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Geyikli Hobi Bahçeleri başlangıçta her biri 600 m²’lik hobi bahçesidir. 

İsteyen üyelerimiz kendisine ait parselde yaz kış yaşanabilecek 

KÜTÜK EVLER YAPABİLECEKTİR.
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Geyikli Hobi bahçeleri Çanakkale'de Geyikli Babakale arasındaki deniz manzaralı bir arazi 

üzerine kurulacaktır.  

Geyikli Hobi Bahçeleri için öngörülen arsa Ankara'ya yaklaşık 700 km, İstanbul'a 300 km, 

İzmir'e 280 km, Balıkesir Kocaseyit Havalimanına 90 km, Çanakkale Havalimanına 60 km, 

Assos Behramkale'ye 40 km mesafededir.
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PROJE YERİ
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Geyikli Hobi Bahçeleri ortaklarına Gayrimenkul İşletme Kooperatifi güvencesi sunmaktadır. 
Arazi, gayrimenkul işletme kooperatifinin mülkiyetinde olacaktır, üyelerimiz kooperatif 
ortağı olarak hem yönetime, hem denetime katılacaklardır.
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Her üyenin 500 metrekare parseli olacaktır.                                                                         .
Arazinin iç yolları yapılmış ve parsellerin etrafı telle çevrili olacak, su, elektrik, kanalizasyon altyapısı her parselin 
girişine kadar getirilecektir. Kooperatif site güvenliği için personel istihdam edecek, isteyen üyelerimiz için ayrıca 
bahçenin ilk tesisi konusunda kooperatifimiz tarafından destek sağlanacaktır. Toprak ile iç içe olmak bütün 
üyelerimiz için esas olmakla beraber çeşitli nedenlerle arazisi ile yeteri kadar ilgilenemeyen üyelerimize bahçe 
bakım hizmetleri yine kooperatifimiz tarafından verilecektir. Üyelerimiz ister hemen, isterlerse kendi belirleyecekleri 
zamanlarda kooperatifin belirlediği tip projelerden herhangi birisini seçerek kütük evlerini yapabileceklerdir. 
Farklı bir yapılaşma kanunen mümkün olmadığı gibi, yatırımımızın değerini düşürecek, görsel bütünlüğü bozacak 
gecekondu türü oluşumlara izin verilmeyecektir.
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Her üyenin 600 metrekare parseli olacaktır.                                                                         .
Arazinin iç yolları yapılmış ve parsellerin etrafı çevrilmiş olacak, su, elektrik, kanalizasyon altyapısı her parselin 
girişine kadar getirilecektir. Kooperatif site güvenliği için personel istihdam edecek, isteyen üyelerimiz için ayrıca 
bahçenin ilk tesisi konusunda kooperatifimiz tarafından destek sağlanacaktır. Toprak ile iç içe olmak bütün 
üyelerimiz için esas olmakla beraber çeşitli nedenlerle arazisi ile yeteri kadar ilgilenemeyen üyelerimize bahçe 
bakım hizmetleri yine kooperatifimiz tarafından verilecektir. Üyelerimiz ister hemen, isterlerse kendi belirleyecekleri 
zamanlarda kooperatifin belirlediği tip projelerden herhangi birisini seçerek kütük evlerini yapabileceklerdir. 
Farklı bir yapılaşma kanunen mümkün olmadığı gibi, yatırımımızın değerini düşürecek, görsel bütünlüğü bozacak 
gecekondu türü oluşumlara izin verilmeyecektir.

NELER OLACAK
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Arazi parsel yerleşimi her parsel denizi görecek şekilde öncelikle ortak ve sosyal alanlar belirlenerek yapılacaktır. 
Toplanıp sohbet edebileceğimiz ve davetler verebileceğimiz bir köy meydanımız ve köy kahvemiz, dost ve 
arkadaşlarımıza yemek yapabileceğimiz ortak taş fırınımız, voleybol, basketbol ve minyatür kale futbol sahası ile 
tenis kortunu birlikte içeren spor alanlarımız olacaktır. Yine ortak alanımız içinde yönetim ofisimiz de yer alacaktır.

ORTAK ALANLAR / SOSYAL ALANLAR
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Çanakkale Ezine-Geyikli-Ayvacık lokasyonu Kuzey Ege'nin yatırım açısından bakir kalmış bir bölgesidir. Bu bölge 

yatırım anlamında henüz doyuma ulaşmamıştır. Yapımına başlanan Çanakkale Köprüsü ve sahil yolu ile birlikte 

fiyatların katlanarak artması beklenmektedir.

Bölge eşsiz bir deniz manzarası ile birlikte muhteşem bir iklim ve tabiat sunmaktadır.

Troya Antik Kentinden başlayarak Assos'da bitecek olan Troya Kültür Rotası Projenin tam olarak içinden 

geçmektedir. Troya Kültür Rotası 2018 Troya yılı vesilesiyle tanıtılmaya başlanmıştır, dünyanın en önemli 10 

rotasından birisi olması hedeflenmektedir. Rota, bölgeyi yeni cazibe merkezi yapacaktır.

TOPRAK KAZANDIRIR
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Bölgenin iklimi ılımandır, kışları sıcaklık 0 C derecenin altına nadiren düşmektedir. Yükseklere kar yağmakta, ancak 

akşam yağan kar gün içinde erimektedir. İklimin en güzel tarafı nem olmaması ve yazın en sıcak günlerinde bile 

klimaya ihtiyaç duyulmamasıdır. İzmir ve Antalya'da yaşayan pek çok kişi iklim özellikleri sebebiyle tatillerini 

bölgede geçirmektedir.

NEM YOK, KLİMA YOK!
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Arazimizin yakınında bulunan Kösedere Ovası niteliği korunacak ovalar arasında olup ovada domates başta olmak 

üzere her türlü sebze yetiştirilmekte, İstanbul pazarına gönderilmektedir. Sebze ve meyve açısından bolluk yöresidir. 

Arazimiz ile deniz arasında kalan bölge sebze ve meyve yetiştirilen Kösedere Ovasının devamı niteliğinde bir ovadır.

MEŞHUR ÇANAKKALE DOMATESİ
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Proje sahasına yakın mesafede bulunan Dalyan Köyündeki balıkçı barınağında balıkçı teknelerinden balık temin 

edilmesi ve kendi balıkçı teknemizin bağlanması mümkün olacaktır.

Yine  Babakale Limanı bölge balıkçılığının merkezidir, sabahları limana dönen balıkçı teknelerinden her türlü balığı 

temin etmek mümkündür. Bölge balık sürülerinin geçiş güzergâhıdır, deniz suyunun Güney Ege ve Akdeniz 

Bölgelerine göre nispeten soğuk olması her mevsim büyük deniz balığı avlamayı sezon dışı olta ile mümkün 

kılmaktadır.

SAĞLIK İÇİN BALIK!
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Arazinin yanında bulunan Babadere, Naldöken ve Kestanelik köyleri koyunculuk yapılan Yörük köyleridir. İklim 

sayesinde Koyunlar yaz-kış otlamakta, suni yemle değil doğal olarak beslenmektedir. Dolayısıyla bölgede yetişen 

hayvanların eti eşsiz bir lezzete sahiptir ve fiyatları da son derece uygundur.

OĞLAK-KUZU ÇEVİRME KOYUN YOĞURDU
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Arazimizin denize mesafesi 3 kilometredir, çevrede çok sayıda doğal plaj bulunmaktadır. Bir hobi bahçesi ve kütük ev 

ile yazlık ihtiyacı da ortadan kalkmakta, deniz tatili meselesi de çözülmektedir.

DENİZ TATİLİ 
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Geyikli Hobi Bahçeleri ve kütük evleri ile kendimize şehrin ve yaşamın sorunlarından uzaklaşacağımız bir mekân 

yapacağız. Ayağımız toprağa değecek, kendi bahçemizi işleyeceğiz, kendi sebze ve meyvemizi yetiştireceğiz. Küçük 

kütük evlerde eşya baskısına maruz kalmadan minimal bir yaşam süreceğiz. Sabahları birlikte balığa çıkacak, 

akşamları köy kahvemizde oyun oynayacak, köy meydanımızda eğlenceler tertip edeceğiz.

KAÇIŞ ve  SAKLANMA YERİ
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İLETİŞİM İRTİBAT NUMARALARI 

0.506  582 61 06  

0.532 382 45 22

www.geyiklihobi.com

geyiklihobi@gmail.com
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