
Özet
Türkiye’nin sürdürülebilir turizm kalkınmasında lokomotif olabilecek Ekoagro Turizm, deniz, kum, güneş turizmi olarak adlandırılan kitlesel 

turizmden farklı bir turistik faaliyet yapmak isteyenlere, kırsal bölgelerin doğal yaşantısı ve bozulmamış çevre olanaklarından faydalanarak doğayla 
baş başa zaman geçirebilecekleri, çok farklı aktivitelerden oluşmuş farklı tatil yapma seçenekleri sunmaktadır.

Kırsal Turizm faaliyetlerinden birisi olan Ekoagro Turizmin amacı, genellikle deniz kıyılarında yoğunlaşmış ve yılın sadece birkaç ayında 
yapılabilen kitlesel turizm faaliyetlerini, tüm yıl boyunca yapılabilen bir turizm modeli olarak, tarımla turizmi birbirine kaynaştırmak ve turizm 
faaliyetlerini çeşitlendirerek ülke çapında yapılabilir hale gelmesini sağlamaktadır. 

Bu çalışmada öncelikle Ekoagro Turizm kavramının tanımı yapılmış ve Ekoagro Turizmin özellikle kırsal bölgelerin turizm sektörüne 
katılması, bu bölgelerdeki ekonominin gelişmesi ve istihdam olanaklarının artmasına yapacağı katkılar özetlenmiştir. Daha sonra binlerce yıllık 
köklü bir tarım ve hayvancılık geçmişine sahip Gökçeada’da yapılabilecek Ekoagro Turizm faaliyetlerinin tanıtımı yapılmıştır. Son bölümde ise 
Sanal Organizasyon kavramı ve “Gökçeada E-koagro Turizm” web site projesi, sonuç ve öneriler yer almaktadır.
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Gökçeada E-koagro Tourism Project

Abstract
Sustainable tourism development in Turkey that may be the locomotive Ekoagro Tourism, sea, sand and sun tourism tourist activity in the so-

called mass tourism, people who want to a different, rural life and the pristine natural environment by taking advantage of opportunities can spend 
time alone with nature, composed of many different activities to different holiday options.

The purpose of tourism activities in rural tourism, which is one Ekoagro, usually concentrated in the sea coast and only a few months of the 
year that can be mass-tourism activities, can be done all year round as a model of a tourism, agriculture, tourism, diversifying tourism activities and 
fuse together to become the country can provide.

This study first defines the concepts of Ekoagro Tourism and Virtual Organizations. Participate in the tourism sector of tourism, especially in 
rural areas ekoagro then, these regions are summarized in contributions to economic development and employment opportunities will increase. 
Later, thousands of years with a long history of agriculture and animal husbandry activities, promotion of tourism was ekoagro Gökçeada done. 
The last part contains, the concept of Virtual Organisation, the “Gökçeada E-koagro Tourism” web site project, conclusions and recommendations.
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1. GİRİŞ
İnsanlar, sürekli olarak planlı ve programlı hareket 

etmeyi gerektiren iş ve günlük yaşam ortamından bir 
süreliğine de olsa uzaklaşmak için belirli sürelerde tatil 
yapmak istemektedirler. Tatil planı yapanlar öncelikle, 
sürekli yaşanan bölgeden ve iş ortamından olabildiğince 
uzak, doğayla başbaşa ve imkan bulurlarsa eski gelenek 
ve görenekleri tekrar yaşayarak bir tatil yapmayı 
planlamaktadırlar. 

Yaygın olarak yapılan kitle turizm faaliyetleri, yılın 
sadece belirli dönemlerinde, turizm acenteleri ve turistik 
tesislerinin organizasyonunda gerçekleşebilmektedir. 
Kitle turizm faaliyetleri, büyük şehirlerin stresli 
hayatından bunalmış insanlara, günlük yaşantısında bile 
bukadar detaylı planlanmamış organizasyonlarla tatil 
imkanı sunmaktadırlar.

Potansiyel turistler, kitle turizm hızmeti satan 
işletmelerden son derece detaylı planlanmış bir ürün 
satın alarak tatile çıkmaktadırlar. Bu ürünün içerisinde, 
yapılması gereken yolculuğun kesin balnagıç ve bitiş 
saatleri, yolculuğun yapılacağı araç, bu aracın hareket 
saati, aracın mola yerleri ve saatleri, tatil süresince 
kalınacak tesis, bu tesiste kalınacak oda, odada hangi 
imkanların olup olmadığı, yemek yeme saatleri, menüler, 
tesiste yapılabilecek eğlencelerin gün ve saatlerine kadar 
detaylı planlanmış tüm aktiviteler yer almaktadır.

Kitle turizmin aksine, ekoagro turizmin belirli bir 
dönemi yoktur. Ekoagro turizm faaliyeti yapmak isteyen 
kişiler, bulunulan mevsim ve hava şartları ne olursa olsun, 
istedikleri anda çok fazla plan ve program yapmadan 
ekoagro turizm yapabilmektedirler. Ekoagro turizmin 
temelinde serbestlik, doğallık, yapaylıktan uzak, doğayla 
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ve geleneksel yaşam biçimini benimsemiş kırsal bölge 
insanıyla baş başa, toprakla ve tarımla iç içe, stresten 
uzak, sadece yöresel yiyecek ve içeceklerle beslenerek, 
olabildiğince otantik ve biraz da nostaljik tatil yapma 
şansını vardır.

“Geleneksel kültürün zenginliği ve doğal ortamların 
el değmemişliği, günümüzde turizmin talep yönünü 
kıyılardan iç kısımlara doğru çevirmeyi başarmıştır. 
Kırların çekiciliği kadar kent insanının da tatillerinde 
buraları tercih etmesi, diğer bir anlatımla dinlenmek için 
kırlara ihtiyaç ve özlem duyması, kırların turizm amaçlı 
kullanımını giderek yaygınlaştırmaktadır” (Soykan, 
2003:11). Ekoagro turizm aynı zamanda, yılın sadece 
belirli dönemlerinde yapılabilen ve kıyılara sıkışmış kitle 
turizmini, ülke geneline yayılmasını da sağlamaktadır.

2. EKOAGRO TURİZM KAVRAMI
Günümüzde hızla gelişmekte olan ve bir kırsal turizm 

çeşidi olarak tanımlayabileceğimiz ekoagro turizm, 
çevreci bir anlayışla, bozulmamış doğal alanlarda; yerel 
kültürleri tanıma, ekolojik besinlerle besleme, doğal 
çevrenin sunduğu imkanlarla çeşitli sportif aktiviteler 
yapma, manzara seyretme, bitki örtüsü ve yaban hayvan 
hayatını gözleme, ekolojik malzemelerden yapılmış, 
geleneksel mimari özellikleri taşıyan ve çevreci bir enerji 
sistemi kullanan bir yerde konaklama, yöresel yiyecek 
ve içeceklerin yapımını öğrenme, tarım ve hayvancılık 
işlerinde çalışma, gibi birçok faaliyeti içeren, doğayla iç 
içe fakat doğaya minimum düzeyde zarar veren, kısacası 
doğanın verdikleriyle yetinen bir  kırsal turizm çeşididir. 

Türkiye’de turizm, egemen biçimde deniz turizmiyle 
eşdeğerdir ve yıllardan beri yaz mevsimiyle sınırlı 
kalmıştır. Günümüzde kuzey Ege kıyılarından batı 
Akdeniz’e uzanan dış turizm bağlantılı kıyı turizmi, 
ortalama dört ile sekiz ay arasında bir sezona sahiptir. 
Bu süre içinde yoğun turist baskısı, bilinen birçok 
soruna yol açmaktadır. Halbuki ülkemiz kıyılarının 
hemen ardındaki iç kısımlarda; dağ, yayla, orman, su 
zenginlikleri ile tarımsal yapı ve yerel kültür göz önüne 
alındığında, buralarda kırsal turizmin hemen her mevsim 
yapılabilmesinin son derece olanaklı olduğu hemen 
anlaşılmaktadır (Soykan, 2003:11). 

Ekoagro turizm, doğaya yönelik olması, doğal 
ve kültürel kaynakları değerlendirme bağlamında, 
sürdürülebilir turizm karakteri taşımaktadır. Ekoagro 
turizm faaliyetleri genellikle doğanın ilginç özelliklerinin 
korunduğu ve bu niteliklerin halen çok az bozulduğu 
alanlardaki manzara, topografya, su özellikleri, bitki 
ve yaban hayatı görmek ve öğrenmek amacıyla 
düzenlenmektedir. Ekoagro turizm, doğal özelliklerin 
yanı sıra kültürel özelliklerden de faydalanmayı 
hedeflemektedir. Gidilen yerlerde görülecek kırsal yaşam, 
konaklamalarda seçilecek var olan yayla yada köy evleri, 
yemek ihtiyacının karşılanmasında yerel yemekleri 
tanımanın yanı sıra, el değmemiş doğada çadır kurma, 
ekoagro turizm etkinliklerinin karakteristiklerindendir. 
Var olan kaynaklar üzerinde yoğunlaşan ekoagro 

turizmde, günlük yaşamın alışkanlıklarının aktiviteye 
taşınması esas alınmaktadır. Tüketen değil koruyan 
ziyaretçi bilincini oluşturmaya çalışan ekoagro 
turizm aktiviteleri, faydalanılan çevrenin koşullarını 
değiştirmeden kabul etmektedir. Sürekli değişim içinde 
olması ve direk doğal çevrede gerçekleşmesi, aktiviteye 
katılanlarda etkili, deneyerek öğrenme boyutunda 
doğa sevgisi ve doğayı koruyarak kullanma bilincini 
oluşturmaktadır (Yılmaz, 2010:1595).

3. E-KOAGRO TURİZM KAVRAMI 
Çalışmamızın başlığı olarak belirlenen “E-Koagro 

Turizm” kavramı, Gökçeada’da yapılmakta olan ekolojik 
ve agro turizm aktivitelerinin sanal bir organizasyon 
çatısı altında tanıtımı amaçlı oluşturulacak bir web 
sitesinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir kavramdır. 
“E-Koagro” kavramı, sanal dünyada elektronik tanıtım 
(e-tanıtım) uygulamalarına uygun olarak geliştirilmiş ve 
yapılacak olan tanıtımın elektronik ortamda yapılacağını 
vurgulamak amaçlı kullanılmış bir kavramdır. 

4. EKOAGRO TURİZMİN KIRSAL BÖLGE-
LERE OLAN KATKILARI

Ekoagro turizm, kırsal bölgelerin turizm açısından 
büyük potansiyel taşıyan, fakat kitle turizm faaliyetleri 
içerisinde kendine yer bulamayan turistik potansiyelini 
ortaya çıkararak, bunlara ekonomik değer kazandırmayı 
hedeflemektedir. Ekoagro turizm faaliyetlerinin kırsal 
bölgelere doğrudan veya dolaylı katkılarını aşağıdaki 
şekilde özetleyebiliriz.

•Bölgenin yazılı ve sözlü kültürünü kayıt altına 
almak.

•Yerel kültürün sürdürülebilirliğini sağlamak ve 
turistlere tanıtmak.

•Bölge turizm gelirlerini artırmak ve istihdam 
yaratmak.

•Kırsaldan büyük şehirlere doğru olan işsizlik nedenli 
göçü önlemek.

•Doğal zenginlikleri korumak ve tanıtmak.
•Bölgenin sürdürülebilir turizmine katkı sağlamak.
•Çevre koruma bilinçli turizm yapma anlayışını yerel 

halka öğretmek.
•Yılın çok kısa bir dönemine sıkışmış turizmin, 

bölgenin doğal çevresi üzerinde yaratacağı baskıyı 
azaltmak.

•Kırsal  bölge halkının ekonomik refah seviyesini 
artırmak.

•Kırsalda yaşayanların da aktif olarak turizm 
sektöründe çalışmasını sağlamak.

•Kırsalda yaşayanların sürdürülebilir turizm 
konusunda eğitmek.

5. Gökçeada’da Yapılabilecek Ekoagro Turizm 
Faaliyetleri

Gökçeada, eşsiz kıyı kumsalları, lagün gölü, eski 
kıyı şekilleri, sualtı mağraları, volkanik lav yapıları 
ve dev kazanları gibi benzersiz jeomorfolojik yapılar 
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içermektedir. Bunlar, gerek yerli gerekse yabancı 
ziyaretçiler için önemli ekoturizm oluşumlarıdırlar 
(Yaşar, 2011:32). Ayrıca binlerce yıllık tarım ve 
hayvancılık kültürü ile de ada agro turizm açısından da 
zengin potansiyele sahiptir. Bir kırsal turizm çeşidi olan 
ekoagro turizm kapsamında Gökçeada’da yapılabilecek 
faaliyetler aşağıda özetlenmiştir. 

1.1. Eko Turizm Faaliyetleri
Gökçeada’da yapılabilecek eko turizm faaliyetlerini 

aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz

•Anıt Ağaç İnceleme Turu  
Adanın muhtelif yerlerinde yer alan ve koruma 

altında olan anıt ağaçların incelenmesi ve bu ağaçların 
fotoğraf çekim turu yapılabilir.  Şekil 1’de Tepeköy’de 
yer alan bir anıt çınar ağacı görülmektedir.

•Kuş Gözlemi ve Dinletisi
Adada sulama ve içme suyu toplama amaçlı yapılmış 

göletlerde, bir lagün gölü olan Aydıncık (Kefaloz) Tuz 
Gölünde ve ormanlık bölgelerde yaşayan, yerli ve göçmen 
kuşların gözlemi yapılabilir. Ayrıca dere yataklarında 
gece konaklayan ve sabaha kadar öten dere bülbüllerinin 
muhteşem seslerini turistlere dinletme turları da 
düzenlenebilir. Bu bülbül türü, Luscinia Megarhynchos 
olarak adlandırılan ve Turdidae (Ardıçkuşlarıgiller) 
familyasına mensup bir kuştur (www.trakus.org). 

•	 Yıldızkoy Sualtı Milli Parkına Dalış Turu
Yıldızkoy’la ile Yelkenkaya arasında yer alan 

ve Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı TÜDAV’ın 
girişimleriyle “Sualtı Milli Parkı” olarak ilan edilmiş 
Gökçeada Deniz Parkı, 200 m genişliğinde ve 1 mil 

uzunluğunda büyüklüğe sahiptir (www.canakkale.gov.
tr).  Bu parkta sportif amaçlı dalış turları düzenlenebilir. 

•	 Balonla Adayı İzleme Turu
Gökçeada’nın yürüyerek ulaşılamayan eşsiz 

güzelliklerini göklerde süzülerek gezen bir balon turu ile 
seyretme aktiviteleri yapılabilir.

•	 At veya Katır Turu
Özellikle Tepeköy çevresindeki eşsiz dağ, orman ve 

deniz manzaralı yerlerde at veya katırla gezinti turları 
düzenlenebilir. Şekil 2’de Tepeköy Çınar Altı bölgesinde 
olan at veya katır turu safari parkuru yer almaktadır.

•Çamur Banyosu
Aydıncık (Kefaloz) bölgesinde yer alan Tuz Gölünün 

Temmuz ayında kurumasıyla ortaya çıkan çamurla, 
çamur banyosu yapılabilir.

•Doğa Yürüyüşleri
Adanın sahil bölgeleri, ormanları ve dağlık alanlarında 

keyifli doğa yürüyüşleri yapılabilir.

•Yamaç Paraşütü
Uğurlu Köy ve Şirin Köy civarlarında yer alan 

yüksek tepelerden, ovalara yamaç paraşütü aktiviteleri 
yapılabilir.

•Olta Balıkçılığı
Adada, içinde sazan balığı olan ve avlanma yasağı 

bulunmayan göletlerinde, sahillerde ve teknelerle açık 
denizlerde balık avı yapılabilir. Ayrıca, Türkiye’nin 
sadece birkaç bölgesinde yapılabilen Kılıç Balığı 
avı da Haziran-Temmuz aylarında Gökçeada’da 
yapılabilmektedir.

Kaynak: (Kalinska, 2011:1)
Şekil 1: Tepeköy Anıt Çınarı Ağacı

Kaynak: (Kalinska, 2011:1)
Şekil 2: Tepeköy Çınar Altı Bölgesi Gezi Parkuru
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•Kara Avcılığı
Ada genelinin özel avlak olması nedeniyle, avlak 

işletmesinden gerekli izinleri almak suretiyle bıldırcın, 
keklik ve tavşan avı yapılabilir.

•Bisiklet Turu
Adanın sahil bölgeleri, dağları ve eski Rum köyleri 

civarlarında yer alan toprak yollarda bisiklet turları 
düzenlenebilir. Özellikle Dereköy ve Marmaros bölgeleri 
bisiklet turu için en ideal bölgelerdendir.

•İlginç Jeolojik Oluşumların Seyri
Kaleköy yakınlarında yer alan ve bir sulat milli parkı 

olan Yıldız Koy sahilinde bulunan ve Hayvan şekillerinde 
olan kaya oluşumları, Kuzu Limanı bölgesinde yer alan 
Kaşkaval (Peynir) Kayalıkları, Şahin Kaya Şelalesi ve 
Dev Kazanları, Marmaros Şelalesi Kaya Oluşumları ve 
Eşelek köyü yakınlarında yer alan tepelerde mevcut ilginç 
jeolojik kaya oluşumların seyri veya fotoğraf çekimleri 
yapılabilir. Şekil 3’de Yıldız Koy kaya oluşumları yer 
almaktadır.

•Şelale Gezintileri
Adanın Marmaros bölgesinde yer alan büyük şelale, 

Şahinkaya Köyü yakınlarındaki şelale ve Merkez 
Toplu Konutlar bölgesine yakın küçük şelale gezintileri 
yapılabilir. 

1.2. Agro Turizm Faaliyetleri
Gökçeada’da yapılabilecek agro turizm faaliyetlerini 

aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

•Gökçeada Mutfak Kültürü Tanıtımı ve 
Gastronomi Faaliyetleri

Binlerce yıllık ada mutfağına ait yemeklerin tanıtımı 
ve bunların yapılış teknikleri öğretici gastronomi kursları 
düzenlenebilir.

Kaynak: (Kalinska, 2011:1)
Şekil 3: Yıldızkoy Kayalıkları

•Zeytin ve Zeytinyağı Faaliyetleri
Adaya özgü zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinlerin 

yeşil veya siyah zeytin olarak tuzlanması, zeytin yağı 
çıkarma, zeytin yağı sabunu yapımı faaliyetlerinde 
çalışma, bunların yapımını izleme veya zeytin ürünlerinin 
yapım tekniklerini öğreten kurslar açılabilir. Özellikle 
adaya özgü zeytinyağlı yemekler olan Cicirya, Yaprak 
Sarma ve Kalamar Dolması gibi birçok ilginç yemeğin 
yapımı öğretilebilir. Şekil 4’de Zeytinli Köy civarındaki 
olan bir zeytin bahçesi yer almaktadır.

•Bağ ve Şarapçılık Faaliyetleri
Üzüm tarımı faaliyetlerinde çalışma, şarap, sirke, 

pestil, üzüm sucuğu ve pekmez gibi birtakım ürünlerin 
yapımında çalışma ve bunların yapımıyla ilgili kurslar 
açılabilir.

•İmroz Koyunu Veya Keçisi Otlatma, Kırkım, 
Yemleme, Sulama, Süt Sağımı

Binlerce yıllık ada hayvancılık kültürü hakkında 
bilgiler veren kurslar, hayvan üreticilerinin yanında 

Kaynak: (Kalinska, 2011:1)
Şekil 5: Zeytinlik Köy, Zeytin Bahçesi

Kaynak: (Kalinska, 2011:1)
Şekil 4: Marmaros Şelalesi
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çalışma, et ve süt mamullerinin yapım tekniklerini 
öğrenme, İmroz koyunu ve keçilerinin yün kırkımı 
şölenleri gibi agro turizm faaliyetleri yapılabilir.

•Organik Sebze Ve Meyve Bahçelerinin Bakımı Ve 
Ürün Hasadı

Adanın özellikle Eşelek Köyü ve Yeni Bademli 
köylerinde yoğun olarak yapılmakta olan organik meyve, 
sebze ziraatı işlerinde çalışma, bu ürünlerden elde edilen 
konserve veya reçel gibi ürünlerin yapımını öğrenme gibi 
agro turizm faaliyetleri yapılabilir.

6. SANAL ORGANİZASYON KAVRAMI VE 
ÖZELLİKLERİ 

Çalışmamızda, sanal bir organizasyon çatısı altında 
örgütlenmesi düşünülen Gökçeada ekoagro turizm 
faaliyetlerini 7 gün 24 saat tanıtmak, bölgesel ve küresel 
ekoagro turistlerin ilgisini çekme amaçlı oluşturulacak 
olan web sitesinin çalışma sistemini açıklamak için 
öncelikle sanal organizasyon kavramı açıklanmıştır.

1.1. Sanal Organizasyon Kavramı
Sanal “virtual” kavramı, fiilen mevcut olmayan fakat 

sanki varmış gibi görülen, algılanan anlamındadır. Sanal 
gerçeklik de bu fiilen olmayan bir olayın sanki mevcutmuş 
gibi algılanması, sanki gerçekmiş gibi görülmesini ifade 
etmektedir. “Sanal organizasyonları” degişik coğrafi 
bölgelerdeki işletmelerin, belirli ürünlerin üretimi 
amacı ile haberleşme teknolojisi yardımı ile birbirlerine 
bağlanması, uyumlu hale gelmesi ve sanki tek bir işletme 
varmış gibi çalışan bir organizasyon halini alması olarak 
tanımlayabiliriz (Kambur, 2008:20).

Sanal Organizasyonlar, üyeleri uzun vadeli bir amaç 
veya hedef için bir araya gelmiş, iletişimlerini ve işlerin 
koordinasyonunu bilgi-iletişim teknolojileri yoluyla 
gerçekleştiren, coğrafi olarak geniş bir alana yayılmış 
olan bir organizasyondur. Bu üyeler, birbirinden bağımsız 
olsalar da çok iyi tanımlanmış rol ve statü ilişkilerine 
sahiptirler. (www.ozyazilim.com) 

1.2. Sanal Organizasyonların Özellikleri
Ortak bir hedef doğrultusunda ve sanal bir 

organizasyon çatısı altında bir araya gelmiş sanal 
organizasyonların özelliklerini aşağıdaki şekilde 
özetleyebiliriz. 

• Müşteri talep ve önerileri doğrultusunda strateji 
geliştiren,

• Birbirlerine sıkı bir iletişim ağı ile bağlanan,
• Bürokrasiyi en alt seviyeye çekmiş, hatta ortadan 

kaldırmış,
• Birçok sorununu, organizasyona üye ve çalıştığı 

konunda uzman işlemelerden yararlanarak çözen,
• Tek bir organizasyonmuş izlenimini veren fakat 

birden fazla işletmenin bir araya gelmesinden oluşan,
• Güncel bilgilerle müşterilerini aydınlatan 

organizasyonlardır.

7. GÖKÇEADA E-KOAGRO TURİZM WEB 
SİTE PROJESİ

Çalışmamıza konu “ Gökçeada E-koagro Turizm 
Web Site Projesi”, sanal bir organizasyon uygulaması 
olarak kurulacak bir web sitesi aracılığı ile Gökçeada’nın 
ekoagro turizm potansiyelinin küresel tanıtımı 
amaçlanmıştır. Kurulacak web sitesi aynı zamanda 
bölgeyi ekoagro turizm amaçlı ziyaret edecek turistlere 
bir referans kaynak olma niteliği de taşımaktadır. 
“Gökçeada E-Koagro Turizm Web Sitesinde” yer alacak 
olan bilgilerin değişik dillere çevrisi yapılarak yabancı 
ziyaretçilerin de Gökçeada’yı ziyaret etmeleri teşvik 
edilecektir. Ayrıca siteden verilecek on-line görüşme 
desteği ile de potansiyel ekoagro turistlerin sorularına 
anında cevaplar verilmesi de sağlanacaktır.            Şekil 
6’da “Gökçeada E-Koagro Turizm Web Sitesi” yer 
almaktadır.

8. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızda, yemyeşil ormanları, kumsalları, 

şelaleleri, göletleri, anıtlaşmış zeytin ve çınar ağaçları, 
geleneksel taş mimarisi ile yapılmış Rum köyleri, 
arkeolojik eserleri, zengin ada mutfağı, organik şarap 
ve zeytinyağları, adaya mahsus serbest hayvancılık 
sistemi ile önemli bir ekoagro turizm merkezi olmaya 
aday Gökçeada’nın ekoagro turizm profili çıkarılmıştır. 
Çalışmada aynı zamanda, adanın ekoagro turizm 
potansiyelinin Türkiye’de ve dünyada etkili bir tanıtımının 
yapılabilmesi için tasarladığımız sanal organizasyon 
uygulama projesi “Gökçeada E-Koagro Turizm Web 
Sitesi de” yer almaktadır. Projenin hayata geçirilmesi 
ve adada şuan başlangıç safhasında olan ekoagro turizm 
faaliyetlerinin doğru yöntemlerle uygulanabilmesi 

Şekil 6:  Gökçeada E-Koagro Turizm Web Sitesi
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için proje kapsamında yapılması gerekenler aşağıda 
özetlenmiştir.

•Adanın doğal ve kültürel miras envanterinin 
çıkarılması. Örneğin anıt ağaçlar, koruma altındaki 
tarihi evler, İmroz Koyunu ve İmroz Keçisi özellikleri 
ve sayıları, yerel üzüm çeşitleri ve zeytin çeşitleri gibi 
birçok konuda envanter çalışmasının yapılması. 

•Ekoagro turizm farkındalığı yaratılması için, ada 
halkını bilgilendirici toplantıların düzenlenmesi.

•Adanın taş mimari sistemiyle, oteller ve pansiyonların 
yapılmasının teşvik edilmesi.

•Adada bir ekoagro müzenin oluşturulması.
•Otellerde ve pansiyonlarda, adada üretilen ürünlerin 

tüketilmesi.
•Ekoagro turizm konseptinde çalışmak isteyen 

işletmelerin projeye dahil edilmesi.
•Adanın yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji 

ihtiyacının karşılanması.
•Adada yeralan yüksek okulların, sözlü tarih 

çalışmaları ile ada kültürünü kayıt altına alması.
•Çevrecilik bilincini yerel halka benimsetme 

çalışmalarının yapılması.
•Özel sektör, resmi kuruluşlar ve halkla işbirliğine 

gidilerek “Gökçeada E-Koagro Turizm Web Sitesi” 
projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
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