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Kayalar Köyü Tarihçe 

Oğuzların Kayı boyu tarafından kurulan bir köy olup 
Kazdağlarının yamaçlarında, muhteşem ve doğa deniz 
manzarasına hakim konumdadır. 

 

Kayalar Köyünde EkoTurizm ve Ekolojik(Organik) 

Tarım’ın neden yapılmak isteniyor: 

Kayalar Köyü, konum itibariyle Kazdağı yamaçlarında 

olup Edremit Körfezinin deniz ve doğa manzaralı nadide 

yerlerindendir..Köyde birçok eski taş ev restore edilmiş 

ve birçok pansiyon otel gibi ticari teşebbüsler ile 

müteşebbisler birçok yatırım yapmışlardır. Kayalar 

Köyü’nün Küçükküyu-Assos yolu üzerindeki sahil 

kesiminde ise birçok otel ve pansiyonlarda mevcuttur. 

 

Arazi yapısı itibariyle birçok arazi tarla vasfında olup 

içersinde birçok meyve ağacı, meşe ve çam ağaçları 

bulunmaktadır.  Temiz havası bakımından sağlık turizmi 

için elverişli ve ulaşım kolaylığı bakımından da doğa ve 

deniz turizmine elverişli bir konumdadır. 

 

Şu anda ekoturizm imarı alarak tarla vasfında olan 

araziler , devletin kurum görüşlerinin desteği de alınarak 

imara açılmakta ve Köyün yerli halkı ve turistler 

açısından cazip hale gelmektedir. 

 

Kayalar Köyü’nde hali hazırda ekoturizm imarı  alınmış 

büyük araziler bulunmakta olup birçok yatırımcıyı da 

cezbederek gelecek yatırımlara da olanak tanınmaktadır. 

Kayalar Köyünde Turizm ve Tarıma ilişkin İcra 

Edilen Faaliyetler 

Deniz ve Doğaya hakim konumda olan Kayalar Köyü, 80 

li yıllardan itibaren turistlerin cazibe merkezi haline 

gelmiş ve turizm faaliyetlerin  başlangıcı olmuştur. 

Köydeki birçok arazi, agaçları manzarası ve ulaşım 

kolaylığı bakımından ekoturizme uygun olduğu için 

gezici turlar düzenlemek mümkündür.Bu turlar vesilesi 

ile hem tura katılanlar mevsimine göre zeytin, kuşburnu, 

yabani kuşkonmaz, dağ kekik’i, yabani ege otları, şifalı 

otlar toplayabilir de hem de soğan ekip çapalamak, bakla 

ve nohur ekmek gibi birçok zirai faaliyette bulunurak 



traktör kullanımı ve dağ yürüyüşleri ile de güzel bir tatil 

seçeneğini elde edebilirler. 

 

Ekolojik(Organik) tarım uygulamalarını kapsayan bu gezi 

turları vasıtası ile toprak ile ziraat ile ilgisi olmayan 

kişiler büyük bir heves ile doğanın bize sunduğu güzel 

nimetlerin farkına varabilecek ve ekosistemi daha iyi 

anlayabilecektir.  

 

Yörede başta zeytin olmak üzere badem, ceviz, antep 

fıstığı, armut, erik, ayva, üzüm, mandalina, portakal, 

malta eriği gibi  envai çeşit ürünler yetiştirilmekte ihtiyaç 

fazlası olanlar ise yerli ve yabancı turistlere satılmaktadır. 

 

Organik ve Kimyasal Tarım arasındaki ortayan çıkan 

farklar insanlara aktarılarak doğanın nasıl daha iyi 

korunabileceği ve insanların hevesle nasıl toprakla 

bütünleşebileceği anlatılarak ve uygulamaları gösterilerek 

nihai amaca böylelikle ulaşılmış olacaktır. 

Sonuç; 

Assos Mevkii&Kayalar Köyü için Yatırıma Davet 

Bu makalemizin içeriği köy tarihinden başlayarak, 

yörenin  coğrafi konum ve ekonomik özellikleri ve 

yatırım potansiyeli ve yönetmelik, mevzuatlar eşliğindeki 

imar esasları da dikkate alınarak siz okuyucularımıza 

detaylı bilgiler sunulmuştur. 

Bu detaylı bilgilerin ışığında siz okuyucularımızın ve 

yatırımcılarımızın bu yörede yatırım yaparak 

gayrimenkul piyasası ve yerel kırsal ekonominin 

canlandırılması hedef edinilmiştir. Bu vesile ile 

desteğiniz ve yapıcı ilişkileriniz için şimdiden teşekkür 

ederiz. 
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