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Öz
Yurtiçi ve uluslararası turizm hareketlerinin artması ile birlikte, turizmden gelir elde etmek isteyen yeni
destinasyonlar da turizm pazarına girmekte, ülkeler ve destinasyonlar arasındaki rekabet gün geçtikçe
artmaktadır. Araştırmanın temel sorularını, turizm destinasyonunun sürdürülebilir rekabet avantajı
sağlayabilmesinin şartları nelerdir? Bu konuda doğal ve tarihi çevrenin önemi nedir? Konuları
oluşturmaktadır. Çalışmanın araştırma yöntemi; nitel araştırma yöntemlerinden arşiv / doküman
taraması ve gözleme dayanmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak, literatür taraması yapılarak rekabet,
sürdürülebilir rekabet, bir turizm destinasyonun rekabet avantajı sağlayabilmesi için yapılması
gerekenler, doğal ve tarihi çevrenin sürdürülebilir turizmdeki önemi üzerinde durularak, turizm
destinasyonu olarak Çanakkale’nin avantajlı ve dezavantajlı yönleri ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Daha sonra, arşiv/doküman taraması ve gözlem yapılarak, ildeki maden arama ve işleme
çalışmalarının, kurulan ve kurulmak istenen termik santrallerin, turizm destinasyonu olarak,
Çanakkale’nin doğal ve tarihi çevresini nasıl etkileyebileceği ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre, Çanakkale ilindeki yoğun madencilik faaliyetleri ve termik santral
yatırımları, ilin doğal dokusuna ve tarihi mirasına zarar vermektedir. Uzun vadede ortaya çıkabilecek,
hava, su, toprak kirliliği, toprak kaybı gibi sonuçlar, hem halk sağlığını ve yaşam kalitesini hem de
sürdürülebilir turizm kalkınmasını olumsuz olarak etkileyecektir.
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Abstract
With the increase of domestic and international tourism movements, new destinations also enter the
tourist market which are seeking to generate income from tourism, and competition between countries
and destinations is increasing day by day. The basic questions of the research are; What are the
requirements for the tourism destination to provide a sustainable competitive advantage? What is the
importance of the natural and historical environment at this point? The research method of the study;
is qualitative research method, based on archive/document scanning and observation. In this study;
firstly, competition, sustainable competition concepts are explained, and it is tried to reveal
advantageous and disadvantageous aspects of Çanakkale as a tourism destination by focusing on the
importance of sustainable tourism by conducting literature search. Later, it is tried to reveal, however
mining exploration and processing activities, and thermal power plants can affect natural and historical
environment of Çanakkale as a tourism destination. According to the research results, intensive mining
activities and thermal power plant investments in Çanakkale harms the natural texture and historical
heritage of the province. In the long-term, negative consequences such as air, water, soil pollution and
soil loss will adversely affect both public health and quality of life and sustainable tourism
development.
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