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Çanakkale’de 2016 yılı 
Eylül ayından bu yana 
görev yapıyorsunuz. 
Genel olarak  
Çanakkale ilini nasıl 
tanımlarsınız?
Medeniyetlerin ilham kaynağı, düş-
lerin gerçeğe dönüştüğü destanlar 
şehrimize,

Mitolojinin anası Binpınarlı Kazdağ-
larında güzelliğin insanla buluştuğu 
yer Çanakkale’ye,

Yeşil ve mavinin kucaklaştığı, doğa-
nın tüm renklerinin yansıdığı, be-

reketli toprakların ve rüzgârların, 
eşsiz koyların, kristal denizlerin, 
günbatımında seyrine doyum ol-
mayan Çanakkale’ye, Doğu ile Batı 
arasındaki mücadelenin merkezi, 
kaleler şehri, dünya kültür mirası 
toprakların şehri, yeryüzünün en 
onurlu mücadelesinin verildiği, şa-
nımız şerefimiz, tarihimiz Çanakka-
le’ye hoş geldiniz!

Çanakkale tarihiyle, kültürüyle, ta-
biatıyla, sosyal dokusuyla çok özel 
bir yer... Çok büyük zenginlikleri bir 
arada bulunduran bir şehirdir.

• Çanakkale şanlı ecdadımızın Ana-
dolu’dan Avrupa’ya ilk geçtiği yer,

• Çanakkale Muharebelerinde 
vatanımızı özgürlüğe taşımak 
adına toprağa düşen ve şehitlik 
mertebesi ile aziz milletimizin 
yüreğinde yerlerini alan şehit-
lerimizin ebedi istirahatgâhı,

• Çanakkale umudumuzun ve 
bağımsızlık ateşimizin yakıldığı, 
modern Türkiye’nin kuruluşuna 
giden yolun başlangıcı,

• Çanakkale Anadolu’yu Avru-
pa’ya, Balkanlara bağlayan Tür-
kiye’nin en stratejik noktası,

• Çanakkale binlerce yıldır kültür-
lerin, medeniyetlerin, tarihin 
buluştuğu bir kültür ve medeni-
yetler şehri,

Çanakkale Valisi 
Orhan TAVLI ile Röportaj
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• Gelibolu Tarihi Alanıyla, Tro-
ya’sıyla, Assos’uyla, Kazdağları’y-
la, Gökçeada ve Bozcaada’sıyla, 
antik kentleriyle, kaplıcalarıyla 
dünya çapında bir turizm potan-
siyelini barındıran ilimiz,

• Çanakkale tertemiz billûr gibi 
koylarıyla, antik dönemden gü-
nümüze kadar gelen sualtı kül-
türel varlıklarıyla, 671 km kıyı 
şeridiyle bir sualtı cenneti,

• Çanakkale, Ege ve Akdeniz Mut-
fağının, Balkan Kültürünün, Ana-
dolu’nun, Kafkas Göçmenlerimi-
zin geleneklerini dostluklarını 
bir arada yaşattıkları ve kaynaş-
tıkları çok özel bir yer,

• Çanakkale bereketli topraklarıyla 
birçok tarım ve gıda ürünleri üre-
timinde marka ve lider bir şehir,

• Çanakkale İÇDAŞ, KALE, AKÇAN-
SA, DOĞTAŞ, DARDANEL, TÜ-
MAD ve TAHSİLDAROĞLU gibi 
önemli sanayi kuruluşlarına ev 
sahipliği yapan ve kurulmakta 
olan Ezine Gıda İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’yle de bir üretim 
ve cazibe merkezi.

Ve daha yüzlerce özelliğiyle Çanakka-
le ülkemizin nadide bir coğrafyasıdır.

Çanakkale tarihte 
önemli olan bir ilimizdir. 
Çanakkale’nin tarihsel 
geçmişinde öne çıkan 
dönüm noktalarından 
bahsedebilir misiniz?
Bu konuda birçok dönüm noktasın-
dan bahsetmek mümkündür. Bu dö-
nüm noktalarının her birisi bugün çok 
değerli birer hazine ve çok önemli ta-
rihsel olayların başlangıcıdır.

• Bugün tüm dünyada bilinen, 
yaklaşık 5000 yıl önce Çanak-
kale’de kurulan ve büyük bir 
savaşla yıkılan Anadolu’nun ka-
dim değeri Troya, birçok mede-
niyetin de ilham kaynağı olarak 
tarihteki yerini almıştır. Bu me-
deniyet, doğu-batı mücadelesi-
nin bir simgesi olarak halen tüm 
dünyanın ilgisini çekmektedir.

• Şanlı ecdadımızın 664 yıl önce 
Anadolu’dan Avrupa’ya ilk geçtiği 
yer, Lapseki ilçemizin bir beldesi 
olan Çardak’tır. Osmanlıların Av-
rupa’ya geçmeleri, tarihimizde 
yeni bir sayfa açmış ve bu süreç 
İstanbul’un fethine giden yolun 
başlangıcıdır. Asya ve Avrupa’yı 

bir kez daha buluşturacak olan 
1915 Çanakkale Köprüsünün de 
Lapseki ilçemizde yapılıyor olma-
sı çok anlamlıdır.

• 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz 
Zaferi ve Çanakkale Kara Mu-
harebeleri de hepimizin yakın-
dan bildiği ve Cumhuriyetimizin 
kuruluşuna kadar bağımsızlığı-
mızın ilk ateşinin yakıldığı, Ça-
nakkale Destanının yazıldığı, 
Çanakkale Ruhunun doğduğu ve 
Çanakkale’nin geçilmez olduğu-
nun tarihin altın sayfalarına iş-
lendiği hem Çanakkale’nin hem 
de ülkemiz tarihinin en önemli 
dönüm noktalarından biridir.

• Çanakkale’yi anlamlı kılan tarihi 
dönüm noktalarından birisi de 
10 Ağustos 1915 Anafartalar Za-
feridir. 10 Ağustos, yurdumuzu 
işgal etmek isteyen emperyalist 
güçlerin beklemedikleri bir anda 
Gazi Mustafa Kemal’in orduyu 
taarruza kaldırdığı ve kurşunlara 
aldırış etmeden bir ok gibi ileriye 
süngüsüyle atılan kahramanların 
zafer kazandığı ve Cumhuriye-
timizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Anafartalar 
Kahramanı olarak tarihin altın 
sayfalarına yazıldığı gündür.

Hasan Zavarinin Osmanlı'nın Rumeliye Geçişi adlı tablosu
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Çanakkale farklı 
yönlerden zengin 
potansiyele sahip bir 
ilimiz. Asya ve Avrupa 
kıtalarında toprakları 
olan, kendi adını taşıyan 
boğaza sahip bir ilimizdir. 
Bu konuda neler 
söylemek istersiniz?
Öncelikle burada Çanakkale Boğazı 
ve iki kıtada topraklara sahip olması 
Çanakkale’ye hem stratejik hem de 
kültürel anlamda çok büyük değer 
katmaktadır. Malumunuz 18 Mart 
2017 törenlerinde Sayın Cumhur-
başkanımız ve Sayın Başbakanımı-
zın katılımları ile 1915 Çanakkale 
Köprümüzün temeli atıldı. Bu köprü 
Cumhuriyet tarihinin en büyük ve 
en sembol yatırımlarından biridir. 
Bu yatırım çok anlamlı bir şekilde 
664 yıl önce Osmanlıların Rumeli’ye 
ilk geçtiği bölgede yapılmaktadır.

Çanakkale Boğazı dünyanın en 
önemli deniz ticaret koridorların-
dan birisi iken bu yatırım ile Çanak-

kale İlimiz karada da birçok ulaşım 
noktasının merkezi olacak ve 1915 
Çanakkale Köprüsüyle ilimiz kıtaları 
birleştiren önemli bir cazibe noktası 
haline gelecektir.

Tüm bu gelişmeler ve coğrafyanın 
sağladığı imkânlar ile Çanakkale çok 
önemli bir kültür, turizm ve yatırım 
destinasyonu olma yolunda ilerle-
mektedir.

2018 yılının “TROYA YILI” 
olarak ilan edilmesinin 
anlamı nedir? Bu 
bağlamda Çanakkale’nin 
beklentileri nedir?
Troya yılı öncelikle yerel bir insiyatif 
olarak başladı. İlimizin sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcilerinin tale-
biyle Valiliğimiz koordinasyonunda 
2018 Yılının “Troya Yılı” olarak ilan 
edilmesi yönünde çalışmalar baş-
latıldı. Ardından konu Çanakkale 
milletvekillerimizle birlikte Kültür 
ve Turizm Bakanımız ve Başbaka-
nımız Sayın Binali Yıldırım’a arz 
edildi. Hükümetimizin aldığı karar 
doğrultusunda Kültür ve Turizm 

Bakanlığımızca 2018 Yılı “Troya Yılı” 
ilan edildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, 1-3 Kasım 2017 
tarihleri arasında düzenlenen 3. 
Turizm Şurasında yaptığı konuşma-
da, Troya Antik Kenti’nin önemine 
vurgu yaparak, 2018 Troya Yılı’nın, 
Troya’nın dünya çapında cazibe 
merkezi olması yolunda bir fırsat 
olduğunu, Troya’nın sadece kalın-
tılarıyla değil bölgede kurulacak 
turizmin tüm unsurlarına hitap ede-
cek altyapısıyla da dünya çapında 
bir cazibe merkezi haline getirilmesi 
gerektiğini ifade etti.

2018 Troya Yılı’yla birlikte Troya 
Müzesi’nin bu yıl Ağustos Ayında 
açılacak olmasıyla Troya ve çevre-
sinde başta Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımız olmak üzere ilgili tüm Ba-
kanlıklarımız, Çanakkale Valiliğimiz 
koordinasyonunda kamu kurum ve 
kuruluşları, tarihe ve kültürümüze 
sahip çıkan özel sektör ve sivil top-
lum kuruluşları; altyapı ve üstyapıda 
yapılan çalışmaların yanı sıra ulusal 
ve uluslararası alanda Troya ve Ça-

Çanakkale 1915 Köprüsü
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nakkale’nin tanıtım çalışmalarını 
başlatmışlardır.

Tabii burada Çanakkale’nin ilk bek-
lentisi ilimizi ziyaret edecek yerli ve 
yabancı turist sayısında artış sağlan-
masıdır. Troya Yılı'yla birlikte 2018 
yılının ilk aylarında Troya Ören Ye-
rine gelen ziyaretçi sayısı geçtiğimiz 
yıla oranla iki katı artış göstermiştir. 
Troya Müzesinin Ağustos ayında 
açılmasıyla birlikte yerli ve yaban-
cı ziyaretçi sayısındaki artış devam 
edecektir.

İkinci önemli beklenti ise Troya Yı-
lının bir kaldıraç etkisi oluşturarak 
kamu ve özel sektör yatırımlarına 
hız kazandırılmasıdır. Bu kapsamda 
en önemli adım Troya Müzesinin 
açılması olacaktır. Halen Çanakka-
le Valiliği ve OPET işbirliğinde Tari-
he Saygı Projesi kapsamında Troya 
Milli Parkında sürdürülen altyapı ve 
üstyapı düzenlemeleri, ilimiz Özel 
İdaresi ve diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları ve özel sektör tarafından 
yapılan çalışmalarla bölgenin turizm 
altyapısının en üst seviyeye çıkarıl-
ması hedeflenmektedir.

Yine bu yatırımlar ve çalışmalar Ça-
nakkale’de nitelikli istihdamın, kat-
ma değerli turizm faaliyetlerinin de 
önünü açacaktır. Çanakkale dünya 
kültür ve turizm rotalarının, desti-

nasyonlarının en önde gelen yerle-
rinden biri haline gelecektir.

Yine tüm yıla yayılan ulusal ve ulus-
lararası etkinlikler, bilimsel çalış-
malar, uluslararası organizasyonlar 
ve tanıtım faaliyetleriyle hem Ça-
nakkale, hem de ülkemiz turizmde 
önemli kazanımlar elde edecektir.

2018 Troya Yılı, 19. Yüzyılda Sch-
liemann tarafından Troya Antik 
Kenti’nden kaçırılan Troya Hazine-
lerinin ait oldukları topraklara geri 
dönmesi ve bu hazinelerin kendi 
topraklarında, Troya Müzesi’nde 
sergilenmesi için de dünya çapında 
bir farkındalığın oluşmasına vesile 
olacaktır.

Çanakkale üretimi, 
doğal kaynakları, 
turizmi, tarihi ve kültürel 
varlıkları, yaşam tarzı 
ve gelenekleri ile 
ülkemizin tanınırlık 
düzeyi yüksek illerinden 
biridir. Bu bağlamda 
ilin sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz?

Çanakkale’nin çok farklı ve geniş kap-
samlı bir potansiyeli var. Çok zengin 
ve bereketli bir coğrafya. Aynı za-
manda da yüzyıllardan beri gelen bir 
tarihi ve kültürel birikime sahip.

Son yıllarda Çanakkale’nin tarihi ve 
kültürel potansiyelinin gün yüzüne 
çıkarılmasında ve ülkemiz ve dünya 
tarihi ve kültürüne kazandırılmasın-
da çok önemli adımlar atıldı. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın himayelerin-
de başta Gelibolu Yarımadamızda 
bulunan Şehitliklerimizde yapılan 
düzenlemeler ve tanıtım sonucun-
da Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı-
nın yıllık ziyaretçi sayısı 300.000’den 
3.000.0000’a çıktı. Başta çocukları-
mız ve gençlerimiz olmak üzere, aziz 
milletimiz Çanakkale Savaşının geç-
tiği ve Çanakkale ruhunun doğduğu 
bu topraklara gelerek bu manevi 
atmosferi yerinde yaşama ve şanlı 
ecdadına minnet ve şükran duygu-
larını ifade etme imkânı buldu.

Bu yılın hükümetimizce Troya Yılı ilan 
edilmesi ile Troya Müzesinin açılı-
yor olmasıyla birlikte, Çanakkale’nin 
ülkemizdeki tanınırlığının yanı sıra 
uluslararası düzeyde de tanınması 
yönünde çok önemli ve kapsamlı 
adımlar atılmaya başlandı. Çanak-
kale, başta Kültür ve Turizm Bakan-
lığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Va-
liliğimiz tarafından dünya çapında 
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yürütülen aktif tanıtım ile birlikte 
tarihinden kültürüne, sanayisinden 
tarımına, turizmden gıda sektörüne 
kadar sahip olduğu bütün potansiye-
li ulusal ve uluslararası düzeyde de-
ğerlendirmeye başlanmıştır.

Çanakkale ilinin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. 
Yıldönümünde Çanakkale 
ilini nerede görmek 
istiyorsunuz? Bununla ilgili 
bir yol haritanız var mı?
Çanakkale’nin 2023 vizyonuna bak-
tığımızda üç ana unsur dikkati çek-
mektedir.

Birincisi; Çanakkale’nin kaliteli ve ni-
telikli beşeri sermayesinin 2023 he-
defleri doğrultusunda geliştirilmesi 
en önemli hedefimizdir. Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesiyle birlikte, 
kamu-özel sektör-sivil toplum işbirliği 
içerisinde var olan beşeri potansiyelin 
ülkemizin milli hedefleri doğrultusun-
da değerlendirilmesi önceliğimizdir.

İkincisi; Çanakkale’nin güçlü oldu-
ğu ve mukayeseli olarak rekabetçi 
olduğu sektörlerde yatırımlarını 
ve kalkınmasını sürdürmesidir. Ça-
nakkale’nin yenilenebilir enerjide, 
tarımsal üretimde, gıda ürünleri sa-
nayiinde, toprak sanayiinde ve tarih 
ve kültür turizminde önemli bir üs-
tünlüğü var. Bu sektörlerde var olan 
rekabetçiliğini sürdürmesi ve geliş-
mesini hızlandırarak dünya çapında 
marka değerler ve destinasyonlar 
oluşturmak üzere Ezine Gıda İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesi, 1915 
Çanakkale Köprüsü, Gelibolu Tarihi 
Alanı, Troya Antik Kenti ve Müzesi, 
rüzgâr enerjisi potansiyeli gibi de-
ğerleri kullanılarak Çanakkale’nin 
ileriye dönük vizyonu doğrultusun-
da adımlar atılmaktadır.

Bu vizyon doğrultusunda yapılacak 
çalışmalar, Çanakkale’yi dünya öl-
çeğinde rekabetçi bir şehir yaparak 
zenginleştirecek ve Çanakkale’yi bir 
cazibe merkezi haline getirecektir.

Üçüncü olarak da; Çanakkale’nin 
yaşanabilir ve bozulmamış tabia-
tıyla, zengin tarımsal ve kültürel sit 
alanlarına sahip olması nedeniyle 
uzun vadeli mekânsal planlamalar-
da bu değerlerinin korunması ön-
celiğimizdir. Devam etmekte olan 
ve gelecekte yapılacak tüm çalış-
malarda bu vizyon doğrultusunda, 
Çanakkale’yi değerli kılan, cazibe 
merkezi haline getiren bu zenginliği 
sürdürülebilir şekilde kullanmak ve 
geleceğe aktarmak en öncelikli he-
deflerimizdendir.

Çanakkale ilinde başlamış 
olan ve vizyon açısından 
özellikle önem verdiğiniz 
proje ya da projeler var 
mı?
Çanakkale İlinde 18 Mart 2017 ta-
rihinde başlamış olan ve dünya ça-
pında ses getiren sembol ve başarı 
simgesi olan, 2023 metre iki ayak 
arası ve toplamda yaklaşık 4000 
metre uzunluğuyla 1915 Çanakkale 

Köprüsü projemiz, Çanakkale İlimi-
zin kuşkusuz en önemli vizyon pro-
jesidir. 1915 Çanakkale Köprüsü’yle 
birlikte İlimiz, doğu-batı ulaşım ko-
ridorunun önemli bir noktası haline 
gelecektir.

Çanakkale, her türlü tarımsal üre-
timin nitelikli ve dünya standartla-
rında üretildiği bir tarım şehridir. 
Bu çerçevede Çanakkale’ye vizyon 
kazandıran projelerden bir diğeri 
de, 2017 yılında yatırım programı-
na alınan Ezine Gıda İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi’dir. Bu OSB ile 
birlikte yaklaşık 5000 kişi doğrudan 
istihdam imkânına kavuşacak, yan 
sektörleriyle topyekün tarımsal ve 
bölgesel kalkınmanın model projesi 
ve lokomotifi olacaktır.

Bir diğer önemli vizyon projemiz ise 
Troya Yılı münasebetiyle Çanakka-
lemize, ülkemize ve tüm insanlığa 
hitap edecek olan Troya Müzesi ve 
Troya Milli Parkı düzenleme pro-
jesidir. Troya Antik Kenti UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesine 1998 
yılında kabul edilmiştir. Troya Tari-
hi Milli Parkı, Troya Antik Kenti ve 
Ağustos ayında açılacak olan Troya 
Müzesi’nin yanısıra, Çanakkale Sa-
vaşlarının geçtiği Kumkale, Orha-
niye Tabyaları, Kumkale Şehitliği, 
Türk-Osmanlı Mezarlığı ve Ceza-
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yirli Gazi Hasan Paşa Av Köşkü gibi 
önemli tarihi ve kültürel mekanla-
ra ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca 
Milli Park içerisinde, çok farklı antik 
şehirler, mitolojide yer bulan Tümü-
lüsler, kültür ve gezi rotaları, tarihi 
ve turistik koylar ve plajlar mevcut-
tur. Troya Tarihi Milli Parkı aynı za-
manda flora ve faunasıyla, ev sahip-
liği yaptığı endemik bitki türleriyle 
de ayrı bir değerdir. Anadolu’nun 
kadim değeri olan Troya Medeniye-
ti, doğu-batı mücadelesinin binler-
ce yıllık bir simgesi olarak da tarihi 
ve kültürel bir değer taşımaktadır.

2018 Troya Yılında, Troya Müzesinin 
açılışı ve Troya Tarihi Milli Parkındaki 
değerlerin dünya çapında kültür ve 
turizm destinasyonu haline getirilme-
sini hedefleyen kültür ve turizm ham-
lesiyle Çanakkalemiz ve ülkemiz, dün-
ya çapında tanınırlığı olan önemli bir 
kültürel ve turistik cazibe merkezine 
kavuşacaktır. Bu vizyon projeyle Doğu 
ve Batı’dan milyonlar, Anadolu’nun 
kadim medeniyeti olan Troya toprak-
larında, Çanakkale’de buluşacaktır.

Çanakkale’de Haziran ayı başında ise 
uzun yıllardan beri beklenen bir diğer 
önemli projeyi devreye aldık. Ayvacık 

(Küçükkuyu)’da Deniz Hudut Kapısı 
açılarak Çanakkale-Midilli seferleri 
başlatıldı. Midilli Adasına dünyanın 
dört bir yanından gelen turistler, bu 
kapı ile birlikte Çanakkale’yi ve Tro-
ya başta olmak üzere Çanakkale’nin 
tarihi-turistik mekanlarını ziyaret 
ederek önemli bir ekonomik hare-
ketlilik sağlanacaktır. Bir ucunda 1915 
Çanakkale Köprüsü’yle Gelibolu’dan 
Avrupa’ya bağlanan Çanakkale, diğer 
ucunda ise Ayvacık-Midilli bağlantı-
sıyla baştan başa bir turizm ve kültür 
koridoru haline gelmektedir.

Sonuç olarak, bütün bu yatırımlar 
ve vizyon projelerle Çanakkale önü-
müzdeki yıllarda zenginliği, geliş-
mişliği ve sosyal kalkınması ile göz 
kamaştıracaktır.

Son olarak dergimizin bu 
sayısının kapak konusu 
olan, “Kamu Yönetiminde 
Performans” ile 
ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Bu konunun önümüzdeki dönemde 
özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi ile birlikte önem kaza-
nacağını düşünüyorum.

Yine yeni dönemde Kamu İdari Re-
formunun önemli bir adım olacağı-
na inanıyorum. Bu yapıda perfor-
mans, liyakat, sadakat ve ehliyet göz 
önüne alınarak kapsamlı bir kamu 
reformunun yapılmasının ülkemiz-
de kamu yönetiminde verimli bir 
sistemin yolunu açacaktır.

İnsan odaklı, insana değer veren, insa-
nı yaşatan bir sistemin önünü açacak 
değerlendirme kriterlerinin de oluştu-
rulmasının ülkemizin geleceği ve küre-
sel bir güç haline gelmesi için gerekli 
bir adım olduğuna inanıyorum.

Son olarak derginizin bu sayısında 
Çanakkale’ye geniş bir yer ayırmanız-
dan dolayı çok teşekkür ediyorum.

Ayvalık Küçük Kuyu Deniz Hudut Kapısı


