
ÇANAKKALE ŞEHİTLİK TUR PROGRAMI:

Cuma’yi Cumartesi'ye bağlayan gece hareket ile Çanakkale’ye hareket ediyoruz. Sabah saatlerinde ilk
durağımız Eceabat, güne hazırlık kahvaltı.Turumuza Kilitbahir Kalesi . Denizin kilidi anlamına gelen
kale, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un savunmasını Çanakkale’de başlatmak amacı ile
boğazın en dar yerine 1461-62 yıllarında inşa edilmiş kaleyi rehberimiz anlatımında dinliyoruz ve
panoramik olarak izleyerek hemen güneyinde yer alan Çanakkale Boğaz savunmasının merkezini
oluşturan tabyalardan biri olarak 3. Mustafa döneminde inşa edilmiştir Namazgâh Tabyasına
geçiyoruz. 1892 yılında Abdülhamit döneminde çağının silah teknolojisine uygun olarak tadil edilmiş ve
günümüze kadar ulaşmış olan plan şeması ile İslam mimarisinde “ namazgâh” plan şemasına andıran
tabyamızı panoramik olarak rehberimiz anlatımında tanıyoruz. Ardından 18 Mart 1915’in dönüm
noktalarının yaşandığı merkez Tabyalarından Rumeli Mecidiye Tabyasını Ziyaret ediyoruz. Seyit
Onbaşı’nın adı ile özdeşleşen tabya II. Abdülhamit döneminde inşa edilmiştir. 18 Mart 1915’te en etkin
tabyalardan biri olup tabya girişinde 18 Mart’ta şehit olan 16 kahraman ait “Mecidiye Şehitliği Anıtı”
ziyaret ediyor rehberimizin bilgileri ile tabyayı geziyoruz. Resim ve dinlenme molası ardından Mecidiye
Tabyasında 18 Mart 1915’te kaldırdığı top mermisi ile birlikte Harp Mecmuasının ikinci sayısında
fotoğrafı yayınlanan Seyit Onbaşı’nın anısına inşa edilmiş Seyit Onbaşı Anıtını ziyaret ediyoruz.
Aracımıza binerek Şahindere Sargı Yeri Şehitliği intikal ediyoruz. 1., 2.,5.,6.,7.,10.,11. tümenlerden
yaklaşık 2.000 şehidimiz yatmakta olduğu gerçek şüheda kabristanlarına sahip şehitliği rehberimiz
eşliğinde geziyoruz. Fotoğraf molası ardından aracımıza geçiyoruz. Aracımız ile Alçıtepe köyü
girişinde yar alan 1915 Hilali Ahmer Hastane (Müzesi) Sergisine gidiyoruz. Burada, Çanakkale
savaşları süresince cephede ve cephe gerisinde yer alan sağlık hizmetlerinin balmumu heykel
tekniğinde mankenlerin yanı sıra tıpkı yapım maket canlandırma ile tasarlanmış bu muhteşem sergide
1915 ruhunun yansımalarının birlikte deneyimliyoruz. Duygu dolu anların ardından aracımız ile
Gelibolu Yarımadası üzerinde yer alan en büyük Türk Şehitliği ve Şehitler Abidesinin bulunduğu
Hisarlık Tepeye geçiyoruz. Rehberimiz eşliğinde şehitliği geziyor, 1915 yılında Çanakkale cephesinde
şehit olan Mehmetçiklerin anısını yaşatmak için 1960 inşa edilmiş Şehitler Abidesi hakkında
rehberimizin bilgilendirmesi ardından fotoğraf çekimi ve istirahat için mola veriyoruz. Aracımıza binerek
ziyaretimize devam ediyor, bu süre zarfında Morto Koyu, Fransız Mezarlığı, Seddülbahir bölgesi
çıkarma plajları ve Helles Anıtı hakkında rehberimizin bilgilendirmesi eşliğinde bölgeyi panoramik
olarak yaşayarak Ertuğrul koyuna ulaşıyoruz. 25 Nisan 1915’de Ertuğrul Koyu'na çıkarma yapan 3000
İngiliz askerine karşı, 9. Tümen’e bağlı, 26. Alay ve aynı alayın 3. Tabur 10. Bölük 1. Takımı’ndan
Ezineli Yahya Çavuş anısına yapılan şehitliği ziyaret ederken bölgede yaşanan mücadelenin
detaylarını rehberimizden dinliyoruz. Yahya Çavuş ve 26. Alay Şehitliği ziyaretin ardından Öğlen
Yemeği için istirahat veriyoruz. Yemek sonrası ziyaretimize kuzey cephesi ile devam ediyoruz. Önce
Çanakkale cephesinde İngilizler ile savaşa katılan Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu 25 Nisan
sabahı ilk bu kara çıkmış olduğu 600 metrelik sahil şeridine sahip Anzak koyu ziaret ediyoruz.
Ardından, araç ile 57. Piyade Alay’ı Şehitliğine intikale geçiyoruz. Yol güzergahında yer alan ,
Kabatepe-Conkbayırı yolu istikametinde, Albayrak Sırtı üzerinde, yaralı bir Avustralya subayını, kendi
siperlerine taşıyan Türk askerini canlandırmakta olan Mehmetçiğe Derin Saygı Anıtı ardından 25
Nisan, 19 Mayıs ve 6 Ağustos 1915 tarihlerinde, yapılan büyük taarruzlar ve de bölgede yer alan
tünellerde gerçekleştirilen saldırılar çok şiddetli geçmiş ve çok ağır kayıplar olduğu Kanlısırt bölgesini
rehber anlatımında panoramik olarak ziyaret ederek 57. Piyade Alayı Şehitliği’ne ulaşıyoruz. 25 Nisan
1915’te Arıburnu Cephesi’nde ilerleyen Anzak askerlerini karşılayan 19. Tümen Komutanı Yarbay
Mustafa Kemal’in; “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” emri ile mevcudunun çok büyük
bölümü şehit olması ile “Şehitler Alayı” olarak tarihe geçen 57. Alayın anısına inşa edilen şehitliğimiz
ziyaret ediyoruz fotogram molası ardından Conk Bayırına çıkıyoruz. Çanakkale savaşları sürecinin
dönüm anlarından biri olarak 7 Ağustos 1915 tarihinde Anzak ve İngilizlerin taarruzlarıyla başlayan ve
10 Ağustos 1915 tarihinde Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan muharebelerinin hedef bölgesini
ziyaret ediyor. Burada Mustafa Kemal Atatürk’ün saatinin parçalandığı anın hikayesini rehberimizden
dinliyoruz . Rehberimizin bilgilendirici anlatımlarının ardından Suyatağı mevki ve Mustafa Kemal’in 18
Mayıs’a kadar Karargah olarak kullandığı yer olan Kemalyeri bölgesini panoramik olarak ziyaret
ederek akşam saatlerine doğru İstanbul’a doğru dönüş yoluna geçiyoruz. Tekirdağ’da vereceğimiz
yemek ve dinleneme molamızın sonrasında hafızalarımızdan ve damaklarımızdan silinmeyecek bir
turun sonuna geliyoruz İstanbul’a ulaşmış oluyoruz. Ve günün sonunda değerli misafirlerimizle bir
başka İTC Tur organizasyonunda buluşmak üzere turumuzu sonlandırıyoruz.



Sabah Kahvaltısı:  Ecaabat restorantları (extra) 
Öğle Yemeği: Gelibolu’da, Çiftlik Restaurant, Et-Ye Restaurant vb. Köfte veya Tavuk Menü. (Ekstra)
Akşam Yemeği: Dönüş Yolunda Tekirdağ'da Köfte Menü Olarak Alınacaktır. (Ekstra)

Başka İTC TUR organizasyonunda buluşmak üzere vedalaşıyoruz.

𝘼𝙍𝘼Ç 𝙆𝘼𝙇𝙆𝙄Ş 𝙉𝙊𝙆𝙏𝘼𝙇𝘼𝙍𝙄 :
⏰23.00 Gebze Center
⏰23.30 Pendik Köprüsü Durağı
⏰23.45 Kartal Köprüsü Durağı
⏰00.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi
Otoparkı Önü
⏰00.20 Mecidiyeköy İETT Durakları - Mado
Karşısı
⏰00.40 İncirli Metrobüs Durağı Ömür Plaza
Önü
⏰01.00 Sefaköy Metrobüs Durağı
⏰01.15 Avcılar Metrobüs Durağı
⏰01.30 Beylikdüzü Marmara Park
Önü__________________________________
⚠3 yaş ve üstü ücrete tabidir
⚠ Turda kullanılacak araçlar kişi sayısına göre
değişkenlik gösterebilmektedir.
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER :
✔Konforlu araçlarla ulaşım 🚌
✔Milli Park Giriş Ücreti
✔Profesyonel rehberlik hizmeti
✔Seyahat sigortası

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER :
✔Kişisel Harcamalar




