 5'E ÇIKARMAK

EYLEM ve PROJELER

• Tarihî Alan Yönetim Planı'nda yer alan projeleri terminlerine uygun olarak uygulamaya almak
• Çevre bilincini geliştirerek çevre kirliliğini önleyici programlar oluşturmak
• Alan'ın taşıma kapasitesini belirlemek ve ziyaretçi yönetim planını yapmak, uygulatmak
• Plan kapsamında yer alan ve sorumluluğu olan kurum/kuruluşların görevlerinin takibi ve izlenmesi için sistem kurmak
• Mekanları tespit etmek, iyileştirme projeleri hayata geçirmek

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Restorasyon uygulamaları yapacak firmalarda restorasyon uygulama tecrübesi ve usta sertifikalı kişilerin çalışmasını gözetmek, yerel işgücünden yararlanmak için 
öneriler geliştirmek

• Tarihî ve kültürel dokunun korunması amacıyla “otokontrol” sisteminin kurulabilmesi için halkla birlikte bilinçlendirme çalışmaları yapmak, çalışmalara katılım sağla-
mak

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 5:
TARİHÎ ALAN'I ETKİLİ OLARAK KORUMAK VE İHYA ETMEK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Ziyarete açılan yeni anıtsal mekan sayısı Bilinmiyor - 1 1 1 1

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

APPG/RYİG
2016 2017 2018 2019 2020

35.371.440 36.900.000 42.600.000 56.500.000 62.500.000

Conkbayırı 
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 5.3
2020 YILI SONUNA KADAR TARİHÎ ALAN'DAKİ ZİYARETE AÇIK ALANLARIN, ŞEHİTLİKLERİN VE KÜLTÜREL YAPILARIN EN AZ %50'SİNİN BAKIM/ONARIM VE 
RESTORASYONUNU TAMAMLAMAK VE BU NOKTALARA ULAŞIM AKSAKLIKLARINI ÇÖZMEK

EYLEM ve PROJELER

• Alan içerisindeki 2863 sayılı Kanun kapsamındaki kültürel değerlerin ihyasına yönelik röleve, restitüsyon ve restorasyon proje ve uygulamalarını, koruma ilke ve stan-
dartlarına uygun olarak tamamlamak (Bigalı Köyü Atatürk Evi, Kilitbahir Köyü Fatih Camii,  Büyük Anafarta Camii, Mecidiye Tabyası, Namazgâh Tabyası,  Sur Duvarları, 
Tarihî Hamam vb.)

• Kilitbahir Kalesi ve Sarıkule çevre düzenleme ve restorasyonu işi
• Seddülbahir Kalesi restorasyonu işi
• Bigalı Kalesi restorasyonu uygulama işi
• Çamburnu Kalesi Restorasyonu uygulama işi
• Abide altının düzenlenmesi uygulama işi
• Şehitler Abidesi'nde yer alan Vatan ve Millî Mücadele Anıt Rölyefi'nin bronza dönüştürülmesi
• Anzak Yolu-Büyükkemikli arası 12 km yolun sıcak asfaltını yapmak
• Tarihî Alan'da tespit edilmiş tüm gerçek şehitlikleri Açık Hava Müzesi konseptinde düzenlemek
• Ziyarete açık Tarihî Alan altyapısını tamamlamak
• Tarihî Alan sınırları içindeki tüm ziyaret noktaları için güvenlik kamerası, fiberoptik ve elektrik altyapı projelendirmesi işlerini tamamlamak

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Hizmet satın alımları başta olmak üzere restorasyon çalışmalarında uzman personel çalıştırmak
• Uygulama yapılacak yapının benzerlerini incelemek, dönem ve üslubu çok iyi anlamak
• Farklı disiplinlerden gelen kimselerle ekip çalışmasına ve koordinasyona önem vermek
• Yaya, taşıt, ulaşım güzergahı ile sinyalizasyon sistemlerini toplumun her kesiminin gereksinimlerini göz önüne alarak belirlemek
• İlgili personelin ulusal ve uluslararası düzeyde koruma konusundaki etkinliklere kurum düzeyinde katılımını sağlamak
• Koruma, plan, proje ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal düzeyde kabul edilmiş koruma planlarına ve restorasyon ilkelerine uygunluğunu sağlamak
• Tescilli bina sahiplerine koruma ile ilgili yasal mevzuat, malzeme vb. bilgilendirme ve yönlendirmesini yapmak
• Korurken yaşam kalitesini dikkate almak, koruma-kullanma dengesinin yaratılması için ihtiyacı tespit etmek

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 5:
TARİHÎ ALAN'I ETKİLİ OLARAK KORUMAK VE İHYA ETMEK

88



HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Taşınmaz kültür varlıklarının plan, proje ve uygulama işlerinin başlatılma oranı Bilinmiyor Ölçülecek %30 artış %30 artış %30 artış %30 artış

Konservasyon ve restorasyonu yapılan eser/anıt sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %30 artış %30 artış %30 artış %30 artış

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

RYİG/AYTG/APPG
2016 2017 2018 2019 2020

7.700.000 10.000.000 12.740.000 21.740.000 26.240.000

Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 5.4
2020 YILI SONUNA KADAR  ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİNİ %70 ORANINDA ARTIRMAK

EYLEM ve PROJELER

• Ziyaretçi Memnuniyet Ölçüm Sistemi'ni kurmak
• Yönetim alanında altyapı sorunlarını, çevre kirliliğini ve donatı eksikliklerini (kent mobilyaları, sağlık kabini, güvenlik, bebek bakım ünitesi, tuvalet, otopark, oyun parkı 

vb.) tespit ederek bunların giderilmesini sağlamak
• Alan içindeki anıt ve mimari örneği yapılar için İngilizce ve Türkçe tanıtım tabelaları hazırlamak, tanıtım levhalarında standartlaşma sağlamak
• Tarihî Alan Ana Ulaşım Planı'nı hazırlamak
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni kurmak
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni kurmak
• Alan Kılavuzluk/Rehberlik Sistemi'ni kurmak, Alan kılavuzları için sistem oluşturmak (seçimi, çalışma usul ve esasları, yetkinliklerinin artırılması, paydaşlardan gelen 

şikâyet ve memnuniyetlerin değerlendirilmesi ve uygulanacak cezai müeyyideler vb.)

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Yönetim alanına yönelik özel ulaşım analizleri yapmak
• Ziyaretçi yönlendirmesinde aktif rol oynayan sivil toplum kuruluşları ile paydaşların yönetim sürecinde etkin rol almalarını sağlamak

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 5:
TARİHÎ ALAN'I ETKİLİ OLARAK KORUMAK VE İHYA ETMEK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Alan ziyareti genel memnuniyet oranı Bilinmiyor - Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış

Müzelerdeki ziyaretçi sayısı Bilinmiyor - Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış

Müzelerdeki ziyaretçi memnuniyet oranı Bilinmiyor - Ölçülecek %5 artış %5 artış %5 artış

ÇDTM ziyaretçi sayısı Bilinmiyor - Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış

ÇDTM ziyaretçi memnuniyet oranı Bilinmiyor - Ölçülecek %5 artış %5 artış %5 artış

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

YDHG / AYTG /APPG / RYİG
2016 2017 2018 2019 2020

- 1.100.000 3.000.000 5.000.000 -
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 5.5
2020 YILI SONUNA KADAR ALAN'DAKİ MEVCUT İŞLETME GELİRLERİNİ  HER YIL BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %20 ORANINDA ARTIRMAK

EYLEM ve PROJELER

• İşletme politikasını ve hizmet standartlarını belirlemek
• İşletme Yönetim Sistemi içinde süreçleri tanımlamak ve işletme sistemini kurulması (ÇATAB kontrolünde olan/ihaleyle işletme hakkı verilen işletmeler) ve doküman-

tasyonunu (işletmeci seçimi, sözleşme yönetimi, denetim, cezai müeyyideler vb.) yapmak
• Ziyaretçi ve Paydaş Memnuniyet Ölçüm Sistemi'ni kurmak

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Paydaş ihtiyaçlarına yönelik hizmet/ürün tasarımlarına önem vermek

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 5:
TARİHÎ ALAN'I ETKİLİ OLARAK KORUMAK VE İHYA ETMEK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

İşletme gelirleri artış oranı Bilinmiyor - Ölçülecek %20 artış %20 artış %20 artış

Ziyaretçi memnuniyet oranı Bilinmiyor - Ölçülecek %10 artış %10 artış %10 artış

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

YDHG
2016 2017 2018 2019 2020

- 100.000 - - -
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 5.6
2020 YILI SONUNA KADAR TOPLUMSAL GÜVENLİK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ RİSKİNİ HER YIL %10 ORANINDA AZALTMAK

EYLEM ve PROJELER

• Alan'da kültür varlıklarında acil durum ve afetler konusunda önlemler alınmasının sağlanması amacıyla Alan, köyler, yakın çevresi ve çevresindeki doğal değerlerle ilgili 
risk ve tehlikeleri belirlemek, eksiklikleri tespit etmek, analiz haritaları hazırlamak

• Alan'a özel acil durum müdahale planları hazırlamak
• İş sürekliliği planlaması yapmak
• Tarihî yapılarda acil çıkış ve tahliye planlarının disiplinlerarası yaptırılmasını sağlamak
• Deprem ve afetlerden korunmayla ilgili her türlü alanda bilinçlendirme yapmak, eğitimler düzenlemek
• Yangın risk analizi kapsamında tedbirler almak
• Acil durumlarda erken müdahaleyi gerçekleştirecek ekibi kurmak ve eğitimler vermek
• Güvenlik önlemlerinin geliştirilmesine yönelik fiziki ve elektronik güvenlik projeleri geliştirmek
• Bilgi yönetim sistemlerini kurmak ve bunların sürekliliğini sağlamak
• Tarihî eserlere acil durumlarda uluslararası platformda yapılan müdahale tekniklerini araştırmak, müdahale biçimlerini belirlemek
• Güvenli Şehirler Ağı Platformu'na üye olmak
• ISO22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Sistemini Kurmak

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Risk analizlerini yerel otoritelerle işbirliği içinde gerçekleştirmek ve uygulamak

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 5:
TARİHÎ ALAN'I ETKİLİ OLARAK KORUMAK VE İHYA ETMEK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Standardın maddelerinin uygulanma oranı Bilinmiyor - Ölçülecek 60% 
uygunluk

70% 
uygunluk

80% 
uygunluk

Risk oranı Bilinmiyor - ölçülecek 10% 
azaltım

10% 
azaltım

10% 
azaltım

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

AYTG / RYİG / APPGB
2016 2017 2018 2019 2020

- 2.100.000 11.400.000 - -

Kocadere Kamp Alanı
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3. BÖLÜM
2016-2020 STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

KURUM HEDEFİ 5.7
2020 YILI SONUNA KADAR TARİHÎ ALAN DOKUSUNUN ALGILANABİLİRLİĞİYLE İLGİLİ PROJELERİ HER YIL %20 ORANINDA ARTIRMAK

EYLEM ve PROJELER

• Mevcut durum ve mevzuata aykırı yapıları inceleyerek Tarihî Alan'ı algılanmasını zayıflatan yapılardan arındırmak, boş yapıları kullanılır hale getirmek
• Tarihî Alan'da tarihî çevrenin ve kültür varlıklarının algılanmasını olumsuz etkileyen cephe eklentileri, reklam panoları, peyzaj düzenlemeleri, kent mobilyaları ve aydın-

latma unsurlarını denetlemek, düzenlemek
• Cephe, reklam, peyzaj, kent mobilyaları, aydınlatma unsurları için tasarım rehberi oluşturmak
• Alan'da yapılacak yeni binaların mevcut sokak dokusu ve çevreyle uyumunu sağlamak
• Sokak dokusunu oluşturan tüm unsurların Alan'daki kültür varlıklarıyla uyumlu olmasını sağlayacak kentsel tasarım uygulamaları gerçekleştirmek

YÖNTEM ve YAKLAŞIMLAR

• Alan'da gerçekleştirilecek projelerde tasarım rehberini kullanmak

3.3. STRATEJİLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, BÜTÇELER
STRATEJİK AMAÇ 5:
TARİHÎ ALAN'I ETKİLİ OLARAK KORUMAK VE İHYA ETMEK
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HEDEF PERFORMANS TAKİBİ
Performans Göstergesi Mevcut Durum 2016 2017 2018 2019 2020

Algılanabilirlikle ilgili proje sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %20 artış %20 artış %20 artış %20 artış

Yerel halkla yapılan farkındalık/bilinçlendirme toplantı sayısı Bilinmiyor Ölçülecek %15 artış %15 artış %15 artış %15 artış

SORUMLU BİRİM BÜTÇE

RYİG
2016 2017 2018 2019 2020

- 1.050.000 550.000 650.000 450.000

Ertuğrul Tabyası
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4. BÖLÜM
ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE İLİŞKİ

Planı oluştururken ilişki kurduğumuz temel üst politika belgeleri şunlardır:

 10. KALKINMA PROGRAMI

 ORTA VADELİ MALİ PLAN (OVMP)

 65. HÜKÜMET PROGRAMI

Stratejik amaçların üst politika belgeleri ile ilişkileri aşağıdaki tablolardaki gibidir.

S. A. 1 İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİ İLE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK

Belge İlgili Kısım Belge İçindeki Yeri

10. Kalkınma Planı

875. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK'ların ve halkın tu-
rizmle ilgili kararlara katılımının artırılması. 2.2.20. Turizm

Yerel hizmet sunumunda verimliliğin artırılması,

Hedef grubundaki idare ve kuruluşların insan kaynakları yönetimi strateji ve uygulamalarının 
güçlendirilmesi,

Hedef grubundaki idare ve kuruluşların proje yönetimi kapasitelerinin artırılması,

Yerel düzeyde politika oluşturma ve uygulama süreçlerine meslek örgütleri de dâhil olmak 
üzere STK'ların ve üniversitelerin katkısının artırılması.

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI
1.23. YERELDE KURUMSAL 
KAPASİTENİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

65. Hükümet Programı

Daha hızlı çalışan ve daha hızlı karar veren bir idari yapının gerçekleşmesi için kamuda zaman 
yönetimini esas alan etkin bir personel sisteminin oluşturulması. s.12

Katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkililik, hizmetlerin sonucuna odaklılık, bürokratik 
işlemlerde sadelik, bilgi teknolojilerinden yararlanma gibi ilkelerin uygulama etkinliğinin ar-
tırılması,

Kamu kurumlarında stratejik düşünme boyutunun güçlendirilmesi, kaynak kullanımında 
stratejik planları esas alan yaklaşımın öne çıkarılması,

Kamu idaresinin, vatandaşın ihtiyacı olan hizmetlere odaklı, dış çevreye açık, rekabetin ve bilgi 
toplumunun gereklerine uygun hale getirilmesi.

s.27
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65. Hükümet Programı

Merkezî idarenin politika belirleme, standart geliştirme ve denetim birimlerinin güçlendiril-
mesi ve stratejik düzeyde etkinliğinin artırılması.

Taşra teşkilatlarının ve mahallî idarelerin insan kaynaklarının geliştirilmesine paralel olarak, 
operasyonel düzeyde esnekliklerinin ve mali kaynaklarının genişletilmeye devam edilmesi.

Merkezî yönetim ve mahallî idarelerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet 
standartları belirleyerek, standartlara uygunluk denetiminin merkezî idare eliyle yapılması.

Devlet personel rejiminin etkinleştirilmesi, kamuda insan gücü planlaması yapılması. Nispe-
ten geri kalmış yörelerde yeterli ve nitelikli personel istihdamına yönelik tedbirlerin geliştiril-
mesi. Kamu idarelerindeki iç denetim ve performans esaslı dış denetimin güçlendirilmesi.

s.28

Vatandaşların adına yürütülen tüm işlerin katılımcı bir anlayışla her türlü denetime açık ve 
hesap verebilir bir biçimde gerçekleşmesinin sağlanması. s.31

Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarını sağlaya-
cak; yönetim sistemlerinin, rekabet edebilir ve iyi yönetişim ilkelerine uygun bir yapıda oluş-
masını temin edecek yönetişim reformunun gerçekleştirilmesi.

s.72

OVMP
2016-2018

2016-2018 döneminde kamu idarelerinin kamu iç kontrol standartlarına uyum kapasitesinin 
artırılması, kamuda risk yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kamu iç kontrol mev-
zuatının güncellenmesi
Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yö-
nelik olarak insan kaynakları alt yapısını güçlendirmek amacıyla faaliyetlerin yürütülmesi
Mali Plan döneminde iç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir şekilde uygulanmasını 
sağlamak amacıyla iç denetimin insan kaynakları altyapısının nitelik ve nicelik olarak güç-
lendirilmesi

I. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN 
DAYANDIĞI TEMEL MAKROEKONOMİK 
GÖSTERGELER VE POLİTİKALAR
B. Bütçe Giderlerine İlişkin Temel 
Politikalar
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4. BÖLÜM
ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE İLİŞKİ

S. A. 2 ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN BİR KURUM OLMAK

Belge İlgili Kısım Belge İçindeki Yeri

10. Kalkınma Planı
295. Kültürümüzün özgün yapısını ve zenginliğini kaybetmeden gelişime açık olması ve ev-
rensel kültür birikimine katkıda bulunması, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımın bir ya-
şam alışkanlığı olarak gelişmesinin sağlanması.

2.1.10. Kültür ve Sanat

65. Hükümet Programı

Yükseköğretim kurumları bünyesinde veya yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içinde ba-
ğımsız ileri araştırma merkezlerinin kurulması için yeni destek mekanizmalarının oluşturul-
ması.

s.37

Kültürümüzün temel anlayış ve değerlerine dayalı zenginliğinden beslenen ve onu zaman ve 
mekân bağlamında geliştiren bir bakış açısıyla, diğer medeniyet ve kültür birikimlerine de açık 
bir kültür ve sanat yaklaşımının hâkim kılınması,

Farklı kültürler ve medeniyetlerle yoğun bir etkileşim içerisinde, insanımızın kendisine ait 
kültürel ve sanatsal ürünleri en özgür şekilde ortaya koyması için gerekli fiziksel ve entelek-
tüel altyapının güçlendirilmesine devam edilmesi. Kültür coğrafyamızın sanatsal ve düşünsel 
zirveleri yaşamış bütün şehirlerindeki çoklu kültüre dayanan zenginliklerimizin bugün de her 
alanda korunmaya devam edilmesi,

Kültürün esas olarak sivil toplum inisiyatifinden beslendiğinin ve yeniden üretildiğinin bilin-
cinde olarak, sivil toplumun kültür ve sanat faaliyetlerine aktif olarak katılabileceği mekaniz-
maların artırılması,

2023 ve ötesini hedeflerken dünyayı tanımış, Türkiye'nin meselelerine vâkıf, kendi toplumu ve 
tarihiyle barışık kültür ve sanat insanlarının yetişmesinin sağlanması.

s.47

Çağdaş kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde kullanıcı odaklı, nitelikli kütüphanecilik hizmet-
lerinin verilebileceği özelliklere sahip yeni kütüphanelerin hizmete açılmasına devam edil-
mesi.

s.49
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65. Hükümet Programı

Doktora mezunu olanlar başta olmak üzere, araştırmacı insan gücünü nicelik ve nitelik olarak 
iyileştirecek ve özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesinin sağlanması. Ayrıca 
temel ve sosyal bilimlerde araştırmacıların yetiştirilmesi ve bu alanda yapılan araştırma faali-
yetlerinin nitelik ve nicelik olarak artırılmasının teşvik edilmesi.

TÜBİTAK, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin, diasporamızın sosyal, ekonomik, kültürel, 
siyasi, hukuki ve diğer ilgili alanlarda meseleleri ve gündemleri ile ilgili araştırmalar yapma-
larının teşvik edilmesi,

Üniversiteler bünyesinde Diaspora Araştırma Enstitülerinin kurulması ve geliştirilmesinin 
desteklenmesi,

STK ve vakıflar aracılığıyla, yaygın dil ve kültürel eğitimlerin hazırlanıp uygulanması için des-
tek sunulması,

Yurtdışındaki vatandaşlarımız arasından içinde yaşadıkları ülkede kültürel alanda öne çıkacak 
seçkin kişilerin yetiştirilebilmesi için özellikle gençlere yönelik özel programlar geliştirilmesi,

Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde faaliyet gösteren düşünce kuruluşları ile Tür-
kiye'deki düşünce kuruluşları arasında iletişim ve işbirliğinin artırılması ve bu düşünce ku-
ruluşlarının ülkemizin ilgili kurum ve kuruluşlarını yakından tanımaları amacıyla, Düşünce 
Kuruluşları İşbirliği Programı gerçekleştirilmesi.

s.77
s.139-140

101



4. BÖLÜM
ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE İLİŞKİ

S. A. 3 ALAN'IN VE TARİHİNİN ETKİLİ TANITIMINI YAPMAK

Belge İlgili Kısım Belge İçindeki Yeri

10. Kalkınma Planı
296. Ortak tarihî geçmişimiz olan ülkeler başta olmak üzere dünya ülkeleriyle kültürel iliş-
kilerimizin geliştirilmesi, kültür endüstrisinin millî gelir, ihracat ve ülke tanıtımına katkısının 
artırılması. 2.1.10. Kültür ve Sanat
300. Tarihimizin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsur-
larımızın belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülmesi.
874. Pazardaki ve müşteri profilindeki gelişmelerin sürekli izlenerek dış tanıtım faaliyetlerinin 
etkinleştirilmesi.

2.2.20. Turizm

65. Hükümet Programı

Türkiye Turizm Stratejisi'nde öngörülen hedeflere ulaşılması. Deniz, kum ve güneş turizminin 
yanı sıra sağlık ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, eko-turizm, yayla 
turizmi, kongre ve fuar turizmi gibi turizm türlerinin öncelikli olarak ele alınması ve gelişti-
rilmesi.

s.99-100

Turizm merkezlerinde bürokrasiyi azaltacak ve sermaye akışını kolaylaştıracak yeni ‘Alan 
Yönetim' modellerinin geliştirilmesi. Turizmin gelişimini sürdürülebilir çevre politikaları ile 
desteklenmesi.

Ziyaretçi sayısının ve ziyaretçi başına yapılan harcamanın artırılması, yüksek gelir gruplarının 
ülkemize çekilmesi ve yıl boyu talep yaratılması, iç ve dış talebin bölgelere ve ürünlere dengeli 
dağılımının sağlanmasının hedeflenmesi.

s.100

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin Türkiye'nin engin tarihini ve kültürünü bizatihi tecrübe et-
meleri için kültürel gezi ve kamp programlarını yaygınlaştırılması.

s.139
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S. A. 4 ALAN'DA KIRSAL VE KÜLTÜREL KALKINMAYI SAĞLAMAK

Belge İlgili Kısım Belge İçindeki Yeri

10. Kalkınma Planı

298. Kültür değerlerimiz ve geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasına yönelik desteklerin etkinleş-
tirilerek uygulamaya devam edilmesi. 2.1.10. Kültür ve Sanat

870. Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelin-
mesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendiril-
mesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürü-
lebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi.

2.2.20. Turizm

871. Sektörde, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve ni-
telikten ödün vermeden sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi. 2.2.20. Turizm

872. Sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf 
turizmi ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksiklikleri tamamlanarak pazarın çeşitlendirilme-
sinin sağlanması ve alternatif turizm türlerinin gelişiminin desteklenmesi.

2.2.20. Turizm

899. Ülkemizde kırsal yerleşimlerde, nüfus azalmasının ve yaşlanmanın getirdiği riskler art-
makta, şehirlere yakın ve uzak kırsal alanlar arasında belirgin bir farklılık görülmektedir. Bu 
nedenle kırsal alan politika ve uygulamalarının da zenginleştirilmesine, politika tasarımı ve 
uygulamada sadece köy ve bağlı birimleriyle sınırlı olmayan bir yaklaşımın geliştirilmesine 
ihtiyaç vardır.

2.3. Yaşanabilir Mekânlar, 
Sürdürülebilir Çevre

1017. Kırsal kalkınma politikasının temel hedefi, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının 
bulunduğu yörede iyileştirilmesidir. Kırsal politikanın genel çerçevesini ise; kırsal ekonomi-
nin ve istihdamın güçlendirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yoksulluğun azal-
tılması, sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesi ile çevre ve doğal kaynakların korunması 
oluşturacaktır.

2.3.6. Kırsal Kalkınma

1023. Orman köyleri başta olmak üzere, Millî Parklar gibi koruma alanlarının içinde veya ci-
varında kurulu köyler ile dağ köylerinin dezavantajlı konumlarından kaynaklanan kalkınma 
sorunlarını azaltmaya yönelik üretim ve gelir tabanlı destek araçları geliştirilecektir.

2.3.6. Kırsal Kalkınma

65. Hükümet Programı

Kırsal alanda köy bazlı hizmet ve yatırım ihtiyacı analizi yapılması. Doğal ve kültürel kaynak 
potansiyeli yüksek yörelerde kırsal turizm altyapısının geliştirilmesi.

Kırsal alanda yürütülen iskân projelerinin yöresel mimari dokuyu gözetecek şekilde uygulan-
masının sağlanması.

s.112

İklim değişikliği başta olmak üzere artan çevresel sorunlara karşı hassasiyet ve tabiî afetler 
konusunda hazırlıklı olmak. s.113

Korunan alanların yönetimi konusunda iyileştirmeler yapılması. Korunan alanlar içinde eko 
turizm gibi gelir getirici faaliyetlerin planlanması ve desteklenmesi. Korunan alanlarda yöre 
halkına alternatif gelir imkânı sunan alan kılavuzluğu uygulamalarını düzenli olarak gerçek-
leştirilmesi ve bu uygulamaların teşvik edilmesi.

s.115
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4. BÖLÜM
ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE İLİŞKİ

S. A. 5 TARİHÎ ALAN'I ETKİLİ OLARAK KORUMAK VE İHYA ETMEK

Belge İlgili Kısım Belge İçindeki Yeri

10. Kalkınma Planı

304. Yurtiçi ve yurtdışındaki kültür mirasımızın, toplumun kültür, tarih ve estetik bilincini geliştire-
cek, kültür turizmine katkı sağlayacak ve afet riskini dikkate alacak şekilde korunması. 2.1.10. Kültür ve Sanat

876. Turizm sektöründe işgücü kalitesini artırarak, nitelikli turizm personeliyle turiste daha 
yüksek standartlarda hizmet sunumuna önem verilmesi. 2.2.20. Turizm

877. Çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışı kapsamında sürdürülebilir turizm uygula-
malarının geliştirilmesi, turizmin sosyokültürel ve çevresel olumsuzluklarının azaltılması. 2.2.20. Turizm

900. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların 
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon 
ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının 
rolünün artırılması.

Doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartla-
rının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve 
biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi.

2.3. Yaşanabilir Mekânlar, 
Sürdürülebilir Çevre

901. İklim değişikliğinin de bir sonucu olarak afetlerin sıklığı artmış ve etkileri ciddi boyut-
lara ulaşmıştır. Ülkemizde afet yönetimi ve afet öncesi risk azaltımına yönelik tedbirlerde 
ilerlemeler sağlanmakla birlikte, bütünleşik afet tehlike ve risk haritalarının hazırlanarak, 
yerleşme düzeni ve imar planlaması süreçlerine dâhil edilmesi.

2.3. Yaşanabilir Mekânlar, 
Sürdürülebilir Çevre

945. Yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için ya-
şanabilirliği artırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti gözeten mekânsal planlama 
ve kentsel tasarım uygulamalarının hayata geçirilmesi.

2.3.2. Mekânsal Gelişme ve Planlama

947. Detaylı arazi kullanımlarına, mülkiyet düzenlemesine ve uygulamaya ilişkin kararla-
rın alt ölçekli planlarla belirlenmesi, bunları yönlendiren üst ölçekli mekânsal planların ise 
stratejik nitelikte olmasının sağlanması; planların amacı, niteliği, kapsamı ve arazi kullanım 
kararlarındaki belirleyicilik düzeylerinin netleştirilmesi.
949. İmar planları ve revizyonlarıyla ortaya çıkan değer artışlarının nesnel değerleme esas-
larına göre belirlenmesi ve kamunun bu artıştan öncelikle temel sosyal altyapı ve ortak kul-
lanım alanları oluşturması amacıyla daha çok yararlanmasının sağlanması.
1031. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin ar-
tırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence 
altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi.

2.3.7. Çevrenin Korunması

1047. Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve tale-
bin en yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak 
bir yönetim sisteminin geliştirilmesi.

2.3.8. Toprak ve Su Kaynakları 
Yönetimi
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65. Hükümet Programı

Restorasyonlarının yapılması ya da fiziki varlıklarının korunmasının yanı sıra, mekânların mimari 
kimliğine ve orijinal işlevine uygun kullanılmasına yönelik azami hassasiyet gösterilmesi. s.49

Tarım arazilerimizi ve verimli ovalarımızı koruyacak ‘Arazi Kullanım Planları' ve ‘Ovalarımızın Be-
lirlenmesi' çalışmalarının tamamlanması. s.81

Tarım alanlarının planlama ile koruma altına alınması.

Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine, gen kaynaklarının korunmasına, ıslah çalışma-
larına, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye yönelik çalışmalara öncelik vererek, güdümlü projelerle 
tarım-sanayi üniversite arasındaki işbirliklerinin artırılması.

‘Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejisi'nin oluşturulması.

s.89

Afet riski ile karşı karşıya olan kültür varlıklarına ilişkin öncelikli tedbirlerin alınması. Özel mülki-
yette olan taşınmaz kültür varlıklarının onarımını ve restorasyonunun desteklenmesi.
Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi çalışmalarında alan içerisinde vakıf kültür varlık-
larının bulunması halinde, işbirliği ve koordinasyonla yapıların ihyası ve çevrelerinin açılmasının 
sağlanması.

s.108-109

Yerel yönetimlerin katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesislerini KAP (Katı Atık 
Programı) çerçevesinde Merkezi Bütçeden her yıl ayrılan kaynakla desteklenmesi. s.110

OVP
2016-2018

215. Turizm sektöründe hizmet kalitesini artıran, pazarlama kanallarını çeşitlendirerek üst gelir 
gruplarını hedef alan, koruma-kullanma dengesini gözeten, rekabet avantajına sahip turizm çe-
şitlerini öne çıkaran bir yapının oluşturulması.

216. Turizm yatırımlarının gelişmiş ve yoğun kullanıma konu olan yörelerden diğer alanlara 
kaydırılarak çeşitlendirilmesine ve turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılmasına dönük politikaların 
uygulanması.

s.18

OVMP
2016-2018

Mali Plan döneminde, tarımsal destekleme amacıyla yapılan transferler; etkinlik, verimlilik ve 
katma değerin artırılması hedefi çerçevesinde gözden geçirilerek bu alanda gerekli düzenleme-
ler yapılacaktır. Bu amaçla tarımsal destekler; iklim, toprak yapısı ve mevcut su potansiyeli ile 
bitkilerin su tüketimi dikkate alınarak havza düzeyinde, bölge ve ürün bazında düzenlenecektir.

I. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN 
DAYANDIĞI TEMEL MAKROEKONOMİK 
GÖSTERGELER VE POLİTİKALAR

B. Bütçe Giderlerine İlişkin Temel 
Politikalar
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5. BÖLÜM
İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme, Stratejik Plan uygulamasının sistematik olarak takip edil-
mesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının 
amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedef-
lerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

ÇATAB Stratejik Planı amaçlarının gerçekleşme düzeylerinin iz-
lenmesi ve zamanında etkili önlemlerin alınabilmesi için kurumun 
bütününde etkili bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak-
tır. Ayrıca bu sistematiğin içerisine bilişim sistemleri de (izlemenin 
elektronik ortamdan takibi için) yerleştirilecektir. Ancak izleme ve 
değerlendirme, temelde performans kriterleri dikkate alınarak ya-
pılacaktır.

ÇATAB Stratejik Planı'nın Başkanlık makamınca onaylanarak yürür-
lüğe girmesiyle birlikte uygulanmasının izlenmesi de başlayacaktır. 
Stratejik Plan'ın hazırlanmasında görev alan personel dışında Stra-
teji Çalışma Grubu, Grup Başkanlıklarının katılımıyla planın yürürlü-
ğe girişinden itibaren 3 ay içerisinde İzleme Planı'nı ve ilgili mevzuatı 
hazırlayacak ve gerekli sorumlulukları ilgililere tebliğ edecektir. İz-
leme Planı'nın temel dayanağı ise Stratejik Plan oluşturulurken ha-
zırlanmış ve yayımlanmış olan “HEDEF - EYLEM İZLEME DETAY 
TABLOLARI”dır.

Buna paralel olarak, temel izleme sistematiği iç denetçiler tara-
fından Başkanlıkta gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin, özellikle har-
camaların Stratejik Plan'daki karşılığının belirtilmesi üzerine inşa 
edilecektir.

Ayrıca Koordinasyon Kurulu üyelerine 6 ayda bir plana ilişkin brie-
fing verilerek Kurul'un planı izlemesi sağlanacaktır.

Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaçlara kıyasla ölçül-
mesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun 
analizidir. Strateji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 6 Aylık Ara 

Rapor ve Yıllık Faaliyet Raporları'yla Stratejik Plan'ın genel perfor-
mansı sunulacaktır. Ancak değerlendirme sistematiği, izlemeye pa-
ralel sıklıkla gerçekleştirilecektir.

UYGULAMA
Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu 
Grup Başkanlıkları 1., 4., 7. ve 10. ayların ilk haftası bir önceki üçer 
aylık döneme ilişkin planlanan faaliyetlerin gelişim durumunu, kay-
dedilen ilerleme ile birlikte gerçekleştirilemeyen faaliyetlerin ne-
denlerini ve/veya sapma nedenlerini, olası darboğaz alanlarını ve 
çözüm önerilerini hazırlanan ilgili mevzuatta belirlenen rapor for-
matında iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshasını Strateji Çalışma 
Grubu'na gönderecektir.

Strateji Çalışma Grubu, diğer gruplardan gelen üçer aylık raporları 
performans değerlendirmelerinin doğruluğunu teyit ederek perfor-
mans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu dö-
nem için yapılan faaliyetlerin o yılki bütçeyle uyumunu  ve elde edilen 
sonuçların Stratejik Plan'da önceden belirlenen amaç ve hedeflerle 
ne derece örtüştüğünü bir hafta içinde rapor halinde Kurum Başka-
nı'na sunacaktır. Kurum Başkanı'ndan gelen kararlar doğrultusunda 
birimlere geribildirimde bulunacaktır.

Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı tes-
pit edilerek, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alın-
ması sayesinde idare performans hedeflerine ulaşma konusunda 
doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.
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İzleme ve değerlendirme süreci kapsamında dikkat edilecek konu başlıkları:

• Stratejik Plan'da belirlenen hedeflerle bunların gerçekleşme oranı,

• Stratejik Plan'da hedefler için ayrılan bütçe ile nakdî gerçekleşmenin kıyaslanması,

• Stratejik Plan bağlamında gerçekleştirilen eylemlerin iç ve dış paydaşlar üzerindeki etkisinin izlenmesi (iç ve dış paydaş algı analizleri vb.),

• Belirli aralıklarla Stratejik Plan'ı etkileyebilecek iç ve dış faktörlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi (SWOT, PEST analizleri, mevzuat deği-
şiklikleri, risk analizleri vb.)

olarak sıralanabilir.

Şehitler Abidesi Atatürk Heykeli
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EKLER

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

ÇATAB mevzuatına göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu'na bağlı olunmadığı için ilgili hükümler ÇATAB'ı bağlamasa 
da ÇATAB, Stratejik Planı'nda kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli 
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, per-
formans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 
kaynak dağılımını ele almıştır.

ÇATAB kuruluş kanunu gereğince yapılması zorunlu olan Stratejik 
Plan'ı hazırlamaya kuruluşundan kısa bir süre sonra başlamıştır.

Stratejik Plan çalışmalarının başlatılması amacıyla Yönetim ve Des-
tek Hizmetleri Grup Başkanlığı altında Mali İşler Çalışma Grubu için-
den Stratejik Ekip oluşturulmuş ve ilgili personel atanmıştır.

Stratejik planlama sürecinin bir sonraki adımında, sürece rehber-
lik etmek üzere kurum dışından planlamanın yöntemi ve süreci ile 
eğitim konularında danışmanlık hizmeti alınmıştır. Danışmanlarla 
birlikte Stratejik Plan süreci takvimi, süreç dahilinde gerekli analiz-
ler, yöntem ve eğitim konularında temel kararlar alınmış ve süreç 
süratle başlatılmıştır. Plan hazırlıkları kapsamında kronolojik sırayla;

• Çalışma Grubu temsilcileri, Grup Başkanları ve Başkan ile 
mülâkat,

• Tarihî Alan'ın incelenmesi, dış paydaşlar ile yapılan toplantılara 
katılım,

• Stratejik Planlama Eğitimi,

• Tüm ÇATAB personeli ile odak grup toplanlantıları, iç paydaş 
analizinin yapılması,

• Kurumumuz personelinden her kademeyi temsil edecek 
kişiler ile “Strateji Arama Toplantısı (SAT)”,

• SAT çıktıları göz önüne alınarak üst yönetimce Başkanlığımız 
misyonunun belirlenmesi,

• Misyon ışığında stratejik amaçlarımızın belirlenmesi,

• Stratejik amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hedeflerin 
oluşturulması,

• Stratejik hedeflere yönelik birim hedeflerinin, stratejilerinin ve 
eylemlerinin belirlenmesi,

çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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Çalışma Grupları temsilcileri, Grup Başkanları ve Başkan'la yapılan 
mülakatlar  kapsamında katılımcıların görev alanlarına, karşılaştıkla-
rı sorunlara, Başkanlığın mevcut durumuna ve geleceğine değinilmiş 
ve Başkanlığın güçlü ve zayıf, geliştirmeye açık alanlarına ilişkin ilk 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Sürecin Grup Başkanları ile başlaması, 
Stratejik Plan dahilinde proje ve sorumlulukları hayata geçirme nok-
tasında taşıdıkları kritik önem sebebiyledir. Diğer taraftan, üst yöne-
timin süreci sahiplenmesi ve düşüncelerini sürecin başında belirtmiş 
olmaları sürecin devamı için kritik önem arz etmiştir.

Üst yönetim görüşmelerine müteakip ÇATAB teknik ve idari perso-
neliyle odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Odak grup toplantıları kapsamında;

Kuruluşundan bugüne ÇATAB'ın iyileştirilmesi gereken zayıf alan-
larının beyin fırtınasıyla tespiti,

• ÇATAB'ın güçlü yanları,

• ÇATAB'ı bekleyen fırsat ve tehditler,

• ÇATAB'ın sahip olması gereken değerler,

• Katılımcıların stratejik planlama sürecine iştirak etmesi ama-
cıyla çözüm önerilerin istenmesi

çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Çalışma kapsamında 15 kişiden oluşan 6 odak grup ile yaklaşık 4 
saat süren çalıştaylar yapılmıştır.

Ortak aklı ortaya çıkarmak üzere ve

• Değişen konjonktürel durumu ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte 
Türkiye'de ve dünyadaki olası gelişmeleri tartışma ve bu olası 
gelişmelerin ÇATAB'a ne şekilde yansıyacağını saptama,

• Bu bilgiler ışığında ÇATAB'ın doğru işi yapmasını temin için yeni 
stratejik amaçlar ve hedefler saptama, bunlara ulaşmak için 
etkili stratejileri belirleme ve ÇATAB'ın hedeflerine ulaşılabil-
mesi adına taslak bir eylem planı çizme,

• Bu bulgular ve geçmiş stratejik planlama çalışmalarına dair 
sonuçları bir araya getirerek güncel bir Stratejik Plan oluştu-
rulmasına yardımcı olacak ivmeyi kazandırma

hedefleriyle Mayıs 2016'da “Strateji Arama Toplantısı” (SAT) düzen-
lenmiştir.

Toplantıda nihai amaç olan stratejileri tanımlamak, geleceği tasar-
lamak ve geleceğe yön vermek için “normatif teknikle beyin fırtı-
nası”, “çoklu oylama sistemi ile öncelikleme”, “GTZF/SWOT”, “PEST 
analizleri” ve bu analizleri ilişkilendirmek için de “TOWS” ve “grup 
çalışmaları”nı içeren bir dizi çalışma yapılmıştır. Çalışma, nihayetin-
de elinizde bulunan Stratejik Plan'da yer alan ÇATAB misyonuna, 
stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak için önemli bir kaynak oluş-
turmuştur. Çalışmaya iki gün boyunca tüm üst yönetimle birlikte 35 
kişi katılmıştır.

ÇATAB misyonu, SAT'ın ardından üst yönetim tarafından Stratejik 
Plan konusundaki ilk temel çıktı olarak belirlenmiş ve böylelikle ça-
lışmanın ilk meyvesi alınmıştır. Misyonun belirlenmesinin ardından 
Başkanlığın stratejik amaçları yine üst yönetim tarafından nihayet-
lendirilmiş ve Stratejik Plan'ın ana çerçevesi oluşturulmuştur.
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EKLER

Bu kapsamda;

• Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı
• Çanakkale Valisi
• Çanakkale Belediye Başkanı
• Avustralya Büyükelçiliği
• İl Özel İdare Genel Sekreteri
• İl Kültür ve Turizm Müdürü
• İl Emniyet Müdürü
• İl Jandarma Komutanı
• Eceabat Kaymakamı
• Eceabat Belediye Başkanı
• Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
• Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı                                   

ve Rehberleri
• Çanakkale Kent Müzesi Müdürü
• Eceabat İlçesi Gelibolu Yarımadası Alan Kılavuzları                                      

Turizm Tanıtma Derneği Başkanı ve Alan Kılavuzları
• Alçıtepe Köyü Muhtarı
• Behramlı Köyü Muhtarı
• Bigalı Köyü Muhtarı
• Büyükanafarta Köyü Muhtarı
• Kilitbahir Köyü Muhtarı
• Kocadere Köyü Muhtarı
• Küçükanafarta Köyü Muhtarı
• Seddülbahir Köyü Muhtarı

ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

ÇATAB misyonunun ve stratejik amaçlarının belirlenmesi ile dış 
paydaş analizleri ışığında stratejik hedeflerin ve bu hedeflere ilişkin 
strateji ve eylemlerin tespiti çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda 
Başkanlığımız tüm birimleri, Grup Başkanlıkları ve Hukuk Müşavir-

liği kendi görev alanlarına giren konularda stratejik amaçlara ulaş-
mak için gerekli stratejik hedefleri, stratejilerini ve eylemlerini belir-
lemişler; bu hedefler, stratejiler ve eylemler Strateji Çalışma Ekibi 
tarafından koordine ve konsolide edilmiş, birçok defa karşılıklı görüş 
alışverişinde ve geribeslemelerde bulunulmuş ve nihai stratejik he-
deflerle bu hedeflere ilişkin stratejiler ve eylemler belirlenmiştir.

ÇATAB 2016 – 2020 Stratejik Planı, toplamda yaklaşık beş ay sü-
ren bu çalışmalar sonucunda, Başkanlık personelinin önemli bir 
kısmına ulaşılıp Başkanlığın tüm birimleriyle karşılıklı çalışılarak 
katılımcılığın üst seviyede tutulduğu bir anlayışla, plana katılan tüm 
personelin yoğun ve büyük çabalarıyla yoğrulmuş ve kamuoyuna 
sunulmuştur.

Tarihî Alan'ın getirdiği manevi yükümlülükler ve üstlenmiş olduğu 
görevlerle kurum olarak iki yıl gibi çok kısa süreli bir yapıya sahip 
olan Başkanlığımızın Stratejik Planı'nı hazırlamak, hem kurum çalı-
şanlarına amaç ve hedefleri belirleyerek yön vermek hem de ülkede 
Başkanlığımızın kurumsal kimliğinin ortaya çıkmasını sağlamak 
doğrultusunda önemli bir adım olmuştur.

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
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STRATEJİK ANALİZ

Stratejik analiz, “mega-trend” olarak tespit edilen ve bizi bugün et-
kileyen ya da yarın etkileyecek büyük değişim alanları özelinde ger-
çekleştirilmiştir. Bu büyük değişim alanları, ÇATAB'ın yönetimsel 
stratejilerini etkileyecek tehdit ve fırsatlar içermektedir. SAT'ta bu 
tehdit ve fırsatlar çalışılmış ve en önemlileri tespit edilmiştir. Ayrıca 
bunlar önceliklendirilmiştir. Aşağıda büyük değişim alanları özelin-
de ÇATAB ürün ve hizmetlerini en çok etkileyecek tehdit ve fırsatlar 
sunulmaktadır.

A- ÇANAKKALE'YE OLAN İLGİNİN ARTMASI

TEHDİTLER

• Alana kapasitesi üzerinde ziyaretçi gelmesi
• Ziyaretçilerin hurafelerle yanlış yönlendirilmesi
FIRSATLAR

• Bütçe gelirlerini artırması
• İstihdama katkı sağlaması
• Bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması
• Tanıtım ihtiyacının azalması
• Alanın korunmasına katkı sağlaması

B- KÜLTÜREL GEZİ TRENDLERİNİN ARTMASI

TEHDİTLER

• Alan'a kapasitesi üzerinde ziyaretçi gelmesi
• Kutsal değerlere ilişkin abartılı ve gerçekdışı tutumlar
FIRSATLAR

• Millî bilincin oluşturulması çalışmaları
• Yöresel kültürün tanıtılması

• Hikâye anlatma (“storytelling”) akımına katkı sağlaması
• Yörenin ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir kalkınması
• Geçici sergi ve gezici müzelerin oluşturulması

C- EKOTURİZM, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

TEHDİTLER

• Yerel halkın direnci
• Tarımsal maliyetin artması
• Genç işgücüne ihtiyacın artması
• Yerel halkta bilinç ve bilgi eksikliği
• Halkın yaşam alanına müdahale edilmesi
• Bölgede uygulanacak ekoturizme yönelik bilimsel çalışma ve 

veritabanı eksikliği
• Ziyaretçiler açısından maliyeti artırıcı etkiler oluşturması
• Ziyaretçi kısıtlamasına neden olması
• Yapılaşmayı kısıtlaması
FIRSATLAR

• Ekoturizm ve sürdürülebilir turizm başlı başına fırsat teşkil 
etmektedir

D- TASARIM İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TEHDİTLER

• Alan'la ilgili tasarımların doğru şekilde algılanamaması
• Tasarımlarda ortak dilin kullanılmaması sonucu görsel kirlilik 

ortaya çıkması
• Tasarımın toplumdaki dezavantajlı kesime hitap etmemesi
• Tasarımda niteliksiz malzeme kullanımı (İSG, doğal afet-tanıtım)
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• Sürdürülebilirliğin hayata geçirilememesi
• Markaya aidiyet hissinin kaybolması
• Kurumsal iletişim biriminin olmaması
• Markanın fazla öne çıkması

FIRSATLAR

• Tarihî Alan'ın ve Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı diğer alan-
ların açık hava müzesi olarak kullanılabilecek nitelikte olması

E- ARTAN GÜVENLİK ENDİŞELERİ

TEHDİTLER

• Artan güvenlik endişeleri ve terör başlı başına tehdit teşkil et-
mektedir

FIRSATLAR

• Çanakkale'nin Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan “Gü-
venli Şehirler Ağı” platformuna üye olması

F- SANAL GERÇEKLİĞİN ARTMASI (VISUAL TECHNOLOGY)

TEHDİTLER

• Tarihî gerçeklere dayanmayan, düşük kaliteli ürünlerin ve 
hikâyelerin ortaya çıkması; bu çalışmaların yerinde uygulan-
ması ve kontrolsüz olması

• Yüksek maliyet, çok yüksek kalite ihtiyacı
FIRSATLAR

• Tanıtım sağlanarak Alan'ın önemi ve değerlerinin daha fazla 
kişiye anlatılabilmesi

G- BARIŞA İHTİYACIN ARTMASI

TEHDİTLER

• Yerel ve uluslararası ölçekte barış kavramı vasıtasıyla alanda 
yer alma isteği

• Savaş turizminin olumsuz etkilenmesi

FIRSATLAR

• Çanakkale Savaşları trajedisi ortaya konarak barışa vurgu 
yapılması

• Daha önce yapılmış projelerde barışa vurgu yapılmış olma-
sı, Çanakkale'nin barış kenti olarak tanınmış olması ve Ata-
türk'ün barışa vurgu yapan sözleri

• Alan'ın uluslararası kimliğinin olması

İ- HÜZÜN/KEDER TURİZMİ

TEHDİTLER

• Milliyetçilik duygularında aşırılık
• Millî ve manevi duyguların suistimali
• Barış duygusundan uzaklaşılması
• Diğer turizm faaliyetlerinin gelişimine engel olması
• Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini kısıtlaması

FIRSATLAR

• Bu konu Alan'ın tanıtımı için bir fırsat değil, en önemli gerekçedir

STRATEJİK ANALİZ
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J- KULLANICI DOSTU TEKNOLOJİLER

TEHDİTLER

• Kullanıcı dostu teknolojileri kullanmamak başlı başına bir 
tehdittir

FIRSATLAR

• Kara, deniz ve hava ulaşımının olması
• Alan'da teknoloji kullanımına yönelik altyapının olması
• Alan'da Simülasyon Merkezi'nin bulunması
• Teknolojiyi iyi kullanabilen personelin olması
• Sanal gerçeklik ortamına uygunluğu
• Akıllı cihazlardaki uygulamalar
• Görsel medyanın gücü
• İçerik zenginliği

K- HİZMET SEKTÖRÜNDE PROFESYONELLEŞME

TEHDİTLER

• Uluslararası kalite standartlarını uygulayıp bu kaliteyi koru-
mak için gerekli kalite kontrol/kalite güvence sisteminin ku-
rulmaması

• Dışarıdan hizmet alımı aşamasında en düşük fiyatı veren fir-
mayla çalışılması sonucu vatandaşa verilecek hizmetin pro-
fesyonel olmaması

• Rekabet edebilecek güçte profesyonelleşmenin sağlanama-
ması sonucu kurumun gerilemesi

Şahindere Şehitliği
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EKİP

ÇATAB Stratejik Planlama Çalışmalarına Katılanlar

ADI SOYADI BAĞLI OLDUĞU BİRİM UNVAN
1 Abdülkadir KAYA Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Diğer Personel
2 Abdülkadir ÖZ Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Diğer Personel
3 Adem Alper AKKAYA Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Teknik Uzman
4 Adem KÖSE Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Destek Personel
5 Ali KOCAOĞLU Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
6 Ali Kürşad ERDOĞAN Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Uzman
7 Ali TOPCU Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
8 Alper ÜNAL Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Uzman
9 Altan ALGÜL Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman

10 Aslıhan KERVAN Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Teknik Uzman
11 Aydın KARABIYIK Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
12 Aykan ÖZEL Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Destek Personel
13 Aylin COŞKUN Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Diğer Personel
14 Barış TOPAL Başkanlık İç Denetçi
15 Begüm KÖK Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
16 Bekir Bora KARAKAŞ Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
17 Beste BOZKURT ÇELİK Hukuk Müşavirliği Avukat
18 Birol POLAT Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Destek Personel
19 Birsen İNCEL Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
20 Burak Tolga BAŞAT Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
21 Bünyamin ÇİFTÇİ Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Diğer Personel
22 Celil MENTEŞ Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Diğer Personel
23 Ceyda ŞENDAĞ ÇETİN Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
24 Çiğdem YILDIRIM Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
25 Damla SOKULLU Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
26 Değer ÇİL Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
27 Demet TEZE Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
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28 Durali İlhan DEMİRTAŞ Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Personel
29 Eda ZOR KELEŞ Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
30 Elerki Özgün FİDAN Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
31 Elif ERDOĞAN Hukuk Müşavirliği I. Hukuk Müşaviri
32 Elif GÜNGÖR Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Destek Personel
33 Emin Murat ÖZDEMİR Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Destek Personel
34 Emine Esra BİLGİÇ Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
35 Emine ŞEN Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
36 Emre YILMAZ Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
37 Erdem SALĞIN Başkanlık İç Denetçi
38 Ergun CURA Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Uzman
39 Erhan ŞİMŞEK Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Destek Personel
40 Erkin HARPUTLUGİL Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
41 Fatih ÖZTÜRK Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Uzman
42 Ferah ERERDAL Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
43 Ferhan TEKİN Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Teknik Uzman
44 Fırat TERZİOĞLU Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. İdari Uzman
45 Filiz Nimet USLU Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Diğer Personel
46 Gökhan GÜMÜŞDAĞ Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Grup Başkan V.
47 Göksel ERSÖZ Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Diğer Personel
48 Göksu YANILMAZ Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Uzman
49 Güçlü Hakan ÖZBİLEK Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Grup Başkan V.
50 Gülsüm AKYOL Hukuk Müşavirliği Destek Personel
51 Gülsün Şerife TÜFEKÇİ Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
52 Hakan ÇOBAN Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Diğer Personel
53 Hamit BİRTANE Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
54 Hamza UYAR Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
55 Hülya CEVİZCİ Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Destek Personel
56 Hülya YILMAZ Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
57 Hüseyin TAŞTAN Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
58 İbrahim DEMİRCİ Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
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59 İbrahim DOĞAN Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
60 İlhan DEMİRHAN Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Destek Personel
61 İlker DİNGEÇ Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Diğer Personel
62 İlker ÖZDEMİR Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Teknik Uzman
63 İlyas AYDEDE Hukuk Müşavirliği Avukat
64 İsmail KAŞDEMİR Başkanlık Başkan
65 Hamza İNKAYA Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Büro Görevlisi
66 Kerem YENİGÜN Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Uzman
67 Keziban YILDIRIM Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Diğer Personel
68 Levent SERTAKAN Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
69 Leyla ÖZBİLEK Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
70 Mahmut Fevzi CENGİZ Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
71 Marziye EŞKİ Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
72 Mehmet Akif ERDOĞAN Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
73 Mehmet Ramazan YAZAR Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Uzman
74 Menije YILMAZ Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Uzman
75 Mert ÇATALBAŞ Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
76 Merve YILDIZ Hukuk Müşavirliği Diğer Personel
77 Muhammed PARLAK Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
78 Murat AYDIN Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
79 Murat Onur TURHAL Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
80 Mustafa BEKTAŞ Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
81 Mustafa BURSALI Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Personel
82 Mustafa Kafkas DERELİ Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
83 Nejat KASAPOĞLU Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
84 Neslihan ALPER Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
85 Nevin AYDIN Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
86 Nurgül DEMİR Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Diğer Personel
87 Oğuzhan URUK Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
88 Özge ALAY Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
89 Özge ALPAYDIN Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Teknik Uzman
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90 Özkan TEKİN Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Grup Başkan V.
91 Özlem ÇOŞKUN Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Teknik Uzman
92 Pınar KAÇAR Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Diğer Personel
93 Ramazan AKÇE Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
94 Rumeysa ERGEN Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
95 Samet İNAL Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Destek Personel
96 Samet KIRMACI Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Teknik Uzman
97 Seda BAYRAKTAR Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Diğer Personel
98 Selin KAYIK Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Diğer Personel
99 Serap YAKUT Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman

100 Serhat Çağlar AVCI Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Uzman
101 Serkan ULUSOY Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
102 Serpil SAVAŞ Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
103 Sevcan BÖLÜCEK Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Diğer Personel
104 Sıdıka ESER Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Teknik Uzman
105 Soner GÜLOĞLUGİL Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Destek Personel
106 Tekin BİLGİN Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Teknik Uzman
107 Tolga Kaan KAN ÇAKMAK Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
108 Ülkü TEKİN Alan Planlama ve Proje Grup Bşk. Teknik Uzman
109 Ümit YILMAZ Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Destek Personel
110 Yasemin BIÇAK Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Uzman
111 Yavuz KÜÇÜKÖNER Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
112 Yeşim ÖZYURT Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
113 Yıldıray MEYDAN Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Diğer Personel
114 Yunus ERDEM Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. İdari Uzman
115 Yusuf KARTAL Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Bşk. Teknik Uzman
116 Yusuf ÖZ Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Teknik Uzman
117 Yusuf YILDIZ Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. Grup Başkan V.
118 Zehra Bahar ÇARKIT Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşaviri
119 Zekeriya YILDIRIM Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Bşk. Teknik Uzman
120 Zeynel BAYSEFEROĞULLARI Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Bşk. İdari Uzman
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STRATEJİK PLANLAMA PROJE YÜRÜTÜCÜ EKİBİ ÜYELERİ

ÇATAB

İsmail KAŞDEMİR, Başkan

Yusuf YILDIZ, Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkan V.

Levent SERTAKAN, İdari Uzman

Bekir Bora KARAKAŞ,  İdari Uzman

Damla SOKULLU, İdari Uzman

Demet TEZE, İdari Uzman

Mustafa BEKTAŞ,  İdari Uzman

Serap YAKUT,  İdari Uzman

Yeşim ÖZYURT, İdari Uzman

Zeynel BAYSEFEROĞULLARI, İdari Uzman

UNICON

Arif Adnan ALMEMAN, Danışman

Funda DUYULDU, Danışman
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TEŞEKKÜR

Kurumumuz 2016-2020 Stratejik Planı'nın oluşturulmasında emeği geçen proje yürütücü ekibine, çalışmalara katkı sağlayanlara                             
ve tüm ÇATAB personeline çok teşekkür ederim.

İsmail KAŞDEMİR
Başkan
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