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İHSANİYE FRİG VADİSİ TURİZM GELİŞTİRME PROJESİ 

 

Giriş 

İhsaniye İlçesi ve köylerinde çok sayıda tarihi kültürel öğe bulunmaktadır. 

Kaplıca turizmi ile anılan yörenin Frig Vadisi içerisinde yer almasına rağmen, bu yönü 

pek bilinmemektedir. Frig Vadisinde bulunan ilçemizin, Kaplıca otellerinde hizmet 

almak için ilçemize ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, bu tarihi değerleri 

göremeden ilçemizden ayrılmaktadır.  

Bu sorunu çözmek için İhsaniye ilçesinde bulunan tarihi, kültürel ve tabii 

güzelliklerin ön plana çıkartıldığı bir destinasyon oluşturulması gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. İhsaniye Frig Vadisi Turizm Geliştirme Projesi için eldeki imkanlarla, 

işgücü ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

İlçedeki Turizm bilincinin oluşması, yeni iş sahalarının açılması ve yerel halkın 

ekonomik faaliyetlere katılımının sağlanması ve öncülük edilmesi gerekmektedir. 

Tarihi mekânlardaki alt yapı sorunları (temel ihtiyaçlar, aydınlatma, güvenlik ve tarihi 

mekânların korunması, turizme yönelik aktivitelerin yetersizliği vb.) bulunmakta olup, 

bu sorunların çözüme kavuşturulması için Afyonkarahisar Valiliği, Frigiküm Birliği, İl 

Özel İdare Müdürlüğünün, Afyonkarahisar İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğünün, 

iş gücü desteği için de İşkur İl Müdürlüğünün desteğinin sağlanması hedeflenmektir. 

 

Bu bağlamda İhsaniye Turizm Destinasyonu oluşturulmuş olup, bu 

çalışmalarda turizme yönelik yapılabilecek çalışmalarla ilgili bir ön fizibilite 

hazırlanmıştır. Hazırlanan çalışma ile İhsaniye’de gezilip görülebilecek yerler beş 

etaba ayrılarak her etapta belirlenen eksiklikler ve yapılabilecek çalışmalar 

detaylandırılmıştır.  
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1. Projenin Genel Hedefi 

 

Frig Vadisi turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, tarihi 

ve turistik değerlerin korunarak görünürlüğünü artırmak. 

 

1.2. Projenin Özel Hedefleri 

 

İhsaniye Frig Vadisi Turizm Projesi ile; 

 

 İhsaniye Frig Vadisi kırsalındaki turizm etkinliklerinin çeşitliliğini 

artırmak. 

 Turizm etkinliklerinden doğrudan etkilenen yerel halkın, ekonomik gelir 

elde etmesini sağlamak. 

 Turizm faaliyetleri ile yerel halka, yeni iş imkânları sunmak. 

 İhsaniye Frig Vadisi kapsamında bulunan 4 ilin topraklarına yayılmış, 1 

ilçe merkezi, 4 belde, 45 köy ve 6 mahalleye örnek olacak faaliyetlerin Frig 

Vadisi boyunca yayılmasını sağlamak. 

 

2. GZFT Analizi ve Mevcut Durum 

 

2.1. Bölgenin Güçlü Yönleri 

 

* Proje faaliyetlerine karşı yerel halkın istekli olması. 

* Yöre mutfağının zengin (hamur işleri, sucuk, yaprak ciğer, haşhaş ve haşhaş 

ile yapılan yiyecekler, tarımsal ürünler vs.), halkın ise misafirperver olması.  

* Faaliyet kapsamındaki köy ve beldelerde proje faaliyetlerine uygun hali 

hazırda yerleşkelerin bulunması. (frig evleri, sosyal ihtiyaçların karşılandığı 

alanlar, konak, türbe ve kervansaray) 
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2.2. Zayıf Yönleri 

 

* Frig vadisinin yeterince tanıtılmaması. (Sosyal medya, basılı ve görsel medya) 

* Otel müşterilerinin herşey dahil sistemde otelden ayrılamaması. 

* Bölgede yürütülen faaliyetlerin gündelik ve sürekli olmaması. 

* Yöre halkının proje faaliyetlerinin sürekli olmamasından yakınması. 

* Yöreye ziyarete gelen turistlerin otobüsten indirilmeden gezdirilmesi. 

* Yörenin turistik eserlerinin personel eksikliği ve güvenlik nedeniyle yeterince 

korunamaması (mağaralar, kaleler, türbeler ve piknik alanları) 

* Mevcut sosyal ihtiyaçların karşılandığı alanların bakımsız olması. (Çeşme, WC 

ve lavabo) 

* Yörede turistlerin beklediği popüler faaliyetlerin yetersizliği ve 

organizasyonların yeterli sayıda olmaması. (Su sporları, Amatör Balıkçılık,  

Binicilik, ATV Safari, Kros, Bisiklet, Trekking, Oryantiring, Kuş ve doğa 

gözlemciliği vs.) 

 

2.3. Tehditler 

 

* Turistik değerlerin bilinçsiz şekilde kullanılması.  

* Kaçak yapılan kazılarla tarihi değerlere hasar verilmesi. 

* Halkın turizimden elde ettiği gelirin düşük olması ve bu nedenle iş sahalarının 

az olması. 

* Yöreyi ziyarete gelen turistler için gezi rotalarının ve  rehberlik hizmetinin 

olmaması. 

* Tarihi mekanlara giden yollarda yönlendirme levhalarının yetersizliği ve var 

olanlarında tahrip edilmesi. 

* Beş yıldızlı otel konseptinin artması. (Herşey dahil konaklamalar) 
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2.4. Fırsatlar 

 

* Ulaşım probleminin olmaması ve Ankara-İzmir otobanın bölgeden geçecek 

olması. (Eskişehir 95 km, Kütahya 69 km, Afyon 35 km, Zafer Havalimanı 39 

km, )  

* Çeşitli tur ve gezi rehberlerinin bölgede bulunması. 

* Bölgede çok sayıda turizme yönelik genç iş gücünün (stajyer-ara eleman) ve 

okulların bulunması. 

* Bölgede ve çevre illerde artan yıldızlı otel sayısının niteliğinin artması. (Siyasi, 

sportif, kongre ve termal amaçlı)  

* İhsaniye Gazlıgöl ve Yaylabağı tesislerinde 30.000 yatak kapasitesinin 

bulunması. (Haziran-Eylül döneminde tam kapasitede, diğer aylarda doluluk 

oranı %30 civarında) 

* Hali hazırda bölgenin termal turizmin merkezi olarak anılması Kaplıca turizmi 

için bölgeye gelen turistlerin otel dışındaki aktivitelere katılma isteği. 

* Proje uygulama ve yönetimi için gerekli uzman personelin bulunması. 

* Yerel tanıtımlara gösterilen yoğun ilginin olması. (Bölgedeki drone 

çekimlerini 20.000 kişi görüntülemiştir.) 

* Extrem ve doğa sporlarına olan ilginin artmış olması. 

 

3. Proje Ekibi 

Proje yürütme ekibinde; Proje koordinatörü (1), Proje muhasebe elemanı (1), 

tur rehberi (1) ve büro görevlisi (1) İhsaniye Kaymakamlığı bünyesinde 

oluşturulmuştur. 
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4. Hedef Kitle ve Potansiyel Ziyaretçiler 

 

4.1. Termal Turizm İçin Gelen Turistler: Otellerde konaklayan 60.000 yerli 

ve yabancı turistin %20 sinin bölgeye erişimi sağlanacaktır 

 

4.2. Üniversite Öğrencileri : Afyonkarahisar il merkezinde ve çevre 

şehirlerde öğrenim gören yaklaşık 300.000 öğrencinin yapılan tanıtımlar 

neticesinde bölgeye erişimi sağlanacaktır. 

 

4.3. İlk, Ortaokul  ve Lise Öğrenciler:  İlkokulu, ortaokul ve lise 

öğrencilerinin bölgeyi tanımalarını sağlamak amacıyla Frig Vadisi’ndeki 

etkinliklere katılımı sağlanacaktır. 

 

4.4. Protokol ve Devlet Görevliler:  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan 

üst düzey yetkilileri ve personelleri proje faaliyetlerine davet edilerek 

katılımı sağlanacaktır. 

 

4.5. Uluslarası Ziyaretçiler: Ülkemizi ziarete gelen yabancı turistlerin 

bölgeye erişimi sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

5. Planlanan Turizm Rotası 

 

5.1   Gazlıgöl –Yaylabağ Turizm Merkezleri: 

 

Yaylabağ ve Gazlıgöl’de bulunan mevcut otellerin, oluşturulan destinasyon 

hakkında bilgilendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda 

gerçekleştirilmesi planlanan turizm yatırımlarından yerli ve yabancı turistlerin 

haberdar edilmiş olması sağlanacaktır. 

 

5.1.1 Turizm destinasyonu “İhsaniye Turizm Haritası” oluşturulacak ve harita 

üzerindeki tarihi ve turistik yerlerin tanıtımı yapılacaktır. 

5.1.2. Oluşturulacak harita ve tanıtım broşüründe kare kod sistemi bulunacak, bu 

sayede gidilebilecek yerlerin lokasyonuna ve bilgilerine isteyen herkes 

ulaşabilecektir. 

 

 

5.2. Ayazini Ören Yeri ve Taşhan Sosyal Tesisleri: 

 

Bir Açık Hava Müzesi olan bu yerleşim yerinde tarihi kültür varlıkları Turizm 

anlamında hak ettiği değeri maalesef görememektedir.  Yerel bir işletmenin (Şefika 

Teyze’nin Yeri) kendi evinde ziyaretçileri ağırlamasının dışında ise turistik bir aktivite 

olmamaktadır. Bu sorunu çözmek ve tarihi değerlerimize sahip çıkarak görünürlüğünü 

artırmak amacıyla; 

 

5.2.1 Tur kapsamında ilk durak olan Ayazini köyünde “Frig Kahvaltısı” için mevcut 

fakat kullanılmayan İlçe Özel İdare’nin mülkü Taşhan, restore edilerek 

yeniden turizme kazandırılacaktır.  

 

5.2.2 Ören yerlerini gezen ziyaretçiler; Frig Kahvaltısından sonra Frig hikayelerinin 

anlatıldığı “Ayazini Oyma Kalesi, Peribacaları, Avdalaz Kalesi gibi 

mekanlarda tarihi dokuyu yaşamaları sağlanacaktır. 
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5.2.3 Tarihi mekanlardaki alt yapı sorunlarının (temel ihtiyaçlar, çevre 

düzenlemeleri, aydınlatma, bilgilendirme amaçlı billboardlar) İl ve İlçe Özel 

İdaresi ile çözüme kavuşturulması planlanmaktadır.  

 

5.2.4 Ören yerlerinin yerleim yerlerin yakın olması sebebiyle ziyaretçilere yönelik 

Taşhan ‘dan başlayan bisiklet parkuru ile tarihi yapıların görülmesi 

sağlanacaktır.  

 

5.3. Göynüş Vadisi: 

 

İhsaniye’de kültür turizmi adına potansiyeli olan Göynüş Vadisi’nde Aslantaş, Maltaş 

ve Yılantaş adında Frig eserleri ile çok sayıda Frigyalıların kaya mezarları 

bulunmaktadır. Göynüş Vadisi düz ve kırsal bir alanda bulunmaktadır. Genellikle 

çiftçilerin hayvanlarını otlattığı bir mera görünümündedir. Bu alanda bir çok kültürel 

miras olmasına karşın alt yapı yetersizliği ve turistik aktivitelerin olmaması nedeniyle 

istenilen ilgiyi görememektedir. Göynüş Vadisi’nin mevcut durumunu değiştirmek 

amacıyla; 

 

5.3.1 Destinasyon içerisindeki bu alanda, ahşaptan bir “Turizm Danışma Merkezi” 

yapılması planlanmaktadır. Ziyaretçilerin yöre hakkında bilgi edindiği, 

dinlenebildiği ve istedikleri zaman ATV motor veya bisiklet kiralayarak 

gezebildikleri bir alan oluşturulması planlanmaktadır.  

 

5.3.2 Turizm Danışma Merkezi’nde yöreyi tanıtıcı ürün ve hediyelik eşyaların 

bulunduğu bir alan oluşturulacak olup, personel görevlendirmesi yapılarak 

faaliyetlerine süreklilik kazandırılacaktır.  

 

5.3.3 Bölgeyi gezmenin alternatif bir yolu olarak “At Biniciliği” teşvik edilecektir. 
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5.4. Bayramaliler Kalesi, Seyir Tepesi ve Antik Yol: 

 

Bayramaliler Köyü’nde İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nce ahşap kamelyalar konulmak 

suretiyle mesire alanı oluşturulmuştur. Burada bulunan doğal peribacaları ve vadiye 

hâkim konumda bulunan köyde; 

5.4.1 Oluşturulan mesire alanının korunması ve bölgeyi tanıtmak amacıyla özel araç, 

tur otobüsü, ATV motor veya bisikletle gezinti yapan ziyaretçilere hizmet etmesi 

için ahşap bir ofis kurulması planlanmıştır. İçerisinde kafeteryası, lavabosu olan 

yapıda yine bölge tanıtımına yönelik materyallerin olması planlanmıştır. Personel 

görevlendirmesi ile de faal durumda tutulması sağlanacaktır. 

 

5.5. Sarıcaova Mesire Alanı ve Kurtuluş Savaşı Mevzileri: 

 

5.5.1 Turizm destinasyonu içerisinde doğal güzelliği ile ön plana çıkan Sarıcaova 

mesire alanı özellikle Hıdırellez şenliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Yörede 

doğal bir mesire alanı konumundadır. 

5.5.2 Bu alan aynı zamanda Döğer kasabasına bağlayan stabilize bir yol 

bulunmaktadır. Bu yolda Kurtuluş Savaşı Mevziileri, Sulu İnler, Asar Kalesi, 

Peribacaları, asfalt yolda ise Döğer Kervansarayı, Yunus Emre Tekkesi ve Emre 

Gölü’ne komşu konumundadır.  

5.5.3 Döğer-Sarıcaova stabilize yolu kullanılarak profesyonel ATV ve Kros Parkuru 

(38 km) oluşturulmasına uygundur. Bu parkur, hem tarihi hem de doğal 

güzelliklerin tanıtımı  ve macera tutkunları için farklı bir deneyim sunacaktır. 

5.5.4 Sarıcaova mesire alanında temel ihtiyaçları (lavabo-wc, elektrik gibi) 

karşılamaya yönelik alt yapı çalışmaları yapılacaktır. 
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6. Turizm Güzergahında Planlanan Faaliyetler 

 

6.1. Turizm Yolu Faaliyetleri:  

 Gazlıgöl-Yaylabağı termal turizm noktasından başlangıç  

 Ayazini ören yeri gezisi, frig kahvaltısı ve temel ihtiyaçlar, bisiklet turu 

 Göynüş vadisi ören yeri gezisi, ATV kısa tur parkuru ve At turu 

 Demirli köyü Frig Evinde mola ve temel ihtiyaçlar 

 Bayramaliler kalesinde seyir tepesi, kafeterya dinlenme yeri ve temel 

ihtiyaçlar 

 Döğer antik yol ziyareti 

 Döğer Kurtuluş Savaşı Mevzileri ve piknik alanı ziyareti 

 Emre gölü mesire alanı, su sporlar, Emre Tepesini ve ören yerlerini ziyaret 

 Memeç kayalıklarını ziyaret, A.R.O.G filmi tanıtım stanttı 

 Döğer Kervansaray restoranında mola-Hediyelik eşya ve ATV uzun tur 

parkurunun başlangıcı ve temel ihtiyaçlar 

 Döğer peribacalarını ve Asar kalesini ziyaret, A.R.O.G filmi tanıtım stanttı 

 Garagara’ nın otelini ziyaret, seyir tepesi ve temel ihtiyaçlar 

 Üçlerkayası ören yeri gezi, frig evinde mola verilmesi ve temel ihtiyaçlar 

 İlçe merkez parkında hediyelik eşya stanttı ve mola verilmesi 

 İlçe Frig Vadileri Çaltepe Sosyal Tesislerinde mola ve temel ihtiyaçlar 

 Eski cezaevinde çeşitli aktiviteler, kültürel sunumlar ve temel ihtiyaçlar 

 Karacaahmet Sultan Türbesini ziyaret 

 Bitiş noktası Gazlıgöl-Yaylabağı  termal havuzlara girilmesi.  

 

 

 

NOT: Turizm faaliyetlerinin üç (3) gün sürmesi planlanmaktadır. 



11 

 

7. Tanıtım 

 

7.1 Sosyal Medya Tanıtımı : Frig vadisinin hızlı ve daha çabuk duyurulması için 

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya kanallarında tanıtım için 

çalışmaları devam etmektedir. Daha fazla sosyal medya ağlarını kullanmak için 

çeşitli blog site sahiplerinin termal tesislere davet edilerek frig vadilerine gezi 

düzenlenmesi düşünülmektedir. Seyahat ve gezi rehber sitelerine bilgi verilerek 

tanıtım yapılması. Google aramalarında daha fazla ön plana çıkarılması 

sağlanacaktır. 

 

7.2 Harita ve Tanıtım Broşürleri:  

 

7.2.1 Harita: Frig vadisi haritası Turizm güzergâhını kapsayarak 

yapılacak faaliyetleri ve eserlerin açıklamaları ile birlikte barkod 

sistemi kullanılarak ANDROİD-İOS sistemlerini desteklediği 

telefon uygulamaları ile turistlerin kolayca hem el haritası hem de  

telefon uygulamasıyla rahat bir şekilde gezi yapmaları 

planlanmaktadır. 

 

7.2.2 Tanıtım Broşürleri : Kamu Kurum ve Kuruluşları başta olmak 

üzere; Termal tesisler, Oteller, Üniversiteler, Parklar, Alışveriş 

Merkezleri gibi vatandaşın ulaşabileceği yerlere Turizm 

güzergâhını kapsayarak yapılacak faaliyetleri ve eserlerin 

açıklamaları olan broşürlerin yapılması. 

 

7.3 Genel Tanıtım : Turizm Bakanlığının destinasyon çalışmalarına davet edilmesi. 

Uluslararası Kurum ve Kuruluşları ve personellerinin Frig Vadisindeki 

etkinliklere davet edilmesi. Ayrıca UNESCO Dünya Miraslarına müracaatta 

bulunulması.   Şehir merkezi, Üniversiteler, Oteller, Şehir otogarları, 

Havalimanları ve Anayol kenarlarına frig vadisinde yapılabilecek faaliyetleri 

açıklayan afişlerinin asılması.  

 

7.4 Tanıtım Filmi : Yerel ve ulusal kanalar ile video destekli sosyal medya 

kanalarında Frig Vadisinin Tanıtım filminin yayımlanması.  

 



12 

 

 

 

8. Mevcut Yapıların Turizme Kazandırılması 

 

8.1 Frig Evleri : İlçemiz içerisinde bulunan toplam frig evi sayısı 4 adettir. Bu 

kapsamda gelen turistlerin yemek yapmaları, konaklamaları, banyo ve tuvalet 

ihtiyacı gidermeleri mümkündür. (Toplamda kalabilecek kişi sayısı ise 

ortalama 5-10 kapasitelidir.) 

 

8.2 Döğer Kervansarayı : İlçemiz Döğer Beldesinde bulunan kervansaray, 

İhsaniye Turizm Rotası üzerinde bulunmaktadır. İşletmesi Döğer 

belediyesine ait olmakla birlikte hiçbir faaliyette kullanılmamaktadır. Buranın 

işletme hakkının Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınarak turizme 

kazandırılması gerekmektedir. Butik otel, restoran, hediyelik eşya ve kültürel 

faaliyetlerde kullanılması mümkündür. 

 

8.3 Eski Cezaevi : İlçemiz merkezinde bulunan ve 2008 yılında kapatılan 

cezaevinin, Frigküm Birliği’nce işletme hakkı alınarak çeşitli aktivite ve 

kültürel sunular yapılması, gelen turistlerin temel ihtiyacılarında ve 

konaklama gibi faaliyetlerde kullanılmaya uygundur. 

 

8.4 Taşhan : İşletme İlçemize bağlı Ayazini köyünde bulunmaktadır ve İl Özel 

İdaresine aittir. İşletme, çeşitli aktivite ve kültürel sunular yapılması, gelen 

turistlerin temel ihtiyacının karşılanması için kullanılabilir. (Şu anda aktif  

halde değildir.) 

 

8.5 Sosyal İhtiyaç Alanları : Frig turizm yolu üzerinde, Frig evleri ve yerleşim 

yerlerinde tuvalet ve lavabolar mevcuttur. Ancak genel bakımlarının 

yapılması gerekmektedir. (4 Frig evi ve 3 bağımsız lavabo bulunmaktadır.) 

 

9. Kırsal Kalkınma ve Turizm Eğitimleri 

 
9.1 Vatandaşlara Verilecek Eğitim: Frig tarihi ve eserlerin önemleri hakkında halkın 

bilinçlendirilmesi için kurslar açılması. Ayrıca vatandaşların el sanatları ve 

becerilerinin ön plana çıkması için eğitim verilmesi. 
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9.2 Turist Rehberliği Eğitimi: Tur Rehberi Odalarının bölgeye davet edilerek, lisanslı 

rehberlere Frig Vadisi eğitimi verilmesi. 

 

10. Projenin Uygulanabileceği Diğer Alanlar 
 

 Proje faaliyetlerinin Frig Vadileri boyunca yaygın hale gelmesi için Frigiküm Birliği 

uygulama alanlarında olan diğer yerleşim bölgelerinde de uygulanabilir.  

 Frigiküm Birliği uygulama sahası içerisinde yer alan; 

10.1 Eskişehir Frig Vadisi 

 
Yazılıkaya ve Beyören kırsalında, ihsaniye Frig Vadisindeki gibi benzer parkurlar ve 

su sporları tesisi kurularak bölgedeki aktiviteler çeşitlendirilebilir. 

 

10.2 Kütahya Frig Vadisi 

Söğüt ve Yumaklı yerleşim yerleri arasında ATV motor, yürüyüş parkuru ve Porsuk 

Çayı üzerinde uygun olabilecek su sporları aktiviteleri yapılabilir. 

 

10.3 Afyon Frig Vadisi 

Afyonkarahisar Frig vadisinde yer alan Seydiler Beldesinde ATV ve Bisiklet 

parkurları oluşturulabilir. 

 

11. Örnek Proje Uygulamaları 
 

 Proje faaliyetlerinin etkililiği araştırılırken, son zamanların popüler turizm cazibe 

merkezi konumunda olan ülkemizin yükselen iki bölgesi örnek alınmıştır. 

 

11.1  Kapadokya Bölgesi (Peri Bacaları ve Ihlara Vadisi) 

 

Peri bacalarında bulunana doğal kilise ve mağaralar özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı 

olurken, Asmalı Konak Dizisinden sonra yerli turist için de cazibe merkezi haline gelmiştir. 

Yerel halk işin içine girdiğinde ise farklı iş sahalarının oluştuğu ve turizm bilincinin 

yükseldiği gözlemlenmiştir. 
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11.2  Saklı Cennet “Halfeti” 

 

 Birecik Barajından önce Fırat Nehri kenarında bulunan Halfeti ilçesi, Birecik ve 

Atatrük Barajları’nın yapımından sonra sular altında kalmıştır. İlçe Yeni ve Eski yerleşim yeri 

olarak ikiye ayrılmıştır. Tarihi önemini yitirdiği düşünülen yöre, baraj yapımı sonrasında 

dezavantajlı durumunu turizm sayesinde aşmıştır.  

 Baraj göleti halini alan Halfeti, ismini yerel projelerle duyurduktan sonra dizi, film ve 

katalog çekimlerinin merkezi konumuna gelmiştir. yöredeki Ermeni yerleşimlerinin yanı sıra 

endemik bitki ve hayvan çeşitliliği ile de doğa tutkunlarının uğrak mekanı haline gelmiştir. 

 İlçe genelinde  yıldızlı otel bir tane olup, büyükşehir belediyesine ait 54 yataklı 

misafirhane (İlçe Özel İdare İşletmesinde idi.) ve bir otopark bulunmaktadır. Geri kalan 

ziyaretçiler yöre halkına ait taş konak ve ev pansiyonlarında misafir edilmektedir. 

Ziyaretçilerin büyük bölümü ise günü birlik tatilcilerden oluşmaktadır.  

 Halfeti’ye en çok ziyaretçi çeken şehirlerin uzaklığı ise; Şanlıurfa 95 Km, Gaziantep 

85 Km, En yakın havalimanı Gaziantep Havalimanı 110 km, Şanlıurfa GAP Havalimanı 145 

km’dir. 

 Yörede bir çok su sporunun yanı sıra, gölet üzerinde yüzen lokantaları ve tekne turları 

ile adından söz ettirmektedir.  

 Şu anda Halfeti; Sakin Şehir (Slowcity), Sakin Yemek (Slowfood) üyesi şehirlerden 

olup, 2009-2013 yıllarında sadece hafta sonları 150-200 araç ilçeye gelirken, 2014 yılından 

itibaren Mart-Ekim ayları boyunca hafta sonları 2.500 aracın üzerinde araç gelmektedir. 

(Toplam Ziyaretçi 10.000 kişi civarındadır.) 
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12. Bütçe 
 

 Bütçelemeye dayalı veriler ve gerekçeleri ekte sunulmuştur. Bütçe kalemleri 

sınırlayıcı olmayıp, projenin ilerleyen aşamalarında Kamu ve Özel sektör kaynakları 

kullanılarak geliştirilebilir. 
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13. Paydaşlar 
 

* Kültür ve Turizm Bakanlığı 

* Afyonkarahisar Valiliği 

* Frigiküm Birliği  

* İl ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

* Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

* Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü 

* İŞKUR İl Müdürlüğü 

* Zafer Kalkınma Ajansı  

* Belediyeler 

* Sivil Toplum Kuruluşları 

* Muhtarlıklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


