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Öz: Son yıllarda turizm sektörü, dünya genelinde önemli bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme hamlesiyle birlikte turizm,
birçok ülkede ekonomik büyümenin ve kalkınmanın en önemli araçlarından biri olarak görülmeye başlanmıştır. Benzer
şekilde eğilimlerin izlendiği Türkiye, turizm konusunda çalışmaları ve yatırımlarıyla gün geçtikçe önem kazanan
destinasyonlardan biri haline gelmiştir. İlgili gelişme turizm özellikleriyle dikkati çeken ancak atıl bir vaziyette bulunan
birçok sahanın turizm bakımından planlanmasına da zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda dikkat çeken yerlerden birisi de
Tekirdağ ilinin Karadeniz ile tek sınırı olan Kastro koyudur. Saray ilçesi sınırları dâhilinde kalan bu saha, harikulade
manzarası ve eşsiz kumsalıyla önemli bir çekim merkezidir. Bu çalışmada Tekirdağ Kırsal Turizm Projesi kapsamında
devreye sokulması planlanan Kastro koyu turizm bölgesinin planlanmasına yönelik bulguların sunulması
amaçlanmıştır. Rekreasyon, turizm ve eğitim amaçlı olmak üzere tasarlanan bu sahanın, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi
çerçevesinde faaliyet kazanacağı ve Trakya Kültür Koridoru içerisinde çok önemli bir yer teşkil edeceği tahmin
edilmektedir. Yöntem olarak doğrudan alan araştırmalarına dayalı gözlemlerle desteklenen çalışma, bu sahada ilgili
konuda yapılacak planlamalara yönelik faaliyetlerin tanıtımını içermektedir. Çalışma sonucunda turistik çekicilikler
bakımından zengin olan bu sahada, herhangi bir yatırım yapılmadan önce mekânsal bir şekilde planlanmasının elzem
olduğu anlaşılmıştır. Elde edilecek sonuçlara göre rekreasyon, turizm ve eğitim amaçlı kullanım ve faaliyet alanları
belirlenmesinin daha elverişli olduğu da düşünülmektedir.
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Abstract: In recent years, the tourism sector has made significant progress worldwide. With this development, tourism
has begun to be seen as one of the most important means of economic growth and development in many countries.
Turkey, where there is a similar trend, has become one of destinations gaining more importance every passing day with
its efforts and investments in tourism. This development has also paved the way for the tourism planning of many sites
that are striking with their tourism features but are idle. One of the places attracting attention in this sense is the Kastro
bay, which is the only border of Tekirdag province with the Black Sea. This area, which is located within the
boundaries of the Saray district, is an attraction center with a magnificent view and a unique sandy beach. This study
aims to present the findings concerning the planning of the Kastro bay tourism area planned to be put into operation
within the scope of Tekirdag Rural Tourism Project. It is estimated that this area, planned to be used for recreation,
tourism, and education, will be put into action within the framework of the 2023 Turkey Tourism Strategy and will hold
a very important place within the Thracian Cultural Corridor. As to methodology, the study includes observations
based on field surveys. The study involves a description of the activities regarding the planning to be carried out in this
area. The findings of the study show that a spatial planning is essential in this area, which is rich in touristic
attractions, before any investment is made there. The areas of use and operation for recreation, tourism, and education
should be determined based on the findings obtained.
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