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GİRİŞ
Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Erdek Ticaret Odası
tarafından Akdan Danışmanlık Ltd. Şti.’nin yükleniciliğinde Erdek Turizm Master Planı hazırlanmıştır.
Türkiye’nin en köklü turizm beldelerinden olan Erdek, günümüzde de özellikle yerli turistler için
cazibesini korumaktadır, fakat bölgeye gelen turistlerin büyük bölümü düşük gelir düzeyine sahiptir.
Bu durum, kişi başına yapılan turist harcamalarını düşürmektedir. Ayrıca, turistlerin tesislerde kalış
süreleri kısadır ve tek gecelik Erdek ziyaretleri sık rastlanan bir durumdur.
Son yıllarda, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki turizm beldeleri ön plana çıkmış ve Erdek eski rekabetçi
gücünü kaybetmeye başlamıştır. Erdek, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri, uzun sahil şeridi
ve çeşitli alternatif turizm olanakları ile turizm konusunda henüz potansiyelinin tamamını yatırıma
dönüştürememiştir. Son yıllarda ortaya çıkan Kyzikos Antik Kenti ile yabancı turist potansiyelini
güçlendirmiştir. Erdek’in turizm sektörünün gelişmesindeki önemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından hazırlanmış olan 2023 Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında Troya Kültür ve Termal Turizm
Gelişim Bölgesi ve Bursa, Balıkesir, Çanakkale illerinin bazı ilçeleri ile Avşa, Paşalimanı, Marmara ve
Ekinli Adaları’nı da kapsayan “Zeytin Koridoru”na dahil edilmesi ile de anlaşılmaktadır. Erdek halkı,
turizm ve hizmet sektöründe uzun yılların deneyimine sahiptir ve sağlam bir turizm altyapısı
bulunmaktadır.
Bu kapsamda, Erdek Turizm Master Planı’nın hazırlanması sürecinde birincil ve ikincil araştırma
yöntemlerinin uygulanması ile mevcut durum analizi yapılmış, ardından 2023 yılı stratejik hedefleri
oluşturulmuş ve üç aşamalı olarak bir eylem planı hazırlanmıştır. Birincil araştırma yöntemi olarak
literatür taraması, ikincil araştırma yöntemi olarak anket uygulaması ve SWOT Analizi yapılmıştır.
Geliştirilen stratejik hedeflere bağlı olarak eylem planı, kısa (2012-2015), orta (2016-2019) ve uzun
(2020-2023) vadeli olmak üzere 3 aşamalı uygulanmak üzere oluşturulmuştur.

METODOLOJİ
1. Literatür Taraması
Erdek ilçesi turizm sektörünün mevcut durumunun tespit edilmesi ve gerekli analizlerin yapılması için
literatür taraması yapılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Belgesi, Başbakanlık
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Turizm Sektör Raporu, Güney Marmara Kalkınma Ajansı TR 22 Düzey
2 Bölgesi Bölge Planı, Balıkesir İli Çevre Durum Raporu gibi çeşitli raporlar ve Erdek ile ilgili çeşitli
akademik makaleler ile kitap/kitapçıklar incelenmiştir. Ayrıca, turizm destinasyonlarının geliştirilmesi
ve güçlendirilmesine ilişkin yurt dışı çalışmaları da tarama kapsamına dahil edilmiştir. Verilerin
derlenmesi ile literatür taraması tamamlanmıştır.
2. Yüz Yüze Görüşmeler
Literatür taraması ile eş zamanlı olarak hem Erdek ilçesindeki kişi ve kurumlarla, hem de Kültür ve
Turizm Bakanlığı yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Erdek ilçesinde Erdek Ticaret Odası
yetkilileri, Balıkesir Üniversitesi Erdek Turizm Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri ve bölgedeki
otel işletmecileri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde, kişilerin gözlemleri,
beklentileri, ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgi alınmış, farklı bakış açılarından mevcut durumu
inceleme imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda turizm alanında görev
alan kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde, onların Erdek’e ilişkin izlenimleri ve önerileri
ile Bakanlığın konumu ve stratejisi hakkında bilgi alınmıştır.
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3. Anket Uygulaması
Erdek’teki turizm sektörünün mevcut durumunun, farklı bakış açılarından ayrıntılı olarak incelenmesi
doğru stratejilerin belirlenmesi için önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, 3 farklı hedef gruba yönelik
anket uygulaması yapılmıştır. Erdek turizminin hedef müşteri kütlesinin büyük bölümünü oluşturan
Türk halkına yönelik bir anket düzenlenmiştir. Ayrıca, Erdek halkına ve Erdek’teki turizm işletmelerine
yönelik birer anket çalışması yapılmıştır.
Türkiye genelinde uygulanan anket, 178 kişiye uygulanmıştır. Erdek halkına uygulanan ankete 325 kişi
katılmıştır. Erdek işletmelerine uygulanan ankete ise 120 işletme yetkilisi katılım göstermiştir. Türkiye
geneline yönelik anket tamamen internet üzerinden uygulanırken, Erdek halkına ve Erdek’teki
işletmelere yönelik anket anketörler aracılığı ile tamamlanmıştır.
Anketler ile toplanan verilerin girişleri gerçekleştirilmiş, verilerin tek ve çok boyutlu analizleri
yapılmıştır. Analiz aşamasında gözlem birimlerinin demografik özellikleri ile araştırmanın amacını
içeren temel değişkenlere ilişkin marjinal ve çapraz olarak frekans ve oransal dağılım tabloları elde
edilmiştir. Ayrıca, dağılım uygun grafiklerle gösterilmiştir.
4. SWOT Analizi
SWOT analizi, fikir tepsisi yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Bu yöntemin uygulanmasında, Erdek
turizm sektörünün paydaş temsilcilerinin bir araya geldiği bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda,
sektörün güçlü-zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri tüm temsilcilerin fikirlerinin alınması ile
belirlenmiştir. Fikir tepsisi yöntemi ile SWOT analizi uygulama metodolojisine ilişkin ayrıntılı açıklama
“SWOT Analizi” başlığı altında bulunmaktadır.
5. Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi
Literatür taraması, yüz yüze görüşmeler, anket çalışması ve SWOT analizinin sonuçlarının bir araya
getirilmesi ile mevcut durum analizi tamamlanmıştır. Mevcut durum analizi sonuçlarına göre, Erdek
turizm sektörü için 2023 yılı stratejik hedeflerinin üç başlık altında oluşturulması kararı alınmıştır.
Bunlar,

-

Erdek’in turizmin kalkınmasına yönelik genel çalışmaların yapılması,
Erdek’in merkezi ile bağlı köy ve beldelerde bulunan mevcut turizm yatırımlarının
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
Erdek’e bağlı belde ve köylerde yeni turizm yatırımlarının planlanması ve
uygulanmasıdır.

6. Eylem Planının Hazırlanması
Geliştirilen stratejik hedefler doğrultusunda, uygulanabilir örnek projeler belirlenmiştir. Söz konusu
projeler eylem planı kapsamında bir araya getirilmiştir. Eylem planında her bir eylem için neden
ihtiyaç duyulduğu, hangi kurumların sorumluluğunda uygulanması gerektiği (proje sahibi ve
paydaşlar), temel iş adımlarının neler olacağı, yaklaşık bütçe ve zaman aralığı belirtilmiştir. Plandaki
her bir eylemin stratejik hedefler doğrultusunda tasarlanması ve geliştirilmesi hedeflere ulaşım
açısından önem taşımaktadır.
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İhtiyaç
Analizi

Amaç

Zamanlama

Stratejik
Hedef
Proje Sahibi
ve
Paydaşlar

Bütçe

Temel İş
Adımları

Şekil 1: Stratejik Hedefe Yönelik Eylemlerin Geliştirilmesi

Eylem planı 3 aşamalı olarak kısa (2012-2015), orta (2016-2019) ve uzun (2020-2023) vadede
tamamlanması öngörülen proje ve faaliyetleri içermektedir.
7. Raporlama
Tüm faaliyetler ile eş zamanlı olarak raporlama yapılmıştır. İçindekiler ve kaynakça gibi bölümlerin de
eklenmesi ile Erdek Turizm Master Planı nihai halini almıştır.
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1. BÖLÜM

ARKA PLAN
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1. ARKA PLAN
1.1. MEVCUT DURUM ANALİZİ
1.1.1. Coğrafi Konum, İdari Yapı
Erdek; Marmara Bölgesinde, Marmara denizine doğru uzanan Kapıdağ Yarımadası'nda Erdek
Körfezi'ndedir. Eski adı Arktonnesos olan Kapıdağ Yarımadası ile kuzey ve batı çevresindeki Marmara,
Paşalimanı, Türkeli(Avşa), Ekinlik Adalarından ve diğer küçük adalardan oluşmaktadır.
İlçeye bağlı Ocaklar ve Karşıyaka olmak üzere 2 belde ve Aşağıyapıcı, Balıklı, Ballıpınar, Belkıs, Çakıl,
Çayağzı, Çeltikçi, Doğanlar, Hamamlı, Harmanlı, İlhan, Kestanelik, Narlı, Ormanlı, Paşalimanı, Poyrazlı,
Tatlısu, Turan, Tuzla ve Yukarıyapıcı olmak üzere 20 köy bulunmaktadır. Bu köylerden Balıklı,
Harmanlı, Paşalimanı, Poyrazlı ve Tuzla; Paşalimanı adasında yer almaktadır. Diğer köyler ise genel
olarak Kapıdağ Yarımadasının etrafına dizilmiştir.
İlçe Merkezinde Alaaddin, Atatürk, Halitpaşa, Yalı, Zeytinli ve Sahil olmak üzere toplam 6 Mahalle;
Ocaklar beldesinde, Cumhuriyet Mahallesi isminde bir mahalle ve Karşıyaka Beldesinde, Liman
Mahallesi isminde bir mahalle olmak üzere toplam 8 mahalle bulunmaktadır.

İlçe

Belde

Köy

Merkez
Aşağıyapıcı
Balıklı
Ballıpınar
Belkıs
Çakıl
Çayağzı
Çeltikçi
Doğanlar
Hamamlı
Harmanlı
İlhan

ERDEK
Karşıyaka

Kestanelik
Narlı
Ocaklar
Ormanlı
Paşalimanı
Poyrazlı
Tatlısu
Turan
Tuzla
Yukarıyapıcı

Nüfus (2011)
21.068
263
65
469
259
1.371
508
225
217
224
182
414
2.520
388
648
1.660
124
116
172
817
390
105
1.089

Tablo 1: ADKNS Belde ve Köy Nüfusları
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1.1.2. Fiziksel Veriler
1.1.2.1. Jeomorfolojik ve Topografik Veriler
İlçenin arazisi volkanik bir arazi olup 4.üncü zamanda meydana gelmiştir. Bu sebeple dalgalı olup,
dağlar ve tepeler ekseriyeti teşkil etmektedir. Bütün sahanın %18 ‘i düzlükler,% 38’i dağlar , %44 ‘ünü
yamaçlar ve tepeler meydana getirmektedir. Başlıca dağlar şunlardır; Kazdağı Kavak Dağı, Dikili Dağ
Dede Dağı, Kozlu Dağı, Pınar Dağı, Koca Kaya Dağı, Beşik Dağı ve Ahmetler dağları olup Ege
karakterine uygun olarak Kuzey Güney yönünde uzanıp denize dik olarak inerler. Sarp ve girintili
çıkıntılı bir sahil meydana getirirler. Başlıca ovası 30 km²’ lik Tuzla ovasıdır. İlçe merkezinin denizden
yüksekliği 273 m’ dir.
İlçenin güney doğusunda 350 m genişliğinde ve 25 m yüksekliğinde boyun şeklinde bir berzahla
Kapıdağı'na bağlı bulunan, en eski adı Melanos Burnu olan Seyitgazi Tepesi (103 m) ve bunun 800 m
güneybatısında en yüksek noktası 45 m' ye erişen, bütünü ile taşlık ve ağaçsız Tavşan Adası,
kasabanın karşısında kıyıdan 250 m uzakta küçük ve tarihi Zeytin Adası vardır.
Yarımadanın en yüksek yeri Dede Bayırı Zirvesi(eski adı Dindimon) 803 m'dir. 306.3 m² yüzölçümüne
sahip olan Erdek'in denizden yüksekliği 0-10 metredir. Uzun bir kıyıya sahip olan Erdek'in sahilleri
genelde kumsal ve doğal bir plajdır. Kapıdağ Yarımadası ormanlarla kaplı olup, bütünüyle av koruma
sahasıdır. Her türlü avlanma faaliyeti yasaklanmıştır.
Erdek’in beldesi olan Ocaklar’da bulunan ova verimli alüvyonlarla kaplıdır ve Kapıdağ Yarımadası'nın
batısındaki "batı granit masifi", Ocaklar graniti adı ile anılmaktadır. Kuvars diyarit, granodiorit
bileşimli orta iri taneli granitte minaral olarak kuvars, plajiyoklas ve mika bulunur. Tumba Tepesi
tamamen talkşistlerden oluşmuştur. Mikalı ince taneli kumsal, Ocaklar’ın en belirgin
özelliklerindendir.
İlçede ve çevresinde genelde yöre iklimine uygun her çeşit meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Kapıdağ
ormanlarının bir kısmını teşkil eden Kestane Ağaçlarından bol miktarda, bir orman meyvesi olan
kestane toplanmaktadır. Erdek ve çevresi bol miktarda Zeytin Ağaçlarıyla kaplıdır. Zeytincilik yörenin
önemli bir gelir kaynağıdır. Genelde sofralık zeytin (sele, salamura, çizme ve kırma) ile zeytinyağı
üretimi yapılmaktadır.
1.1.2.2. İklim Verileri
İlçede genel olarak Akdeniz ve Karadeniz iklimi görülmekle beraber coğrafi bölge olarak da bu iki iklim
bölgesi arasında bir geçiş teşkil etmektedir. İlçe sınırları içinde her iki iklim tipinin özelliklerine ayrı
ayrı bölgelerde rastlanmaktadır. Örneğin Küçükkuyu çevresinde yazları sıcak ve kurak kışlar ılık ve
yağışlı geçmektedir. Buna karşılık İlçe merkezi ve çevresinde yazlar yine sıcak ve kurak kışlar ise don
yapmayacak kadar soğuk ve yağışlıdır.
Erdek Coğrafyası gereği Akdeniz iklimi özelliklerini taşıyan Erdek, kuzey rüzgârlarına kapalı oluşuna
paralel şekilde ılıman bir iklime sahiptir. Ilıman iklim, ilçemiz açısından doğal bir klima niteliğindedir.
Dört mevsimin en güzel renklerini doğasında barındıran Erdek’te, yaz mevsiminde serinleten, kış
mevsiminde ise üşütmeyen bu iklim yapısı, bitki örtüsüne de büyük bir çeşitlilik kazandırmıştır.
Gerçekleştirilen araştırmalara göre Erdek’te, deniz suyu sıcaklık ortalaması Mayıs, Haziran aylarında
28 derece, Temmuz, Ağustos aylarında 33 derece, Eylül, Ekim aylarında ise 30 derecedir. Yüzde 80′i
ormanlarla kaplı bulunan Kapıdağ ise dünyada, oksijen oranı en yüksek yörelerden biridir.
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1.1.3. Tarih
Erdek tarihte Artake adıyla tanınmaktadır. Bu isimlere bakarak ilçenin Sitler tarafından kurulduğu
kanaati vardır. Ancak Erdek tarihi milattan önce 5400. yüzyıla dayanır. Artake sitlerin efsanevi
krallarından biridir. Erdek'in önünde bulunan ve günümüzde Zeytinlik olarak bilinen ada Artake ismi
ile tanınıyordu. Ayrıca karşısındaki tepe üzerindeki antik kente de bu isim verilmiştir.
Artake sözcüğü MÖ 2000'lerde yaygın bir dil olan Luwi dilinden gelirse de anlamı bilinmemektedir.
Artake'nin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu hakkında da bilgi yoktur. Byzantionlu
Stephanos,Timosthenes isimli bir İlk Çağ tarihi yazarının Artaka'nın Kyzikos'ta bir dağ ve önündeki
adacığın ismi olduğunu yazdığını ileri sürmüştür. Plinius da bu adanın ismine Artacaeon olarak
değinmektedir. Bunların dışında Artake ile ilgili belirgin bir bilgi yoktur.
Miletos önderliğinde başlatılan Batı Anadolu ayaklanmasına katılan kentleri cezalandırmak için
Perslerin gönderdiği donanma diğer kıyı kentleri gibi Artake'yi de talan etmiş, yakıp yıkmıştır. Buradan
kaçan halk da günümüzdeki Erdek'in olduğu yere kaçarak yerleşmişlerdir. Ortaçağ da Artake bir ara
canlı bir kent konumuna geçmeye çalışmışsa da sonuçta her zaman yakınındaki Kyzikos'a bağımlı
kalmıştır. Artake'den, geçirdiği yangın ve depremlerden dolayı günümüze hiçbir tarihi kalıntı
ulaşamamıştır.
Tarih çağlarında Artake’den ilk söz eden Herodot olmuştur. Artake MÖ 7. yüzyılın başında
Miletoslular tarafından kolonize edilmiş, MÖ 361 yılından önce bütün Kapıdağ ile birlikte Kyzikos’un
egemenliğine girmiştir. Helenistik çağ boyunca sürekli olarak yükselip parlayan Kyzikos’un yanında
gittikçe önemini yitiren Artake, Roma döneminde de bu sitenin bir dış mahallesi durumuna
düşmüştür. Bizans çağıyla beraber limanları ihmal edilen ve depremlerle yıkılan binalarının taşları
yağma edilen Kyzikos’un gerilemesiyle giderek gelişmeye başlamış ise de Kyzikos’un ününe
yetişememiştir. Tarihçi Herodot iktisadi durumunu da ele alarak üzümünü, şarabını, zeytin ve
zeytinyağını methetmiştir.
Artake 1339 yılında Orhan Gazi’ nin oğlu Süleyman Paşa tarafından fethedilip Türk egemenliğine
geçmiştir.
Osmanlı döneminde ise Erdek'e Evliya Çelebi, Seyahatname isimli eserinde yer vermiştir. 1639 yılında
Erdek'e iki kez gelen Evliya Çelebi Erdek'in tahtanı ve fevkanı iki katlı evlerinde, hanları hamamları,
dört mihrap camilerinden 25.000 dönüm bağlarından misket üzümünden dokuz çeşit şarabından
bahseder.
1891 yılı Osmanlı nüfus sayımına göre Erdek'te yaşayan kişi sayısı 33.007 kişidir. Bunların büyük
çoğunluğu (%89) Rumlardan oluşmaktadır (29.165 kişi). Erdek'teki Türk nüfusu ise 3.070 kişidir (%9).
Erdek merkez nüfusunun %91'i Hıristiyanlardan oluşmaktaydı.
Erdek 1807’de Karesi Sancağına bağlanmıştır. 19. yüzyılın sonlarına kadar bu sancağa bağlı bir kaza
olan Erdek (Bu tarihlerde Bandırma, Erdek kazasına bağlı bir bucaktı), daha sonra 1930'lu yıllara kadar
Bandırma'ya bağlı bir bucak haline geldi ve bu tarihte ayrı bir ilçe merkezi oldu. 1980'de 10.000 olan
nüfus, 2000'de 20.000'e ulaşmıştır.
1924 Mübadelesiyle Rumların boşalttığı Erdek merkeze ve köylere Selanik'e bağlı Karacaova
(Karacaabat) ve Kavala Pomakları Giritli ve Boşnak göçmenler yerleştirilmiştir.
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1.1.4. Nüfus
Halkın tamamına yakını mübadele zamanında gelen Selanik ve Girit göçmenlere dayanır. Erdek
merkezin nüfus yapısı; Yerli Manavlar, Selanik-Karacaovalı Pomaklar, Boşnaklar, Giritliler, Tikveşli
Pomaklar, Çerkezler, Romanlar, sonradan gelen Karadenizliler’den oluşur.
Ocaklar, Narlı, İlhanlar, Doğanlar, Turanlar köyleri geneli Karacaovalı Pomaktır. Ayrıca Narlı ve İlhanlar
köylerine az sayıda Giritli muhacirler de yerleşmiştir. Düzler, Yeniköy (Belkıs), Yukarı Yapıcı ve
Ballıpınar köyleri Kavalalı Pomaktır.
2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden elde edilen verilere göre Türkiye nüfusu 75.627.384
diye açıklandı. Nüfusun 1.160.731 kişisini Balıkesir ili oluşturmaktadır. Balıkesir ili Türkiye’de %1,5’lik
paya, Erdek ilçesi ise Balıkesir ilinde %2,9’luk bölümünü oluşturmaktadır.

2011

İl/İlçe merkezi

Belde/Köy

Toplam

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Balıkesir

711.743

355.868

355.875

448.988

225.303

223.685

1.160.731

581.171

579.560

Erdek

21.042

10.781

10.261

11.916

6.021

5.895

32.958

16.802

16.156

Tablo 2: ADKNS Şehir, Belde ve Köy Toplam Nüfusları

1.1.5. Ekonomik Yapı
Balıkesir’in de içinde bulunduğu TR22 Düzey 2 Bölgesinde İstihdam oranının 20-24 yaş grubu için
sürekli artış gösterdiği tablodan görülmektedir. Bölgede en fazla istihdam hizmet sektöründe
gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre 2011 yılında %41,8 oranında hizmet sektöründe çalışan nüfusun
%39,6’sı tarım, %18,6’sı sanayi sektöründe çalışmaktadır.
15-19 Yaş

20-24 Yaş

2011

%19

%49,8

2010

%21,7

%47,2

2009

%25,5

%46,9

Tablo 3: TR 22 Düzey 2 Bölgesinde Yaş ve Yıllara Göre İstihdam Oranı

İstihdam oranın düşük seviyelerde kalmasının temel sebebi bölgenin yeterli istihdam kapasitesinin
olmaması ve kayıt dışılıktır. Son 3 yılın kayıtlı istihdam oranlarına bakıldığında kayıt dışılığın hala
yüksek orandadır.
Kayıtlı

Kayıtlı Değil

2011

31

35

2010

27

42

2009

25

44

Tablo 4: TR 22 Düzey 2 Bölgesinde SGK Kayıtlılığa Göre İstihdam Edilenlerin Oranı
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Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları ortak çalışmalarda ve Güney Marmara
Kalkınma Ajansı Bölge Planı’nda bölge ekonomisinin tarım, turizm, lojistik ve sanayi sektörlerinin bir
bütün olarak kalkınması hedeflenmektedir. Tüm sektörler yukarıda da görüldüğü gibi yaklaşık ağırlıkta
olup, genelde sektörlerin çıktıları birbirini tamamlamaktadır. Bunun yanında bölge ekonomisinde en
büyük paya sahip turizm sektörünün geliştirilerek daha fazla değer yaratması ulaşılmak istenen en
önemli hedeflerden biridir. Yapılan araştırmalar turizmin, az gelişmiş bölgelerin sosyo-ekonomik
gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Ancak bölgede turizmin sezonluk bir
özelliğe sahip olması bölgenin kalkınması üzerinde sosyo-kültürel ve ekonomik etkileri azaltan önemli
bir unsurdur. Bu konuda Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2010-2013 Bölge Planı’nda çözüm olarak
alternatif turizm potansiyellerinin ortaya çıkarılması, turizmde ürün çeşitliliği sağlanarak mevsimi 12
aya uzatan stratejik çalışmalar yapılması gibi öneriler sunulmaktadır.
1.1.6. Sosyal Yapı
1.1.6.1. Eğitim Durumu
2011 sonu itibariyle Türkiye, Balıkesir ili ve Erdek ilçesi eğitim oranları karşılaştırmalı olarak Tablo 6’da
verilmiştir.
(6 Yaş Üzeri Nüfusta)
Okuma Yazma Bilmeyen
Okuma Yazma Bilen-Okul Bitiremeyen
İlkokul Mezunu
İlköğretim Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise ve Dengi Okul Mezunu
Yüksekokul ve Fakülte Mezunu
Yüksek Lisans Mezunu
Doktora Mezunu
Bilinmeyen
TOPLAM

TÜRKİYE (%)
4,66
20,30
22,53
17,62
4,20
17,46
9,55
0,59
0,18
2,92
100,00

BALIKESİR İLİ(%) ERDEK İLÇESİ(%)
4,05
2,72
15,99
13,24
32,03
35,05
15,71
14,24
4,59
5,73
17,37
17,98
8,43
8,76
0,42
0,42
0,11
0,07
1,31
1,79
100,00
100,00

Tablo 5: ADKNS Türkiye, Balıkesir İli, Erdek İlçesi Eğitim Verileri

İlin eğitim değerleri ülke değerlerine çok yakındır. Okuma-yazma oranı az da olsa ülke değerlerinin
üzerindedir. Genç nüfus eğitimlidir. Gerek il merkezinde gerek ilçe merkezlerinde her seviyede eğitim
kuruluşları mevcuttur.
1.1.6.2. Sosyo-Kültürel Yapı
Bölgede son dönemlerde sosyal yapıyı etkileyen en önemli unsur göçlerdir. Başta Güneydoğu ve
Doğu Anadolu olmak üzere hemen her bölgeden ekonomik ve sosyal nedenlerle göç olmuştur. Bu
göçlerin başlıca nedenleri tarım, ticaret ve turizm konularında iş olanakları olması ve iklim koşullarının
ılıman olmasıdır.
2010-2011 dönemi için TÜİK verilerine bakıldığında Balıkesir ilinin göç alan bir il olduğu
anlaşılmaktadır. 2009-2010 dönemine göre net göç hızı bakımından bir azalma olmasına rağmen
göçler halen devam etmektedir.
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İl

ADNKS 2011 Nüfusu

Aldığı Göç

Verdiği Göç

Net Göç

Net Göç Hızı

Balıkesir

1.154.314

37.143

36.638

505

0,44

Türkiye

74.724.269

2.420.181

2.420.181

0

0,00

Tablo 6: ADKNS İllerin Aldığı Göç, Verdiği Göç, Net Göç ve Net Göç Hızı

Göç edenlerin sosyal yapısı, kentle bütünleşmesi ve yaşam standartlar noktasındaki olumsuzluklar
bölgeyi sosyal bir sorunla karşı karşıya getirmiştir. Ancak, bu sorunlar giderek aşılmaya başlanmış ve
kentsel yaşama uyum süreci hızlanmıştır. Göç ve göçle birlikte karşı karşıya kalınan işsizlik, konut ve
barınma, kentte uyum, çevre kirliliği, eğitim, sağlık, ulaşım, alt yapı gibi sorunların çözümü için en
önemli adım, eğitim ve istihdam konularının çözümlenmesi olacaktır.
1.1.7. Ulaşım ve Teknik Altyapı
1.1.7.1. Ulaşım

Erdek, Balıkesir İli’ne bağlı, Kapıdağ Yarımadası’nın güneybatısında, Erdek Körfezi kıyısında yer
almaktadır. Bu konumuna paralel şekilde Erdek, Kapıdağ Yarımadası ile Anadolu arasında kalan
Marmara Denizi’nin hem en büyük, hem de Çanakkale Boğazı’na en yakın körfezine ismini
vermektedir. Bu coğrafi konumuyla Erdek İlçesi, ticaret ve turizm merkezi niteliğiyle öne çıkmaktadır.
Erdek’in, büyük kentlere yakınlığı, büyük bir ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. İlçenin Bandırma’ya
uzaklığı 22 kilometre, Bursa’ya 130 kilometre, Ankara’ya ise 512 kilometredir. Ankara’dan, Erdek’e,
Balıkesir demiryolu bağlantısıyla ya da Bandırma üzerinden İstanbul’dan feribotla ulaşım
sağlanabilmektedir.
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1.1.7.2. Teknik Altyapı
Bölgede çöp ayırma, yakma ve kompostlaştırma vb. tesisler bulunmamaktadır ve katı atıkların
biriktirilmesi, toplanması ve depolanması işlemleri sırasında çevre ve sağlık açısından önemli
problemler yaşanmaktadır. Atıkların toplanması aşamasında kaldırımlarda konteynırlarda veya
yollarda bekletilmesi ve çeşitli nedenlerle etrafa saçılması, sızıntı suları hem koku hem görüntü kirliliği
oluşturmakta, haşerelerin (sinekler, böcekler, kemirgenler…) üremesine neden olmaktadır.
Kişi başına
düşen ortalama
katı atık miktarı
(Kg/Gün)
Yaz

Kış

Toplanan
Ortalama
Katı Atık
Miktarı

Mevcut
Bertaraf
Yöntemi

Atıkların
Cinsi

Atık Hizmetleri İçin
Araç-EkipmanPersonel Durumu

(Ton/Gün)
4 Adet sıkıştırmalı
Çöp Kamyonu

Erdek Belediyesi

1,325

1,325

25

Düzensiz
Depolama

Evsel
Atık

1 Adet Damperli
Çöp Aracı
11 Personel
1 Adet Traktör

Karşıyaka
Belediyesi

1,66

1,66

5

Düzensiz
Depolama

Evsel
Atık

1 Adet Sıkıştırmalı
Çöp Kamyonu
6 Personel
1 Adet Traktör

Ocaklar Belediyesi

1,204

1,204

20

Düzensiz
Depolama

Evsel
Atık

1 Adet Sıkıştırmalı
Çöp Kamyonu
7 Personel

Tablo 7: Erdek’teki Belediyelerin Katı Atık Durumu

İlçe genelinde şebeke suyu bağlı olan hane sayısı 6123, hijyenik kanalizasyon ulaşan hane sayısı 6764
olarak görülmektedir. Ayrıca ilçede 1 adet ruhsatlı kaynak suyu (Şekersu Kaynak Suyu) ve 1 adet
ruhsatlı maden suyu (Kristal Meşrubat) tesisi bulunmaktadır. Diğer yandan termal sular bakımından
da zengin Erdek ilçesinde içmece ve kaplıca suları da mevcuttur. Zeytinliada’da bulunan sular
yeterince değerlendirilememektedir.
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1.2. TURİZM SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ
1.2.1. Bölgenin Tanıtımı
Erdek başlı başına bir turizm merkezi olmakla birlikte Kapıdağ Yarımadası'nda gezip görülecek birçok
kıyı köyleri yanında doğal ve kültürel değerleri olan gerek ekoturizm gerekse diğer turizm türleri
açısından değerlendirilebilecek yerler bulunmaktadır.

Küçük köyleri, zengin bitki örtüsü ve ıssız koylarıyla Kapıdağ Yarımadası turistlere inanılmaz güzellikler
sunmaktadır. Kyzikos antik kenti kalıntıları ve akropolü için Hamamlı köyü iyi bir ziyaret mekanıdır.
Yarımadanın doğu sahilleri, birbiri ardına sıralanmış küçük tatil beldeleriyle doludur. Tatlısu, Yukarı
Yapıcı, Çakıl bunlar arasında yer almaktadır. Tatlısu'da nitelikli otel, pansiyon ve lokanta
bulunmaktadır. Yukarı Yapıcı'yı geçtikten sonra Kirazlı Manastırı'na ulaşılır. 1923 yılına kadar işlevini
sürdüren Panagia Theotokos manastırı anayoldan 17 km uzaklıktadır, bugün Kirazlı Manastır diye
anılmaktadır. Doksan odası ve içinde bir kilise bulunan manastır kalıntıları sık bitki örtüsü arasına
sıkışmış durumda karşımıza çıkmaktadır. Yarımadanın doğu sahilinde Kestanelik'ten sonra son
yerleşim yeri olan Çakıl köyü geçilerek kuzey sahillerine ulaşılmaktadır. Bu noktada ilk durak
Çayağzıdır. Çayağzı'nda yıllar önce Rumların ve yerli Manavların birlikte yaşadıkları, ama günümüzde
yalnız Selanik'ten gelen göçmenlerin olduğu şirin bir beldedir.
Bir döneme tanıklık eden eski evlerin çoğu yıpranmış olsa da, tipik mimari özellikleri görülmektedir.
Yüksek tepelerden ve sokak aralarından bakınca çok güzel bir tablo görülür. Çevrenin koyları hâlâ
Rumca adları ile anılmaktadır. Draça, Büyük ve Küçük Kakıskala, Burkiki ve diğerleri.
Güney sahillerimizi aratmayacak güzellikte koylar sıralanmaktadır. Kapıdağ Yarımadası'ndaki 18 köy
arasında örnek köy sayılan Çayağzı'nda; balıkçılık, zeytincilik ve ipekböceği yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Yeşil ve mavinin el değmemiş doğası ve sıcakkanlı insanları eko turizm için ideal bir ortam
sunmaktadır. Çayağzı çıkışından sonra yer alan Ballıpınar da(eski adı Kocaburgaz), eski bir rum
yerleşim yeridir.
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Kocaburgaz-Ormanlı arası yol kimi zaman sık bitki örtüsü ve ormanlarla kaplı tepelerden geçmektedir.
Birbirinden güzel koyları vardır. Turan köyü de bu koylardan birine saklanmış gibidir. Yol üzerinde
olan ve kolaylıkla ulaşılabilen Ocaklar, Narlı, İlhanlar ve Doğanlar gibi yerleşim yerleri de turizm amaçlı
kullanımlara uygun mekanlar olarak dikkati çekmektedir.
Turizm Sektörünün Bölge Açısından Önemi
M.Ö. V. Yüzyıldan günümüze doğal, tarihi, kültürel ve sosyal değerleri ile yüzyıllar boyu insanların
ilgisini çekmiş olan Kapıdağ Yarımadası, tüm yönleriyle turizme kazandırılarak daha da geliştirilmesi
gereken önemli bir turistik yerdir. 1950 Yıllarında iç turizm hareketlerinin odak noktası haline gelen
yarımada, turistik cazibe noktası olma özelliğini 1980 sonrası önemli ölçüde yitirmiştir.
1980 sonrası Türkiye'nin turizm politikalarında yapılan değişiklikler nedeniyle Akdeniz ve Ege Bölgesi
kıyılarına yapılan alt yapı ve sağlanan geniş kredi ve teşvik imkanları gerek yatırımcıların, gerekse
yapılan yatırımlar dolayısıyla turistlerin ilgisini beldelere kaydırmıştır. Erdek’de turizm sezonunun 2-3
ay gibi kısa olması yatırımcıları uzun yaz sezonuna sahip(6-9 ay) Akdeniz ve Ege Kıyılarında yatırım
yapmaya yöneltmiştir. Bu durum doğal olarak Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'na yatırımcı ilgisini
azaltmıştır. Yine hızla artan ikinci konutlar ve bağlı olarak şehir görüntüsünü andıran yoğun
yapılaşmalar yanında mevcut tesislerin fiziksel yapı itibarıyla gelen turistlerin ihtiyaçlarını
karşılamakta yetersiz kalmaları, hizmet kalitesinin istenen ve özlenen düzeyde olmaması Erdek başta
olmak üzere Kapıdağ Yarımadası'nı turistik cazibe merkezi olmaktan uzaklaştırmıştır.
Güney Marmara Bölgesi’nin en önemli problemlerinden birisi kıyı bölgelerinin turistik tesislerden
ziyade ikincil konutlarla doldurulmuş olmasıdır. Balıkesir İli Turizm Master Planı’ndan elde edilen
verilere göre Türkiye‟de en fazla ikinci konutun bulunduğu il Balıkesir’dir. Bu durum, gelen turist
sayısına göre turistlerin bölgeye katkıları olmadığını göstermektedir. TÜİK’ten elde edilen 2007 yılı
verilerine göre Türkiye’deki 2514 işletme belgeli turizm tesisinden yalnızca 112 tanesi Güney
Marmara Bölgesindedir. Bu rakam toplam tesis sayısının yüzde 4,5’ne tekabül etmektedir. Güney
Marmara Bölgesinde turizmin öne çıkan bir sektör olduğu düşünülürse bu oran olması gerekenden
düşüktür. Bölgede orta-üst gelire hitap eden nitelikli konaklama, eğlence ve yeme-içme tesislerinin
eksikliği, bölgenin turizmden ekonomik gelir elde edememesinin temel sebeplerindendir.
Yöre turistik faaliyetlerin yoğunluğu ve turizm türleri açısından ele alındığında Kapıdağ Yarımadası'nın
deniz turizmi ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Kapıdağ doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle
zengin bir yarımadadır. Yukarıda ifade edilen sorunlar kadar önemli bir diğer konu ise tanıtım ve
pazarlamadır.
Erdek başta olmak üzere İlhanlar, Doğanlar, Ormanlı ve Kocaburgaz beldeleri kampçılık aktivitelerine
uygun destinasyonlardır. Dinlenme parkurlarının bulunduğu orman içlerinde atlı doğa yürüyüşleri
turistlerin ilgisini çekebilecek alanlardır. Kapıdağ Yarımadası'nda yer alan alanlara jeep safari turları
düzenlenebilir. Jeep safari turları doğa yürüyüşleri, piknik ve kısa süreli kamp aktiviteleri ile
desteklenebilir. Foto safari, fauna ve flora turları tüm Kapıdağ Yarımadası'nda gerçekleştirilebilir.
İlhanlar, Karşıyaka kıyıları başta olmak üzere tüm kıyılarda balıkçılık yapılabilmektedir. Kapıdağ
Yarımadası başta domuz avcılığı olmak üzere av turizmi içinde imkanlar sunmaktadır.
Havasının güzelliği, serinliği (bilhassa yaz akşamlarının serin olması), bol oksijen taşıması astım gibi
hastalıklar için rahatlatıcı ve iyileştirici imkanlar sunmakta. Sağlık amaçlı yararlanılması mümkün
olmaktadır.
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Kapıdağ Yarımadası'nda bazı dönemlerde dalışlar yasaklansa da Güzelce ile Değirmen Burnu arası,
Gündoğdu limanı doğusu ile Osmanlı Burnu, Akça Ada çevresi ile Erdek çevresinde dalışlar
yapılabilmektedir. Bu alanlar denizaltı güzellikleri ve batıklar açısından zengin alanlardır.
Türkiye’de turizmin gelişme süreci incelendiğinde; gerek kamu gerek özel sektör tanıtımları ve
yaptırımları dış turizme yöneliktir. Geçmişte turizm yatırımları dış talebe yönelik olarak yapılmıştır.
Yabancı turisti esas alan ülkemiz iç turizmi can simidi ve kriz dönemlerinde kurtarıcı olarak görmüştür.
Ancak, dünya turizminde turist sayısı ve gelir olarak ilk sıralarda yer alan İspanya iç turizmini hiçbir
zaman ihmal etmemiştir. İç turisti artırmak için dış turiste yapılan yatırımları yapmıştır.
Erdek İlçesinin 2023 Turizm stratejik hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için somut önerilerin yer aldığı
eylem programlarına ihtiyaç vardır.
Doğal Kaynak Değerleri
Erdek'in güneydoğusunda 350 metre genişliğinde ve 25 metre yüksekliğinde boyun şeklinde bir
berzahla (Kıstak) Kapıdağ'a bağlı bulunan 103 metre yüksekliğinde koni biçimli Seyitgazi Tepesi ve 800
metre kadar güney batısında yer alan kayalık ve ağaçsız Tavşan Adası ile kıyıya çok yakın olan Zeytin
Adası bulunmaktadır. Yarımadanın en yüksek yeri Dede Bayırı zirvesi 803 m'dir. Kapıdağ yarımadası
4677,67 ha, Paşalimanı adası 2329,91 ha olup toplam 7007,58 ha yüzölçümüne sahip Erdek'in
denizden yüksekliği 0-10 m'dir.
Tipik Marmara Bölgesi iklimi etkisi altında olan Erdek yazları fazla sıcak olmamakla beraber genelde
yağmursuz, kışları ılık geçer. Yağışlar sonbahar ve kış aylarında meydana gelir. Yarımadanın kıyıya
yakın kesimleri zeytinlik, orta kesimler makilik tepeler ve dağ kesimleri tamamen ormanlıktır.
Kapıdağ Yarımadası doğu-batı doğrultulu bir dağ sisteminin parçasıdır ve bu özelliği ona doğuda
(Bandırma Körfezi) ve batıda (Erdek Körfezi) iki önemli körfez kazandırmıştır. Birbirine yakın
olmalarına karşın bu körfezlerin tamamen farklı özelliklere sahip oluşu yarımadanın vejetasyon
yapısında da kendini göstermektedir.
Yarımadadaki yağış, sıcaklık ve nemlilik şartları altında kışın yapraklarını döken, geniş yapraklı orman
topluluklarının yanında Akdeniz etkisinin görüldüğü uygun ortam şartlarında ibreli orman toplulukları
da bulunmaktadır. Kapıdağ Yarımadası’nın yüzölçümüne göre, yaşayan memeli türleri açısından
zengin bir faunaya sahiptir.
Erdek ve çevresi tarımsal üretim açısından zeytin, kırmızı soğan ve kiraz yetiştiriciliğine uygundur.
Tarımsal faaliyet olarak Erdek’te 280 ha sebze, 169 ha meyve, 77 ha bağ ve 4195 ha zeytin üretimi
bulunmaktadır. Görüldüğü üzere Erdek ilçesinde zeytin oldukça büyük bir yer tutmaktadır. Üretilen
zeytin genellikle sofralık olarak değerlendirilmektedir.

Bölgede su sporları ve sualtı florası ve faunası açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Paşalimanı
Adası, Marmara Adası, Asmalı Köyü,Saraylı Köyü,Turanlar,Ormanlı Köyü Kıyıları önemli dalış
noktalarıdır. Bunun yanı sıra Kapıdağ Yarımadası Winsurf için uygun rüzgarlara sahiptir. Ayrıca
Ağustos ayının 4. haftasında Erdek ilçesinde Rusya, Bulgaristan, Malta, Kazakistan, Ukrayna,
Çekoslovakya, Yugoslavya, İspanya ve İsviçre’nin katılımı ile Uluslararası Triatlon müsabakası
düzenlenmektedir.
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Kapıdağ Yarım Adası’nda Su Altı Avcılığı (Zıpkınla Avlanmak), Olta Balıkçılığı ve Tekne ile Avlanma
imkanı vardır. Bölgede mevsimine göre kırlangıç, lapin, ekşina, karagöz, levrek, sardalye,mezgit,
istavrit,kolyoz,palamut,lüfer en çok çıkan balıklardır.
Erdek doğal alanları, bisiklet turu, gezi gözlem, kamp ve binicilik aktiviteleri için elverişlidir.
Yarımadanın doğu sahilinde Kestanelik'ten sonra son yerleşim yeri olan Çakıl köyü geçilerek kuzey
sahillerine ulaşılmaktadır. Bu noktada ilk durak Çay ağzıdır. Çayağzı'nda yıllar önce Rumların ve yerli
Manavların birlikte yaşadıkları, ama günümüzde yalnız Selanik'ten gelen göçmenlerin olduğu bir
beldedir. Bir döneme tanıklık eden eski evlerin çoğu yıpranmış olsa da, tipik mimari özellikleri
görülmektedir. Çevrenin koyları hâlâ Rumca adları ile anılmaktadır. (Draça, Büyük ve Küçük Kakıskala,
Burkiki v.b.)
Çayağzı çıkışından sonra yer alan Ballıpınar da(eski adı Kocaburgaz), eski bir rum yerleşmesidir. Dar
sokakları, ahşap evleri ve yıkık kilisesi, köy içinde yapılacak bir gezintiler için uygun alanlardır.
Kocaburgaz-Ormanlı arası yol kimi zaman sık bitki örtüsü ve ormanlarla kaplı tepelerden geçmektedir.
Yol üzerinde olan ve kolaylıkla ulaşılabilen Ocaklar, Narlı, İlhanlar ve Doğanlar gibi yerleşim yerleri de
turizm amaçlı kullanımlara uygun mekanlar olarak dikkati çekmektedir. Bölgenin taşıdığı doğal kaynak
potansiyeli ve Kapıdağ Yarımadasının belirli noktaları trekking notaları olarak belirlenebilir.
Güney Marmara Bölgesinde turizm faaliyetlerinin gelişmesinde Marmara Denizi ve Ege Denizi
kıyılarındaki geniş kumsalların ve temiz plajların bulunmasının önemi büyüktür. Bölgede beş tanesi
Çanakkale‟de on dokuz tanesi Balıkesir‟de olmak üzere toplam 24 adet mavi bayraklı plaj
bulunmaktadır. Ancak Erdek İlçesi sınırları içerisinde “Mavi Bayraklı” herhangi bir plaj
bulunmamaktadır. Türkiye’deki turizm faaliyetlerinin yaklaşık yüzde seksenini kıyı turizminin
oluşturduğu düşünülürse Erdek için kıyı turizmi bir avantaj niteliğindedir.
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1.2.2. Tarihsel ve Sosyo-Kültürel Analiz
1.2.2.1. Tarihi ve Arkeolojik Değerler
1.2.2.1.1. Zeytinliada Arkeoparkı

Erdek ilçesinin hemen karşı sahilinde,
250 metre uzaklıkta yer alan
Zeytinliada, 7900 metrekarelik bir
alanı kapsamaktadır. Yaklaşık 170
metre uzunluk ve 50 metre
genişliğinde olan adaya, üzerinde yer
alan iki zeytin ağacı nedeniyle “Zeytin
Adası”
veya
“Zeytinliada”
adı
verilmiştir. Eski Rumca adı Kera
Panagia olan ada, Kurtuluş Savaşı
sonucu 18 Eylül 1922 tarihinde
Erdek’in kurtuluşu ile bağımsızlığını
kazanmıştır.

Mevcut durumda turistik ürünü deniz-kum-güneş üçlüsü olan Erdek, ilçenin karşısındaki
Zeytinliada’da 2007 yılından bu yana yapılan kazılar sonucu ulaşılan tarihi eserlerle alternatif turizme
yönelmiştir. “Zeytinliada Arkepark Projesi” adı altında yürütülen proje kapsamında bölgede yeşil
alanlar, yürüyüş yolları, bilgi panoları, gezi ve seyir alanları, çay bahçeleri yapılmaktadır. Türkiye’nin
ilk Ada Müzesi olan Zeytinliada, bölge turizmini hareketlendirecek ve turizm sezonunun uzun
sürmesini sağlayacak potansiyele sahiptir.
Küçük olmasına rağmen arkeolojik bakımdan
zengin bir ada olan Zeytinliada, 1957 yılından
itibaren eskiden Beden Terbiyesi şimdi ise
Gençlik Spor Müdürlüğü olarak bilinen kamu
kurumu tarafından kamp ve dinlenme yeri
olarak kullanılmıştır. 2006 yılına kadar bu
amaçla kullanılan ada, sit alanı ve koruma planı
çerçevesinde el değiştirmiştir. Alınan kararla
adada kazılar başlatılmıştır. Daha önce ada
üzerinde kamp ve dinlenme tesisleri için
yapılan sekiz blok tesisin yıkılmasıyla, 2007
yılında kazı çalışmaları başlatılmıştır. Kazı
çalışmaları Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi
Doç. Dr. Nurettin Öztürk başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.
İzmir Efes’teki Meryem Ana Kilisesi’nden sonra ikinci Meryem Ana Kilisesi olarak kabul edilen Erdek
Zeytinliada Meryem Ana Kilisesi’nde yapılan kazılar sonucunda kilise, manastır, hamam, ayazma, yer
altı kilisesi, papaz mezarı, orkestra ile ayin odası ve açık hava tapınağı gün yüzüne çıkmıştır. Kazı
çalışmaları halen devam eden 10. Yüzyıl Bizans yapısı kilise içinde ortaya çıkan eşsiz yapılar; günah
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çıkarma odası, ve haç motifli monolit beyaz mermerden oyulmuş vaftiz havuzudur. Sekizgen planlı bir
yapı içerisinde prokennosos mermerinden yapılan vaftizhane havuzu benzeri görülmemiş bir
büyüklüktedir ve bu büyüklük muhtemelen gençlerin vaftiz edilmesiyle ilgilidir. Kilisedeki orkestranın
bulunduğu alanda üst yapıyı taşıyacak monolit sütunlar içinde ele geçen yazıt üzerindeki Nika yazıtı
oldukça önemlidir, çünkü Nika Bursa’nın İznik ilçesinin antik adıdır. İznik bu dönemde konsüllük
yaptığı için (Genç Bizans Devri) konsül toplanarak bu adaya bir Meryem Ana Kilisesi yapılması için
karar almıştır.
Şu anda Fener Rum Ortodoks Kilisesinde korunan yaklaşık 1 metre boyutlarında dünyada orjinali az
olan Meryem Ana resmi, Zeytinliada'daki Meryem Ana Kilisesinden gitmiştir. Roma döneminde
tapınak alanları tanrı ya da tanrıça adına oluşturulmaktaydı. Kybele tapınağının önce Roma
tanrıçasına daha sonra da Bizans Döneminde Meryem Ana'ya atfedildiği bilinmektedir. Bizans
İmparatoru Justinianos, Nika isyanının bastırılmasıyla zaferi onurlandırmak için Zeytinliada’da
bulunan bu tapınım alanını kiliseye çevirmiştir.
Bu kiliseyi diğer Ortodoks kiliselerinden ayıran en önemli özellik, Hac görevini tamamlayan unsurlara
sahip olmasıdır.

Sekizgen yapılı vaftiz hanesi Anadolu’daki Ortodoks mimarisinin en büyük vaftiz havuzuna sahiptir.
Hac amacı ile Meryem Ana adına inşa edilen yapı yekpare ince damarlı beyaz mermerden
oyulmuştur. Adada bulunan kaynak suyu şifalıdır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde adadaki ılıca
suyunun göz hastalıklarına iyi geldiği rivayet edilmektedir.
Zeytinliada Arkeopark projesi için 2012 kazı çalışmalarında kullanılmak üzere Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından 100.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılı içerisinde kazı çalışmalarının
bitirilmesi planlanan Zeytinliada’nın bir bölümü, 2012 yılı yaz sezonunda ziyarete açılmıştır.
Ziyaretçiler, ada etrafına yapılan ahşap yürüyüş yoluyla antik adayı gezebilmekte, dünyanın en büyük
vaftiz havuzunu görebilmekte, tarihin ilk zamanlarından beri deri rahatsızlıklarına iyi gelen şifalı suya
ulaşabilmektedir.
Projenin sona ermesinden sonra tamamen ziyarete açılacak olan Ada Müze, tarihi açıdan başarılı bir
girişim olmasının yanında bölgede alternatif turizm eksikliğini giderecek bir potansiyele sahiptir.
Turistik ürün olarak yalnızca deniz-kum-güneş sunan Erdek turizm sezonunun kısalığı dolayısıyla turist
sayısını ve turizm gelirlerini artıramamaktadır. Bu sebeple sezonu uzatacak alternatif turizm
faaliyetleri bölge açısından önemlidir.
Erdek turizmine yeni müşteriler kazandıracağı varsayılan Zeytinliada Arkeoparkı kazı çalışmalarının
biteceği 2013 yılında Erdek ilçesinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının sağlanması ve
bölgenin kültür - inanç turizmi konularında isminin duyurulması için hedef turist profilinin
belirlenerek potansiyel ziyaretçilerin istek ve beklentilerine göre farklı stratejilerin geliştirilmesi
gerekmektedir.
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1.2.2.1.2. Kyzikos Antik Kenti
Kyzikos, Kapıdağ eteklerinde BandırmaErdek
karayolunun
geçtiği
yerde
kurulmuştur. Yöre tarihi, Kurt Bittel
tarafından yapılan araştırmalar sonucunda
Neolitik (M.Ö. 6. bin) ve Kalkolitik (M.Ö. 5.
bin) Dönem’ e kadar inmektedir.
Yunan mitolojisinde Gürcistan (Kolkhis)’da
var olan altın postu almak için,
Yunanistan’dan yola çıkan Argonautlar yolda
Dolionia (Kyzikos)’ya uğrarlar. Kral Kyzikos
Argonlar’ı iyi karşılar. Onları yedirir, içirir ve
yanlarına bol kumanya vererek uğurlar. Yola
çıkan Argonautlar o gece fırtınaya yakalanırlar ve karaya çıkarlar. Gece karanlığında tekrar Dolonia
topraklarına çıktıklarını fark etmeyen Argonautlar, Kral Kyzikos’u ve yanındakileri düşman
zannederek çarpışırlar. Ancak bu çarpışmada Kral Kyzikos ölür ve Kyzikos’un ölümüyle şehir Kyzikos
adını alır.
Kapıdağ Yarımadası’nı, anakaraya bağlayan berzah, ilk çağda dolmadan önce bu kent, üç limanı,
Hadrianus Tapınağı ve amphitheatırı ile ünlü bir ticaret şehri ve şarap, zeytinyağı, buğday,mermer,
parfümeri ile ünlü bir koloniydi. Üç büyük deprem, berzahtaki limanın dolması ve bataklığın sıtma
yaratması, halkının bu günkü Erdek’ e göç etmesine yol açtı. Depremler Efes görkemindeki bu kentin
bilinmezliğe
terk
edilmesine
sebep
olmuştur.
Propontis’ te önemli bir stratejik konuma
sahip Arktonessos’ un anakaraya bağlandığı
kıstağın hemen kuzeyinde yer alan Kyzikos,
bugün “Belkıs” ve “Balkız” olarak da
anılmaktadır. İzlenilen kalıntılara göre kentin
yerleşim alanı kuzeyde Dindymos Dağı (Ayı
Dağı), Hamamlı ve Belkıs (-Yeniköy) köyleri;
batıda Erdek körfezi ve Düzler Köyü,
güneyde Erdek-Edincik-Bandırma karayolu;
doğuda Aşağı Yapıcı Köyü ve Bandırma
körfeziyle çevrelenmiştir.

Hadrianus Tapınağı:
Kyzikos Kenti’nde ise şimdiye kadar tespit edilmiş dört tane tapınak vardır. Bunlardan en büyüğü ve
en önemlisi Hadrianus Tapınağı’ dır.
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Kyzikos Antik
Kenti’nin
batısında
konumlanan
Hadrianusus Tapınağı, günümüzde Bandırma -Erdek
karayolunun Düzler Mevkii’nde, karayolundan yaklaşık
300 m içeride yer almaktadır.
Tapınağın yapımına daha önce Tanrı Zeus adına
başlanmış, ancak bitirilememiştir. M.S.123 yılında olan bir
depremden sonra İmparator Hadrianus’ ın kenti
ziyaretinin ardından yapımına tekrar başlanır. Bitirilişi ise
ancak Antoninler Dönemi’nde (M.S.138-197) gerçekleşir.
Ancak M.S. 150-155 yılları arasındaki yeni bir depremde
tapınakta büyük bir yıkım olur ve M.S. 167 yılında yeniden
onarılır.
Antik dönemde dünyanın sekizinci harikası olarak listeye
alınan tapınak, M.S. 6. y.y. daki depremden sonra kendi
yazgısıyla başbaşa bırakılmıştır.

Amphitheater: İki yamaç arasında bulunan bir dere vadisine inşa edilmiştir. Böylece oturma
yerlerinin büyük bir kısmı doğal arazi üzerine yapılabilmiştir.
Oval bir plana sahip olan amphitheaterda dere suyunun
yönünü değiştiren bir kanal mevcuttur. Bu kanalın suyunun
amphitheaterın etrafından geçmesini sağlayan bir bendi
vardır. Böylece hem sudan kurtulmayı, hem de sudan
yararlanmayı amaçlamışlardır.
Amphitheaterların, gladyatör oyunlarından başka, su balesi
ve deniz savaşı sahnelerinin temsil edilmesinde de
kullanıldığı antik kaynaklardan anlaşılmıştır. Bunun için
gerekli olan su, arenanın altından dere suyunun bentlerle
biriktirilmesi ile sağlanmıştır.

Kyzikos Amphittheater’ ın uzunluk ve çapraz dış ölçüleri 180
x155 m’dir ve bu ölçülerle en büyük ve en ünlü
amphitheaterlar arasına girmektedir.
Amphitheaterın kesin yapım yılı bilinmemektedir. Ancak İmparator Hadrianus zamanında M.S. 130
yıllarında yapılmıştır.

Tiyatro: Kentin önemli yapılarından birisidir. Antik kaynaklar bu tiyatronun, Anadolu’daki diğer
tiyatrolarla karşılaştırıldığında, büyüklük ve bezemelerinin güzelliğiyle önemli bir yere sahip olduğunu
vurgular. Dıştan dışa yaklaşık 145 m. çapındaki tiyatronun orkestra kısmı 55 m. çapındadır. Oturma
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kısmının üst seviyesinin orkestradan yüksekliği 20 m. dir. Tiyatro Grek tiyatroları gibi tepenin eğimine
yerleştirilmiştir. Günümüze gelen kalıntılardan anıtsal bir skene yapısına sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Tiyatro tamamen defne ağaçları ve bodur çalılarla kaplıdır. Bu nedenle yaklaşık 20.000 kişi
kapasiteli Kyzikos Tiyatrosu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olabilmek ve tarihleme yapabilmek için,
mutlaka bilimsel bir kazı yapılması gerekmektedir.
“Dünyanın Sekizinci Harikası” olarak kabul edilen Hadrianus Tapınağı’nın yer aldığı Kyzikos ören
yerinde ilk çalışma, 1951’li yıllarda bir yıl süreyle, planlı kazı olmadan, kenti tanımaya yönelik
gerçekleştirilmiştir. Kyzikos ören yerinde, Hadrianus Tapınağı ağırlıklı ilk planlı ve düzenli kazı 1989
yılında gerçekleştirilmiş olup elverişsiz ortam ve koşullarda devam edilen kazılar Kültür Bakanlığı’nın
ödenek vermemesi sebebiyle 1996 yılında sona ermiştir. Kazılar 2006 yılında yeniden başlatılmış ve
Hadrianus Tapınağı ağırlıklı şekilde devam etmektedir.
Bandırma-Erdek karayolunun 8. kilometresinde Düzler Köyü mevkiinde, karayolundan yaklaşık 300 m
içeride bulunan Hadrianus Tapınağı’nın gün ışığına çıkarılması hem dünya arkeoloji tarihi açısından
hem de Erdek Turizmi açısından büyük önem taşımaktadır.
1.2.2.1.3. Kirazlı Manastırı
Bandırma-Erdek
yolunda
Düzler
Köyü’nden
Kyzikos
kalıntılarının
yanından girilen yolla ulaşılabilen Kirazlı
Manastırı’na, asfalta 17 km uzaklıkta
olmasına karşın araçla 1 saatte
ulaşılabilmektedir. Manastır Kapıdağ
Yarımadası’nın kuzeydoğu sahilinde,
Erdek’e bağlı Ballıpınar Köyü’nün 6 km
batısında yer almaktadır.
Kapıdağ köylerinden Yukarı Yapıcı ve
Kocaburgaz’ın arasında bir yükseklikte
bulunan ve antik dönemde “Didimus
Dağı” olarak bilinen dağın eteğindeki manastır, kilise ve yapı gruplarından oluşan bir komplekstir.
1922 yılında terk edilen manastır ağaçların arasında kaybolmuştur. 1895 yılından inşa edilmiş 99 odalı
görkemli binasından geriye yüksek duvarlarla, büyük oranda yıkılmış bir kilisenin kalıntısı kalmıştır.
Ortodoks geleneğine göre manastır eski bir tapınağın yerinde kurulmuştur. Anadolu’da eski
tapınakların ve kutsal alanların başka dinlerce sahiplenilmesi sıkça görülür; örneğin burada Ana
Tanrıça’ya adanmış bu tapınağın, Hıristiyanlarca İsa’nın Anası olarak kabul edilen Meryem Anaya
adanmış olması çok anlamlıdır. Eskiden yöredeki Rumların dini merkezi olan manastır Havari Lukas’ın
eseri olduğuna ve mucizeler yarattığına inanılan Panagia Faneromeni (Faneromeni Meryem’i)
ikonasından medet uman binlerce kişi tarafından ziyaret edilmekteydi. Şimdi ise bu ünlü ikona
İstanbul’da Fener Rum Patrikliğinin katedralinde sergilenmektedir.
2007 yılının Temmuz ayında ise Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan ve İstanbul’dan gelen 65
kişilik Ortodoks Hıristiyan grubuna Kirazlı Manastırı’nda ayin yaptırmıştır. Böylece Ortodoks
Hıristiyanlar 86 yıl sonra Meryem Ana Manastırı’ndaki bir ayinde buluşmuşlardır.
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Dini merkez konumunda bulunan Kapıdağ Yarımadası inanç turizmi konusunda çok fazla turistik
ürüne sahiptir ancak yeterince değerlendirilmemektedir. Kirazlı Manastırı’nın bu açıdan ele alınarak
kültür ve inanç turizmi konularında ön plana çıkarılması önemlidir.
1.2.2.1.4. Apostol Mesire Yeri

Erdek ile Ocaklar Beldesi arasındaki yolun yakınında yer alan, Rumlar’dan kalma bir yerleşim
bölgesidir. Bugün Ayındrıya denilen tepenin kuzey batısında, küçük bir koruluktaki yüksek ağaçların
gölgeleri altında bulunan çeşme ve bazı bina kalıntıları, eski “Ayios Andreas Kilisesi” nin yıkıntısı ve
Patrik Yoakim II’nin yaptırdığı köşkün bulunduğu yer olan Apostol gerek tarihi gerekse doğa açısından
Erdek’in en önemli noktalarında biridir.
Patrik Konağı
Erdek’in tarihi yapılarından biri de, “Patrik
Konağı”dır. İstanbul Patriklerinin 245.’si
olup, 1860-1863 ve 1873-1878 tarihleri
arasında iki kez Patriklik görevinde bulunan
2. Yoakim’in, Kyzikos Metropoliti’yken,
1863 yılındaki istifasının ardından, “Ayios
Andreas” mevkii olarak bilinen yerde
yaptırdığı
bu
konakta
oturduğu
bilinmektedir.
Yıllar sonra, müdahale yoluyla bu konağın sahibi olan Agâh Ömer Bey’in vârislerinin mülkiyetine
geçen konağa (köşke), otomobil yoluyla da ulaşım imkanı vardır, “Patrik Konağı”, Ortodoks
Hıristiyanlarının ilgisini çekmektedir. Konak yabancı turistlerin ilgi odağıdır.
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1.2.2.1.5. Seyit Gazi Tepesi

Tüm Erdek’i denizi güneşi her bir noktayı alabildiğine gören bu tepe yüzyıllardan günümüze çeşitli
amaçlarla kullanılmıştır. Eteklerinde hala kale surlarının yıkıntılarının bulunduğu tepede, doğanın
yaptığı çok sayıda mağara ve köprüler bulunmaktadır. Seyit gazi Tepesinin en üst noktasında eski
kilisenin temel kalıntıları mevcuttur. Biraz ilerisinde ise Seyit Gazi Türbesi olarak bilinen bir türbe
vardır. Halk arasında bu türbeye yürüyerek çıkan ve dua edenlerin dileklerine kavuşacağı inancı
vardır. Türbenin ayakucunda çok sayıda mum, çevresindeki birçok ağacın da gelin gibi süslü olduğu
görülmektedir. Bu tepede kayalar arasına inşa edilmiş dört bin kişilik eğlence merkezi Kaya The Rock
Disco bulunmaktadır. Adını o tepede yaşayan bir evsizden alan Robinson Bar, eski surların içine gayet
şık biçimde yerleştirilmiş ve Erdek’in hatta Türkiye’nin gözde eğlence mekânları arasında yerini almış,
turistik açıdan önemli bir konuma sahiptir.
1.2.2.1.6. Paşalimanı Adası
Marmara Adası’nın güneyi, Avşa Adası’nın doğusunda yer alan Paşalimanı Marmara Adası’nın
ardından bölgedeki ikinci büyük adadır. Adada Paşalimanı, Poyrazlı, Harmanlı, Balıklı ve Tuzla isimli
beş köy bulunmaktadır.
M.Ö 7. yy ada Miletoslular tarafindan, Pontusun yani Karadeniz’in işgalinde bir basamak olarak
kullanılmıştır.
Prokennoslar, M.Ö. 493 yılında Perslere karşı
ayaklanan İon siteleriyle birlikte olmaları
nedeniyle kentleri Fenikeliler tarafından
tamamen yakılınca Sisam ve Miletos’tan
gelerek, Marmara Adası’na geçip buraya “Yeni
Prokennos” ismini vermişlerdir. Bu isim daha
sonra “Harman Yeri” anlamına gelen Haloni’ye
dönüşmüştür. Kyzikoslu Diegonos’un Halone
ismiyle söz ettiği adanın ismi, Bizans döneminde
Aulonia’ya çevrilmiştir. Son dönemlerde
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modern Yunanca’ya göre adaya Aloni veya Alonisos ya da Paşalimanı ismi verilmiştir.

14. yüzyılda Osmanlı egemenliğine giren Paşalimanı Adası, 1. Dünya Savaşı’nın ardından kısa bir süre
gerçekleşen Yunan İşgalinin dışında tümüyle Türklerin yönetiminde kalmıştır. 1949 yılına dek
Marmara Kazası’na bağlı bir kaza merkeziyken sonradan Erdek İlçesine bağlanmıştır.
Lala Mustafa Paşa’nın Kıbrıs seferi dönüşünde fırtınaya yakalanıp, bu adanın kuytusuna yaklaşarak,
sığınıp, burada kalması nedeniyle “Paşa’nın
Limanı” anlamında “Paşalimanı” ismini
almıştır. Lala Mustafa Paşa, bu ziyareti
sırasında adada yaralı askerlerini tedavi
ettirmiş, şehit askerlerini, adanın yüksek bir
tepesine defnetmiş, şarap fabrikası, cami ve
çeşme gibi halkın kullanımına açık meskenler
yaptırmış, caminin çatısını, gemisinin direğiyle
desteklemiştir. 1935 yılındaki depremde cami
tümüyle yıkılmış, yerine şimdiki cami
yapılmıştır.
Caminin
yanındaki
mezar
taşlarında çok eski yapıtlar bulunmaktadır. Bu yapıtların en eskileri, “Sahab-i Hayat ve hasenat
Paşalimanı Zabiti Elhoş Halil Ağa 1200” ve Merhum Tiryaki Mehmet Paşa 1174” kitabelerini taşıyan
taşlardır.
Paşalimani köyünde eskiden daha yüksek seviyeli bir yerleşim sahasının bulunduğu, Roma devrine ait
bazı arkeolojik buluntulardan anlaşılmaktadır.
1.2.2.1.7. Tavşanlı Ada

Tavşanlı Ada, Seyitgazi Tepesi burnunun güney batısında, burundan 800 metrelik dar bir boğazla
ayrılan, tümüyle taşlık ve ağaçsız, boş bir alandır. Rumlar, Baldıran (Apiganus) bitkisinin bolluğu
nedeniyle adaya, “Apiganusa” ismini vermişlerdir.
250 bin metre karelik bu adanın tapusu, Erdek Belediyesi’nde bulunmaktadır. Çok sayıda tavşanı
barındırması nedeniyle “Tavşanlı Ada” ismi verilen, ancak 1961 yılından beri bakir olarak bekletilip,
hiçbir çalışma yapılmayan adanın, çevre düzeni plânı sınırları içine alınması için 2004 yılında, Belediye
Başkanı Hüseyin Sarı döneminde çalışmalar yapılmıştır. Buna paralel olarak adanın “hâle hazır” ve
“kıyı kenar çizgi belirlemesi” gerçekleştirilmiştir. Ancak, 1961 ‘den bu yana hiçbir yatırım yapılmadığı
için Millî Emlâk Genel Müdürlüğü, adayı geri istemektedir.
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1.2.2.1.8. Açık Hava Sergi Alanı

Erdek ilçesinde Kyzikos ören yerindeki kazılarda gün ışığına çıkarılan tarihi ve arkeolojik yapıtlardan
bir bölümü, açık hava sergi alanında halka sunulurken, bir bölümü Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde yer
almaktadır. Şehir merkezindeki sergi alanı, gelen turistlerin kolaylıkla görebileceği bir konumda
olmasına rağmen alan büyüklüğü ve düzenlemesi açısından yeterince ilgi çekici değildir.
1.2.2.2. Kültürel ve Folklorik Değerler
1.2.2.2.1. Yerel Kültürler
Yunanistan'dan 1924 Lozan Mübadelesi ile göçen Pomak köyleri mevcuttur. Kendi aralarında
Pomakça konuşmaya devam eden köylüler sütlü börek, zelnuk böreği, urus i mesu (kapama), sini
pidesi, şişerka, manca, tikvinik, pitilisa, langitka, kurmidni i banik gibi Pomak yemeklerini özellikle
köylerde hâlâ yapmaktadırlar.
Giritlilerin de zeytinyağlı ve ot yemekleri meşhurdur ve Giritli yaşlılar da kendi aralarında Girit
Rumcasını konuşmaya devam etmektedirler.
Rumcadan kalan köy ve mevki isimleri hâlâ halk arasında kullanılmaktadır. Gonya (ocaklar), nrutya
(narlı), erek (ilhanlar), dragonda (doğanlar), fatya (turanlar) köyleri ve Katikirman, iskafiye, polakez,
apostol, kastri, palata, gedeve mevkileri gibi...
İlçe ve köylerde halk Türkçeyi Rumeli aksanıyla konuşmakta olup, “beya, be, bre, mari, eey, len, üle..”
gibi hitaplar sıkça kullanılmaktadır.

1.2.2.2.2. Yöre Mutfağı
Erdek ilçesinde, nüfusun önemli bir bölümünü Girit, Pomak ve Boşnak göçmenleri oluşturmaktadır.
Bu halkların yerel yemek kültürleri, kendilerine özgü önemli tatları ve değerleri barındırmaktadır. Bu
yerel yemek kültürlerinin etkin bir şekilde tanıtımının yapılması, bu tatların önemli bir zenginlik olarak
görülüp destinasyona gelen misafirlere sunulması, Erdek ilçesinin deniz-kum-güneşten farklı bir ürün
sunabilmesine zemin hazırlayacaktır.
Kapıdağ Yarımadası’nın güneybatısında yer alan Erdek, sahip olduğu doğal güzellikleriyle önemli bir
turizm destinasyonu olarak ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte deniz kum güneş üçlüsünden en
fazla yararlanılan süre, ilçenin iklim özelliklerine bağlı olarak iki aylık bir zaman dilimine sıkışmaktadır.
Bu nedenle turizm sezonunu uzatma amacına uygun olarak ilçenin sahip olduğu gastronomik
değerleri ön plana çıkarmak, Erdek’in tanıtımına ve rekabet gücüne olumlu etkide bulunacaktır.
1924 Mübadelesiyle Rumların boşalttığı Erdek merkeze ve köylere, Selanik'e bağlı Karacaova
(Karacaabat) ve Kavala Pomakları ile Giritli göçmenler yerleştirilmiştir. Halkın tamamına yakını
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mübadele zamanında gelen Selanik ve Girit göçmenlerine dayanır. Erdek merkezin nüfus yapısı; Yerli
Manavlar, Selanik-Karacaovalı Pomaklar, Giritliler, Tikveşli Pomaklar, Çerkezler, Romanlar ve
sonradan gelen Karadenizlilerden meydana gelmektedir.
Ocaklar, Narlı, İlhanlar, Doğanlar ve Turanlar köylerinin genelini Karacaovalı Pomaklar
oluşturmaktadır. Ayrıca Narlı ve İlhanlar köylerin az sayıda Giritli muhacirler de yerleşmiştir. Düzler,
Yeniköy(Belkıs), Yukarı Yapıcı ve Ballıpınar köyleri ise Kavalalı Pomaktır. Balıklı, Harmanlı, İlhanlar ve
Tatlısu Köylerine Boşnaklar yerleşmişlerdir. Dolayısıyla, Girit, Pomak, Boşnak ve yerli halk iç içe
girerek Erdek’in kendine has kültürünü meydana getirmektedir.
Girit Mutfağı:
Girit mutfağını diğer Anadolu mutfaklarından farklı kılan en temel özellik, yabani otlarla zeytinyağı
kullanılarak yapılan yemekler ve salatalardır. Birçok insanın faydasını bilmediği yabani otlar, Girit
sofrasının baş tacıdır. Zeytinyağı ise Girit
yemeklerinin ve salatalarının olmazsa olmazıdır.
Doğanın
büyük
nimeti
olan
otları
lezzetlendirmek,
katı
yağın
lezzetlerini
değiştirmesine müsaade etmemek zeytinyağı ile
gerçekleşmektedir.
Giritli insanların daha uzun yaşamaları ve kalpdamar hastalıkları oranının düşük olması
nedeniyle, sağlık bilimcilerin dikkati Giritlilerin
beslenme alışkanlıkları üzerine yoğunlaşmıştır.
Bu özelliklerinden dolayı Girit mutfağı, dünyanın en sağlıklı mutfağı olarak nitelendirilmektedir. Girit
Mutfağının karakterini belirleyen ikinci malzeme, yenilebilir otlardır. Çoğu yabani olarak bayırlarda,
kırlarda, tarla sınırlarında ve dere kenarlarında yetişen birçok ot kullanılarak çeşitli salatalar, etli ve
etsiz yemekler yapılır. Bu yüzden Girit mutfağı literatürde Yeşil Sofra olarak adlandırılır. Ot
yemeklerinin en önemli özelliği ise zeytinyağıyla, kısık ateşte ve çok az pişirilerek yapılıyor olmasıdır.
Bu da yemeklerin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.
Girit mutfağında yabani otlardan yapılan et yemeklerinde genellikle kuzu eti kullanılır. Et daha ziyade
sebze ve otlar eşliğinde, sebze yemekleri şeklinde tüketilir. Koyun, kuzu ve oğlak gibi kırmızı et ve
sakatatlar, balık ve tavuk eti yenir. Girit yemeklerinden bazıları; İstifno Otu Salatası, Radika Salatası,
Cibez Salatası, Ahtapot Salatası, Kabak Çiçeği Dolması, Kalamar Dolması, Enginar Dolması, Çığırtma,
Zeytinyağlı Arapsaçı, Silkme, Papaz Yahnisi olarak sıralanabilir.
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Pomak Mutfağı:
Pomaklar adeta et ile özdeşleşmiştir. Her Pomak eti çok sever ve
yemekler etsiz, kavurmasız yapılmaz). Pomaklar yer sofralarında
daire biçiminde oturarak yemek yerler. Her aile tahıl, hububat,
sebze ve meyveyi kendisi yetiştirir. Pazardan satın alınmaz.
İncelenen kaynaklarda, Pomakların da tıpkı Giritliler gibi ot
yemeklerini benimsedikleri ve yemeklerinde zeytinyağı
kullandıkları görülmektedir. Pomaklılar tüm ot çeşitlerini daha çok
hamur işlerinde kullanmaktadır. Pomaklarda etli yemeklerin yanı
başında börekler yapılır. Göçmenlerin yaptıkları böreklerin
üzerleri özellikle yoğurtlu olur ve fırınlarda pişirilerek, hoşaf ile
ikram edilir.
Pomakların çorba ve böreklerinde sıklıkla süt kullandıkları
görülmektedir. Ayrıca Pomak Türkleri'nde mısır unu çok sık kullanılır. Bunların başında özellikle
sahurda yenen ve Kaçamak adı verilen bir tür ekmek gelir. Pomak yemeklerinden bazıları; Tapkana
çuşka (fasulyeli kırmızı biber dolması), kaçamak, maruniki (akıtma),kaşa, kori, kombarnik, tikvenik,
popara. Et yemekleri ise; etli yufka, varyavu, pitar, pastarma, çevirme şeklinde sıralanabilir.

Boşnak Mutfağı:
Boşnak mutfağı Türk mutfağıyla benzer özellikler
taşımaktadır. Sulu yemekler Türk yemeklerini
andırır, lezzetleri de birbirine yakındır. Balık
kültürü yoktur. Yemeklerde ağırlıklı olarak et ve
tavuk kullanılır. Baharat kullanımı dengelidir.
Boşnaklar, basit, kendi suyunda pişirilerek
yapılan
lezzetli
yemeklere
sahiptirler.
Boşnaklarda börek ve etli yemekler önemlidir.
Yağ olarak tereyağı, susam yağı ve kuyruk yağı
kullanılmaktadır. Osmanlı mutfağında olduğu gibi
etli yemeklere sirke konmaktadır. Boşnaklar et
ve süt ürünü ağırlıkla beslenirler. Kullanılan etlerin tüm sinirleri alınır. Kaymak, Boşnaklar için çok
önemlidir. Kaymaksız yemek servisine pek rastlanmaz.
Boşnak yemeklerinden bazıları; Boşnak böreği, palaçinka, Boşnak mantısı, ribisa, biryan kapama,
biberli Boşnak kızartması, kaymaklı peynirli Boşnak böreği, yoğurtlu mostar köftesi, Boşnak tatlısı,
domatesli muhacir böreği. Görüldüğü gibi, yukarıda sözü edilen mutfaklar Anadolu mutfağıyla benzer
özellikler göstermekte ve Türk damak tadına uygun bir yapı sergilemektedir. Erdek’te bulunan bu
mutfak kültürünün gastronomi turizmi kapsamında ön plana çıkarılıp geliştirilmesi, ilçenin tanıtımına
ve rekabet gücüne de katkı sağlayacaktır.
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1.2.3. Turizm Altyapısının Analizi
1.2.4.1. İlçedeki Konaklama Olanakları, Yatak Sayıları ve Dağılımı
Türkiye’nin ilk turizm ve dinlenme yerlerinden biri olan Erdek ilçesinde Balıkesir İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nden temin edilen verilere göre turizm işletme ve deneme işletme belgeli 15 adet
konaklama tesisinde, toplam 1743 yatak kapasitesi mevcuttur.

TESİSİSİN ADI, ADRESİ
TORONTO OTEL 2
Halitpaşa Mah. Çuğra mevki
KIRTAY OTEL
Tatlısu Köyü
ATAY OTEL
Halitpaşa Mah. Çuğra Mev.
PINAR OTEL
Mangıcı Mevkii
ARTEKA OTEL
Çuğra Mevkii
CİCİLER OTEL
Çuğra Mevkii
BESOB OTEL
Çuğra Mev.
EKER BERMUDA OTEL
Çuğra mevkii
DEMİRBAG OTEL
Halitpaşa Mah.
AGRİPARK OTEL
Halitpaşa Mah.Erdek
THE QUEEN KLEİTE H
H.Paşa Mh.Çuğra mevkii
ÇİZENEL TUR.TESİSLERİ
Çuğra Mevkii
GÜLPLAJ OTEL
Halitpaşa Mah.
YÜCEL OTEL
Çuğra Mevkii
YASEMİN PANSİYON
Sahil Boyu Ocaklar Köyü
TOPLAM

SINIFI

ODA

YATAK

***

120

244

***

56

116

**

58

116

**

75

146

**

37

74

**

43

88

**

54

100

**

26

54

**

32

60

**

93

186

**

62

126

**

41

85

**

43

86

*

90

212

24

50

854

1743

Turistik
Pansiyon
15 TESİS

Tablo 8: Erdek Turizm İşletme ve Deneme İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri

Erdek ilçesinde mahalli idarelerce belgelendirilen 4508 yatak kapasitesine sahip 87 konaklama tesisi
bulunmaktadır. Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan veriler Tablo 9’da listelenmiştir.
TESİS ADI

ADRESİ

ANNEMİN PANSİYONU
HASAN KARATAŞ PANSİYON
EMEK PANSİYON
TEKKANATLI PANSİYON

BANDIRMA YOLU
OCAKLAR BELDESİ
OCAKLAR KÖYÜ
ÇUĞRA MEVKİİ

TÜRÜ
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON

SINIFI

ODA
SAYISI
10
13
10
15

YATAK
SAYISI
25
30
35
35
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SUZAN ÖZDEMİR PANSİYON
SAVAŞ PANSİYON
İNCİSEL BAYCAN PANSİYON
MAHMUT YORAK PANSİYON
ERDİNÇ PANSİYON
FİLİZ PANSİYON
KASIM GÜNGÖR PANSİYON
ÖZTOPRAK PANSİYON
KAMİL ÖKSÜZOĞLU PANSİYON
DOĞAN PANSİYON
RECEP ORAL PANSİYON
RUKİYE ALDIRMAZ PANSİYON
HÜSEYİN MUTLU PANSİYON
ÇAM PANSİYON
SARMAŞIK PANSİYON
KORAY PANSİYON
RECEP BULUN KAMPİNG
ANT KAMPİNG
AY KAMPİNG
AHMET SELÇUK KAMPİNG
ESEN KAMPİNG
MEHMET KEŞNİŞ KAMPİNG
ÜMİT OTEL
ERDEK OTEL
YAT OTEL
ACET OTEL
ZEKİ OTEL
YAĞCI OTEL
ENER OTEL
SANER OTEL
EREN MOTEL
ALP MOTEL
HİLAL MOTEL
DOSTLAR MOTEL
KAFKAS MOTEL
MİNİ MOTEL
BELGİN MOTEL
ERDEK MOTEL
GÜN MOTEL
RÜYAM MOTEL
HÜLYA MOTEL
ALTINKUM MOTEL
SİBEL ÖZBEK PANSİYON
KEMAL AKSARAY PANSİYON
YENİŞEN PANSİYON
GÖKÇE BÜYÜKER PANSİYON
MEHMET CAN PANSİYON
NACİYE ÇAKIR PANSİYON

OCAKLAR KÖYÜ
YUKARI YAPICI KÖYÜ
NARLI KÖYÜ
OCAKLAR BELDESİ
ÇUĞRA MEVKİİ
BANDIRMA YOLU
OCAKLAR KÖYÜ
ÇUĞRA MEVKİİ
ÇUĞRA MEVKİİ
ÇUĞRA MEVKİİ
DÜZLER MAH.
DÜZLER MAH.
DÜZLER MAH.
DÜZLER MAH.
YALI MAH. ECZANE SOK.
H.PAŞA MAH. 9 SOK. NO:8
ÇUĞRA MEVKİİ
MANGIRCI MEVKİİ
ÇUĞRA MEVKİİ
OCAKLAR BELDESİ
OCAKLAR KÖYÜ
ÇUĞRA MEVKİİ
YALI MAH. BALIKHANE SOK.
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
HALİT PAŞA MAH. KUMLU
YALI CAD.
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
YALI MAH. HÜKÜMET CAD.
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
YALI MAHALESİ MANGIRCI
MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
YALI MAH. DÜZEVLER
MEVKİİ
SAHİL MAH. PİRİREİS CAD.
YALI MAH. KASTRİ MEVKİİ
YALI MAH. KASTRİ MEVKİİ
YALI MAH. KASTRİ MEVKİİ
YUKARI YAPICI KÖYÜ
BELKIS KÖYÜ

PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
KAMPİNG
KAMPİNG
KAMPİNG
KAMPİNG
KAMPİNG
KAMPİNG
OTEL
MOTEL
OTEL
OTEL

1
1
1
1

13
12
15
18
20
20
26
22
22
16
8
9
9
9
3
4
15
33
33
40
40
40
12
34
22
35

39
40
45
50
60
60
65
70
70
80
15
24
25
25
8
10
30
100
100
100
120
120
30
70
55
75

OTEL

1

30

75

OTEL
OTEL
OTEL
MOTEL
MOTEL
MOTEL
MOTEL
MOTEL

1
1

39
55
10
20
27
20
28
30

75
120
32
50
70
64
80
80

MOTEL

28

85

MOTEL
MOTEL
MOTEL
MOTEL
MOTEL

27
30
32
60
30

87
96
100
100
120

MOTEL

80

130

PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON

4
4
5
6
6
6

10
12
15
15
15
15
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AHMET BELKİ PANSİYON
MUSTAFA YENİŞEN PANSİYON
OSMAN TUNCALAR PANSİYON
SAİM ANDAÇ PANSİYON
KILIÇ PANSİYON
AYTAÇ PANSİYON
REYHAN ÖZBEK PANSİYON
TAYFUN SOLAKLAR PANSİYON
ÖZBEK PANSİYON
AYSEL KATRANCI PANSİYON
RAMAZAN EROĞLU PANSİYON
ÜNLÜ KAMPİNG
AGRİGENTO OTEL
KONUK OTEL
KZİYKOS OTEL
ALİ ÖZTOPRAK OTEL
BERLİN MOTEL
AND KAMPİNG
GÖKTUR KAMPİNG
İPEK KAMPİNG
KİZİKOS KAMPİNG
SALTUR KAMPİNG
YEŞİLİM KAMPİNG
HASAN MUTLU PANSİYON
SERPİL PANSİYON
UMUT PANSİYON
ADEM DOĞRU PANSİYON
MEHMET NACİ ÇETİN
ALİ EGELİ PANSİYON
ÜLKER PANSİYON
SEYFİ BULUT PANSİYON
MEHMET ÇAM PANSİYON
LEVENT PANSİYON
GÜVEN PANSİYON
DENİZ PANSİYON

YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
SAHİL MAH. PİRİREİS CAD.
SAHİL MAH. PİRİREİS CAD.
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. PİRİREİS CAD.
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. PİRİREİS CAD.
SAHİL MAH. PİRİREİS CAD.
YALI MAH. GEDEVE MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
YALI MAH. DÜZEVLER
MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
YALI MAH. BANDIRMA
YOLU
YALI MAH. GEDEVE MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
YALI MAH. MANGIRCI
MEVKİİ
YALI MAH. DÜZEVLER
MEVKİİ
YALI MAH. DÜZEVLER
MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ
SAHİL MAH. ÇUĞRA MEVKİİ

PANSİYON

6

15

PANSİYON

4

17

PANSİYON

6

18

PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
PANSİYON
KAMPİNG
OTEL
OTEL
OTEL
MOTEL

1
1
1
1

7
9
10
6
8
8
10
11
40
220
67
36
70

18
18
18
20
20
22
23
23
120
338
140
120
150

MOTEL

1

40

80

PANSİYON

10

25

PANSİYON

8

15

PANSİYON

10

24

PANSİYON

10

22

PANSİYON

12

25

PANSİYON

10

25

PANSİYON

25

40

PANSİYON

12

22

PANSİYON

10

25

PANSİYON

12

25

PANSİYON
PANSİYON

10
9

23
20

KAMPİNG
KAMPİNG
KAMPİNG
KAMPİNG
KAMPİNG
KAMPİNG
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TOPLAM

1851

4508

Tablo 9: Erdek Mahalli İdarelerce Belgelendirilen Konaklama Tesisleri

1.2.3.2. Bölgede Turizm Çeşitlenmesini Sağlayacak Tesisler
Erdek ilçesinde turizm çeşitlenmesini sağlayacak ve aktif olarak turistik amaçla kullanılabilecek bir
tesis mevcut değildir. İlçede eğlence mekanları ve oteller yaz döneminde çeşitli faaliyetler
yapmaktadır ancak kış mevsiminde sezonun kapanması ve turist yoğunluğunun azalması sebebiyle
atıl durumda kalmaktadır. İlçede halkın ve turistlerin faydalanabileceği büyük bir alışveriş merkezi
bulunmamaktadır, kongre ve sergi salonları da yetersizdir. Bu amaçlarla bölgedeki oteller
kullanılmaktadır ancak bu salonlar bölge dışından talep çekememekte, bölgedeki ihtiyaca cevap
verememektedir. İlçedeki spor ve kültür tesisleri de yetersizdir, bu nedenle Erdek turizmdeki mevcut
potansiyelini kullanamamakta ve turistik anlamda katma değeri yüksek yeni ürün üretememektedir.
1.2.4. Turizm Talep Analizi
1.2.4.1. Ziyaretçilerin Nitelikleri
Erdek daha çok yurtiçi talebe cevap veren bir turizm kentidir. Gelen yabancı turistlerin çoğunluğu
Almanya’ya göç ile gitmiş Türk ailelerden oluşmaktadır. Bölgeye uluslar arası tur firmalarının ve
turizm acentelerinin ilgisinin az olması en büyük eksikliktir. Tarih, kültür ve inanç bakımından yabancı
turistlerin ilgisini çekebilecek konumda olan Erdek hizmet kalitesi ve turistik altyapı eksikliği sebebiyle
hak ettiği değeri görememektedir. İlçede kamu kamplarının ağırlıkta olması sebebiyle yerli turist
profili memur kesimdir. Özel işletmelerde ise İstanbul, Bursa gibi çevre illerden gelen, deniz-kumgüneş kullanımının ön planda olduğu yerli turistler konaklamaktadır.
Turistik tesislerde fiyat-kalite dengesinin oturmamış olması, turistik tesislerin bakımsız olması,
düzensiz yapılaşma gibi nedenlerle uzun süreli tatil talebi olmayan ilçede turizm günübirlik turizme
dönüşmüştür. Hafta sonu ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısının 200.000’i aştığı Erdek’te hafta
içi bu rakam 50.000’lere düşmektedir. Çevre il ve ilçelerden gelen turistler ile transit geçişler sırasında
ilçeyi ziyaret eden turistlerin günü birlik gelmesi veya çok kısa süreli konaklamalar yapması ilçe
ekonomisine katkıda bulunmamaktadır.
1.2.4.2. Konaklama, Geceleme ve Doluluk Oranları
2011 yılı verilerine göre ilçe merkezindeki bakanlık belgeli konaklama tesislerinde yerli ve yabancı
turist tesise geliş sayısı toplam 544.747, geceleme sayısı yerli ve yabancı turist toplam 745.861’dir.

Turizm İşletme Belgeli Tesisler
Belediye Belgeli Tesisler
Toplam

Tesise Geliş Sayısı
Yabancı
Yerli
13 888
20 946
2 117
507 846
16 005
528 795

Geceleme Sayısı
Yabancı
Yerli
25 248
65 800
8 025
646 788
33 273
712 588

Tablo 10: Erdek 2011 Yılı Tesislere Gelen Turist Sayısı ve Geceleme Sayıları

2010 yılında 2011 yılına göre tesislere geliş ve geceleme sayıları daha yüksek görünmektedir. Tesise
geliş sayısı toplam 654.533, geceleme sayısı 1.134.866’dır.
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Turizm İşletme Belgeli Tesisler
Belediye Belgeli Tesisler
Toplam

Tesise Geliş Sayısı
Yabancı
Yerli
107
10 471
28 181
615 774
28 288
626 245

Geceleme Sayısı
Yabancı
Yerli
539
25 052
202 029
907 244
202 568
932 296

Tablo 11: Erdek 2010 Yılı Tesislere Gelen Turist Sayısı ve Geceleme Sayıları

2009 yılına ait tesise geliş sayıları ve geceleme sayıları Tablo 12’de görünmektedir. 2009 yılı verilerine
göre toplam tesise geliş sayısı 677.301 ve geceleme sayısı 1.049.123’tür. Bu oranlar 2010 yılı
verilerine yakın olup 2011 yılına göre yüksektir.

Turizm İşletme Belgeli Tesisler
Belediye Belgeli Tesisler
Toplam

Tesise Geliş Sayısı
Yabancı
Yerli

Geceleme Sayısı
Yabancı
Yerli

1 083
19 671
20 754

2 641
137 414
140 055

18 875
637 672
656 547

61 934
847 134
909 068

Tablo 12: Erdek 2009 Yılı Tesislere Gelen Turist Sayısı ve Geceleme Sayıları

Son 3 yıllık verilere bakıldığında işletmeler açısından 2009 yılı ve 2010 yılı, 2011 yılına göre daha
yoğun geçmiştir. 2011 yılında genel anlamda bir düşüş gözlenmesine rağmen burada en çok dikkati
çeken husus yabancı turist geceleme sayısındaki ciddi düşüştür. 2009 yılında 140.055 olan yabancı
turist geceleme sayısı, 2010 yılında bir miktar artmıştır ve 202.568’e yükselmiştir. Ancak 2011 yılına
bakıldığında bu sayının 33.273’e düştüğü görülmektedir.
Turistlerin ortalama kalış süreleri ve tesislerdeki doluluk oranları tablo 13’de sunulmuştur.
Ortalama Kalış Süresi
Yabancı
Yerli

2011

2010

2009

Turizm İşletme
Belgeli Tesisler
Belediye Belgeli
Tesisler
Toplam
Turizm İşletme
Belgeli Tesisler
Belediye Belgeli
Tesisler
Toplam
Turizm İşletme
Belgeli Tesisler
Belediye Belgeli
Tesisler
Toplam

Doluluk Oranı (%)
Yabancı
Yerli

1,8

3,1

8,56

22,32

3,8

1,3

0,46

37,39

2,8

2,2

-

-

5,0

2,4

0,18

8,45

7,2

1,5

11,61

52,12

6,1

1,95

-

-

2,4

3,3

0,92

21,65

7,0

1,3

9,48

58,46

4,7

2,3

-

-

Tablo 13: Erdek Konaklama Tesislerinde Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranları
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1.2.4.3. Talep Tahmini
a) Geçmişe Dönük Verilerin Analizi
Erdek ilçesine bağlı Zeytinliada’da yapılan kazı çalışmalarında bulunan arkeolojik yapılar kültür ve
inanç turizmi açısından büyük önem taşımaktadır. Kazıların 2013 yılında tamamlanmasıyla birlikte
etkin bir tanıtımının yapılması durumunda bölgeye yerli ve yabancı turist ziyaretçi çekimi
sağlanacaktır. Özellikle Avrupa kökenli turist artışı beklenen bölgede aynı zamanda kültür turizminin
ön plana çıkmasıyla yerli turist sayısında da artışlar olacaktır. Zeytinliada’nın inanç turizmi açısından
daha yoğun bir talep çekeceği tahmin edilmektedir.
34.75 kilometrelik uzun kıyı şeridi ile yoğun bir deniz turizmi potansiyeline sahip Erdek ilçesi için
temel talebi güneş-deniz turizmine dayalı yerli-yabancı turistlerin oluşturması beklenmektedir. Diğer
yandan arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarılması çalışmaları ve ilçenin mevcutta sahip olduğu
tarihi yapılar sayesinde inanç ve kültür turizmi özellikle yabancı turist sayısını artıracaktır. Etkin
tanıtım faaliyetleri ile artması beklenen turist sayısı yapılacak tesis sayısı ve kalitesine bağlı olacaktır.
1.2.5. Rekabet Analizi
1.2.5.1. Güneş-Deniz Turizmine Dayalı Yerli Talep Rekabeti
M.Ö. V. Yüzyıldan günümüze doğal, tarihi, kültürel ve sosyal değerleri ile yüzyıllar boyu insanların
ilgisini çekmiş olan Kapıdağ Yarımadası, tüm yönleriyle turizme kazandırılarak daha da geliştirilmesi
gereken önemli bir turistik yerdir. 1950 Yıllarında iç turizm hareketlerinin çekim noktası haline gelen
yarımada, turistik cazibe noktası olma özelliğini 1980 sonrası önemli ölçüde yitirmiştir. 1980 sonrası
Türkiye'nin turizm politikalarında yapılan değişiklikler nedeniyle Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyılarına
yapılan alt yapı ve sağlanan geniş kredi ve teşvik imkanları gerek yatırımcıların gerekse turistlerin
ilgisini buralara kaydırmıştır. Bu bölgede turizm sezonunun kısa olması(2-3 ay) yatırımcıları uzun yaz
sezonuna sahip(6-9 ay) Akdeniz ve Ege Kıyılarında yatırım yapmaya yöneltmiştir. Bu durum doğal
olarak Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'na olan yatırımcı ilgisini azaltmıştır. Yine hızla artan ikinci konutlar
ve bağlı olarak şehir görüntüsünü andıran yoğun yapılaşmalar yanında mevcut tesislerin fiziksel yapı
itibarıyla gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaları, hizmet kalitesinin istenen ve
özlenen düzeyde olmaması gibi ana sorunlar Erdek başta olmak üzere Kapıdağ Yarımadası'nı turistik
cazibe merkezi olmaktan uzaklaştırmıştır.
Yörenin, turistik faaliyetlerin yoğunluğu ve turizm türleri açısından ele alındığında Kapıdağ
Yarımadası'nın deniz turizmi ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Oysa Kapıdağ Yarımadası doğal güzelliği,
tarihi ve kültürel değerleriyle zengin bir yarımadadır. Yukarıda ifade edilen sorunlar kadar önemli
diğer bir konu tanıtım ve pazarlamadır. Birçok turistik değeri bünyesinde barındıran bir destinasyonu
yurt içinde ve yurt dışında yeterince tanıtamamak turist çekememenin önemli bir nedenidir. Çünkü,
tanıtılamayan ve tanınmayan bir destinasyon bilinemez, bilinmeyen bir turistik yer ise talep
yaratamaz, rekabet etme şansı kalmaz.
Kapıdağ Yarımadasının özellikle orta ve kuzey bölgelerindeki yoğun orman alanları doğa yürüyüşleri
için ideal mekanlardır. Yarımadanın kuzey kıyılarının yoğun girinti ve çıkıntılı yapısı buraları rüzgar
sörfü ve yamaç paraşütü için ideal alanlar haline getirmektedir. Erdek başta olmak üzere İlhanlar,
Doğanlar, Ormanlı ve Kocaburgaz beldeleri kampçılık aktivitelerine uygun destinasyonlardır.
Dinlenme parkurlarının bulunduğu orman içlerinde atlı doğa yürüyüşleri turistlerin ilgisini çekebilecek
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alanlardır. Ulaşılabilecek tüm Kapıdağ Yarımadası'nda yer alan alanlara jeep safari turları
düzenlenebilir. Jeep safari turları doğa yürüyüşleri, piknik ve kısa süreli kamp aktiviteleri ile
desteklenerek cazibesi artırılmalıdır.
Foto safari, fauna ve flora turları ilgi alanlarına göre tüm Kapıdağ Yarımadası'nda gerçekleştirilebilir.
İlhanlar, Karşıyaka kıyıları başta olmak üzere tüm kıyılarda balıkçılık yapılabilmektedir. Kapıdağ
Yarımadası başta domuz avcılığı olmak üzere av turizmi içinde imkanlar sunmaktadır. Havasının
güzelliği, serinliği (bilhassa yaz akşamlarının serin olması), bol oksijen taşıması astım gibi hastalıklar
için rahatlatıcı ve iyileştirici imkanlar sunmaktadır. Buralardan sağlık amaçlı yararlanabilmektedir.
Kapıdağ Yarımadası'nda bazı dönemlerde dalışlar yasaklansa da Güzelce ile Değirmen Burnu arası,
Gün doğdu limanı doğusu ile Osmanlı Burnu, Akça Ada çevresi ile Erdek çevresinde dalışlar
yapılabilmektedir. Bu alanlar denizaltı güzellikleri ve batıklar açısından oldukça zengin alanlardır.
1.2.5.2. Güneş-Deniz Turizmine Dayalı Yurtdışı Kökenli Rekabet
Günümüzde son derece kısıtlı olan bu talep, daha önce de belirtildiği gibi gerek alternatif turizmin
çeşitlendirilmesi gerekse tarihi ve arkeolojik araştırmaların yoğunluk kazanması nedeniyle plan
döneminde artış gösterecektir. Ancak bu artış tesis, yatak sayısı ve kalitesi ile doğrudan ilgilidir.
Transit geçişler yabancılar için Bursa-Bandırma-Çanakkale (veya İstanbul-Balıkesir deniz yolu) şeklinde
beklenmelidir. Yerli transit geçişlerin daha çok özel araçla ve münferit nitelikli olması beklenmelidir.
Dağlık alanda gelişebilecek doğa sporları, arkeolojik kaynakların veya müzelerin ziyareti (ana yollar
boyunda kalanlar dışında) sadece uzun süreli tatil için gelecek turist sayısına bağlı olacaktır.
Deniz-kum-güneş turizmi için belirlenecek stratejilerin uygulanması ile hareketlenecek turizm sektörü
Erdek’in diğer turizm kentleri ile rekabet şansını artıracaktır. Ayrıca 2023 Turizm Stratejisinde Zeytin
Koridoru Destinasyonu içerisinde yer alan Erdek’te yerel yönetimlerin turizmin geliştirilmesi için çaba
sarf etmesi ve ilgili olmaları önemli bir avantaj olarak görülmektedir.
1.2.5.3. İnanç Turizmi Rekabeti
“Arkeopark Projesi” kapsamında Türkiye’nin ilk ´´Ada Müzesi´´ olması planlanan Erdek ilçesi
açıklarındaki Zeytinliada’da gün ışığına çıkarılan arkeolojik eserlerin, gelecekte inanç turizmine önemli
katkı sağlayacağı beklenmektedir.
Erdek ile arasında inanç turizmi açısından paralellik gösteren İznik´e kültür turizmi için gelen
turistlerin, daha sonra Erdek´e de geçerek, Zeytinliada’yı ziyaret etmeleri beklenmektedir. Adada gün
ışığına çıkarılan eserlerin kazı yerinde kurulacak bir müzede sergilenmesi, ilçenin kültür turizmine
büyük katkı sağlayacaktır.
Erdek’te inanç turizminin sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkarılması için öncelikle, Erdek halkına ve
yöneticilerine inanç turizminin önemi konulu çeşitli sempozyum, çalıştay gibi etkinlikler ile, makale,
dergi, kitap ve broşür vs gibi materyallerle anlatılmalıdır. Ayrıca bu konuda turizm acenteleri ve
turların devreye sokulması, rehberlerin bölge ile ilgili bilgi sahibi olmasının sağlanması gereklidir. Yine
inanç turizmine konu olan tarihi eserlerin bakım ve onarımlarının kaliteli şekilde yapılması,
sergilenmeleri ve diğer talep gören hizmetlerin yerine getirilmesi gerekir.
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1.3. BÖLGESEL/ULUSAL/ULUSLAR ARASI STRATEJİ PLANI İNCELEME
ÇALIŞMASI
1.3.1. Türkiye Turizm Stratejisi 2023
Ulusal Turizm Strateji Planı, TR22 bölge ili olan Balıkesir ilinin Türkiye turizmi içindeki yerini ve
önemini görmek, önümüzdeki yıllarda Balıkesir ilinin kültürel varlıklarının korunması ve yeterince
tanıtılmasına yönelik yapılacak çalışmaları, Bakanlığın turizm genel politikasını irdeleyebilmemiz
açısından önem arz etmektedir.
Türkiye Turizm Stratejisi, turizm sektöründe, kamu ve özel sektörün yönetişim ilkesi çerçevesinde
işbirliğini gündeme taşıyan ve stratejik planlama çalışmalarının yönetim ve uygulamasına yönelik
açılımlar sağlamasını hedefleyen bir çalışmadır.
Türkiye Turizm Stratejisi - 2023 çalışması 9. Kalkınma Planı (2007 – 2013) hedefleri ile uyum içindedir.
Bu planın vizyonu, sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve
bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye'nin 2023 yılına kadar,
uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında önemli bir varış
noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanmasıdır. Vizyona yönelik belirlenen ilkeler
ise; turizmde rekabetin ucuz ürün yerine markalaşan turizm bölgeleri oluşturularak sağlanması, var
olan turizm bölgelerinin sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele alınarak planlanması ve kaliteli
yaşanabilir çevreler oluşturulması, turizmin gelişiminin sürdürülebilir çevre politikaları ile
desteklenmesi, turizmde ürünün çeşitlendirilerek sezonun bütün bir yıla yayılması, sürdürülebilir
turizmin tanıtılarak eko-turizm, kırsal turizm ve agro-turizm konularında kamu, özel ve sivil toplum
kuruluşlarının bilinçlendirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması, Yöreye
özgü farklı turizm türlerinin birbirine entegrasyonunu sağlayarak çok çeşitli turizm imkanlarını sağlık,
eğitim, v.b. farklı sektörel kullanımlarla bir arada sunulabilen alternatif turizm odaklı (sağlık ve termal,
golf, kış sporları, doğa turizmi vb.) turizm kentlerinin oluşturulması, turist profili odaklı turizm ürünü
oluşturulması, turizmin geri kalmış bölgeler ve özellikle dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik
konumlarının güçlendirilmesinde bir araç olarak kullanılması, turizm sektöründeki karar verme
süreçlerinde merkezi-yerel-sivil aktörlerin beraber çalışmasının ve işbirliği içinde olmasının sağlandığı
yönetişim mekanizmalarının işler kılınması, turizm eğitimi ile işgücü kalitesinin artırılması ve sektörde
sertifikasyon sisteminin etkin bir şekilde uygulanması, yöresel mimari değerlerin korunarak turizm
hizmetine sunulduğu sıra dışı konaklama ünitelerinin desteklenmesidir.
Bu planda Troya Kuzey Ege Kültür ve Termal Turizm Gelişim illeri olan Balıkesir ve Çanakkale illerini
kapsayan bölgenin kültür turizminin yanı sıra sağlık turizmi, eko-turizm ve termal turizm gibi turizm
türleri ile odaklı gelişimin sağlanması amaçlanmıştır. Ülkemizdeki pek az termal merkezde bulunan
kıyı alanında termal su potansiyeli, “Troya Kuzey Ege Turizm Gelişim Bölgesi”nde bulunmaktadır. Bu
kaynaklardan da faydalanarak bölgenin en önemli doğal potansiyeli olarak ele alınabilecek
mitolojideki ilk güzellik yarışmasının yapıldığı “Kaz Dağları”nın klimatik özelliği ve pek çok endemik
türün yer aldığı flora-fauna özelliği de esas alınarak, termal ve kıyı potansiyeli ile bütünleştirilerek
bölgede düşük yoğunlukta yüksek nitelikli turizm gelişiminin oluşturulması hedeflenmektedir.
Kaz Dağları’nın güney yamaçlarında yer alan jeotermal kaynakları tespit edilerek diğer turizm türleri
ile entegrasyon sağlanacak, bölgede yer alacak yeni yatırımlar ile yeni yatırımlar ile nitelikli tesis
sayısının ve nitelikli yatak kapasitesinin artırılması sağlanacaktır. Ayrıca, bölge kapsamında Saros
Körfezi ve Erdek ve Avşa Adasını kapsayan iki yeni turizm kenti ilan edilecektir.
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Troya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi’nde ulaşım bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve
niteliklerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bölgenin turizm amaçlı planlaması
tamamlanarak yatırıma başlanacak ve bölgenin önümüzdeki orta ve uzun vadede doğa-kültür ve
termal turizmde önemli varış noktalarından biri olması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Zeytin Koridoru olarak adlandırılan koridor, Bursa ili Gemlik ve Mudanya ilçeleri, Balıkesir ili Gönen,
Bandırma ve Erdek İlçeleri, Çanakkale İli Ezine ilçesine kadar uzanan kıyı bölgesi ve çevresi, Erdek
Kapıdağ Yarımadası ve kuzeyinde yer alan Avşa, Paşalimanı, Ekinli Adaları ile Marmara İlçesine bağlı
Marmara adasının içinde bulunduğu bölgeyi kapsamaktadır. Bölge sağlık ve gastronomi varış noktası
olarak geliştirilecektir. Bölge doğası, alternatif tıpta kullanılan çeşitli bitki türleri, zeytin ve üzüm
yetiştiriciliğiyle birlikte önemli zeytin, zeytinyağı ve şarap üretimi potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel
koridorun geliştirilmesinde ana tema olarak kullanılacaktır. Bölgede, mevcut konaklama kapasitesi
termal, kültür ve ekoturizme yönelik yapılacak planlama ve uygulamalarla artırılacaktır.
Böylelikle Balıkesir ili ve ilçelerinde yer alan (Gönen, Bandırma, Erdek) kültürel mirasların tanıtılması
ile birlikte bu kültürel varlıkların ziyaret edilmesi anlamında yerli ve yabancı ziyaretçiler için alternatif
yaratılmış olacaktır.
1.3.2.Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı
Dokuzuncu Kalkınma Planı, “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte
rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir
Türkiye” vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır.
2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının ekonomik ve sosyal gelişme eksenleri
kapsmaında; rekabet gücünün artırılabilmesi adına makroekonomik istikrarın kalıcı hale getirilmesi, iş
ortamının iyileştirilmesi, ekonomide kayıt dışılığın azaltılması, finansal sistemin geliştirilmesi, enerji ve
ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi, Ar-Ge ve
yenilikçiliğin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, tarımsal yapının
etkinleştirilmesi, sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması
gerekmektedir.
Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, reform sürecine ve tavizsiz şekilde uygulanacak para ve sıkı
maliye politikalarına devam edilmesi, bu büyüme performansının devam etmesini sağlayacaktır. Plan
döneminde GSYİH’nın yıllık ortalama yüzde 7 oranında artması ve kişi başına gelirin 2013 yılında
10.100 dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Böylece, AB’ye nominal yakınsama sürecinde de
önemli mesafe kaydedilmiş olacaktır ve GSYİH’sı yaklaşık 800 milyar dolara ulaşacak olan Türkiye,
dünyanın en büyük 17’inci ülkesi konumuna yükselecektir.
Turizm, yarattığı katma değer, istihdam ve döviz geliri bakımından Türkiye ekonomisinde son 20 yılda
önemli atılım gösteren sektörlerden biri olmuştur. Türk turizminin uluslararası turizm geliri içindeki
payı 2000 yılında yüzde 1,6 iken 2005 yılında yüzde 2,9’a ulaşmıştır. Aynı dönemde yabancı turist
sayısı 10,4 milyon kişiden, 21,1 milyon kişiye artarken, turizm geliri ise 7,6 milyar dolardan 18,2 milyar
dolara yükselmiştir. Turist sayısı ve döviz gelirlerindeki bu artışla Türkiye, dünyada en çok turist kabul
eden ülke sıralamasında 12., gelirlerde ise 8. Sırada yer almaktadır.
2000 yılında 352 bin olan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatak kapasitesi, 2005 yılında 450
bine, 350 bin olan belediye belgeli yatak sayısı ise 400 bine yükselmiştir. Yatırım aşamasında ise 260
bin yatak bulunmaktadır. Sektörde 4.825 seyahat acentesi faaliyet göstermektedir.
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Ülkemizde son yıllarda yatak kapasitesindeki hızlı artışa ve kaydedilen önemli gelişmelere rağmen
tanıtım ve pazarlama konusunda yapısal bir reform gereği hissedilmektedir. Turizm eğitiminde henüz
mesleki belgelendirme sistemine geçilememiş olması ise hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Dokuzuncu kalkınma planı kapsamında tarım ve turizm başta olmak üzere, çevreye duyarlı
sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilecek, koruma-kullanma dengesi gözetilecektir. Turizm
sektörü, ülkedeki refah ve gelişmişlik dengesizliklerini azaltıcı doğrultuda yönlendirilecek, turizm
potansiyeli olan ancak bugüne kadar yeterince ele alınmamış yörelerde turizm geliştirilerek ekonomik
ve sosyal kalkınma sağlanacaktır. Sektörle ilgili tüm yatırımların doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi
kollayıcı, koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olmasına azami özen gösterilecektir. Sektörde yeni
kapasite yaratmanın yanı sıra mevcut ürünün niteliğinin yükseltilmesine ağırlık verilecek, yeni
aktörlerin, tanıtım, pazarlama, altyapı, turizm eğitimi ve çevre konularında görevleri ile kamunun
turizm sektöründeki rolü yeniden tanımlanacaktır. Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını
iyileştirmek ve dış pazarlarda değişen tüketici tercihleri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar
yaratmak amacıyla varış noktası yönetimine ağırlık verilerek golf, kış, dağ, termal, yat, kongre turizmi
ve ekoturizm ile ilgili yönlendirme faaliyetleri sürdürülecektir. Türkiye’nin fiyat, hizmet kalitesi ve
jeotermal kaynaklar açısından rekabet üstünlüğü göz önüne alınarak, sağlık hizmetleri turizmi
desteklenecektir. Mevcut kapasiteleri, karlılık sağlayacak fiyat ve doluluk oranlarında dolduracak
talep yaratılıncaya kadar, turizm teşviklerinde pazarlama alanına, hava ulaştırmasına ve toplam kalite
iyileştirilmesine öncelik verilecektir. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin
ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı
sağlanacaktır. Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere Turizm Sektörü
Ana Planı hazırlanacaktır. Turizm eğitimi ve kalitesinde standardizasyonu, verimlilik ve iş kalitesinin
gelişmesini ve istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirme
sistemi getirilecektir.
Bu bağlamda dokuzuncu kalkınma planının da kapsadığı üzere, turizm stratejisinin tavandan tabana
uygulamasında, Balıkesir ilinin Erdek ilçesi ile ilgili değerlendirmelere ve gerekli kalkınma
politikalarına yer vereceğiz.
1.3.3. Onuncu Kalkınma Planı Turizm Özel İhtisas Komisyonu Ön Raporu
Geçmişteki plan deneyimleri dikkate alınarak, 2014-2018 dönemini kapsayacak olan, odaklanılacak
dönüşüm alanlarını, hedef ve stratejilerini ortaya koyan temel politika belgesi olan Onuncu Kalkınma
Planı çalışmaları, 5 Haziran 2012 tarih ve 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile başlatılmıştır.
Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum
temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarından elde
edilen değerlendirme ve öneriler Plan hazırlıklarına katkı sağlayacaktır.
Ön rapora göre; turizm sektörü 9. Plan döneminde, yarattığı katma değer, istihdam ve döviz geliri
bakımından Türkiye ekonomisinde önemli atılım gösteren sektörlerden biri olmuştur. 9. Plan
döneminde, turist sayısı ve turizm gelirleri açısından pazar payı artmakta, turistlerin ortalama kalış
sürelerinde artış eğilimi görülmektedir. 2007 - 2011 döneminde yabancı turist sayısı 19,8 milyon
kişiden, 31,5 milyon kişiye artarken, turizm geliri 16,8 milyar dolardan 23 milyar dolara yükselmiştir.
9. Plan döneminde, dünyada yaşanan doğal afetler ve salgın hastalıklar da uluslararası turizmde talep
daralmasına neden olmuştur. Yaşanmakta olan küresel ekonomik kriz 2008 yılı ikinci yarısından
itibaren uluslararası turizmi olumsuz etkilemiştir. Ülkemizde de hissedilen ancak ziyaretçi ağırlayan
diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında etkileri göreli olarak sınırlı kalan söz konusu olumsuzluklar
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nedeniyle, turist girişleri dikkate alındığında 38 milyon turist olarak belirlenen 9. Kalkınma Planı
hedeflerine yaklaşılması, turizm gelirleri açısından ise öngörülen 36,4 milyar $ turizm geliri hedefinin
gerisinde kalınması beklenmektedir.
Diğer taraftan 2007 yılında 532 bin olan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatak kapasitesi, 2011
yılında 680 bine, 399 bin olan belediye belgeli yatak sayısı ise 505 bin olarak gerçekleşmiştir. Yatırım
aşamasında ise 265 bin yatak bulunmaktadır. Böylece yatak sayısı açısından, 9. Kalkınma Planında
hedeflenen 950 bin belgeli yatak sayısı aşılmış ve 2011 yılında 1,2 milyon yatak kapasitesine
ulaşılmıştır. Sektörde faaliyet gösteren seyahat acentası sayısı, 2007 yılında 5.184 iken 2011 yılında
6.399 olmuştur.
9. Kalkınma Planı Döneminde:

 Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013 Bakanlığımızın koordinasyonunda
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanarak 02.03.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Ülkemiz

turizm sektörünün uzun erimli çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik
sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 2008/3 sayılı Tebliğ kapsamında, Kültür ve Turizm
Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde “Yeşil Yıldız Eko-etiketleme” uygulamasına
başlanmıştır.
 18.08.2009 tarih ve 15299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile,
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama işletmelerinin, yurt dışından bir milyon
Amerikan Doları ve üzeri döviz miktarını sağlamaları halinde ihracatçı sayılmaları sağlanmıştır.
 29.06.2009 tarih ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, “Deniz Turizmi Yönetmeliği”
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 Turizm sektörüne sağlanan enerji desteğinin 16.07.2009 tarihli kararname ile son bulması
üzerine yapılan çalışmalar neticesinde; 29.06.2010 tarih ve 2010/478 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletme Belgesi
almış yatırım veya işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının bütçeden
karşılanması sağlanmıştır.
 05.03.2011 tarih ve 27865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Turizm Tesislerinin
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
ile; turizm tesislerinin niteliklerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve mevzuatın
sadeleştirilerek bürokratik işlemleri azaltıcı tedbirlerin alınması sağlanmıştır.
 25.06.2011 tarih ve 27975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Taşınmazlarının Turizm
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile turizm
yatırımlarının tüm yurda yayılması ve turizm potansiyelinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi
için termal ve kış turizmine yönelik yatırımlarda tahsis koşullarında iyileştirme yapılmıştır.
Sektörle ilgili amaç ve hedeflerde farklı kaynakların “Rekabet gücü yüksek ve verimli bir turizm
ekonomisinin geliştirilmesi, yerel halkın ve turistlerin beklentilerinin karşılanması, doğal ve kültürel
değerlerin korunması ve geliştirilmesi” üçlüsünde birleştiği görülmektedir. Ancak bu temel amaçlar
için belirlenen politika ve stratejilere tam olarak uyulmadığı, bazı alanlarda yeterli iyileşme
sağlanamadığı görülmektedir. Şöyle ki;
 Fiziksel çevrenin kirlenmesi ve turizm merkezlerinin kentleşmesi Türkiye turizmini olumsuz
etkilemeyi sürdürmektedir.
 Yatırımlarda, yürürlükteki turizm odaklı gelişme planlarına aykırı uygulamalara
rastlanmaktadır.
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 Küçük işletmelere uygun ortam yaratılması için alınan önlemler yetersiz kalmaktadır.
 Tanıtmanın finansmanına özel sektörün katılma düzeyi yetersiz kalmaktadır.
 Altyapı sorunları sürmekte, Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı Projesi’nin (ATAK) uygulamalarının
gerçekleşmesi gecikmektedir.
 İkincil konutların pazarlanmasına ilişkin yeni ve etkili bir düzenleme yoktur.
 9. Kalkınma Planı döneminde, turizm sektöründe başlatılan mesleki belgelendirme sistemi ile
ilgili uygulamalar, sektörün tüm iş kollarındaki çalışanları kapsayacak şekilde
yaygınlaştırılamamıştır.
 “Türkiye Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Meslek Birliği Kanun Tasarısı Taslağı” ve “Turist
Rehberliği Meslek Kanunu Tasarısı Taslağı” gibi ihtiyaç duyulan yasalardan bir kısmı
çıkarılamamıştır.
 Konaklama kapasitesinin turizm türlerine ve bölgelere dağılımında dengesizlik alınan
tedbirlere rağmen artmıştır. Turizm hareketlerinin mevsimlere dağılışı ise serttir.
 Talebin türlere ve bölgelere dağılımında da dengesizlik azalmamaktadır.

 İklim değişikliği ve küresel ısınma turizm sektörünü önemli ölçüde etkilemeye başlamıştır.
Hava sıcaklığının turizm konfor endeksinin üstüne çıkması, deniz seviyesinin yükselmesi, kar
yağışlarının azalması gibi konular turizm yatırımlarının coğrafi dağılımını, niteliklerini ve
türlerini etkilemektedir.
Bu olumsuzluklara karşın turist sayısı ve turizm gelirleri açısından pazar payı artmakta, turistlerin
ortalama kalış sürelerinde artış eğilimi görülmektedir.
Türkiye’nin önemli bir rekabet avantajına sahip olduğu turizm endüstrisi, bireylerin eğitim ve refah
düzeyindeki yükselmeye, yenilik ve çeşitlilik talebinin artmasına, çevreye duyarlı ve sorumlu turizm
anlayışının yaygınlaşmasına paralel olarak, mevcut tarih, doğa ve kültür potansiyelini, sağlıklı yaşama
yönelik kaplıca, SPA ve benzeri imkânların çeşitliliğini ve sağlık altyapısını değerlendirerek rekabet
avantajını daha da pekiştirecek potansiyele sahiptir.
Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulan komisyonun ülkemizde turizm
sektörünün sorunları ve çözüm önerileri üzerinde yapacağı kapsamlı ve ayrıntılı çalışmalar, Onuncu
Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alacak turizm ilke ve politikalarının belirlenmesine ışık tutacaktır.
1.3.4. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Bölge Planı
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Bölge Planında Balıkesir ilinin içinde yer aldığı TR22 Düzey 2
bölgesinde Balıkesir iline ait fiziki ve beşeri bilgiler ile yürütülen faaliyet ve amaçlanan kalkınma
politikalarına değinilmiştir. Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 Bölgesi’nde planlama,
koordinasyon ve uygulama kapasitesini artırmak amacıyla faaliyet gösteren Güney Marmara Kalkınma
Ajansı tarafından DPT koordinasyonunda Dokuzuncu Ulusal Kalkınma Planı’na paralel olarak
hazırlanan ve 2010 – 2013 yıllarını kapsayan TR22 Bölge Planı, iki ili bir bütün olarak değerlendiren,
mevcut durumu ve ihtiyaçları analiz eden, paydaşlarla birlikte Bölge’nin temel gelişme eksenlerinde
stratejiler belirleyen bir yol haritası niteliğindedir.
Düzey 2 Bölge Planında uzun vadede istenen; doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını kaybetmeden ulusal
ve küresel ortamda rekabet edebilen, fırsatlar yaratan, bu fırsatları değere dönüştürebilen bir bölge
olmaktır.
Bölge planına göre ekonomik yapıya bakıldığında önemli bir yer tutan hizmetler sektöründe turizm
öne çıkmaktadır. Bölgenin turizm potansiyeli olarak uzun sahil şeridi, birçok endemik türe ev sahipliği
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yapan ekosistemi, doğal ve tarihi milli parkları ile mitolojik mirası gösterilebilir. Özellikle Kaz Dağları
sahip olduğu zenginliklerle başlı başına bir değerdir. Ayrıca bölgenin jeotermal kaynakları sağlık
turizmini ön plana çıkarmaktadır. Trekking, yamaç paraşütü, doğa turizmi gibi alternatif turizme
yönelik son dönemde artan ilgi bölgenin turizm potansiyelini daha da artırmaktadır. Bölge, bu büyük
turizm potansiyelinden yeterince yararlanamamaktadır. Yeterli konaklama imkânlarının olmaması,
tanıtım yetersizliği, büyük turizm yatırımları için arazi temininde zorluklar yaşanması, çok fazla yazlık
evin olması ve dolayısıyla yazlıkçı kültürünün yaygınlığı turizmdeki rekabet gücünü sınırlandıran
sorunlar arasındadır.
Plana göre bölgenin yüksek turizm potansiyeli, doğru stratejilerle değerlendirildiği takdirde turizm
sektörü kalkınmada önemli bir faktör olacaktır. Turizmin geliştirilmesinde, çevresel sürdürülebilirlik
gözetilerek bölgenin kendine has ve çeşitlilik arz eden turizm potansiyellerini kullanarak bölgenin
daha rekabetçi hale gelmesi, faaliyetlerin çeşitlendirilerek turizm sezonunun tüm yıla yayılması,
bölgeye yapılan ziyaret sayısı ve turizm alanlarında konaklama günlerinin artırılması
amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda ulaşım ve çevre altyapısı ile insan kaynaklarının iyileştirilerek turizm konusundaki
girişimlerin artırılması, işbirliğinin güçlendirilmesi, tesis ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve klasik
deniz-kum-güneş turizmine ek olarak bölgenin termal, kültür, doğa, spor, av, batık turizmi, ve yat
turizmi gibi alternatif turizm olanaklarından en iyi şekilde faydalanması hedeflenmektedir. Bu öncelik
kapsamındaki stratejiler, altyapının geliştirilmesi, beşeri kaynakların geliştirilmesi ve çevrenin
korunmasına yönelik hedef ve stratejilerle uyum ve eşgüdüm içinde yürütülecektir
Bölgede turizmin gelişmesi yönünde kamu tarafından gerçekleştirilecek stratejilerin yanında,
desteklenecek proje ve faaliyetlerin de, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvacık, Ezine, Erdek,
Bozcaada ve Gökçeada gibi hâlihazırda öne çıkan merkezlerin yanında; termal turizm gelişme
potansiyeli bulunan Gönen-Ekşidere, Bigadiç-Hisarköy, Manyas- Kızık, Susurluk-Kepekler, SındırgıHisaralan, Çan-Etili, Yenice-Hıdırlar, Ayvacık-Tuzla, Ezine-Kestanbol ve Biga-Kırkgeçit yöreleri;
ekoturizm, spor ve sağlık turizmi potansiyeli bulunan Kaz Dağları, Alaçam Dağları ve bölgenin büyük
bir kısmını kaplayan orman alanları; özellikle Gelibolu Yarımadası ile başta Troya ve Assos olmak
üzere antik kalıntıların bulunduğu yörelerde yoğunlaşması öngörülmektedir. Bu kapsamda;
1. Bölgenin kıyı, termal, doğa, deniz, kültür vb. alternatif turizm çeşitlerinde sahip olduğu değerlerin
yurt içinde ve yurt dışında etkili bir şekilde tanıtımı yapılacak, bu suretle bölgeye turist ve nitelikli
yatırım çekilmesi yönünde ilgili kamu kurumları, TÜRSAB, TÜROFED, TUROB, TYD, POYD gibi sivil
toplum kuruluşları ve meslek örgütleri arasında işbirliği güçlendirilecektir.
2. Turizm potansiyeli yüksek bölgelerde nitelikli konaklama, eğlence ve yeme içme tesisleri kurulması,
mevcut olanların niteliklerinin yükseltilmesi desteklenecektir.
3. Termal turizmin gelişme potansiyeli bulunan Gönen-Ekşidere, Bigadiç-Hisarköy, Manyas- Kızık,
Susurluk-Kepekler, Sındırgı-Hisaralan, Çan-Etili, Yenice-Hıdırlar, Ayvacık-Tuzla, Ezine-Kestanbol ve
Biga-Kırkgeçit jeotermal sahalarından temin edilen termal kaynakların turizme yönelik olarak
sürdürülebilir kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin girişimler özendirilecektir.
4. Kaz Dağları, Alaçam Dağları ve bölgenin büyük bir kısmını kaplayan orman alanlarında ekoturizmin
geliştirilmesi, doğa yürüyüşlerinin düzenlenmesi, dağ köylerine gelir sağlayacak şekilde yayla
turizminin yaygınlaştırılması, izinli sahalarda kontrollü bir şekilde av turizminin yapılması ve uygun
alanların kamping faaliyetleri için geliştirilmesi amacıyla sivil toplum örgütleri, ilgili kurum ve
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kuruluşların işbirliği geliştirmeleri özendirilecek, bu alanlarda yatırım yapmak isteyen özel girişimciler
teşvik edilecektir.
5. Kaz Dağları’nın eteklerinde bol oksijenli alanlarda özellikle Avrupa’nın yaşlı nüfusunun dinlenme ve
tedavi taleplerine odaklanacak rehabilitasyon merkezleri kurulması yönünde piyasa araştırması ve
fizibilite çalışmalarına destek verilecek, bu kapsamda özellikle çevresel zenginliklerin korunması ve
çevresel değerlerin sürdürülebilirliği ilkeleri doğrultusunda elde edilecek sonuçlara göre planlama
çalışmaları başlatılacaktır.
6. Bölgedeki doğal ve kültürel varlıklar ile özellikle uluslararası alanda tanınan Troya, Assos,
Alexandreia Troas, Apollon Siminteus gibi antik kentler korunarak turizme kazandırılacaktır.
Antandros, Daskyleion, Kizikos, Zeytinli Ada, Güre Antik Hamam gibi ören yerlerinin planlı bir şekilde
düzenlenmesi ve müzelerin gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılması
sağlanacaktır. Bu çalışmalar il kültür ve turizm müdürlükleri ile koordinasyon içinde sürdürülecektir
7. Bölgede uygun olan yerlerde dalış sporları ve buna bağlı olarak batık turizminin geliştirilmesi için
tanıtım faaliyetleri yapılacak, çeşitli organizasyonların düzenlenmesi için ilgili kuruluşlara, sivil toplum
örgütlerine ve girişimcilere destek verilecek su sporlarının geliştirilmesi için bu kuruluşların bir arada
çalışması sağlanacaktır.

1.3.5. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Türkiye Turizm Sektörü Raporu
Dünya genelinde 210 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan (küresel istihdamın % 7,6’sı) turizm
sektörü, dünyadaki en büyük sektörlerden biridir ve küresel ekonomik gelişime güçlü bir ivme
kazandırmaktadır. Sektörün 2009 yılında 5.474 milyar ABD doları hacme ulaştığı tahmin edilmektedir.
Bu rakam 2009 yılı dünya GSYİH’sinin % 9,4’üne (2008 yılında % 9,6) karşılık gelmektedir.
Dünya turizminin 2009 yılındaki direkt GSYİH’si küresel ekonomik durgunluk, salgın hastalıklar, yüksek
petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonucunda % 3,5 oranında daralmıştır.2 Ancak
geçmişteki trendler turizm sektörünün küresel GSYİH’ye kıyasla daha dalgalı bir seyir izlediğini, “iyi”
yıllarda daha yüksek zirveler, “kötü” yıllarda ise daha derin düşüşler yaşadığını göstermektedir. Buna
paralel olarak, ortalamada her yıl % 3 - % 4 hızında büyümesi beklenen dünya GSYİH’sine karşılık
turizm sektöründe yıllık ortalama % 6 ile % 7 seviyelerinde büyümenin beklendiği bir gelişim sürecine
yaklaşmakta olduğumuz söylenebilir.3 Bu gelişim sürecine yaklaşırken, Dünya Ekonomik Forumu’nun
Seyahat ve Turizm Sektöründe Rekabet Raporu'nun 2009 yılı sayısında başarının temel anahtarının
kamu ve özel sektör ortaklıkları olduğu vurgulanmaktadır.
Türkiye misafirperverlik geleneği, ılıman iklimi, çekici ve uzun kıyı şeridinin yanında, doğal güzellikleri,
eşsiz tarihi mekanları, arkeolojik ören yerleri ve giderek gelişen altyapısıyla turizm sektörünün son
derece gelişmiş olduğu bir ülkedir. Turizm sektörü bu etkenlere bağlı olarak son dönemlerdeki
ekonomik kalkınmanın arkasındaki en önemli itici güçlerden biri olmuştur. Yaklaşık 1,7 milyon kişiye
istihdam sağlayan sektör (bu rakam toplam istihdamın % 7,2’sini oluşturmaktadır), 2009 yılında 95,3
milyar TL değerinde ekonomik faaliyette bulunmuştur. Bu rakam Türkiye’nin toplam GSYİH’sinin
yaklaşık % 10,2’sine denk gelmektedir.
2002 yılına kadar ulusal havayolu şirketi THY’nin tekeli altında bulunan havacılık sektörü, sonrasında
atılan liberalleşme adımları sonucunda artan yurt içi yolcu sayısı ile, 2002-2008 yılları arasında % 25,2
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gibi rekor sayılabilecek bir yıllık bileşik büyüme oranına ulaşmıştır. Aynı dönemde uluslararası yolcu
sayısı da her yıl ortalama % 8,5 oranında artmıştır.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırımcılara bir yol haritası sunmak amacıyla “Türkiye Turizm Stratejisi
– 2023” raporunu yayınlamıştır. Hükümet bu çerçeve dahilinde ülkenin turizm potansiyelinden en iyi
şekilde yararlanılması amacını gütmekte ve bu amaç doğrultusunda çeşitli destekler sağlamaktadır.
Türkiye’de günümüze kadar öncelik kıyı turizmine verilmiştir. Gelecek dönemlerde kıyı turizminin
daha da büyümesi beklenmekle birlikte, turizm sektörü, sağlık, termal-kaplıca, kış sporları, dağcılık,
kongre ve fuar aktiviteleri, yatçılık ve golf gibi farklı dallar açısından da yüksek bir gelişme
potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyelin önemli bir bölümünden henüz faydalanılamamaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bu tür alternatiflerin kullanılmasına yönelik bir yol haritası ortaya koymak
ve sektöre planlama ve uygulama aşamalarında rehberlik etmek amacıyla Türkiye Turizm Stratejisi
2023 adlı raporunu yayınlamıştır. Bu çerçevede, sektöre yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar
planlama, arazi tahsisi ve turizm projeleri ile ilgili olarak, hükümet tarafından destekleneceklerdir. Bu
teşviklerin özellikleri ve biçimleri yıllık olarak belirlenmektedir.
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1.4. ESİNLEME/KIYASLAMA ÇALIŞMASI
Türkiye’nin en eski turistik ilçelerinden olan Erdek, son yıllarda Akdeniz ve Ege bölgelerindeki çeşitli
tatil yörelerinin gerisinde kalarak turistler için eski bilinirliğini ve cazibesini kaybetmiştir. Kültür ve
Turizm Bakanlığı istatistikleri incelendiğinde, son yılların en çok talep gören ve Erdek gibi deniz
turizmi alanında faaliyet gösteren tatil yöreleri olan Alanya, Kemer, Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Kuşadası
ve Marmaris’in turizm verileri Tablo 14 ve Tablo 15’de Erdek ile karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.
2011 Yılı Verileri

Tesise Geliş Sayısı

Geceleme Sayısı

Yabancı

Yerli

Yabancı

Yerli

16.005

528.795

58.521

778.388

ALANYA

2.767.839

504.223

14.517.869

1.613.793

KEMER

2.406.704

592.275

10.011.671

1.958.529

AYVALIK

192.412

250.514

351.510

439.694

EDREMİT

3856

500.258

9652

1.238.478

BODRUM

989.335

811.633

2.540.071

4.293.099

ÇEŞME

162.387

467.266

412.764

842.585

KUŞADASI

983.163

380.223

3.326.010

777.047

MARMARİS

651.192

382.380

3.519.220

851.064

26.110.532

29.915.244

101.551.112

54.683.603

ERDEK

TÜRKİYE

Tablo 14: Erdek, Alanya, Kemer, Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Kuşadası ve Marmaris 2011 Yılı Tesislere Gelen Turist Sayısı ve
Geceleme Sayısı

Tesis Türü

ERDEK

ALANYA

Ortalama Kalış
Süresi

Doluluk Oranı (%)

Yabancı

Yerli

Yabancı

Yerli

Toplam

Turizm İşletme Belgeli Tesisler

1,8

3,1

8,56

22,32

30,88

Belediye Belgeli Tesisler

3,8

1,3

0,46

37,39

37,85

Turizm İşletme Belgeli Tesisler

5,5

3,3

47,87

6,33

54,20

Belediye Belgeli Tesisler

4,8

3,0

0,46

37,39

37,85
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KEMER

AYVALIK

EDREMİT

BODRUM

ÇEŞME

KUŞADASI

MARMARİS

TÜRKİYE

Turizm İşletme Belgeli Tesisler

5,6

3,3

49,89

9,03

58,92

Belediye Belgeli Tesisler

3,4

3,3

51,69

3,66

55,35

Turizm İşletme Belgeli Tesisler

1,8

1,9

37,11

16,69

53,80

Belediye Belgeli Tesisler

1,8

1,7

4,03

16,84

20,87

Turizm İşletme Belgeli Tesisler

1,8

1,8

4,08

24,19

30,90

Belediye Belgeli Tesisler

3,1

3,0

0,27

49,59

49,86

Turizm İşletme Belgeli Tesisler

4,9

3,3

37,97

14,28

52,25

Belediye Belgeli Tesisler

5,0

2,1

20,70

12,70

33,40

Turizm İşletme Belgeli Tesisler

3,1

2,4

14,94

21,55

36,49

Belediye Belgeli Tesisler

1,8

1,5

6,51

21,45

27,96

Turizm İşletme Belgeli Tesisler

3,6

2,1

42,32

9,79

52,11

Belediye Belgeli Tesisler

3,1

2,0

43,02

10,20

53,22

Turizm İşletme Belgeli Tesisler

5,6

2,7

48,55

7,90

56,45

Belediye Belgeli Tesisler

1,8

1,7

4,03

16,84

20,87

Turizm İşletme Belgeli Tesisler

4,1

1,9

38,12

13,34

51,46

Belediye Belgeli Tesisler

3,3

1,7

15,45

18,46

33,91

Tablo15: Erdek, Alanya, Kemer, Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Kuşadası ve Marmaris 2011 Yılı Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk
Oranı

Tablo 14’de deniz turizmi konusunda Türkiye’de en çok rağbet gören tatil beldelerine ait veriler
sunulmuştur. Bu kapsamda, inceleme kapsamına alınan beldeler arasında yabancı turistlerin en çok
ziyaret ettiği beldelerin Antalya iline bağlı Alanya ve Kemer ilçeleri olduğu görülmektedir. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın ülkenin geneline yönelik yayınladığı istatistiklerde yabancı turistlerin en çok
Antalya’yı (11.464.875 kişi) ziyaret ettiği, ikinci olarak ise İstanbul’u (5.263.782 kişi) tercih ettiği
gözlenmektedir.
Tablo 15’de incelenen ve Türkiye’de deniz turizminde önde gelen beldeler arasında, Bodrum (989.335
kişi) ve Kuşadası’nı (983.163 kişi) ziyaret eden yabancı turist sayıları birbirine yakındır, fakat yine de
bu değerler Antalya’ya bağlı ilçeler olan Alanya (2.767.839 kişi) ve Kemer’e (2.406.704 kişi) göre çok
düşük seviyededir. Yerli turist sayısı konusunda, 811.633 kişi ile Bodrum, Alanya ve Kemer’i de
geçerek ilk sırada yer almaktadır. Bodrum’u, Kemer ve ardından 528.795 kişi ile Erdek takip
etmektedir. 2011 yılı için Alanya, Edremit ve Çeşme’yi ziyaret eden yerli turist sayısı birbirine oldukça
yakındır. Kuşadası, Marmaris ve Ayvalık’ı ziyaret eden yerli turist sayısı 2011 yılı için daha düşüktür.
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Sonuç olarak, 2011 yılı verilerine göre incelemeye alınan ilçeler kapsamında Antalya iline bağlı olan
Alanya ve Kemer ilçelerini ziyaret eden toplam yabancı turist sayısı, Türkiye genel toplamının
%19,8’ini oluşturmaktadır. İnceleme kapsamında, yabancılar tarafından en çok rağbet gören ilçeler
olarak Alanya ve Kemer göze çarpmaktadır. Yerli turistler tarafından en çok rağbet gören ilçe ise
Bodrum’dur. 2011 yılı için Bodrum’u ziyaret eden yerli turist sayısı, Türkiye genelinin %2,7’sini
oluşturmaktadır. Erdek’te 528.795 yerli turist ve %1,8’lik pay ile birçok ilçeye göre güçlü konumdadır.
Erdek gibi Balıkesir iline bağlı başka bir ilçe olan Ayvalık, Balıkesir genelinde yabancı turistler
tarafından en çok tercih edilen ilçedir. Yerli turist sayıları dikkate alındığında, Balıkesir genelinde
veriler karşılaştırıldığında 528.795 kişi ile Erdek ilk sırada, 500.258 kişi ile Edremit ikinci sırada yer
almaktadır. Balıkesir ilini ziyaret eden toplam yerli ve yabancı turistin (2.027.356 kişi) %21,8’ini
Ayvalık ziyaretçileri oluşturmaktadır. Erdek’i ziyaret eden toplam yerli ve yabancı turist sayısı ise
Balıkesir ili genel toplamının %26,9’udur. Dolayısıyla, yerli ve yabancı turist sayıları incelendiğinde,
Erdek Balıkesir genelinde ilk sırada yer almaktadır.
İnceleme kapsamına alınan ilçeler için ortalama kalış süreleri dikkate alındığında, Alanya, Kemer ve
Marmaris’teki turizm belgeli, diğer bir deyişle, yıldızlı otelleri tercih eden yabancı turistlerin 5 günden
daha uzun süre tesislerde konakladıkları görülmektedir. Söz konusu ilçelere yapılan ziyaretler en uzun
ortalama kalış sürelerine sahiptirler. Yerli turistlerin ortalama kalış süreleri ise, turizm belgeli ve
belediye belgeli tesisler için belirgin bir farklılık göstermemektedir. Hem yerli, hem de yabancı
turistler en uzun süre Alanya, Kemer ve Bodrum’daki tesislerde kalmaktadırlar. Erdek için veriler
incelendiğinde, turizm belgeli, diğer bir deyişle yıldızlı otellerde yerli turistlerin daha uzun süre
kaldığı, yabancı turistlerin ise belediye belgeli otellerde daha uzun süre kaldığı görülmektedir.
Erdek’te tesise giriş yapan yerli turist sayısı çok yüksek olmasına rağmen söz konusu turist grubunun
toplam geceleme sayıları ve ortalama kalış süreleri düşüktür. Bu durum, Erdek’e gelen turistlerin
büyük bölümünün tek gece kalmak için ilçeyi ziyaret ettiklerini göstermektedir. Erdek’in, İstanbul ve
Bursa gibi büyükşehirler ile Balıkesir merkeze yakın olması nedeni ile bölge halkı hafta sonları için,
yani kısa süreli konaklama amaçlı ilçeyi ziyaret etmektedir.
İncelemeye alınan ilçeler kapsamında 2011 yılı doluluk oranları incelendiğinde, Erdek ve Çeşme
ilçeleri dışında tüm ilçelerde doluluk oranlarının %50 civarında ve üzerinde olduğu görülmüştür. Erdek
ve Çeşme’de ise bu oranlar %30 civarında kalmaktadır. Erdek’teki belediye belgeli tesislerde çok az
sayıda yabancı turist konaklarken (doluluk oranı: %0,46), bu sayı turizm belgeli otellerde (doluluk
oranı: %8,56) göreceli olarak bir miktar artmaktadır. Erdek’teki turistlerin büyük bölümünü (%97,1)
yerli turistler oluşturmaktadır.
Bu tespitler doğrultusunda 2011 yılı verilerine göre, Antalya’ya bağlı olan Alanya ve Kemer, yabancı
turist sayısı açısından Türkiye’de deniz turizminde önde gelen ilçeler arasından ilk sırada yer
almaktadırlar. Bodrum, söz konusu ilçeler arasında yerli turistler tarafından en çok rağbet gören
ilçedir. Erdek’i çok az sayıda (16.005 kişi) yabancı turist ziyaret ederken, yerli turist sayısı (528.795
kişi) inceleme kapsamında yer alan ve rakip konumunda olan birçok ilçeye göre yüksektir. Erdek’teki
tesislerin doluluk oranı ise turizm belgeli tesisler için %30,88, belediye belgeli tesisler için %37,85 ile
rakibi konumundaki diğer ilçelere göre düşüktür. Dolayısıyla, Erdek ilçesindeki konaklama tesisleri
kapasitelerini düşük oranda kullanmaktadır. Bu duruma rağmen, yerli turist sayısının deniz turizmi
alanında önde gelen diğer ilçelere göre yüksek olması, konaklama tesisi kapasitesinin daha yüksek
oranda kullanılması ile turist sayısının, dolayısıyla, turizm gelirlerinin çok daha yüksek olacağını
göstermektedir. Bu kapsamda yapılması gereken konaklama tesislerinin hizmet standartları ile
cazibesini artırarak kapasite kullanım oranını yükseltmektir.
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Mevcut turizm altyapısının turistler için daha cazip hale gelmesi için yapılacak yatırımların yanı sıra,
Erdek için yeni yatırımların planlanması ve uygulamaya alınması da önem taşımaktadır. Bu kapsamda,
Erdek’in rekabetçi gücünü yükseltmek amacı ile “Erdek Turizm Master Planı” kapsamında stratejiler
belirlenmiş, eylem planı hazırlanmıştır. Dünyanın farklı ülkelerinde coğrafi konumu, doğal yapısı ve
altyapısı ile turizm potansiyeli olan yörelerin turistler için birer cazibe merkezine dönüştürülmesi için
eylem planları hazırlanmaktadır. Erdek Turizm Master Planı’nın hazırlanması sürecinde söz konusu
eylem planları da incelenmiş ve bu eylem planlarının metodolojileri örnek alınmıştır. Bu kapsamda
incelenen eylem planları ile ilgili bilgi aşağıda sunulmaktadır.
Grey Belediyesi Turizm Destinasyonu Geliştirme Eylem Planı 2010 - Kanada

Bu eylem planı, The Resource
Management Consulting Group isimli bir
danışmanlık
firması
tarafından
hazırlanmıştır.
2011-2014
yılları
arasındaki süreci kapsayan planın
hazırlanmasındaki temel amaç; Grey
Belediyesi’ni bir turizm merkezi haline
getirerek, iyi yönetim ve doğru
pazarlama ile sürdürülebilir turizm
gelirleri elde etmektir.

Grey, Ontario - Kanada’da bulunan, kırsal yaşam tarzınnı devam ettirildiği ve doğal güzellikleri ile
bilinen bir beldedir. Bu beldenin turizm endüstrinin temelini kırsal hayat ile yazın ve kışın
gerçekleştirilen bazı etkinlikler oluşturmaktadır. Grey beldesinin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi
ve turizm gelirlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için belediye 2009 yılında bir eylem planı
oluşturma kararı almış ve mevcut durum analizinin ardından bu planı hazırlamıştır. Bu plan
kapsamında belirlenen ve planın onaylanmasının ardından uygulamaya konulan stratejiler şunlardır:
-

Paydaşlar arasında işbirliği ile daha büyük çaplı yaz ve kış dönemi etkinliklerinin düzenlenmesi
Belde halkının turizmin önemi ve gelişmesinin beldeye olan faydaları konusunda
bilinçlendirilmesi
Sektör araştırmalarının desteklenmesi
Turistlerin davranış, demografik özellikleri ve beklentilerinin belirlenmesi, talep tahmini
çalışmalarının yapılması
Sektördeki gelişmeler ve trendlerin takip edilmesi ve turizm stratejisinin gelişmelere göre
güncellenmesi
Resmi ve kapsamlı bir internet sitesinin oluşturulması ve internet üzerinden tanıtım ve
reklamların yaygınlaştırılması
Belde ve çevresindeki dağları, tepeleri ve köyleri farklı yatırımlarla turistik alanlara
dönüştürerek turizm sezonunun dört mevsime yayılması
Sonbahar ve hasat dönemi turizmi için yatırımlarının yapılması ile turizm sezonunun
uzatılması
Çeşitli festivallerin düzenlenmesi
Çevredeki il, ilçe ve köyler ile turizm alanında işbirliği yapılması
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-

Tanıtım ve pazarlama stratejisinin oluşturulması
Belde için yeni bir logo tasarlanması

Northumberland Turizm Destinasyonu Kalkınma Eylem Planı 2009 - İngiltere

2010-2013 yıllarını kapsayan Turizm Destinasyon Kalkınma Eylem Planı, öncelikli turizm
destinasyonlarının belirlendiği bir proje kapsamında 2009 yılında hazırlanmıştır. Northumberland
Eyalet Konseyi tarafından eylem planı uygulanmaya başlamıştır. Northumberland, Kuzeydoğu
İngiltere’de İskoçya sınırında bulunan ve “milli park” olarak tanımlanmış bir bölgedir.
Bu eylem planı kapsamında aşağıdaki eylemler ve stratejilerin uygulanması kararı alınmıştır:
- Paydaşlar arası görev paylaşımının yapılması ve benzer sorumluluklar üstlenen paydaşlar için işbirliği
ortamının oluşturulması
- Milli parktaki gölün çevresinde buradaki turizm potansiyelini ortaya çıkaracak yeni etkinliklerin
yapılması, bu etkinliklerin neler olacağının belirlenmesi için konuda uzman özel firmalardan görüş
alınması
- Sermaye yapısının büyümesine ve insan kaynaklarının gelişmesine yönelik çalışmaların yapılması,
turizme yönelik fonların artırılması
- Turistlerin beklenti, görüş ve önerilerini gözlemlemek amacıyla her yıl anket çalışmalarının yapılması
- Turizm personeline müşteri hizmetleri eğitiminin uygulanması
- Yöre halkının turizmin önemi konusunda bilinçlendirilmesi ve onların da eylem planının uygulanması
sürecine dahil edilmesi
- Turizm haftasının organize edilmesi
- Basın yayın organlarının reklam ve tanıtım için etkin kullanımı
- Northumberland’in özgün bir marka haline getirilmesi
- Konaklama tesislerinin yöneticileri ile işbirliği içerisinde konuya yönelik yeni yatırım planlarının
yapılması
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- Turizm sektöründe kullanılması ile sektörü geliştirecek olan teknolojilerin belirlenmesi ve
kullanımlarının yaygınlaştırılması (çevrimiçi rezervasyon sistemleri, internet üzerinden satış, bölgesel
iletişim ağı kurulması vb.)
- Turizmin bölgeye sağladığı gelirin artırılması
- Turistlerin kalış sürelerinin artırılmasına yönelik yatırımların yapılması (yeni cazibe merkezlerinin
oluşturulması ve tanıtılması, konaklama hizmet kalitesinin artırılması, kültür turizmine önem
verilmesi, eğlence sektörüne yapılan yatırımların artırılması, festivallerin düzenlenmesi vb.)
- Spot turizminde gelişimin sağlanması için bir çalışma grubunun oluşturulması
Victoria Eyaleti Turizm Stratejisi Planı 2002-2006 - Avustralya

Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan Victoria eyaleti için 2002-2006 yıllarını kapsayan bir turizm
stratejisi oluşturulmuştur. Victoria eyaletinde turizm alanında özel sektör gelişmiştir ve yerel
yönetimler turizmin gelişimine yönelik yatırımları desteklemektedir. Bu durum geliştirilen stratejinin
uygulanmasında paydaşların etkin katılımını sağlamıştır. Victoria’nın özgün yemekleri ve şaraplarının
bulunması, doğal güzellikleri, kültürel değerleri, su sporlarına uygun altyapısı ve bölgede düzenlenen
sosyal etkinlikler, eyaletin turizm potansiyelini güçlendirmektedir. Bu olumlu koşullara rağmen, hedef
turist kitlesinin ve bölge halkının Victoria’nın turizm altyapısı konusunda farkındalığı düşüktür.
Turizmin bölgenin ekonomik kalkınmasına olan katkısının ve yabancı turistlerin bölgeye olan talebi
yetersizdir. Bu doğrultuda, Victoria eyaleti için bir stratejik plan oluşturulması kararı alınmıştır. Plan
kapsamında aşağıdaki stratejiler belirlenmiştir:
-

Hedef turizm kitlesinin farkındalığını artırmak ve bölge için olumlu imaj oluşturmak
Konaklama, restoran, alışveriş merkezleri ve galeriler gibi işletmelerin hizmet kalitesinin
artırılması
Bölgenin kapsandığı tur rotalarının oluşturulması
Oluşturulan stratejik planın dönem içerisinde yaşanan gelişmelere göre sürekli güncellenmesi
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Victoria Eyaleti Kırsal Kesim Turizm Stratejisi Planı 2007-2017 – Avustralya

Victoria eyaletine bağlı Kyabram, Rochester ve Tongala Ruchworth & District kasabaları için kırsal
kesimde turizmin geliştirilmesine yönelik bir plan hazırlanmıştır. Bu kasabalar doğal güzellikleri ile
önemli doğa turizmi potansiyeline sahiptir. Yöre halkı tarım ve hizmet sektöründe çalışmaktadır.
Bölgede bulunan yürüyüş ve bisiklet yolları ile kültürel zenginlik bölgenin turizm potansiyelini
güçlendirmektedir. Bu olumlu koşullara rağmen, hedef turist kitlesinde ve yöre halkında farkındalığın
yetersizliği, turistik ürün ve hediyelik eşyaların azlığı ve hizmet kalitesinin düşüklüğü (çalışma
saatlerindeki kısıtlar vb.) bölgede turizmi olumsuz etkilemektedir. Plan kapsamında aşağıdaki
stratejiler ve eylemler belirlenmiştir:
-

Bölgesel turistik ürün ve hediyelik eşyaların geliştirilmesi, söz konusu ürünler için imalatın
denetlenmesi
Bölge için tur güzergahı oluşturulması, tabela ve levhalar ile bölge içi ve bölgeye olan
yönlendirmelerin yapılması,
Etkin reklam ve tanıtım için broşürlerin hazırlanması
Ziyaretçilerin bilgilendirilmesi için danışma ofislerinin kurulması
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2. BÖLÜM

SAHA ÇALIŞMASI
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2. SAHA ÇALIŞMASI
2.1. SWOT ANALİZİ
2.1.1. Metodoloji
Strateji Planının hazırlanması kapsamında yapılan SWOT analizi çalışması, çevresel faktörlerin
incelenmesini, Erdek bölgesinin geleceği açısından önemli olan fırsatların saptanmasını, bölgeye
tehdit unsuru oluşturabilecek faaliyetlerin (örneğin diğer tatil yörelerinin atılımları, turist
tercihlerindeki ani değişiklikler) önceden fark edilip önlem alınmasını, ilçenin güçlü yönlerinin ortaya
çıkmasını ve bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda kullanılacağının saptanmasını,
bölgenin zayıf yönlerinin belirlenerek önlem alınmasını, zayıf yönlerin olası tehditler karşısında turizm
sektörünü düşürebileceği zor durumların analiz edilmesini vb. strateji ve planlama yaklaşımlarını
kapsamaktadır.
SWOT analizi sonucunda bölge için uygulanabilir önerilere ulaşılması beklenmektedir. Bunlardan
başlıcaları şunlardır:




Güçlü yönlerimizi fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanabiliriz.
Zayıf yönlerimizin farkına vararak onları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirebiliriz.
Çevremizdeki tehditleri güçlü yanlarımız ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürebiliriz.

SWOT uygulaması kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir;
1. Temel Kavramlar
2. Çalışma Gruplarının Belirlenmesi
3. SWOT Analizi Çalışması
Bütün bu çalışmalar, grup çalışmaları şeklinde sürdürülmüştür. Raporda sunulan çalışma sonuçları;
eğitim sırasında katılımcıların tartışıp görüş birliğine vardığı çıktıların son hali olup, üzerinde herhangi
bir değişiklik yapılmadan raporda yer almıştır.
2.1.1. 1. Temel Kavramlar
Metodoloji konusunda TÜBİTAK-TÜSSİDE’nin marka tescilli ürünü olan Ortak Akıl Platformu
Çalıştaylarında sıklıkla kullanılan bir yöntem olan “Fikir Tepsisi” metodunun uygulanması
planlanmıştır. Toplantı öncesi katılımcılara Fikir Tepsisi metodu ve SWOT analizi hakkında sunum
yapılmış ve aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
Bir organizasyon, sürekli ilerlemeyi sağlayabilmek için, öncelikle bugününü ve gelecekte ulaşmak
istediği yeri iyi bilmelidir. Ulaşmak istediği yere gidebilmek için önceliklerini iyi saptamalı ve
kaynaklarını bu öncelikleri göz önüne alarak kullanabilmelidir.
SWOT analizi; kurulu olan sistemin güçlü ve gelişmeye açık alanları ile karşı karşıya bulunduğu
fırsatların ve tehditlerin detaylı olarak irdelenmesine yardımcı olan araçlardan biridir. Belirlenen
sonuçlar doğrultusunda sistemin stratejilerinin belirlenmesi için kullanılmaktadır.
SWOT Analizinin açılımı şöyledir:

Strengths (Güçlü Alanlar)
Weaknesses (Gelişmeye Açık Alanlar)
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Opportunities (Fırsatlar)
Threats (Tehditler)
SWOT analizi iç ve dış durum analizinin yapılarak kurumsal kapasitenin ortaya çıkarılması ve geleceğe
yönelik stratejiler geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda, Erdek bölgesinin güçlü ve zayıf yönleri
ile ilçe dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmelidir.
Şekil 1’te SWOT analizinin genel yapısı verilmiştir.

Uygulanacak yönetim ile ilgili bilgi verildikten sonra katılımcılara örnek SWOT analizi gösterilmiş ve
bilgileri pekiştirilmiştir. Daha sonra analiz için grupların belirlenmesi kısmına geçilmiştir.
2.1.1.2. Çalışma Gruplarının Belirlenmesi
4 Ocak 2013 tarihli SWOT Analizi toplantısına katılan katılımcılardan 17’si analize katılmıştır.
NO

AD SOYAD

TEMSİL ETTİĞİ KURUM/FİRMA

1

Canan KEF

Turizm İşletmecisi

2

Yalçın AYCAN

Turizm İşletmecisi

3

Neşe GÜRPINAR

Turizm İşletmecisi

4

Mehmet Ali YAĞCI

Turizm İşletmecisi

5

Nevin ORUÇ

Turizm İşletmecisi

6

Mustafa CANBAZ

Turizm İşletmecisi

7

Serdar SAKIZOĞLU

Gazeteci
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8

Dilek LAP

Erdek Ticaret Odası

9

Mustafa Sönmez

Turizm İşletmecisi

10

İbrahim İLHAN

Turizm İşletmecisi

11

Özlem SARI

Erdek Ticaret Odası

12

Serhat TÜRKMEN

Turizm İşletmecisi

13

Abdullah GÜÇ

GMKA-Gözlemci

14

Onur ATILGAN

GMKA-Gözlemci

15

Mustafa ERDOĞAN

Turizm İşletmecisi

16

Başak PEHLİVAN

Akdan Danışmanlık

17

Oktay ÖZTÜRK

18

Dila OKATAR

19

Aytaç TOPTAŞ

Erdek Meslek Yüksek Okulu

20

Görkem ÖKSÜZ

Erdek Ticaret Odası

Akdan Danışmanlık
Akdan Danışmanlık

Tablo 15: SWOT Analizi Katılımcı Listesi

Katılımcılardan Abdullah GÜÇ ve Onur ATILGAN Güney Marmara Kalkınma Ajansı uzmanı olup
toplantıya gözlemci olarak katılmışlardır. Oktay ÖZTÜRK ise çalışmanın moderatörlüğünü yaparak
toplantıyı yönetmiştir.
2.1.1.3. SWOT Analizi Çalışması
Katılımcılar Erdek ilçesinin güçlü ve gelişmeye açık alanların belirlenmesi, karşı karşıya bulunduğu
fırsatların ve tehditlerin belirlenmesi çalışmasını yapacak şekilde 4 gruba ayrılmışlardır. Gruplar ve
renkleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
GRUPLAR
RENKLER
PEMBE POST-IT

1. GRUP

2. GRUP

3. GRUP

4. GRUP

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDİTLER

X

YEŞİL POST-IT
SARI POST-IT
TURUNCU POST-IT

X
X
X

Tablo 16: SWOT Analizi İçin Fikir Tepsisi Metodu Grupları
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Katılımcıların ayrıldığı gruplar ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.
GRUPLAR
PEMBE

YEŞİL

SARI

TURUNCU

KATILIMCILAR
Canan KEF

X

Yalçın AYCAN

X

Neşe GÜRPINAR

X

Mehmet Ali YAĞCI

X

Nevin ORUÇ

X

Mustafa CANBAZ

X

Serdar SAKIZOĞLU

X

Dilek LAP

X

Mustafa Sönmez

X

İbrahim İLHAN

X

Özlem SARI

X

Serhat TÜRKMEN

X

Mustafa ERDOĞAN

X

Başak PEHLİVAN

X

Dila OKATAR

X

Aytaç TOPTAŞ

X

Görkem ÖKSÜZ

X

Tablo 17: SWOT Analizi Fikir Tepsisi Metodu İçin Katılımcı Grupları

Gruplar kendi konularında “Fikir Tepsisi” yöntemiyle ürettikleri fikirleri pekiştirerek grup ortak
listelerini oluşturmuşlardır. Bu listelerde Pembe Grup Erdek ilçesinin güçlü yönlerini, Yeşil Grup
ilçenin zayıf buldukları yönlerini, Sarı Grup Erdek’in önünde değerlendirilebilecek olan fırsatları,
Turuncu Grup ise tehditleri fikir tepsisine yazmışlardır. Daha sonra her grup fikir üretme süreci
sonucunda ortaya çıkan ifadeleri sağındaki gruba vermiştir. Gruplar yeni fikir tepsisi üzerine kendi
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eksik gördüğü ifadeleri ekleyerek aynı işlemi tekrarlamışlardır. 1 tur dolaşan fikir tepsileri ait oldukları
gruba ulaştıklarında fikir sayıları oylama ile eleme-birleştirme yöntemi kullanılarak 12’ye
düşürülmüştür. Bu ifadeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

PEMBE GRUP – GÜÇLÜ YÖNLER ORTAK FİKİR TEPSİSİ
1

Alternatif Turizm İçin Uygun Alt Yapıya Sahip Olması (doğa sporları vb.)

2

Doğa Harikası

3

Erdek Meslek Yüksek Okulu

4

Yılın Her mevsimi İklimin Turizme Uygun Olması

5

İstanbul’un Yakın Olması

6

Kaz dağlarından Sonra Kapıdağ Yarımadası’nın Türkiye’de 2.Sırada Olması(Oksijen
bakımından)

7

Tarihi Ve Kültürel Geçmişe Sahip Olması

8

Avsa Gibi Turistik Yerlere Yakın Olması

9

Yeni Yatırımlara Uygun Olması

10

Organik Tarım Ürünlerinin Yetiştirilerek Turizme Kazandırılması Potansiyeli

11

Marmara Birlik İlçe Sınırları İçerisinde Olması

12

Zeytin Gibi Yüksek Talep Gören Bir Ürünün Bölgede Yetiştirilmesi ve İşlenmesi

Tablo 18: Pembe Grup Ortak Fikir Tepsisi

YEŞİL GRUP – ZAYIF YÖNLER ORTAK FİKİR TEPSİSİ
1

Kalifiye Eleman Yetersizliği

2

Yapıların Eski Olması Ve Yenilenmemesi

3

Altyapı Sorunu Çevre Kirliliği ve Düzensiz Kıyı Şeridi

4

Yeni Yatırımların Yapılmaması Ve İmar Olanların Açılmaması

5

Reklam Ve Tanıtım Eksikliği

6

Bölge Halkının Yeterli Eğitime Sahip Olmaması

7

Yatırım Yapılması İçin Bilgi Verecek Kurum Olmaması

8

Gerekli Denetimlerin Yapılmaması ( Bakanlık Ve Yerel İdare )

9

Tesislerin Taleplere Yeterli Olmaması, Balık Restoranlarının Olmaması
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10

Hizmet Kalitesinin Artırılması İçin Herhangi Bir Çalışma Yapılmaması

11

İşletmecilerin Bilgilendirilmesi, Yeni Yasala, Haklar, Bunun İçin Bir Birliğin Olmaması

12

Güvenlik Sorunu, Sezonun Uzatılması İçin Çalışma Yapılmaması

Tablo 19: Yeşil Grup Ortak Fikir Tepsisi

SARI GRUP – FIRSATLAR ORTAK FİKİR TEPSİSİ
1

Kapı dağ Yarımadasının Dokunulmamış Olması Ve Yeni Projelere Açık Olması

2

Kış Turizmi Sezonu İçin Termal Mountain Bike Turizmi ve Av Turizmine uygun olması

3

Ulusal Kalkınma Planımızda Bölgede Turizmin Öncelikli Sektör Olarak Görülmesi ve Ajans
Desteklerinin Olması

4

Erdek’in Büyük Şehirlere Ulaşımının Yakınlığı Ve Kolaylığı

5

Oksijen Yönünden Güçlü Olması

6

Uzun Sahil Şeridinin Olması Ve Yaz Aylarında Araçlara Kapalı Olması

7

Arkeolojik Kazıların Yapılması Ve Sergilenmesi

8

Çuğra Mevkiine Turizm Ağırlıklı İmar Uygulamaması

9

Eko turizme Elverişli Olması

10

Sanayi İşletmelerinin Olması

11

Sahil Şeridinin Uzun Olması Ve Bunun Fırsata dönüştürülmesi

12

İlçe Tarafında Bakir Koyların Ve Köylerin Bulunması

Tablo 20: Sarı Grup Ortak Fikir Tepsisi

TURUNCU GRUP – TEHDİTLER ORTAK FİKİR TEPSİSİ
1

Eğlence Hayatının Olmaması, Gençlerin Bölgeye Çekilememesi

2

İstanbul ve Bursa’ya Yakınlığın Yeteri Kadar Avantaja Çevrilememsi

3

Üst Gelir Grubuna Yönelik İşletmelerin Çoğalmamasının Çok Zor Olması, Hangi Sektörde
İlerleneceğinin Netleştirilmemesi

4

Yaz Mevsimin Kısa Sürmesi, Marmara Denizinin Kirliliği

5

Diğer Turizm Yöreleri İle Tesisleşme Acısından Büyük Uçurumlar Olması, Uzman Olmayan
Kişilerin Turizm Sektöründe Olması

Sayfa | 62

6

Otel Hizmet Kalitesinin Düşüklüğü ve Kalifiye Eleman Yetersizliği, Misafir Memnuniyetinin
Sağlanamaması

7

Turizmin Sadece Deniz Ve Havaya Bağlı Kalması, Kültürel Ve Kış Turizminin Olmaması

8

Yatırım İçim Gerekli Arazinin Sağlanamaması, Yapılaşmanın Yaygınlaşması Ve Doğal Hayatı
Tehdit

9

Turizm İşletmelerinin Kendi İşlerine Yatırım Yapmamaları, İlçeye Yatırımcı Çekilememesi

10

Üst Düzey Bürokratların Bir araya Gelip Çözüm Üretememesi, Yerel Yönetimlerin Eksiklikleri

11

Roman Vatandaşların Eğitimlerinin Olmaması, Bu Konuda Çalışmanın Olmaması

12

Yakın Civarda Hava Alanı Olmaması, Yabancı Turistin Gelmemesinin Sağlanamaması

Tablo 21: Turuncu Grup Ortak Fikir Tepsisi

Çalışmanın devamı için 4 ortak fikir tepsisi katılımcıların puanlama yapmaları istenmiştir. Her katılımcı
kendi grubuna ait tepside 6 ifadeyi, diğer gruplardan 1’er ifadeyi kendi öncelik sırasına göre seçmiştir.
Her katılımcı için puanlamaya esas sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Numaralar fikir tepsisindeki
ifadelerin başındaki sayıları ifade etmektedir.
Güçlü Yönler
Tepsisi

Zayıf Yönler
Tepsisi

Fırsatlar Tepsisi

Tehditler
Tepsisi

PEMBE GRUP
Mustafa ERDOĞAN

1-2-3-5-7-9

4

3

4

Başak PEHLİVAN

1-3-5-6-7-10

3

2

7

Dila OKATAR

1-3-5-7-9-11

1

3

5

Aytaç TOPTAŞ

2-3-6-7-9-10

5

6

4

Görkem ÖKSÜZ

1-2-3-5-8-9

9

6

4

YEŞİL GRUP
Canan KEF

1

1-2-5-8-9-10

1

11

Yalçın AYCAN

6

1-2-4-10-11-12

5

1

Neşe GÜRPINAR

9

1-3-6-10-11-12

7

11

Mehmet Ali YAĞCI

1

1-2-3-4-5-11

1

9

1-3-4-5-6-7

1

SARI GRUP
Mustafa Sönmez

1

5
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İbrahim İLHAN

5

4

1-3-4-8-10-12

11

Özlem SARI

1

10

1-2-4-6-10-12

2

Serhat TÜRKMEN

9

2

1-2-3-8-11-12

4

TURUNCU GRUP
Nevin ORUÇ

5

1

7

1-4-6-7-9-11

Mustafa CANBAZ

5

10

1

3-4-5-6-9-11

Serdar SAKIZOĞLU

7

4

12

1-3-6-7-9-11

Dilek LAP

5

2

11

1-4-6-7-9-10

Tablo 22: SWOT Analizi Puanlama Durumu Tablosu

Puanlamaların sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

GÜÇLÜ YÖNLER ORTAK FİKİR TEPSİSİ

PUAN

1

Alternatif Turizm İçin Uygun Alt Yapıya Sahip Olması (doğa sporları vb.)

8

2

Doğa Harikası

3

3

Erdek Meslek Yüksek Okulu

5

4

Yılın Her mevsimi İklimin Turizme Uygun Olması

0

5

İstanbul’un Yakın Olması

8

6

Kaz dağlarından Sonra Kapıdağ Yarımadası’nın Türkiye’de 2.Sırada
Olması(Oksijen bakımından)

3

7

Tarihi Ve Kültürel Geçmişe Sahip Olması

5

8

Avsa Gibi Turistik Yerlere Yakın Olması

1

9

Yeni Yatırımlara Uygun Olması

6

10

Organik Tarım Ürünlerinin Yetiştirilerek Turizme Kazandırılması Potansiyeli

2

11

Marmara Birlik İlçe Sınırları İçerisinde Olması

1

12

Zeytin Gibi Yüksek Talep Gören Bir Ürünün Bölgede Yetiştirilmesi ve
İşlenmesi

0

Tablo 23: Güçlü Yönler Tepsisi Puanlama Sonuçları

Elde edilen sonuçlara göre Güçlü Yönler tablosunda katılımcıların %47’si Erdek’in Alternatif Turizm
için uygun altyapıya sahip olduğunu düşünmektedir. Yapılan beyin fırtınasında Erdek’te doğa sporları
başta olmak üzere inanç turizmi gastro-turizm gibi potansiyellerinin de olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca
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yine katılımcılardan %47’lik bir grup Erdek’in İstanbul’a yakın olmasını güçlü bir yön olarak
değerlendirmektedir. Buradaki potansiyel turistlerin deniz yoluyla Erdek’e gelebiliyor olması bölge
turizmi açısından önemlidir.

ZAYIF YÖNLER ORTAK FİKİR TEPSİSİ

PUAN

1

Kalifiye Eleman Yetersizliği

6

2

Yapıların Eski Olması Ve Yenilenmemesi

5

3

Altyapı Sorunu Çevre Kirliliği ve Düzensiz Kıyı Şeridi

3

4

Yeni Yatırımların Yapılmaması Ve İmar Olanların Açılmaması

4

5

Reklam Ve Tanıtım Eksikliği

4

6

Bölge Halkının Yeterli Eğitime Sahip Olmaması

1

7

Yatırım Yapılması İçin Bilgi Verecek Kurum Olmaması

0

8

Gerekli Denetimlerin Yapılmaması ( Bakanlık Ve Yerel İdare )

1

9

Tesislerin Taleplere Yeterli Olmaması, Balık Restoranlarının Olmaması

2

10

Hizmet Kalitesinin Artırılması İçin Herhangi Bir Çalışma Yapılmaması

5

11

İşletmecilerin Bilgilendirilmesi, Yeni Yasala, Haklar, Bunun İçin Bir Birliğin
Olmaması

2

12

Güvenlik Sorunu, Sezonun Uzatılması İçin Çalışma Yapılmaması

2

Tablo 24: Zayıf Yönler Tepsisi Puanlama Sonuçları

Zayıf Yönler Fikir Tepsisinde katılımcıların değerlendirmeleri ortalamaya yakın bir dağılım
göstermektedir. Katılımcılar Erdek ile ilgili en büyük sorun olarak kalifiye eleman yetersizliğini ve
ilçedeki yapıların eski, bakımsız olmasını görmektedir. Toplantıda hizmet kalitesi ile ilgili sıkıntıların
personel ve işletmeci eğitimi ile aşılması gerektiği, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, Erdek
halkının ve yerel yönetimin yeterli çabayı sarf etmesi gerektiği sonucu çıkmıştır.

FIRSATLAR ORTAK FİKİR TEPSİSİ

PUAN

1

Kapı dağ Yarımadasının Dokunulmamış Olması Ve Yeni Projelere Açık Olması

7

2

Kış Turizmi Sezonu İçin Termal Mountain Bike Turizmi ve Av Turizmine
uygun olması

3

3

Ulusal Kalkınma Planımızda Bölgede Turizmin Öncelikli Sektör Olarak
Görülmesi ve Ajans Desteklerinin Olması

5

4

Erdek’in Büyük Şehirlere Ulaşımının Yakınlığı Ve Kolaylığı

3

5

Oksijen Yönünden Güçlü Olması

2
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6

Uzun Sahil Şeridinin Olması Ve Yaz Aylarında Araçlara Kapalı Olması

4

7

Arkeolojik Kazıların Yapılması Ve Sergilenmesi

3

8

Çuğra Mevkiine Turizm Ağırlıklı İmar Uygulamaması

2

9

Eko turizme Elverişli Olması

0

10

Sanayi İşletmelerinin Olması

2

11

Sahil Şeridinin Uzun Olması Ve Bunun Fırsata dönüştürülmesi

2

12

İlçe Tarafında Bakir Koyların Ve Köylerin Bulunması

3

Tablo 25: Fırsatlar Tepsisi Puanlama Sonuçları

Toplantıya katılan katılımcıların %41’i Kapıdağ Yarımadası’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin ortaya
çıkarılması gerektiğini düşünmektedir. Beyin fırtınasında yarımadanın tarihi eserler ve dokunulmamış
doğal güzelliklere sahip olması bölgenin turizm açısından güçlü potansiyelleri olduğunu ve bu fırsatın
değerlendirilmesi gerektiği sonucu çıkmıştır.

TEHDİTLER ORTAK FİKİR TEPSİSİ

PUAN

1

Eğlence Hayatının Olmaması, Gençlerin Bölgeye Çekilememesi

5

2

İstanbul ve Bursa’ya Yakınlığın Yeteri Kadar Avantaja Çevrilememesi

3

3

Üst Gelir Grubuna Yönelik İşletmelerin Çoğalmamasının Çok Zor Olması,
Hangi Sektörde İlerleneceğinin Netleştirilmemesi

2

4

Yaz Mevsimin Kısa Sürmesi, Marmara Denizinin Kirliliği

7

5

Diğer Turizm Yöreleri İle Tesisleşme Acısından Büyük Uçurumlar Olması,
Uzman Olmayan Kişilerin Turizm Sektöründe Olması

2

6

Otel Hizmet Kalitesinin Düşüklüğü ve Kalifiye Eleman Yetersizliği, Misafir
Memnuniyetinin Sağlanamaması

4

7

Turizmin Sadece Deniz Ve Havaya Bağlı Kalması, Kültürel Ve Kış Turizminin
Olmaması

4

8

Yatırım İçim Gerekli Arazinin Sağlanamaması, Yapılaşmanın Yaygınlaşması
Ve Doğal Hayatı Tehdit

0

9

Turizm İşletmelerinin Kendi İşlerine Yatırım Yapmamaları, İlçeye Yatırımcı
Çekilememesi

5

10

Üst Düzey Bürokratların Bir araya Gelip Çözüm Üretememesi, Yerel
Yönetimlerin Eksiklikleri

1

11

Roman Vatandaşların Eğitimlerinin Olmaması, Bu Konuda Çalışmanın
Olmaması

6
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12

Yakın Civarda Hava Alanı Olmaması, Yabancı Turistin Gelmemesinin
Sağlanamaması

0

Tablo 26: Tehditler Tepsisi Puanlama Sonuçları

Tehditler Ortak Fikir Tepsisinde katılımcıların öncelik verdiği en büyük tehdit yaz sezonunun Erdek’te
kısa sürmesi ve Marmara’nın gittikçe kirlenen denizidir. En önemli turistik ürünü deniz-kum-güneş
olan Erdek, yaz mevsiminin kısa olması nedeniyle turizm potansiyelini katma değere
dönüştürememektedir. Toplantıda güçlü yön olarak belirlenen alternatif turizm, sezon kısalığı
tehdidine karşı kullanılmalı ve alternatif turizm yaygınlaştırma faaliyetleri derhal hayata geçirilmelidir
sonucuna ulaşılmıştır.

2.1.2. SWOT Analizi

SWOT analizi sonuçları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

ZAYIF YÖNLER

GÜÇLÜ YÖNLER
Alternatif Turizm İçin Uygun Alt Yapıya Sahip
Olması
İstanbul’un Yakın Olması
Yeni Yatırımlara Uygun Olması

Kalifiye Eleman Yetersizliği
Yapıların
Eski Olması Ve Yenilenmemesi
Hizmet Kalitesinin Artırılması İçin Herhangi Bir
Çalışma Yapılmaması

SWOT
ANALİZİ
FIRSATLAR
Kapıdağ Yarımadasının Dokunulmamış Olması Ve
Yeni Projelere Açık Olması
Ulusal Kalkınma Planımızda Bölgede Turizmin
Öncelikli Sektör Olarak Görülmesi ve Ajans
Desteklerinin Olması
Uzun Sahil Şeridinin Olması Ve Yaz Aylarında
Araçlara Kapalı Olması

TEHDİTLER
Yaz Mevsimin Kısa Sürmesi, Marmara Denizinin
Kirliliği
Roman Vatandaşların Eğitimlerinin Olmaması,
Bu Konuda Çalışmanın Olmaması
Eğlence Hayatının Olmaması, Gençlerin Bölgeye
Çekilememesi
Turizm İşletmelerinin Kendi İşlerine Yatırım
Yapmamaları, İlçeye Yatırımcı Çekilememesi
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2.2. ANKET ÇALIŞMASI
Anket çalışması Erdek ilçesinin turizm alanındaki durumunu ortaya koyma, Türkiye geneli, yerel halk
ve ilçedeki işletmelerin turizme ve turistlere yaklaşımı, turizmin etkilerini algılama düzeyleri, turizm
talebi eğilimleri ve Erdek ilçesinin hem içeriden hem dışarıdan nasıl bir imajının olduğu konularına bir
bakış açısı geliştirebilmek amacıyla yapılmıştır. Erdek ilçesinde belirtilen amaca uygun olarak 3 farklı
gruba anket uygulanmıştır. Toplamda 603 kişi ile yapılan anketin 178 kişisi ülke geneli, 325 kişisi
Erdek ilçesinde ikamet eden yerel halk ve 120 kişisi Erdek ilçesinde faaliyet gösteren turizm
işletmeleridir. Türkiye geneli anket çalışması internet ortamında yapılmıştır. Yerel halk ve yerel
işletmelerden ise anketörler aracılığı ile yüz yüze veri temin edilmiştir. Bu örneklemden elde edilen
bilgiler çerçevesinde yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucu tablo ve grafikleri yapılmıştır.
2.2.1. Türkiye Geneli Anket Çalışması
Türkiye genelinde yapılan anket çalışmasının amacı; farklı demografik özelliklere sahip kişilerin turizm
açısından Erdek ilçesi hakkındaki düşünceleri, beklentileri ve genel olarak turizm eğilimleri hakkında
veri toplayarak ilçenin gelişimi için raporumuzun diğer verilerine destek olacak çıkarımlarda
bulunmaktır.
Türkiye genelinde yapılan ve 31 farklı ilde ikamet eden 178 kişi ile soruları firmamızca hazırlanan
anket uygulaması internet üzerinden yapılmıştır. 26 soruluk anketimize katılan kişilerin demografik
özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

18 < yaş < 22
23 < yaş < 32
33 < yaş < 42
43 < yaş < 52
53 < yaş < 62
63 < yaş < 72
Cevapsız
TOPLAM

Evli
Bekar
TOPLAM

500 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2500
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4000 TL üstü
Cevapsız
TOPLAM

YAŞ
Sayı
Yüzde %
44
24,7
71
39,9
24
13,5
23
12,9
11
6,2
3
1,7
2
1,1
178
100,0
MEDENİ DURUM
Sayı
Yüzde %
67
37,6
111
62,4
178
100,0
AİLE AYLIK GELİRİ
Sayı
Yüzde %
11
6,2
19
10,7
27
15,2
15
8,4
13
7,3
19
10,7
72
40,4
2
1,1
178

EĞİTİM DÜZEYİ
Sayı
İlkokul ve altı
0
Ortaokul
0
14
Lise
8
Yüksekokul
109
Üniversite
26
Yüksek lisans
19
Doktora
2
Cevapsız
TOPLAM
178
ÇALIŞMA/İŞ STATÜSÜ
Sayı
42
Memur
5
Emekli
10
Kendi İşi
0
Ev Hanımı
53
Öğrenci
9
İşveren
İşsiz
0
54
İşçi
4
Diğer
1
Cevapsız
178
TOPLAM

Yüzde %
0,0
0,0
7,9
4,5
61,2
14,6
10,7
1,1
100,0
Yüzde %
23,6
2,8
5,6
0,0
29,8
5,1
0,0
30,3
2,2
0,6
100,0

100,0

Tablo 1: Türkiye Geneli Anket Uygulaması Örneklem Profilinin Sayısal ve Yüzdesel Dağılımı
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Yapılan ankette en yoğun yaş dağılımı 23-32 yaş bandında görünmekte olup genel profil genç, eğitimli
ve gelir seviyesi yüksektir. Dolayısıyla anket sonuçları turizmin sürdürülebilirliği açısından önemli olan
bu grubun istek ve beklentilerini yansıtmaktadır. Ankete katılanların % 24,7’lik kısmını oluşturan 44
kişi 18-22 yaş arasındadır. 22 altı yaş grubuna dahil 44 kişi %24,7’lik ve 42 ve üstü yaş grubunda yer
alan 37 kişi ise %20,8’lik dilimi oluşturmaktadır. Dolayısıyla, sosyal, kültürel ve ekonomik beklentileri
farklı yaş gruplarının istekleri de anket sonuçlarına yansımıştır. Ankete katılanların 111’i evli değildir.
Katılımcıların %40,4’ünün aylık toplam aile geliri 4.000 TL ve üzerindedir. Özellikle %%15,2’lik kısmının
yıllık 2 bin 500 TL ve altı gelirle geçinmeye çalıştığı görülmektedir. Ankete katılanların %61,2’sinin
eğitim düzeyi üniversitedir. Katılımcıların %14,6’sının eğitim düzeyi yüksek lisans, %10,7’sinin ise
doktoradır. Katılımcılar arasında liseden daha düşük eğitim düzeyine sahip kimse yoktur. Ankete
katılan 178 kişinin %64,6’sı memur, iş sahibi, işveren ve işçilerden oluşmaktadır. Yani, ankete katılan
yaklaşık her beş kişiden yaklaşık üçü ekonomik faaliyetlerin içinde yer almaktadır.
İkamet Yeri

Sayı

%

Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Bingöl
Bursa
Çankırı
Elazığ
Erzurum
Eskişehir
Hatay
İstanbul
İzmir
Karabük
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Mardin
Ordu
Sakarya
Samsun
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Uşak

1
98
6
1
2
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
23
5
1
2
3
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1

0,6
55,1
3,4
0,6
1,1
0,6
0,6
0,6
0,6
3,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
12,9
2,8
0,6
1,1
1,7
1,1
1,1
1,1
0,6
0,6
1,1
0,6
0,6
1,1
0,6
0,6

Kuveyt

1

0,6

Avusturya

1

0,6

Cevapsız
TOPLAM

2
178

1,1
100,0

Şekil 1: Türkiye Geneli Anket Uygulaması Yapılan Kişilerin İkamet Ettikleri İller

Tablo 2: Türkiye Geneli Anket Uygulaması Yapılan Kişilerin İkamet Ettikleri İller
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Katılımcıların ikamet ettiği illere göre dağılımını gösteren Tablo 27’deki değerler baz alındığında,
anket uygulanan kitle içinde Ankara’da ikamet edenler birinci sıradadır. Ankara’dan sonra sırayı
İstanbul ve Bursa takip etmektedir.
Anket çalışmasında kullanılan değişkenlerin geçerliliğinin ve katılımcıların bu değişkenlerİ algılayış
düzeylerinin gösterildiği anket sonuçları aşağıda verilmektedir.
Ankete katılan kişilere sorduğumuz “Tatile kimlerle gidersiniz?” sorusuna verilen yanıtlar Tablo 28’de
verilmiştir.

Yaş Grubu

Aile

Arkadaş

Eş veya
erkek/kız
arkadaşı

Tek
başına

Diğer

Cevapsız

TOPLAM

18 < yaş < 22
23 < yaş < 32
33 < yaş < 42
43 < yaş < 52
53 < yaş < 62
63 < yaş < 72
Cevapsız

27
49
21
17
8
3
0
125

16
36
4
8
2
1
1
68

1
23
4
4
3
0
0
35

6
4
1
2
1
0
0
14

1
1
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
1
1

51
113
30
31
14
4
2
245

TOPLAM

Tablo 3:Yaş Gruplarına Göre Tatile Birlikte Gidilenlerin Frekans Dağılımı

Katılımcılardan % 51’i tatile ailesi ile gitmeyi tercih ederken %28’i arkadaşı ile gitmeyi tercih
etmektedir. %14’ü eş veya erkek/kız arkadaşı ile, %6’sı tek başına gitmeyi tercih etmektedir.
1.7.b1. Tatile birlikte gidilenlerin genel dağılımı
Eş veya
erkek/kız
Arkadaş
arkadaşı
28%
14%

Aile
51%

Tek başına
Diğer 6%
1%
Cevapsız
0%

Şekil 1: Tatile Birlikte Gidilenlerin Genel Dağılımı

Katılımcıların genel tatil seçimi eğilimlerinin anlaşılması için sorulan sorulardan “Hangi tatil türünü
tercih edersiniz?” sorusuna verilen yanıtlar aşağıdaki grafik ve tabloda görünmektedir.
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Tatil türleri

Sayı

%

Deniz ve kum

145

47,70

Doğa turizmi / doğa
sporları

47

15,46

Kültür turizmi

61

20,07

Yeme içme

20

6,58

Akraba / arkadaş /
memleket ziyareti

27

8,88

Diğer

3

0,99

Cevapsız

1

0,33

TOPLAM

304

100,00

Şekil 2: Tercih Edilen Tatil Türlerinin Dağılımı

Tablo 4: Tercih Edilen Tatil Türlerinin Dağılımı

Yöneltilen soruya karşılık anket katılımcıları tarafından genel eğilim dünya trendine paralel olarak
deniz ve kum olarak cevaplandırılmıştır. Oranı %47,7 olan bu yanıtı ikinci sırada %20,07 oranla kültür
turizmi üçüncü sırada, %15,46’lık oranla doğa turizmi/doğa sporları üçüncü sırada takip etmektedir.
Yıllık
izinlerde
47%

Kış
mevsimi
10%

Yaz
mevsimi
89%

Arada
bir hafta
sonları
18%

Resmi
tatillerd
e
28%

Cevapsız
1%

Diğer
Cevapsız 7%

Şekil 3: Tatil Yapmak İçin Tercih Edilen Sezon ve Zaman Dağılımları

Yöneltilen sorulara yanıt veren katılımcıların %89’u yaz mevsiminde tatile gitmeyi tercih
etmektedirler. Anketi yanıtlayan katılımcıların %47’si yıllık izinlerde, %28’i resmi tatillerde, %18’i ise
arada bir hafta sonları tatile gittiklerini ifade etmişlerdir.
Çiftlik evleri
3%
Apart Otel
8%

Tatil köyleri
14%

Kurum
Butik otel
9% misafirhaneleri veya
sosyal tesisler
8%

diğer

Pansiyon
6%

Otel
30%

Kamp ve karavan
alanları
3%

Diğer Devre mülk
0%
Akraba evi

Cevapsız

Yazlık ev
19%

Şekil 4: Tercih Edilen Konaklama Tipleri
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Anket yapılan kişilere yönelttiğimiz hangi konaklama tipini tercih ediyorsunuz sorusuna verilen
yanıtlar ise yukarıdaki grafikte görünmektedir. Katılımcıların %30’u otellerde ve %19’u yazlık
evlerinde kalmayı tercih etmektedirler.
Şekil 5: Katılımcıların Erdek İlçesine Daha Önce Gitme Durumu

Sayı
57
Hayır 118
Cevapsız 3
TOPLAM 178
Evet

%

66,3

32,0

32,0

66,3

1,7

1,7

100,0

Evet

Hayır

Cevapsız

Tablo 5: Katılımcıların Erdek İlçesine Daha Önce Gitme Durumu

Anket sorularının yöneltildiği hedef gruptan %32’si daha önce Erdek’i ziyaret etmiştir. Tablo 31’den
görüleceği üzere Ankara’da ikamet eden kişilerin %33,7’si, İstanbul’da ikamet eden kişilerin %47,8’i
ve Bursa’da ikamet eden kişilerin tamamı daha önce Erdek’i ziyaret etmiştir.
İkamet Yeri

Erdek ilçesine daha önce gittiniz mi ?
Evet

Ankara
Bursa
İstanbul
Diğer
TOPLAM

Sayı
33
7
11
6
57

Hayır

İl içinde %

33,7
100,0
47,8
12,0
32,0

Sayı
64
12
42
118

İl içinde %

65,3
0,0
52,2
84,0
66,3

Cevapsız
Sayı İl içinde %
1
1,02
0,00
0,00
2
4,00
3
1,69

TOPLAM
Sayı
98
7
23
50
178

İl içinde %

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Tablo 6: İkamet Edilen Yerlere Göre Erdek'e Daha Önce Gidilme Durumu

Anket sorularını yanıtlayan kişiler arasında turizm amaçlı Erdek’e gitme sıklığına bakıldığında soruları
yanıtlan kişilerin çoğunlukla bugüne kadar 1 kez gittikleri veya yılda bir kez gittikleri görülmektedir.
Tablodan görüleceği gibi turizm amaçlı Erdek’e seyahat eden kişilerin Erdek’i sürekli bir tatil
destinasyonu olarak görmedikleri anlaşılmaktadır. Anket sonuçlarına göre Erdek’te turizmde
sürdürülebilirliğin sağlanması ve Erdek’in tercih edilecek bir tatil beldesi olması için özel bazı
çalışmaların yapılması gerektiği sonucu çıkmaktadır.
Sayı
Bugüne kadar 1 kez
Bugüne kadar 2 kez
Birkaç kez
Çok az
Birkaç yılda 1 kez
10 yılda 1 kez
Yılda 1 kez
Yılda 2 kez
Yılda birkaç kez
Cevapsız
TOPLAM

21
4
1
7
6
1
9
1
1
6
57

%

Şekil 6: Turizm Amaçlı Erdek'e Gidilme Sıklığı

36,8
7,0
1,8
12,3
10,5
1,8
15,8
1,8
1,8
10,5
100,00

Tablo 7: Turizm Amaçlı Erdek'e Gidilme Sıklığı
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Erdek’e turizm amaçlı gelen kişilerin kalış süreleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. Gelen turistler
çoğunluk olarak 1 ila 15 gün süre ile Erdek’te kalmaktadır. Çevre illerden gelen günübirlik
ziyaretçilerin oranı ise %10,5’dir.
Kalış Süresi

Sayı

Günübirlik
1 - 2 gün
3 - 5 gün
6 - 15 gün
16-29 gün
1-2 ay
2 aydan fazla
TOPLAM

6
16
18
14
1
1
1
57

Şekil 7: Turizm Amaçlı Erdek'te Kalış Süresi

%
10,5
28,1
31,6
24,6
1,8
1,8
1,8
100,0

Tablo 8: Turizm Amaçlı Erdek'te Kalış Süresi

Anketlerin uygulandığı hedef gruba yöneltilen bir diğer soru hangi nedenle Erdek’e gittikleridir. Bu
soruya verilen yanıtlar aşağıdaki grafikte özetlenmiştir.

Doğa
16%

Yeme içme
9%

Kültürel etkinlikler
10%

Doğa sporları
2%

İş amaçlı
3%

Diğer
9%

Aile ile Tatil Spor Turnuvası
3%
3%

Arkadaş-akraba
ziyareti
3%

Denize girmek
51%

Şekil 8: Erdek'in Ziyaret Edilme Nedenleri

Soruya yanıt veren kişilerin %51’i Erdek’i deniz turizmi için tercih etmektedir. %16’sı doğa ve %10’u
kültürel etkinlikler için Erdek’i ziyaret etmektedir. Soruya yanıt veren kişilerin %9’u diğer yanıtını
vererek Erdek’e aile ile tatil, spor turnuvası ve arkadaş akraba ziyareti gibi sebeplerle gittiklerini ifade
etmişlerdir.

Ankara
Bursa
İstanbul
Diğer

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Denize
girmek

Doğa

Yeme içme

Kültürel
etkinlikler

Doğa
sporları

İş amaçlı

Diğer

Şekil 9:İkamet Edilen Yerlere Göre Tatil İçin Erdek İlçesinin Ziyaret Edilme Nedenleri
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İkamet edilen illere göre değerlendirildiğinde denize girmek, doğa turizmi, yeme içme ve kültürel
etkinlikler için en çok Bursa’da yaşayanlar Erdek’i tercih etmektedirler. Doğa sporları için Ankara’da
yaşayanlar Erdek’i tercih ederken, İstanbul’da ikamet edenler en çok iş amaçlı Erdek’e gelmektedir.

Bilgi Kaynakları

Sayı

Kendi ziyaretlerim
Çevremden duyduklarım
Gazeteler, dergiler
Web siteleri
Kitaplar ve şehir rehberleri
Diğer
TOPLAM

35
30
5
8
0
2
80

%

Şekil 10: Erdek ile İlgili Kullanılan Bilgi Kaynakları

43,8
37,5
6,3
10,0
0,0
2,5
100,0

Tablo 9: Erdek ile İlgili Kullanılan Bilgi Kaynakları

Anketi yanıtlayan kişilerin Erdek hakkında bildiklerini hangi kaynaktan aldıklarına bakıldığında en çok
kendi ziyaretlerindeki izlenimlerinden, daha sonra çevreden duyduklarından yararlandığı
görülmektedir. Gazete, dergi, web sitesi, kitaplar ve şehir rehberleri gibi kaynakların az kullanıldığı
görülen tablodan bu kaynakların eksik ve yetersiz olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür.

Etken

Sayı

Kendini güvende hissetme
İşletmelerin fiziksel konumu ve yıldızı
Hizmet kalitesi ve hijyen
Fiyatların uygunluğu
Yazlığımın Erdek'te olması
Ulaşım kolaylığı
Diğer

7
1
1
22
5
15
10

%

Şekil 11: Erdek'in Tercih Edilmesindeki Etkenler

11,5
1,6
1,6
36,1
8,2
24,6
16,4

Arkadaş tavsiyesi
Doğal güzellikleri ve tarihi dokusu
Aile kampının burada olması
Arkadaş-akraba ziyareti
İş amaçlı
Nostalji
Turnuva

TOPLAM 61

100,0

Tablo 10: Erdek'in Tercih Edilmesindeki Etkenler

Yapılan ankette Erdek’i daha önce ziyaret etmiş kişilere Erdek’in tercih edilme sebebi sorulmuştur.
Ankete katılan kişilerin %36,1’i fiyatların uygun olmasının Erdek’i tercih etmelerindeki en önemli
etken olarak belirtmişlerdir. %24,6’sı ulaşım kolaylığı nedeniyle Erdek’i tercih ederken, arkadaş
tavsiyesi, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, akraba ziyareti, iş amaçlı gibi nedenlerle gelenlerin oranı
%16,4 olarak tespit edilmiştir. Erdek’e gelen ziyaretçilerin hangi ulaşım araçlarını kullandığına
bakıldığında en çok özel araçların tercih edildiği Tablo 36’dan görünmektedir. Ziyaretçilerin %28,1’i
otobüsle gelmeyi tercih ederken deniz otobüsü ve feribot kullananların sayısının az olması dikkat
çekmektedir.
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Ulaşım Aracı
Özel araç
Otobüs
Feribot
Deniz otobüsü
Diğer
TOPLAM

Sayı
40
18
2
3
1
64

Şekil 12: Erdek'e Gelirken Tercih Edilen Ulaşım Araçları

%
62,5
28,1
3,1
4,7
1,6
100,0

Tablo 11: Erdek'e Gelirken Tercih Edilen Ulaşım Araçları

Türkiye genelinde internet üzerinden yapılan ankette, soruları cevaplayan kişilerin %40’ına yakını
tatile dinlenme amaçlı gitmektedir. %25,9’unun eğlence, %24,7’sinin farklı yerler görme amacıyla
gittiği Tablo 37’den görünmektedir. Burada Erdek’in tatil amaçlı tercih edilme oranıyla
karşılaştırıldığında aslında bu turist potansiyelinin taleplerini karşılayacak kapasiteye sahip olduğu
ancak bu kapasitenin doğru strateji ile tam verimli kullanılamadığı sonucu çıkarılabilmektedir. Denizi
ve bozulmamış doğasıyla, tarihi yerleri ve bilinmeyen yönleriyle farklı opsiyonlar sunabilecek bir
turizm destinasyonu olan Erdek’in bu artılarını faydaya dönüştürecek stratejilere ihtiyacı olduğu
ortadadır.
Şekil 13: Katılımcıların Tatile Gitme Amaçları

Tatil Amacı
Eğlence
Dinlenme
Farklı yerler görme
Spor veya kültürel etkinlikler
TOPLAM

Sayı
84
129
80
31
324

%
25,9
39,8
24,7
9,6
100,0

Tablo 12: Katılımcıların Tatile Gitme Amaçları

Ankete katılan kişilerin tatil amaçlı en çok tercih ettikleri bölge Ege ve Akdenizdir. Bu bölgeleri
%11.1’lik oranla Karadeniz takip etmektedir. Burada dikkat çeken nokta Ege ve Akdenizin deniz kum
güneş ürünleri ve iklimi dolayısıyla turist çekmesinin yanında Karadenizin alternatif turizm ile turist
çekme potansiyelinin olduğudur. Bilindiği gibi Karadeniz bölgesinde kuzeyde bulunması sebebiyle yaz
sezonu kısa sürmektedir. Marmara bölgesine göre daha fazla turist çekmesi doğal güzelliklerinin
doğru strateji ile değerlendirilmesine ve alternatif turizm seçeneklerinin bol olmasına bağlanabilir.
Bölge
Ege
Marmara
Akdeniz
İç Anadolu
Karadeniz
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Yurt Dışı
TOPLAM

Sayı
92
24
86
8
30
5
25
270

%

Şekil 14: Katılımcıların Tatilde En Çok Tercih Ettikleri
Bölgeler

34,1
8,9
31,9
3,0
11,1
1,9
9,3
100,0

Tablo 13: Katılımcıların Tatilde En Çok Tercih Ettikleri Bölgeler
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Anket yapılan kişilerin tatil planı yaparken neye göre karar verdikleri incelendiğinde en yüksek oranda
gidilecek yerin doğal güzelliklerinin olması seçeneğini işaretlemişlerdir. Tatil yapılacak yerin tarihi ve
kültürel özelliklerinin olmasının da turist açısından önemli olduğu aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Gidilecek yerin doğal
güzellikleri
28%

Gidilecek yerin eğlence
ve yeme-içme imkanları
17%
Diğer
2%

Gidilecek yerin
tarihi ve
kültürel
özellikleri
18%

Arkadaş tavsiyeleri
25%

Afiş, billboard ve
el ilanları
0% Seyahat acenteleri

Diğer
1%

Denizin güzel olması
0%
İnternet
1%

Gazete ve
dergi
reklamları
5%

5%

Şekil 15: Katılımcıların Tatil Planı Yaparken Karar Vermelerinde En Çok Etki Eden Nedenler

Anket uygulanan kişilerin seyahat acentelerini kullanma durumu aşağıdaki tabloda verilmektedir. Elde
edilen verilere göre 178 kişinin %66,3’ü tatil için seyahat acentelerini tercih etmemektedir.

Tercih

Sayı

%

Evet

59

33,1

Hayır

118

66,3

Cevapsız

1

0,6

TOPLAM

178

100,0

Şekil 16: Seyahat Acentelerinin Tercih Edilme Durumu

Tablo 14: Seyahat Acentelerinin Tercih Edilme Durumu

Anket yapılan kişilerin Erdek denildiğinde % 29’unun zeytin ve zeytin yağı, %22.5’inin ise tatil beldesi
aklına gelmektedir.
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Unsurlar

Sayı

Zeytin ve zeytinyağı
Balık
Kapıdağ Yarımadası
Tatil beldesi
Zeytinliada
Balıkesir
Bandırma
Diğer
Deniz ve Kum
Huzur
Kalabalık ve Deniz Kirliliği
Balıkesir'in eşekleri
Gitmeden önce tatil beldesi sonra deniz
anası
Orta Sınıf Tatil
Temiz olmayan ve kötü kokan otogarı
Hiçbir şey
Diğer

TOPLAM

76
22
29
59
4
46
17

%

1
1
1
1

29,0
8,4
11,1
22,5
1,5
17,6
6,5
3,4
0,4
0,4
0,4
0,4

1
1
1
1
1
262

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
100,0

Şekil 17: Erdek Denilince İlk Akla Gelenler

Tablo 15: Erdek Denilince İlk Akla Gelenler

Anket uygulanan kişilerin tatil için tercihleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Katılımcıların özellikle
konaklama tesislerindeki müşteri profiline ve hizmet kalitesine önem verdikleri, tatil yapacakları
bölgenin imajının tercihlerini etkileyeceği görünmektedir. Bunun yanında turistik yörenin yerelliğini
kaybetmemiş olması, bölgenin otantik yapısının ve kültürel değerlerinin bozulmamış olması, doğal
güzelliklerinin olması gibi unsurlar da turistik bölgenin seçiminde dikkat edilen hususlar olarak
görünmektedir.
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%
Tatil Tercih Kriterleri
Gideceğim turistik yörenin otantik yapısını bozmamış olması benim için önemlidir.
Gideceğim turistik yörenin sosyo-kültürel değerlerini koruması benim için önemlidir.
Gideceğim turistik yörenin şehir merkezine yakınlığı önemlidir.
Gideceğim turistik yörenin şehirden uzak, sessiz bir mekânda olması benim için
önemlidir.
Gideceğim turistik yöreye ait kültür öğeleri (efsaneler, halk hikâyeleri) dikkatimi çeker.
Gideceğim turistik yöreye ait yerel kültür öğelerinin turistik ürün olarak kullanılması
ilgimi çeker.
Konakladığım otelde konfor ve lüksü ararım.
Konakladığım otelde odaların aile odası şeklinde olup olmaması otel tercihimi etkiler.
Konaklama tesisinde konaklayan müşteri profili otel tercihimi etkiler.
Konaklama tesisinde kullanılan menü otel tercihimi etkiler.
Konaklama tesisinin çevreci politika izlemesi otel tercihimi etkiler.
Konaklama tesisinin misafir ağırlama politikası otel tercihimi etkiler.
Tatil için tercih edeceğim bölgede yerli halkın yaşam tarzı, seçimlerimde belirleyicidir.
Tatil için tercih edeceğim bölgenin imajı, seçimlerimde belirleyicidir.
Tatil için tercih edeceğim bölgenin tarihi ve kültürel özellikleri seçimlerimde
belirleyicidir.
Tatillerimde rehberli bir turu tercih ederim.
Uluslararası otel zincirlerinin olduğu bölgelere seyahat etmeyi tercih ederim.
Yemek yediğim restoranın mutfağı (Osmanlı-İtalyan vb.)/yemek çeşitleri otel ve
restoran seçimlerimde belirleyicidir.

Katılmıyor Kararsız Katılıyor
12,1
8,0
28,2

17,8
10,3
16,7

70,1
81,6
55,2

32,8

23,6

43,7

14,9

9,2

75,3

9,2

10,9

79,3

23,6
31,6
12,6
16,1
14,9
24,7
19,5
9,8

11,5
12,6
9,8
8,0
14,9
10,3
11,5
8,6

64,4
55,7
77,0
75,3
69,5
63,8
69,0
81,6

7,5

12,1

69,0

57,5
46,0

15,5
15,5

27,0
38,5

23,6

16,7

59,8

Tablo 16: Katılımcıların Tatil Tercih Kriterleri
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2.2.2. Yerel Halk Anket Çalışması
Erdek ilçesinde yapılan anket çalışmasının amacı; bölgede yaşayan kişilerin Erdek ilçesi hakkındaki
düşünceleri ve beklentileri hakkında veri toplayarak ilçenin gelişimi için raporumuzun diğer verilerine
destek olacak çıkarımlarda bulunmaktır. Toplamda 325 kişiye uygulanan ankete katılan kişilerin
demografik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
YAŞ
Sayı
yaş<21
21< yaş < 30
31< yaş < 40
41< yaş < 50
51< yaş < 60
61< yaş < 70
yaş > 71
Cevapsız
TOPLAM

EĞİTİM DÜZEYİ
Sayı

Yüzde %

64
19,7
104
32,0
87
26,8
44
13,5
17
5,2
5
1,5
3
0,9
1
0,3
325
100,0
CİNSİYET
Sayı
Yüzde %
Kadın
142
43,7
Erkek
173
53,2
Cevapsız
10
3,1
TOPLAM
325
100,0
AİLE AYLIK GELİRİ
Sayı
Yüzde %
95
29,2
500 - 1500
90
27,7
1501 - 2000
2001 - 2500
55
16,9
40
12,3
2501 - 3000
15
4,6
3001 - 3500
8
2,5
3501 - 4000
14
4,3
4000 TL üstü
Cevapsız
8
2,5
325
100,0
TOPLAM

İlkokul ve altı
Ortaokul
Lise
Yüksekokul
Üniversite
Yüksek lisans
Doktora
Cevapsız
TOPLAM

31
45
132
29
83
2
3
0
325

Yüzde %
9,5
13,8
40,6
8,9
25,5
0,6
0,9
0,0
100,0

ERDEK’TE YAŞANILAN SÜRE
Sayı
Yüzde %
1 yıldan az
5
1,5
1<yıl<3
15
4,6
3<yıl<5
24
7,4
26
8,0
6<yıl<10
11<yıl<20
91
28,0
21<yıl<30
64
19,7
yıl>30
85
26,2
Cevapsız
15
4,6
TOPLAM
325
100,0
ÇALIŞMA DURUMU
Sayı
%
122
37,5
Ücretli bir işte çalışıyor
Emekli
21
6,5
42
12,9
Kendi işi var
25
7,7
Ev Hanımı
21
6,5
İşi yok, iş arıyor.
82
25,2
Öğrenci
7
2,2
Diğer
5
1,5
Cevapsız
TOPLAM
325
100,0

Tablo 17: Halk Anketi Uygulaması Örneklem Profilinin Sayısal ve Yüzdesel Dağılımı

Yapılan ankette en yoğun yaş dağılımı 21-30 yaş arasındadır, genel profil gençtir. Ankete katılanların
% 32’lik kısmını oluşturan 104 kişi 21-30 yaş arasındadır. 31-40 yaş arası gruba dahil 87 kişi %226,8’lik
ve 21 yaş altı yaş grubunda yer alan 64 kişi ise %19,7’lik dilimi oluşturmaktadır. Ankete katılanların
%43,7’si kadın, %53,2’si erkektir. Katılımcıların %29,2’sinin aylık toplam aile geliri 500-1500 TL
arasındadır. Ankete katılanların %40,6’sının eğitim düzeyi lisedir. %25,5’inin ise eğitim düzeyi
üniversitedir. Ankete katılan 325 kişinin %37,5’i ücretli bir işte çalışmakta, %25,2’si ise öğrencidir.
Katılımcıların %7,7’si ev hanımı ve %6,5’i işsizdir. Anket sorularını yanıtlayan 325 kişinin büyük
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çoğunluğu 10 yıldan fazla süredir Erdek’te ikamet etmektedir. Bu, ilçe ile ilgili doğru bilginin
sağlanmasında avantaj oluşturmaktadır.
Yabancı
7%

Yerli
92%

Cevapsız
1%
Şekil 18: Erdek'in Hitap Ettiği Turist Profili

Erdek’de yaşayan yerel halk Erdeki’in daha çok yerli turiste hitap ettiğini düşünmektedir. Bunun
yanında anket sorularının sorulduğu kişilerin %52’si Erdek’in imaj sorunu olduğunu ve %54’ü halkın
turizm anlayışına sahip olmadığını ifade etmektedir.
Coğrafi açıdan zengin bir bölge olması
100,0

74,2

80,0

Karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşım
imkânlarının gelişmiş olması

60,0

Termal kaynaklarının fazla olması

40,0
20,0

6,2

23,7

1.

0,0

2.

3.

11,4
16,0

Yatırım için gerekli olan temel altyapının
yeterli olması

41,2
Uygun iklim şartlarına sahip olması

Turizm işletmeleri ve yerel aktörler arasında
iletişimin kuvvetli olması

Şekil 19: Erdek Turizminin Güçlü Yönleri

İlçede yaşayan yerel halka Erdek turizminin en güçlü 3 yönü sorulduğunda verilen yanıtlar yukarıdaki
grafikte verilmiştir. Halkın %74,2’si ilçenin coğrafi açıdan zengin bir bölge olmasını Erdek’in en güçlü
yönü olduğunu düşünmektedir.

Altyapı
21%

Çevre kirliliği
8%

Tesis
kapasitesi
29%

Üst yapı
17%

Turizm işl. eğitim
0%
Cevapsız
4%

Otopark
1%

Ulaşım
20%
Restoran ve eğlence
mekanı yetersizliği
1%

Şekil 20: Erdek'de Turizm Sektörünün Sorunları

Erdek ilçesinde yaşayan halk turizm sektöründe karşılaşılan en büyük sorunun tesis kapasitesi
olduğunu düşünmektedir. Bunun yanında altyapı ve ulaşımda da sorunlar yaşanmaktadır. Halkın
%4’ü ilçede otopark, restoran ve eğlence mekanlarının az olduğunu ifade etmiştir.
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Hiç katılmıyor

Katılmıyor

Turizm sayesinde gelişmiştir.

Kararsız
14,3

Turizm stratejileri halkın fikri alınarak oluşturulmaktadır.
Turizm sayesinde nüfusun her kesiminin geliri artmıştır.

14,5
17,6

Turistlerin memnun kaldığını düşünüyorum.

16,9

Gelen turistlerin harcamaları yüksektir.

19,1

22,3

20,1

16,8

Halkı yardımsever ve misafirperverdir.

16,6

19,4

Turizm açısından ucuz bir bölgedir.

18,4

17,4

Esnafı müşteri odaklıdır (Dürüst, müşteri düşünür).

19,0

15,4
9,1

Güvenli bir bölgedir.

15,1

Çeşitli zengin yöresel yiyecek ve içeceklere sahiptir.

15,4

Alış-veriş imkânları kaliteli ve güvenilirdir.

14,2

Ulaşım imkânları yeterlidir.

12,6

Doğal çevre iyi korunmaktadır.

13,6

Turizm planlı yapılmaktadır.
Yerel halk turistleri iyi karşılamaktadır.
Ulusal ölçekte iyi bir turizm markasıdır.

21,1
16,8
24,1

18,4

18,4

19,2

20,4

24,8

26,8

22,3

24,3
33,8

29,4
21,5

11,9

23,9

24,5

19,9

17,3

18,5

23,9

20,5

12,6

25,6

32,0

19,6

20,1

24,0

18,8

15,7

12,6

26,3

29,2

17,6

17,7

25,4

23,0

17,9
17,7

25,2

18,9

14,9

20,3

31,4

12,3

18,8

Deniz ve kum iyi korunmaktadır.

24,1

22,9

18,8

15,7

26,3

16,3

10,4

15,9

30,4

20,4

15,0

18,5

28,9

22,7

19,9

8,6

18,0

29,2

20,3

21,8

16,6

26,6

23,5

12,9

15,0

31,2

18,8

11,9

18,2

26,5

23,7

11,9

16,9

16,3

Konaklama tesisleri kaliteli ve güvenlidir.

Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir bölgedir.

21,6

28,3

20,4

16,1
26,4

38,9

33,5

21,2

13,2
18,6

18,2

16,9

28,3

28,8

15,4

14,7

Çevresi düzenli, temiz ve hijyeniktir.

17,5
28,3

18,2

Konaklama imkânları yeterlidir.

Kaliteli ve çeşitli eğlence imkânları bulunmaktadır.

Tamamen katılıyor

17,0

22,3

Kaliteli ve zengin (nitelikli) turistler gelir.

Turizm altyapısı yeterlidir.

20,7

25,4

Turistlerin tatil beklentilerini karşıladığını düşünüyorum.

Kültürel özelliklerini turizme iyi bir şekilde yansıtır.

Katılıyor

15,8
12,9

18,4
15,2

11,7
15,5
19,3

Şekil 21: Erdek Hakkındaki Genel Düşünceler

Erdek ilçesinde yaşayan halk genel olarak Erdek’in tariki ve kültürel açıdan zengin bir bölge olduğunu,
ancak çevre düzeni, temizlik, ulaşım, hizmet kalitesi, turizm altyapısı, turizm planlaması gibi konularda
sorunlar yaşandığını düşünmektedir.
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Erdek halkına göre ilçenin marka ve imaj sorunu yaşamasının 3 nedeni aşağıdaki tabloda görüldüğü
gibi belirlenmiştir. En büyük sorunun reklam ve tanıtım eksikliği olduğunu düşünen halk, eğlence
mekanlarının yetersizliği ve çevre kirliliği/düzensizliğinin de önemli sorunlar olduğunu
düşünmektedir.
Öncelik Sırası
1.
2.
3.

Öncelik Sırası (%)
1.
2.
3.

Reklam ve tanıtım eksikliği

85

20

4

48,3

17,1

2,7

Eğlence mekanlarının yetersizliği

20

17

11

11,4

14,5

7,4

Turizm Tesislerinin (Konaklama ve Diğer Hizmetler) Yetersizliği

16

26

10

9,1

22,2

6,7

Pahalılık / Turistlere daha yüksek fiyatlara satış yapılması

10

5

8

5,7

4,3

5,4

Yerel yönetim faaliyetlerinin yetersizliği

7

2

1

4,0

1,7

0,7

Roman vatandaşlar (Tesislerde personel olarak görevlendirilmeleri ve
toplum içindeki genel davranışları)

6

6

2

3,4

5,1

1,3

Çevre kirliliği/düzensizliği

6

5

89

3,4

4,3

59,7

Doğal, tarihi ve kültürel özelliklerin değerlendirilememesi ve
sergilenememesi

4

2

7

2,3

1,7

4,7

Kültür turizminin gelişmemiş olması

4

2,3

0,0

0,0

Otopark Sorunu

3

3

1

1,7

2,6

0,7

Sakin ve sessiz bir tatile uygun olup gençlere hitap etmemesi

4

2

5

2,3

1,7

3,4

Güvenlik sorunu ve kavgalar

3

2

1,7

1,7

0,0

Sosyal Etkinliklerin Azlığı

2

15

4

1,1

12,8

2,7

Turizm Sektöründe Nitelikli Eleman Eksikliği

2

2

2

1,1

1,7

1,3

İşsizlik

2

1

2

1,1

0,9

1,3

Sezonun kısa olması

1

6

0,6

5,1

0,0

Sahil şeridinin çok uzun olmasına rağmen limanın bulunmaması

1

1

0,6

0,0

0,7

Halkın bilinç düzeyi ve eğitimsizliği

2

1

0,0

1,7

0,7

Alternatif turizmin gelişmemiş olması

1

1

0,0

0,9

0,7

117

149

100,0

100,0

100,0

TOPLAM 176
Tablo 18: Erdek İlçesinin Marka ve İmaj Sorunlarının Nedenleri
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Erdek halkına göre yerli ve yabancı turisleri bölgeye çeken en önemli unsur deniz kum ve güneş
üçlüsüdür. Bunun yanında doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri turistleri bölgeye çekmektedir.

Deniz - Kum - Güneş
Doğal / Tarihi / Kültürel Güzellikler
Fiyatların diğer tatil yörelerine göre ucuz olması
Sakinlik / Sessizlik / Huzur
Yaz tatili için uygun iklim koşullarına ve tesis
altyapısına sahip olması
Özellikle büyükşehirlerden ulaşım kolaylığı
Sahil şeridinin uzun olması ve güzelliği
Eğlence imkanları/ Sosyal Etkinlikler
Temiz Hava/ Oksijen
Kapıdağ Yarımadası
İlk yaz tatili beldelerinden biri olması ve bilinirliği

1.
164
29
19
15
14
13
12
12
8
3
1
290

Öncelik Sırası
2.
3.
70
48
33
40
11
11
13
14
18
32
40
21
10
4
2
254

16
19
18
28
6
3
1
204

Öncelik Sırası (%)
1.
2.
3.
56,6
27,6
23,5
10,0
13,0
19,6
6,6
4,3
5,4
5,2
5,1
6,9
4,8
4,5
4,1
4,1
2,8
1,0
0,3
100,0

7,1
12,6
15,7
8,3
3,9
1,6
0,8
100,0

7,8
9,3
8,8
13,7
2,9
1,5
0,5
100,0

Tablo 19: Erdek'e Gelen Yerli ve Yabancı Turistleri Bölgeye Çeken Unsurlar

Erdek halkına göre ilçeyi turizm amaçlı ziyaret eden yerli ve yabancıların karşılaştığı sorunlar aşağıdaki
tablodaki gibidir. Karşılaşılan en büyük sorun hizmet kalitesinin düşüklüğü, otopark ve ulaşım,
tesislerin hizmet kalitesinin düşüklüğü ve çevre kirliliğidir.

Hizmet kalitesinin düşüklüğü
Otopark ve ilçe içi ulaşım sorunu
Konaklama tesislerin kalite açısından yetersiz
olması
Fiyatların pahalı olması
Çevrenin, denizin ve sahilin kirli olması
Roman vatandaşlar
Eğlence mekanlarının sayı ve kalite olarak
yetersiz olması
Sosyal etkinliklerin yetersizliği
Sık yaşanan kavgalar ve güvenlik sorunu
Tanıtım eksikliği
Halkın eğitim seviyesinin düşüklüğü
Gürültü kirliliği
Sezonun kısa olması
TOPLAM

Öncelik Sırası
1.
2.
3.
40
27
34
38
20
12

Öncelik Sırası (%)
1.
2.
3.
14,2
11,5
18,2
13,5
8,5
6,4

36
32
31
30

37
24
33
8

23
14
35
5

12,8
11,3
11,0
10,6

15,7
10,2
14,0
3,4

12,3
7,5
18,7
2,7

27
19
14
7
5
2
1

39
24
9
7
4
1
2

21
17
11
2
7
4
2

9,6
6,7
5,0
2,5
1,8
0,7
0,4

16,6
10,2
3,8
3,0
1,7
0,4
0,9

11,2
9,1
5,9
1,1
3,7
2,1
1,1

282

235

187

100,0

100,0

100,0

Tablo 20: Erdek'e Gelen Yerli ve Yabancı Turistlerin Karşılaştıkları Sorunlar
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2.2.3. Yerel İşletmeler Anket Çalışması
Erdek ilçesinde bulunan yerel işletmelerin mevcut durumu, istek ve beklentileri hakkında veri
toplamaktır. Bu kapsamda 120 ticari işletme ile anket çalışması yapılmış ve değerlendirme sonuçları
aşağıda sunulmuştur.
1
1-2
Yıldan
yıl
az

Ticari İşletme Türü
Konaklama Tesisi

1

Seyahat (Seyahat acenteleri, tur
operatörleri vb.)
Ulaşım (Havayolu, karayolu
işletmeleri vb.)
Yiyecek - İçecek (Restoran, bar,
kafeterya, gece kulübü vb.)
Rekreasyon (tiyatro, sinema, konser
salonu, parklar, lunaparklar,
eğlence merkezleri vb.)
Hediyelik eşya (Turistlere yönelik
her türlü hediyelik satan, üreten
işletmeler)

1

3-5
yıl

6-10
yıl

11-15
yıl

16-20
yıl

21-30
yıl

30
yıldan
fazla

3

2

2

1

1

1

Cevap
Yok

TOPLAM

2

14

1

1

1
5

11

3

1

5

1

1

2

1

1

1

3

4

2

1
10

44

1

3

5

Diğer

3

11

3

4

3

4

8

2

14

52

TOPLAM

9

25

10

9

12

8

13

6

28

120

Tablo 21: Ticari İşletmelerin Gösterdiği Faaliyet Alanı ve Faaliyet Süresine Göre Dağılımı

Anket uygulanan 120 işletmeden 14’ü konaklama tesisi, 44’ü yiyecek içecek, 5’i hediyelik eşya, 3’ü
rekreasyon, 1’i seyehat, 1’i ulaşım sektöründe faaliyet gören işletmelerdir.
Faaliyet Süresi Grubuna Göre Ticari İşletmeler
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

Hediyelik eşya İşl.

Diğer

1 Yıldan az
3-5 yıl
11-15 yıl
21-30 yıl
Konaklama Tesisi

Ulaşım Şti.

Yiyecek - İçecek İşl.

Rekreasyon Tesisleri

Şekil 22: Faaliyet Süresi Grubuna Göre Ticari İşletmeler

Bu işletmelerin faaliyet süreleri ise yukarıdaki grafikte görünmektedir. İşletmelerden 25 tanesi 1-2 yıl,
13 tanesi 21-30 yıl, 12 tanesi 11-15 yıl, 10 tanesi 3-5 yıl, 9 tanesi 6-10 yıl, 9 tanesi 1 yıldan az, 8 tanesi
16-20 yıl, 6 tanesi ise 30 yıldan fazla süredir faaliyettedir.
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Ticari İşletmeler

Sayı

%

Konaklama Tesisi

14

11,7

Seyahat (Seyahat acenteleri, tur operatörleri vb.)

1

0,8

0,8

Ulaşım (Havayolu, karayolu işletmeleri vb.)
Yiyecek - İçecek (Restoran, bar, kafeterya, gece kulübü
vb.)
Rekreasyon (tiyatro, sinema, konser salonu, parklar, lunaparklar, eğlence

1

0,8

0,8

44

36,7
2,5

5

4,2

Berber- Kuaför

6

5,0

Büfe

5

4,2

Hediyelik eşya (Turiste yönelik hediyelik eşya satan-üreten işl.)

10,0

20,0

30,0

40,0

11,7

36,7
2,5

3

merkezleri vb.)

0,0

4,2

Diğer

5,0

Tekstil-Giyim

5

4,2

İletişim Hizm.

3

2,5

Bilgisayar Malz.

2

1,7

Çay Bahçesi

2

1,7

İnşaat Malz.

2

1,7

Kırtasiye

2

1,7

Pastane

2

1,7

Taksi Durağı İşl.

2

1,7

Tekel

2

1,7

Ayakkabıcı

1

0,8

Aydınlatma

1

0,8

Bakkal

1

0,8

Çay Ocağı

1

0,8

Çiçekçi

1

0,8

Eczane

1

0,8

Elektrik Malz.

1

0,8

Elektronik Eşya

1

0,8

Emlak

1

0,8

İnternet Kafe

1

0,8

Kayık Atölyesi

1

0,8

Matbaacılık

1

0,8

Mobilya

1

0,8

Oyuncakcı

1

0,8

Saatçi

1

0,8

Sosyal Tesis İşl.

1

0,8

Sürücü kursu

1

0,8

Şans oyunları

1

0,8

Taşımacılık

1

0,8

4,2
4,2
2,5
1,7

1,7
0,8

0,8

0,8

Tablo 22: Görüşülen Ticari İşletmelerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı

Anket uygulanan ticari işletmelerin faaliyet alanlarına göre oransal olarak dağılımı yukarıdaki grafikte
verilmektedir.
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Şahıs İşl.
40,0

106
Ltd. Şti. 9
A.Ş. 1 Şahıs İşl.
35,0
Diğer 1 Ltd. Şti.
Şahıs İşl. Ltd. Şti.
A.Ş.
30,0Tesisi
Konaklama
8,3
2,5
Seyahat İşl.
0,8
Diğer
Ulaşım
0,8
25,0 Şti.
Yiyecek - İçecek İşl.
34,2
1,7
Rekreasyon20,0
Tesisleri
2,5
Hediyelik eşya İşl.
4,2
Diğer
37,5
3,3

Şahıs
İşl.
90%

A.Ş.
0,8

Diğer

0,8

2,5

15,0

10,0

5,0

Diğer

Hediyelik eşya İşl.

Rekreasyon Tesisleri

Yiyecek - İçecek İşl.

Konaklama Tesisi

A.Ş.
1%

Ulaşım Şti.

0,0

Ltd.
Şti.
8%

Seyahat İşl.

Diğer
1%

Şekil 23: İşletmelerin Hukuki Yapısı

Anket uygulanan işletmelerin hukuki yapısı ve oransal dağılımı yukarıdaki grafikte verilmiştir.
Görüşülen işletmelerin %90’ı şahıs işletmesi, %8’i limited şirketi, %1’i ise anonim şirketidir.

İşletme Türü
Konaklama Tesisi

1 Kişi

2
Kişi

1

Seyahat

3-5
Kişi

6-9
Kişi

2

3

Çalışan Sayısı (Kişi)
101621-30 31-49
15
20
Kişi
Kişi
Kişi Kişi
1
4
2

50
den
fazla
1

Cevap
TOPLAM
Yok
14

1

1

Ulaşım Şti.
Yiyecek - İçecek İşl.

10

9

16

2

1

Rekreasyon Tesisleri

1

1

Hediyelik eşya İşl.

1

3

Diğer

15

11

10

1

5

TOPLAM

28

24

29

7

7

1

1

1

5

44

1

3

1

5

5

2

1

9

52

2

16

120

Tablo 23: Ticari İşletmenin Faaliyet Türüne Göre Büyüklüğü (Çalışan Sayısı)

Erdek ilçesinde faaliyet gösteren işletme türlerinde çalışan personel sayısı yukarıdaki grafikte
verilmiştir.
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1 Kişi
2 Kişi
3-5 Kişi
6-9 Kişi
10-15 Kişi
16-20 Kişi
21-30 Kişi

12,0

1 Kişi 23,3
2 Kişi 20,0
23,3
3-5 Kişi 24,2
20,0
6-9 Kişi 5,8
24,2
10-15 Kişi 5,8
5,8
16-20 Kişi 4,2
21-305,8Kişi 0,0
4,2 Kişi 1,7
31-49
50 0,0
den fazla 1,7

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

Diğer

Hediyelik
Eşya SatÜrt.İşl.

Rekreasy
on Tes.

Yiyecek İçecek
İşl.

1,7
Şekil 24: İşletmelerdeki Çalışan Personel Durumu

Seyahat
İşl.

1,7

Ulaşım
Şti.

0,0

Konaklam
a Tesisi

1 Kişi
2 Kişi
3-5 Kişi
6-9 Kişi
10-15 Kişi
16-20 Kişi
21-30 Kişi
31-49 Kişi
50 den fazla

İşleme Türüne Göre Çalışan Personel Dağılımı (%)

14,0

Çalışan Kişi Sayısına Göre İşletme
Büyüklüğü

İşletmelerde çalışan personel sayıları ile ilgili veriler yukarıdaki grafiklerde verilmiştir.

12
10
8
6
4
2
0

10

İşletme Türüne Göre Cinsiyet Ayrımında Ortalama Personel Sayısı
Kadın
Erkek

8

3

Konaklama Tesisi

Seyahat İşl.

5
2

3

3
1

Yiyecek - İçecek
İşl.

1

Rekreasyon
Tesisleri

3

2

Hediyelik eşya
İşl.

Diğer

Şekil 25: İşletme Türüne Göre Cinsiyet Ayrımında Ortalama Personel Sayısı

Erdek ilçesinde faaliyet gösteren ve anket uygulanan işletmelerde çalışan personellerin cinsiyetine
göre dağılımı yukarıdaki grafikte verilmiştir. Konaklama tesislerinde çalışan kadın personel sayısı
ortalama 8 iken seyahat işletmelerinde hiç kadın personel çalışmamaktadır.

YABANCI DİL BİLEN
PERSONELİ OLMAYAN
İŞLETME

24

23

YABANCI DİL BİLEN
PERSONEL ÇALIŞTIRAN
İŞLETME

14

11

11

3
1

Konaklama Tesisi

Seyahat İşl.

1

1

2

2

Yiyecek - İçecek İşl.Rekreasyon Tesisleri Hediyelik eşya İşl.

Diğer

Şekil 26: Yabancı Dil Bilen Personel Çalıştıran İşletmenin Türüne Göre Sayısı

Sayfa | 87

İşletmelerde yabacı dil bilen personel çalıştıran işletmelerin türlerine göre dağılımı yukarıda
verilmiştir.
Sayı

%

85

70,8

Toplam

29

24,2

Mezun

12

10,0

Öğrenci

6

5

Cevapsız

6

5,0

TOPLAM

120

100,0

Hayır
Evet

Cevapsız

HAYIR
71%

Hayır

6

Öğrenci
85
5%

Evet

EVET
24%

Mezun

Cevapsız
5%

Öğrenci
Belirtilmemiş

Belirtilmemiş
9%

Mezun
12
10%
6
11

Tablo 24: İşletmelerde Çalıştırılan Personelin Nitelikleri

Anket uygulanan işletmelerin %85’i turizm meslek lisesi/yüksek okulu mezunu ya da öğrencisi
çalıştırmamaktadır. İşletmelerin %24’ü mezun ve öğrenci çalıştırmaktadır. Turizm ile ilgili okullardan
mezun ya da öğrenci çalıştırmayan işletmelerin %41,7’si bir nedeninin olmadığını belirtirken, %29,2’si
gereksi olduğunu, %8,3’ü ise turizm eğitimi almış personelin işletmelerin ihtiyaçlarına karşılık
vermediğini düşünmektedir.

Nitelikli personel istihdamına
önem vermiyorum
Turizm eğitimi almış personel
işletmemin ihtiyaçlarına karşılık
vermiyor
Nitelikli personelin işletmeye
maliyeti yüksek
Bir nedeni yok
Diğer
Cevap Yok
Gereksiz
TOPLAM

Sayı

%

5

4,2

10

8,3

4

3,3

50
11
5
35
120

41,7
9,2
4,2
29,2
100,0

Tablo 25: İşletmelerin Turizm Meslek Okullarından Personel Çalıştırmamasının Nedenleri
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Yatırım için ek finans

40,0

21,7

Ürün/Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi

41,7

19,2

Tanıtım/pazarlama faaliyetlerini arttırma

50,0

Nitelikli personel

36,7

Maliyetleri düşürme

28,3

Markalaşma

33,3

Yeni ürün/hizmet geliştirme

31,7

İHTİYAÇ VAR

İHTİYAÇ YOK
12,5

CEVAPSIZ

Diğer

21,7
19,2
16,7
16,7

2,5

21,7

Şekil 27: İşletmelerde Hizmet, Kalite, Satış ve Karlılığı Artırmak İçin İhtiyaç Duyulan Unsurlar

Anket uygulanan işletmecilere hizmet, kalite, satış ve karlılığı artırmak için ihtiyaç duyulan unsurların
neler olduğu sorulmuştur. İşletmecilerin çoğunluğu tanıtım/pazarlama faaliyetlerinin artırılması
gerektiğini düşünmektedir.
Teşvik/Kredi Kullanma Durumu
Kaynak
EVET

%

HAYIR

%

Cevapsız

%

TOPLAM

%

Ekonomi Bakanlığı
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Bankalar

44

36,7

44

36,7

1

0,8

1

0,8

KOSGEB
Esnaf Kefalet Kredisi
Cevapsız
TOPLAM

45

37,5

59

49,2

16

13,3

16

13,3

16

13,3

120

100,0

Tablo 26: İşletmelerin Teşvik/Kredi Kullanma Durumu

Erdek ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerin teşvik/kredi kullanma durumu yukarıdaki tabloda
özetlenmiştir. İşletmelerin %37,5’i banka kredisi kullanmış olup, %49,2’si herhangi bir destek ya da
kredi kullanmamıştır. Bu konuda işletmelerin bilgi eksikliği olduğu görünmektedir. Bölgede
işletmelerin kamu kaynaklı destekleri ve teşvikleri kullanması için eğitim ihtiyacı olduğu ortadadır.
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Tanıtım araçları

SAYI

Müşteri ziyaretleri ve kişisel temas yoluyla
İnternet aracılığıyla
Broşür, katalog dağıtarak
Yerel gazete ilanları yayınlayarak
Yerel televizyonlara reklam vererek
Seyahat acenteleriyle
Billboard reklamları vererek
Özel etkinlikler ve taşıt reklamlarıyla
Fuar, sergi, festival, kongre, toplantı vb.
yollarla
Cevapsız
Diğer
Yapmıyorum
Yerel Radyo reklamı
Yüz yüze pazarlama
Hiçbiri
TOPLAM

%

64
42
31
12
10
9
8
1

31,7
20,8
15,3
5,9
5,0
4,5
4,0
0,5

0

0,0

20

9,9

2 1,0
1 0,5
1 0,5
1 0,5
202 100,0

Tablo 27: İşletmeleri Tercih Ettikleri Tanıtım Araçları

Erdek’de işletmeler tanıtımlarını en çok müşteri referansları ve kişisel temas yöntemiyle yapmaktadır.
İnternet ve broşür, katalog gibi malzemeleri kullanan işletmelerin az olması bu konudaki eksikliği
gözler önüne sermektedir.

Hayır
51%

Cevapsız
9%

Evet
40%
Şekil 28: İşletmelerde Bilgisayar Kullanımı

Erdek ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerde bilgisayar ve internet kullanımı yaygın değildir.
İşletmelerin %40’ı bilgisayar kullanmaktadır. Bu işletmelerde kullanılan bilgisayar programları ise
şöyledir; Akınsoft, Logo Programı, Barkod Sistemi, Medula, Otel Programı, Sisper-LKS, Muhasebe
Programı.
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Yatırım Planının Konusu
İnsan Kaynağı
Ürün/hizmet kalitesinde iyileşme
Sabit Yatırım (Arazi/Bina Mülkiyeti)
Pazarlama/Satış
Yeni ürün/hizmet
Yok
Cevapsız
Diğer
Odaların iyileştirilmesi ve
modernizasyonu
İşyeri açmak
Turizm
TOPLAM

SAYI

%

4
19
6
26
21
30
28
3

2,9
13,9
4,4
19,0
15,3
21,9
20,4
2,2

137

100,0

0

10

20

30

40

Tablo 28: İşletmelerin 5 Yıllık Yatırım Planları

Anket uygulanan işletmelere önümüzdeki 5 yıllık yatırım planları sorulmuştur. Verilen yanıtlar
yukarıdaki tabloda verilmiştir. İşletmelerin 21,9’unun yatırım planlaması yoktur. Geriye kalan
işletmeler pazarlama/satış alanında, yeni ürün/hizmet üretme alanında, mevcut ürün/hizmet
kalitesinin iyileştirilmesi konusunda, insan kaynağı ve sabit yatırım konularında yatırım yapmayı
planlamaktadırlar. Bu yatırımlar için işletmelerin ihtiyaç duydukları yaklaşık maliyetler ise aşağıdaki
tabloda verilmiştir.

Sayfa | 91

Toplam Tahmini Yatırım
Maliyeti ( TL )

200 000

Yiyecek - İçecek İşl.

500 000

Konaklama Tesisi

400 000

Pastane

250 000

Sosyal tesis

100 000

Yiyecek - İçecek İşl.

75 000

Aydınlatma

50 000

Çiçekçi

50 000

Yiyecek - İçecek İşl.

50 000

Yiyecek - İçecek İşl.

40 000

Kırtasiye

30 000

Tekstil

30 000

Berber

5 000

Kuaför

3 000

Taksi durağı

Belli değil

Yiyecek - İçecek (Restoran,
bar, kafeterya, gece kulübü
vb.)

Belli değil

Bakkal

400 000

600 000

satışa göre

Tablo 29: İşletmelerin Yapmayı Düşündükleri Yatırımların Tahmini Maliyeti

Erdek ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerin yaşadıkları sıkıntılar ve karşılaştıkları sorunlar aşağıdaki
grafikte verilmiştir. İşletmelerin en büyük sıkıntısı tablodan da görüleceği gibi tanıtım-pazarlama ve
kredi, hibe, teşvik gibi finansal desteklere ulaşma konularındadır. Bunun dışında işletmeler nitelikli
eleman, yabancı dil eksikliği, altyapı, ulaşım, yönetim ve işletmecilik, hizmet/ürün kalitesi, rekabet
gücü yetersizliği, sermaye birikimi gibi konularda problem yaşamaktadırlar.
EVET
Nitelikli eleman bulma
Yabancı dil eksikliği
Hizmet/ürün kalitesi eksikliği
Ulusal ve uluslararası rekabet gücünün yetersizliği

Tanıtım-Pazarlama

0,0
0,0

HAYIR

23,2
28,4
27,8
26,2
29,8
37,0
21,5
32,8

74,5
65,2
69,2
68,1
64,9
58,2
70,1
58,0

100,0
100,0

Şekil 29: İşletmelerin Yaşadıkları Problemler
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Erdek’deki işletmelerin turizm sektörü ile ilgili memnuniyet düzeyi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İşletmeciler en çok turizm altyapısı ve yerel kurumların desteği konularında memnuniyetsiz
olduklarını belirtmişlerdir.
Hiç Memnun
Değil

Memnun Değil

Kararsız

Memnun

Çok Memnun

Turizm altyapısı

35,4

17,7

21,9

10,4

14,6

Ürün/hizmet kalitesi

24,0

19,0

27,0

10,0

20,0

İnsan kaynağı

26,0

14,6

28,1

15,6

15,6

Doğal çevre

19,0

8,0

9,0

19,0

45,0

Yereldeki kurumların desteği

30,9

22,7

18,6

10,3

17,5

Tablo 30: Turizm Sektörüne İlişkin Memnuniyet Düzeyi

Anket uygulanan işletmelerin/işletmecilerin ilgili yerel kuruluşlardan Erdek turizmine yönelik
beklentileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. En büyük beklenti yine tanıtım ve reklam çalışmalarının
artırılması ile ilgilidir.

Erdek Turizmine yönelik beklentiler ve beklenen destekler

Öncelik
Sırası
1.

Esnafa maddi (kredi, teşvik , vergi indirimi, belediyenin kira vb. giderler konusunda
17
indirim yapması) destek sağlanması ve ilgi gösterilmesi
Tanıtım ve reklam çalışmalarına ağırlık verilmesi ve bu konuda destek sağlanması 22
Kış turizmi canlandırılmalı 1
Turizm işletmelerine yönelik seminerler yapılması ve mesleğe yönelik kurslar açılması 1
Denetim yapılmalı 3
Bu sektörden anlayan kişilere ruhsat verilmesi 1
Seyyar satıcıların engellenmesi 1
Turizm sektörü ile ilgili kuruluşlar beraber hareket edebilmeli, kurumların bireysel
1
faaliyetleri yeterli değildir.
Denizin temizlenmesi
Alışveriş merkezleri açılmalı
Yüksek kalitede hizmet sunan 5 yıldızlı otellerin açılması
Eğlence ve müzik sektörü yapanların önünün açılması
Haksız rekabetin ortadan kaldırılması
Yabancı sermaye Erdek'e kazandırılmalı
Gençliğe iş istihdamı sağlanması
Uygun fiyat politikası oluşturulması
Yeni turizm alanlarının açılması

TOPLAM 47

Öncelik Sırası %

2.

3.

1.

2.

3.

8

4

36,2

33,3

44,4

5

2

3

1

46,8
2,1
2,1
6,4
2,1
2,1

20,8
0,0
12,5
0,0
4,2
0,0

22,2
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0

2,1

0,0

0,0

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
24 9

0,0
4,2
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0 11,1
0,0
0,0 11,1
0,0
4,2
0,0
0,0
4,2
0,0
100,0 100,0 100,0

Tablo 31: İlgili Kuruluşlardan Erdek Turizmine Yönelik Beklentiler

İşletmelere gelen turist profiline bakıldığında gelen turistlerin %86’sının yerli, %14’ünün yabancı
olduğu görülmektedir. Turistlerin yaş profiline bakıldığında ise %42’sinin 30-49 yaş aralığında,
%33’ünün 16-29 yaş aralığında, %25’inin ise 50’den fazla olduğu görülmektedir.
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Yerli turist
86%

Yabancı
turist
14%
Şekil 30: İşletmelere Gelen Turist/Müşteri Profili

İşletmelere gelen turistlerin gelir düzeyi incelendiğinde ise genellikle orta gelir düzeyine sahip
müşterilerin geldiği aşağıdaki grafikten görülmektedir.

Orta gelir
düzeyi
55%

Düşük gelir
düzeyi
20%
Yüksek gelir
düzeyi
25%

Şekil 31: İşletmelere Gelen Turist/Müşterilerin Gelir Düzeyi

Erdek ilçesindeki işletmelere uygulanan ankete göre Erdek turizminin marka ve imaj sorunları
aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. En büyük sorun olarak yine reklam ve tanıtım eksikliği göze
çarpmaktadır. Ayrıca sosyal etkinliklerin az olması, eğlence mekanlarının az oluşu, turistik tesislerin
yetersiz oluşu da önemli sorunlardan bazılarıdır.
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Öncelik
Sırası

Erdek Turizminin Marka Ve İmaj Sorunları

Öncelik Sırası %

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Reklam ve tanıtım eksikliği
25
Devletin ilgi ve desteğinin olmaması
2
Hatalı yapılaşma ve alt yapı eksikliği
2
Zeytin ve balık dışında başka gelirin olmaması
2
Düzen sorunu
2
Sahil ve deniz temizliğine yeterince önem verilmemesi ve arıtma
1
tesislerinin olmaması
Düşük gelir düzeyine sahip turiste hitap etmesi
1
Sermaye eksikliği ve işsizlik
1
Tesisilerin hizmet kalitesinin düşük ve fiyatlarının pahalı olması
1
Dışarıdan çok fazla göç alması (Romanlar)
1
Otel sahiplerinin ve halkın duyarlı olmayışı
1
Otopark problemi
1
Marinanın bulunmaması
1
Roman halkının kaba davranışları
1
Roman vatandaşların otellerde personel olarak görev alıp müşterilere kaba
1
davranışlarda bulunması
Turistlerin memnun kalmaması
1
Turist rehberleri
1
Turizm politikası
1
Fiyatların hızlı değişimi
1
Yeterince turizm tesisi olmaması ve mevcut tesislerin eski ve yetersiz
olması
Sosyal etkinliklerin az olması ve eğlence mekanlarının olmaması
Ulusal basında yeterince yer almaması
Nitelikli eleman eksikliği
Yabancı turistin olmaması
Yönetim eksikliği
Kavgaların sık yaşanması
Sezon sonu işletmelerin kapanması
Ulaşım zoruluğu
Turizm bürolarının yetersiz olması
TOPLAM
47

8
5
4

3

53,2
4,3
4,3
4,3
4,3

20,0
12,5
10,0
0,0
0,0

13,6
0,0
4,5
4,5
0,0

4

2,1

10,0

0,0

3
2
1
1

2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

7,5
5,0
2,5
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
13,6
0,0
18,2
4,5
0,0
0,0

2,1

0,0

0,0

2,1
2,1
2,1
2,1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

7,5

9,1

1
1

3
4
1

3

2

2
2
1
1
1
1
1

3
2

40

1
1
22

0,0
5,0
13,6
0,0
5,0
9,1
0,0
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0
0,0
4,5
100,0 100,0 100,0

Tablo 32: Erdek Turizminin Marka Ve İmaj Sorunları

Erdek ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere göre Erdek turizminde öne çıkarılması gereken turizm
türleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Termal ve doğa turizminin ön plana çıkarılması gerektiğini
düşünen işletmeciler deniz turizmi, tarihi ve kültürel turizm ve yat turizminin de geliştirilmesi
gerektiğini düşünmektedirler.
Termal turizm
21%

Deniz turizmi
19%

Doğa turizmi
20%

Yat turizmi
8%
Tarihi ve
kültürel
turizm
18%

Cevapsız
9%

Diğer
5%

Şekil 32: Erdek Turizminin Pazarlanması/Tanıtılması Çalışmalarında Öne Çıkarılması Gereken Turizm Türleri
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3. BÖLÜM

STRATEJİ PLANI
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3. TURİZM STRATEJİSİ
3.1. VİZYON 2023
Erdek’in 2023 yılına kadar Türkiye’nin ilk 10 turizm destinasyonu arasına girmesi ve sürdürülebilir bir
turizm uygulama modeli teşkil etmesi

3.2. MİSYON
Sürdürülebilir bir turizm sektörünün yaratılması ve gelişmesi için
1. Turizm sektörünün Erdek için birincil geçim kaynağı olacağı fikrinin halkın tamamına
benimsetilmesi,
2. Turistik ürünlerin çeşitlenmesi, kalitesinin artırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,
3. Erdek’in ziyaret için arzu edilen bir turizm destinasyonu olduğu iddiasının kamuoyuna
tanıtılması, benimsetilmesi ve yerleştirilmesi,
4. Kişi başına turist harcamalarının artması ile turizm gelirlerinin yükselmesinin çoğaltan ve
çarpan etkileri sonucunda turizmin sürdürülebilir bir sektör haline getirilmesidir.

3.3. STRATEJİ
Erdek Turizm Eylem Planı’nın oluşturulması sürecinde mevcut durum analizi yapılmış, ardından
analizin sonuçlarına bağlı olarak ilçe için 2023 yılı turizm stratejisi ve kısa (2012-2015), orta (20162019) ve uzun (2020-2023) vadede olmak üzere eylem planı oluşturulmuştur. Mevcut durum analizi
için hem birincil hem de ikincil araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu kapsamda literatür taraması ile
beraber anket çalışması ve SWOT analizi uygulanmıştır.
Yapılan analiz sonuçlarına göre, Erdek’teki mevcut turizm altyapısının ihtiyaçları ve Erdek’te henüz
açığa çıkmamış turizm potansiyeli tespit edilmiştir. Erdek sakin, sessiz ve huzurlu imajı ile özellikle
orta yaş ve üstü müşteriler ile aileler için cazip bir turizm beldesidir. Öte yandan, bu durum eğlence,
doğa turizmi ve diğer birçok sosyal etkinliğe olan talebin düşük olmasına ve turizm gelirlerinin
düşmesine neden olmaktadır. Erdek, ucuz fiyatlarla turistlere ekonomik tatil avantajı sunmakta ve
yerli turistlerden yüksek talep görmektedir, fakat bu durum gelen turistlerin büyük bölümünün düşük
gelir düzeyine sahip olması ve kısıtlı harcama yapmasına neden olmaktadır. Erdek’teki turizmin en
önemli sorunlarının reklam ve tanıtım eksikliği, konaklama ve hizmet sektöründe düşük kalite, hedef
kitlenin düşük gelirli ve turizm harcaması az olan turistlerden oluşması, eğlence imkanlarının ve sosyal
etkinliklerin yetersizliği, çevre kirliliği / düzensizliği ve ilçede turizm sezonunun kısa olmasıdır. Bu
ihtiyaçlara bağlı olarak Erdek için geliştirilen turizm stratejisi üç ana başlık altında
detaylandırılmıştır. Bunlar:
-

Erdek’in turizmin kalkınmasına yönelik genel çalışmaların yapılması,

-

Erdek’in merkezi ile bağlı köy ve beldelerde bulunan mevcut turizm yatırımlarının
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

-

Erdek’e bağlı belde ve köylerde yeni turizm yatırımlarının planlanması ve uygulanmasıdır.

Erdek’te 87 belediye işletme belgeli ve 15 turizm işletme belgeli konaklama tesisi bulunmaktadır.
Ayrıca, hizmet veren çeşitli restoranlar, çay bahçeleri, kafeteryalar ve eğlence mekanları gibi
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işletmeler vardır. Erdek’teki söz konusu tesisler, düşük fiyatları ile İstanbul ve Bursa gibi
büyükşehirlere yakın olmaları nedeniyle özellikle yerli turistler tarafından çok rağbet görmektedir.
Öte yandan, Erdek’in sunduğu ekonomik tatil avantajı müşterilerin büyük bölümünün düşük gelirli
kişilerden oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum, gelen müşterinin konaklama ve temel ihtiyaçları
dışındaki harcamalarının ve dolayısıyla turizm gelirlerinin düşmesine neden olmaktadır. Düşük turizm
gelirine sahip tesisler, yenileme ve gelişmeye yönelik yeni yatırımlar için bütçe ayırmak
istememektedirler ve bu durum, düşük hizmet kalitesine doğurmaktadır. Söz konusu işletmelerin
hizmet kalitesinin düşük olması, nitelikli personelin çalıştırılmaması, yapıların ile mobilya vb.
demirbaşların eski olması ile müşteri memnuniyetine yönelik yönetim sistemlerinin
uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu tesislerin iyileştirilmesine yönelik stratejiler
uygulanmalı ve bu stratejilere yönelik projeler uygulanmalıdır. Özellikle Erdek’in merkezinde ve
Ocaklar beldesi oteller bölgesinde, birçok tesis bulunmaktadır ve yeni yatırımlar için arazi ve ortam
yaratılması mümkün olmamaktadır. Bu bölgelerde Erdek’in turizmde en önemli avantajlarından olan
uzun sahil şeridinin düzenlenmesi ve uygun kullanımı ile sadece deniz turizmine yönelik yatırımlara
devam edilmesi ve deniz turizminin güçlendirilmesi uygundur. Bu kapsamda, geliştirme ve
iyileştirmeye yönelik stratejiler belirlenmiştir.
Erdek ilçesinde sadece deniz turizminin gelişmiş olması, ilçe için tatil sezonun kısalmasına sebep
olmaktadır. Söz konusu durum, ilçe turizminin kalkınması, turizm gelirlerinin artması ve gelirdeki
mevsimselliğin önlenmesinin önündeki önemli engellerden biridir. Sezonun kısalmasını önlemek
amacı ile yatırıma uygun boş alanlarda alternatif turizme yönelik yeni yatırımların planlanması
gerekmektedir. Erdek, parçası olduğu Kapıdağ Yarımadası, Zeytinliada ve çevresindeki köyler ile çeşitli
doğal güzelliklere sahiptir. Bununla beraber, mevcut durumda sergilenmekte olan arkeolojik kalıntılar
ve devam eden kazılarla Erdek’in tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olduğu gözlemlenmektedir. İlçe
coğrafi yapısı ile sualtı sporlarının uygulanması için uygun bir altyapıya sahiptir. Bu kapsamda, Türkiye
Sualtı Sporları Federasyonu’na bağlı olarak Erdekspor Sualtı Spor Kulübü kurulmuştur ve çalışmalarını
devam ettirmektedir, yöre bu alanda yeni turizm yatırımlarına açıktır. Öte yandan, Erdek ve
çevresinin gelenek, görenek ve yöresel değerlerinin günümüzde neredeyse yaşatılmadığı tespit
edilmiştir. Söz konusu bulgulara bağlı olarak, ilçede alternatif turizmin geliştirilmesine yönelik çeşitli
stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejilerin uygulanması için hangi eylemlerin uygulanması ve hangi
kurumların sorumluluğu altında bu eylemlerin yapılması gerektiği ile ilgili ayrıntılı bilgi “Eylem Planı”
başlığı altında belirtilmiştir.
Erdek’te turizmin kalkınmasına yönelik geliştirilen genel stratejik hedefler şunlardır:







Bölgenin turizm potansiyelini belirleyen bir turizm envanteri hazırlanmalıdır.
Yörenin kendine has özellikleri (yeme, içme, gelenek ve görenek) bilimsel temelli
araştırılmalı ve hayata geçirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması için araştırma grupları
oluşturulmalıdır. Bu gruplar, yerel kamu kurumlarının, meslek kuruluşlarının ve STK’ların
yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinden oluşmalıdır.
Yöreye has turistik ürün, hediyelik eşya ve el sanatlarının geliştirilmesine yönelik eğitimler
uygulanmalıdır.
Yöredeki sosyal ve kültürel etkinlikler artırılmalı, yıllık etkinlik takvimleri hazırlanmalıdır.
Bölgede etnolojik ve ekolojik araştırmalar tamamlandıktan sonra buna yönelik müzeler
kurulmalıdır.
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Mali destek ve teknik destek sağlayan araçlar konusunda bilgilendirme eğitim çalışmaları
yapılmalıdır. Turizm tesislerinin yönetici ve işletmecileri için finansman kaynakları ve bu
kaynaklara ulaşım konusunda yol gösterici oturumlar düzenlenmelidir.
Türkiye en eski yazlık tatil beldelerinden olan Erdek’in turizm pazarında rekabetçi gücünü
artırması için bir iletişim ve medya planı hazırlanmalıdır.
Ulusal çapta faaliyet gösteren seyahat acenteleri ile görüşülmelidir. Erdek’e turlar
düzenlenmesi için girişimlerde bulunulmalıdır.

Söz konusu stratejik hedefler ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılması öngörülmektedir.












Ayrıntılı envanter çalışması ile Erdek’in turizm potansiyelinin tespiti ve bu potansiyelinin
hangi eylemlerle en yüksek oranda kullanılabileceğinin belirlenmesi.
Erdek’in yöresel özelliklerinin ayrıntılı incelemesinin ardından yeme, içme, gelenek,
görenek ve el sanatları gibi özgün kültür öğelerinin yaşatılması. Söz konusu öğelerin
kullanımı ile kültür turizmi yatırımlarının planlanması. El sanatlarının değerlendirilmesi ile
yöreye has turistik ürün ve hediyelik eşyaların geliştirilmesi.
Festivaller ile çeşitli kültür-sanat etkinliklerin düzenlenmesi, yıllık etkinlik programlarının
oluşturulması.
Etnolojik ve ekolojik araştırmaların tamamlanmasının ardından ortaya çıkarılan bulgular
ile mevcut durumda arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan veya çıkarılmakta olan
kalıntıların sergilendiği müzeler kurulması. Mevcut arkeolojik açık hava müzelerinin yeni
düzenlemeler ile daha korunaklı ve turistler için cazip hale gelmesi.
Kamu, STK’lar ve finansman kurumları tarafından sağlanan destekler ile ticari banka
kredileri konusunda sektörün genelinde bilincin artması, işletmeci ve yöneticilerin yerel
yönetimler tarafından kurulan yardım masaları vasıtasıyla bu finansman imkanlarından
faydalanması.
Erdek için bir logonun tasarlanması. Ulusal basın ile irtibata geçilmesi ve halkla ilişkiler
faaliyetlerinin yürütülmesi. Erdek’teki turizm imkanlarının tanıtıldığı merkezi bir internet
sitesinin kurulması.
Seyahat acenteleri ile anlaşmaların yapılması ile Erdek’e farklı illerden turlar
düzenlenmesi.

Erdek ve çevresindeki mevcut turizm altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik stratejik
hedefler şunlardır:







Turizm tesislerinin sahibi ve işletmecileri ile sektör toplantıları yapılmalıdır. Bu toplantılar
ile kişiler ihtiyaç ve beklentilerini paylaşırken, Erdek’teki turizm sektörünün genel durumu
konusunda nesnel bakış açısı ile bilgilendirilmelidir. Turizm sektöründeki ihtiyaç ve
sorunlar ile çözümün ehemmiyeti konusunda farkındalık yaratılmalıdır. Sürdürülebilir
turizm stratejileri görüşülmelidir.
Turizm tesislerinin mevcut personeli için kurslar düzenlenmelidir. Söz konusu kursların
müfredatı, hem mesleki konuları hem de hizmet sektörünün en önemli unsuru olan
iletişim, müzakere ve halkla ilişkiler gibi konuları içermelidir.
Tesislerin küçük ölçekli altyapı çalışmaları ile fiziksel olarak iyileştirilmesi ve yeni mobilya
vb. demirbaş alımı ile tesislerin modernizasyonu yapılmalıdır.
Tesislerin yemek ve sosyal etkinlikler gibi konularda çeşitliliğinin artırılmasına yönelik
toplantılar ve çalıştayların yapılmalıdır.
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Turizm tesislerinin bulunduğu bölgelerde altyapı sorunlarının çözümüne yönelik yerel
yönetimler ve STK’lar ile toplantılar yapılmalıdır. Altyapı kapsamında, 2006 yılı Balıkesir İl
Çevre ve Durum Raporu’nda belirtildiği üzere herhangi bir atık yönetimi sisteminin
bulunmamakta ve atıklar düzensiz depolama ile depolanmaktadır. Bir arıtma sisteminin
kurulumuna yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Deniz ve sahil şeridinin temizliği ve
düzenliliğini sağlamak amacı ile projeler geliştirilmelidir. Bununla beraber, yöredeki
altyapının ve üstyapı değerlendirilmeli, tespit edilen diğer sorunlara yönelik çözüm
projeleri uygulamaya alınmalıdır.
İkinci konutlarının sezonda daha verimli değerlendirilmesinin sağlanması için ev
pansiyonculuğu ve butik otelciliğe yönelik farkındalığı artırmaya yönelik seminerler
düzenlenmeli, eğitimler verilmelidir.
Deniz turizmi faaliyetlerini yürüten sahil şeridine yakın işletmeler, alternatif turizm
faaliyetleri ile entegre etkinlikler düzenlemelidir.

Söz konusu stratejik hedefler ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılması öngörülmektedir.


Turizm sektöründeki ihtiyaç, sorunlar ve ilgili çözüm yolları konusunda tesis sahibi ve
işletmecilerin farkındalık düzeyinin artırılması.



Turizm tesisi personelinin eğitilmesi ile nitelikli personel istihdamının sağlanmış olması.



Küçük ölçekli altyapı çalışmaları ile turizm tesislerinin binalarının iyileştirilmesi, iç
mekanlarının daha kullanışlı hale getirilmesi. Mobilya vb. demirbaş alımı ile tesislerin
turistler için daha cazip hale getirilmesi.



Tesislerin yeme-içme hizmetleri ile misafirlerine yönelik düzenledikleri sosyal etkinlikler
konusunda farklılık yaratması.



Erdek’in merkezi ve bağlı ilçe ve köyler için arıtma sisteminin kurulması ile çevrenin,
denizin ve sahil şeridinin daha temiz olmasının sağlanması.



Deniz ve sahil için mavi bayrak alınması. Sahil şeridinin yeniden düzenlenmesi.



İkinci konutların daha uzun süre değerlendirilmesinin sağlanması amacı ile ev
pansiyonculuğu ve butik otelcilik konusunda bilinçlendirme ve yönlendirme
çalışmalarının yapılması. Modern yönetim teknikleri ile uygulanan ev pansiyonculuğunun
ve butik otelciliğin yaygınlaşması.



Deniz turizmi ile alternatif turizm faaliyetlerinin birleştirilmesi. Örneğin,
 deniz turizmine yönelik hizmet veren işletmelerin sualtı sporlarına yönelik
yatırımlar yapması veya Erdekspor Sualtı Spor Kulübü ile işbirliğinde bulunması,
 Tesislerin doğa sporlarına ve/veya kültür turizmine yönelik turlar düzenlemesi,
 yaz sezonu dışında av turizmi için etkinlikler düzenlenmesi.

Bölgede yeni turizm yatırımlarının uygulanması konusunda, Erdek merkez ve Ocaklar beldesi dışındaki
turizm yatırımlarının yoğunlaşmadığı bölgelere yönelik stratejik hedefler şunlardır:


Erdek’teki mevcut işletmeci ve tesis sahipleri ile ilgili turizm alanlarında başka bölgelerde
faaliyet gösteren yatırımcılar, ilçedeki alternatif turizm olanakları konusunda
bilgilendirilmelidir.
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Alternatif turizme yönelik yatırımlar planlanmalı ve uygulamaya alınmalıdır. Bu
kapsamda, sualtı sporları turizmi, doğa sporları turizmi (sportif olta balıkçılığı, trekking,
bisiklet turları, atlı doğa yürüyüşleri vb.), av turizmi, doğa turizmi, eko turizm, kampkaravan turizmi ve kültür turizmi gibi alanlarda yatırımlar yapılmalıdır.
Alternatif turizm yatırımlarının yapılabilmesi ve bu turizm faaliyetlerinin uygulayacağı
doğal alanların ve arkeolojik kazı alanlarının kullanım izinlerinin alınabilmesi için sorumlu
kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmeler yapılmalı, işbirliği bağları kurulmalıdır.
Bölgenin doğal güzelliklerinin korunarak değerlendirilmesi ve ekoturizm faaliyetleri ile bu
güzelliklerin ekonomik değere dönüştürülebilmesi için ekoturizm yatırımları planlanmalı
ve uygulamaya alınmalıdır.
Mevcut alternatif turizm alanlarında ve bu konuda yatırımların planlandığı yeni alanlarda
turist ve çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için altyapı ve üstyapı çalışmaları
yapılmalıdır. Bu çalışmalara ek olarak hizmet kalitesinin yüksek olması adına yer-yön
levhaları yerleştirilmeli ve barınaklar inşa edilmelidir.

Söz konusu stratejik hedefler ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılması öngörülmektedir.














Erdek’teki alternatif turizm olanakları konusunda Erdek yatırımcılarının bilinçlenmesi ve
yönlendirilmesi. Farklı bölgelerdeki alternatif turizm yatırımcılarının Erdek’e çekilmesi.
İlgili alternatif turizm yatırımcıları ile yerel kamu kurum ve kuruluşlarının ortak toplantılar
ile bir araya getirilmesi. Yapılacak yatırımlara yönelik ayrıntılı planların ortaklaşa
hazırlanması ve kamu kurum ve kuruluşlardan alınacak izin ve onayların başvuru
süreçlerinin oluşturulması.
Tüm alternatif turizm yatırımlarının uluslararası normlara uygun olarak projelendirilmesi
ve uygulamaya alınması.
Sualtı sporları turizmine yönelik yatırım noktalarının belirlenmesi. Sualtı spor etkinlikleri
için eğitim, tanıtım ve etkinlik alanlarının belirlenmesi.
Sportif olta balıkçılığı yönelik bilimsel altlıklı bir envanter çalışmasının yapılması ve söz
konusu çalışmaya bağlı olarak yatırım alanlarının belirlenmesi.
Trekking, bisiklet ve atlı doğa yürüyüşleri için Kapıdağ Yarımadası gibi doğal ve kültürel
özelliklere sahip bölgelerde yatırım alanlarının ve rotaların belirlenmesi.
Av turizmine yönelik yatırım alanlarının belirlenmesi.
Zeytinliklerin doğa turizmi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla zeytin toplama,
zeytincilik, taş baskı zeytinyağı yapımı gibi etkinliklerin düzenlenmesi.
Erdek’in doğal alanlarının korunmaya alınması ve bu bölgelerden turizm gelirlerinin elde
edilmesi için ekoturizm yatırımlarının yapılacakları alanların, yatırım büyüklüklerinin ve
ekoturizm kapsamına hangi etkinliklerin dahil edileceğinin belirlenmesi. Bölgenin etkin
tanıtım ve pazarlaması için eko-etiket oluşturma çalışmalarının başlatılması.
Kamp-karavan turizmine yönelik yatırım alanlarının ve yatırım kapasite miktarının
belirlenmesi.
Kültür turizmine yönelik olarak arkeolojik kazılar sonunda ortaya çıkan eserlerin ve
bölgedeki diğer kültürel ve tarihi değerlerin sergileneceği ortamların oluşturulması,
mevcut sergi alanlarının iyileştirilmesi. Kültür turizmi kapsamında mimari kimliğini halen
korumakta olan Çayağzı ve Ballıpınar Köyleri’nin mimari ve kültürel kimliklerini
korumaları nedeniyle yaşayan müzeler (tematik parklar) haline getirilmesi. Söz konusu
yaşayan müzelerin, yöresel yeme, içme, gelenek, görenek ve el sanatları ile yöre kültürü
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yansıtan etkinliklerin canlandırılmasına uygun projelendirilmesi ve uygulamaya
geçirilmesi.
Erdek için birçoğu yeni olan alternatif turizm yatırımlarının tanıtımının ve reklamının
yapılması için Erdek turizm iletişim ve medya planına dahil edilmesi (mevcut durumda
bisiklet turları ve sualtı sporları gibi bazı alternatif turizm uygulamaları vardır).

3.4. SONUÇ
Birincil ve ikincil araştırma yöntemleri ile Erdek turizm sektörünün mevcut durum analizinin
tamamlanmasının ardından 2023 yılı stratejik hedefleri oluşturulmuş ve kısa(2012-2015), orta (20162019) ve uzun (2020-2023) vadeli eylem planı hazırlanmıştır.
Erdek, Türkiye’nin en köklü turistik beldelerinden biridir. Erdek halkı turizm işletmeciliği konusunda
önemli deneyime sahiptir. Erdek ucuz fiyatlandırması ile sağladığı ekonomik tatil avantajı ve İstanbul,
Bursa ve Balıkesir gibi büyükşehirlerin merkezlerine yakın olması sayesinde sağladığı ulaşım kolaylığı
ile özellikle yerli turistler için cazip bir tatil beldesidir.
Son yıllarda, deniz turizmi alanında Akdeniz ve Ege bölgelerindeki tatil beldelerinin ön plana çıkması
ile Erdek’in turizm sektörü pazar payında azalma yaşanmıştır. Buna rağmen, 528.795 yerli turist
ziyaretçi (2011) ile deniz turizminde önde gelen ilçelerde en fazla yerli turisti ağırlayan belde olarak
Bodrum’un arkasında ikinci sırada yer almaktadır. Turist sayısının yüksekliğine rağmen turistlerin
konaklama tesislerinde kalış süreleri kısadır. Bununla beraber, Erdek ucuz fiyatları ve söz konusu
fiyatlar ile dengeli düşük hizmet kalitesi ile çoğunlukla düşük gelir düzeyine sahip turistlere hitap
etmektedir. Bu durum kişi başına düşen turist harcamalarının ve dolayısıyla turizm gelirlerinin düşük
olmasına neden olmaktadır.
Erdek ilinde turizm tesislerinin tamamına yakını deniz turizmi üzerine hizmet vermektedir. Kısıtlı
olarak sualtı ve diğer doğa sporlarına (bisiklet turları, doğa yürüyüşleri, av vb.) yönelik turistik
etkinlikler yürütülmektedir. Erdek, doğal güzellikleri, kültürel ve tarihi değerleri, uzun sahil şeridi,
turizm konusunda deneyimli yerli halkı ve mevcut turizm altyapısı ile turizm potansiyelinin tamamını
henüz yatırıma dönüştürememiştir. Ayrıca, son yıllarda yapılan arkeolojik kazılar ile Kyzikos Antik
Kenti ortaya çıkarılmış ve ilçenin yabancı turist potansiyeli de güçlenmiştir.
Tüm olumlu ve olumsuz koşullar göz önüne alınarak 2023 yılı için Erdek turizm vizyonu, misyonu ve
stratejik hedefleri oluşturulmuş, 3 aşamalı bir eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planı, kısa (20122015), orta (2016-2019) ve uzun (2020-2023) vadeli eylemlerden oluşmaktadır.
Erdek turizm sektörünün kalkınmasının sağlanması için mevcut yatırımların iyileştirilmesi, özellikle
alternatif turizm kollarına yönelik olmak üzere yeni yatırımların yapılması ve sektörün geneline
yönelik adımların atılması gerekmektedir.
Erdek uzun sahil şeridi ile deniz turizmi için uygun coğrafi yapıya sahiptir, bu nedenden ötürü turizm
ilçede gelişmiştir. Tesislerin hizmet kalitesinin artırılması, çevre ve sahil düzenlemelerinin
yenilenmesi, atık yönetim sisteminin kurulması ve deniz turizminin alternatif turizm kolları ile entegre
edilerek çeşitlendirilmesi ile ilçenin turizmdeki rekabetçi gücü artacaktır.
Erdek’te sualtı sporları turizmi, doğa sporları turizmi (sportif olta balıkçılığı, trekking, bisiklet turları,
atlı doğa yürüyüşleri vb.), av turizmi, doğa turizmi, eko turizm, kamp-karavan turizmi ve kültür turizmi
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yatırımları için uygun birçok alan bulunmaktadır. Bu yatırımlar, hem daha üst gelir düzeyindeki
turistlere hitap etmekte, hem de ilçenin turizm sezonunu uzatmaktadır. Dolayısıyla, alternatif turizm
kollarına yönelik bu yatırımlar ile turizm gelirlerinin artması ve dolayısıyla kalkınmanın sağlanması için
önemlidir.
Erdek turizm sektörünün kalkınmasına yönelik genel çalışmalar kapsamında, ilçe için turizm
envanterinin çıkartılması, yöresel yemekler, gelenekler, görenekler ve el sanatlarına yönelik
araştırmalarının yapılması önem taşımaktadır. Ayrıca, hem Erdek halkının hem de tesis işletmeci ve
sahiplerinin turizmin mevcut durumu ve çözüm yolları konusunda bilinçlendirilmesi şarttır. Öte
yandan, markalaşma çalışmaları ile beraber Erdek’in ulusal bir iletişim ve medya planı ile tanıtımının
yapılması önem taşımaktadır.
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ERDEK TURİZM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI
No

1

2

Proje Adı

ERDEK İLÇESİ
TURİZM
ENVANTERİNİN
ÇIKARILMASI

TURİZMDE MEVCUT
DURUMU
DÜZELTMEYE VE
GELİŞTİRMEYE
YÖNELİK EĞİTİMLER
“Personel Eğitimi”

Konusu/Amacı

Erdek ilçesine daha
çok turist çekmek için
hangi ürünlerin
birleştirilebileceği,
karıştırılabileceği ve
gelişim için yeni ya da
potansiyel hangi
alanların
olabileceğinin
belirlenmesi
amaçlanmaktadır.

İlçede faaliyet
gösteren turizm
işletmelerinde hizmet
ve kalite
standardizasyonun
sağlanarak müşteri
memnuniyetini
artırmaya yönelik
yapılacak proje ile

Proje Sahibi

Paydaş(lar)

Dönemi
(Kısa,Orta,
Uzun)

Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
Yerel
Yönetimler

Üniversiteler

Kısa
(1 Yıl)

Güney
Marmara
Kalkınma
Ajansı (GMKA)

Yerel
Yönetimler

Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
Araştırma ve
Eğitim Genel
Müdürlüğü
GMKA

Kısa
(1 Yıl)

İhtiyaç Analizi

Yapılacak Faaliyetler

1. İlçenin sahip olduğu
turistik öğeler ile ilgili
bilgi alınabilecek bir
kaynak olmaması
2. İlçede turizm amaçlı
yapılan veya devam
etmekte olan
faaliyetlerin yeterince
duyurulamaması
3. İlçenin önemli turistik
ürünlerinin gelecek
nesillere aktarılmasını
sağlayacak stratejilerin
bulunmaması
4. Bölgenin turizm
potansiyelini ortaya
koyacak yeterli bilgi
kaynağının bulunmaması
1. Dokuzuncu Beş Yıllık
Kalkınma Planında altı
çizilen mesleki eğitim
eksikliği Erdek ilçesinde
de önemli bir sorundur.
Turizm eğitiminde henüz
mesleki belgelendirme
sistemine geçilememiş
olması ise hizmet

1. Turizm Eylem Kurulu
oluşturulması
2. Süreç için bir zaman çizelgesi
oluşturulması
3. Turizm varlıklarının
dökümünün çıkarılması
4. Turizm varlıklarına değer
biçilmesi (Farklılığı, Nitelik ve
Kalitesi, Çekim Gücü vb.)
5. Güçlü ve zayıf yanların,
fırsatların ve tehditlerin
belirlenmesi (SWOT analizi)
6. Amaç, hedef ve tanıtım
stratejilerinin saptanması
7. Turizm envanterinin basılı
olarak ve dijital ortamda
yayınlanması
1. Eğitim için ayrıntılı ihtiyaç
analizinin yapılması,
sertifikasyon konularında
stratejilerin belirlenmesi
2. İdari ve teknik şartnamelerin
hazırlanması
3. Hizmet alımının veya
eğitmen temininin veya
bakanlıkla işbirliğinin

sertifikasyon sistemi
kurulması
hedeflenmektedir.
Sertifikalı personel
çalıştıran işletmelerin
bunu görünürlük
amacıyla kullanması
rekabeti artıracak bir
unsur olup, eğitim
merkezinin sürekli
eğitim vermesi hatta
denetim mekanizması
oluşturması projenin
sürdürülebilirliği
açısından önemlidir.

2.

3.

4.

1.

3

TURİZMDE MEVCUT
DURUMU
DÜZELTMEYE VE
GELİŞTİRMEYE
YÖNELİK EĞİTİMLER
“El Sanatlarının
Yaygınlaştırılması”

Erdek ilçesine has
turistik ürün, hediyelik
eşya ve el sanatlarının
yaygınlaştırılması ve
geliştirilmesine yönelik
eğitim verilmesi
amaçlanmaktadır.

Halk Eğitim
Merkezi
Yerel
Yönetimler

KOSGEB

Kısa
(1 Yıl)

GMKA
STK’lar

2.

kalitesini olumsuz
etkilemektedir.
Yapılan anketlerde Erdek
ilçesinde sektörün,
Yiyecek içecek ile
Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri alanlarındaki
Mutfak (Aşçı), Pastacı,
Barmen, Servis, Kat
Hizmetleri, Ön Büro vb.
alanlardaki nitelikli insan
gücüne ihtiyaç duyduğu
sonucu çıkmıştır.
Turist beklenti ve
alışkanlıklarındaki
değişikler ve kalite
beklentisindeki artışlar
sebebiyle eğitim
ihtiyacının artması
Teknoloji iyi kullanan,
uygulama ve yabancı dil
bilen eleman sayısının
azlığı
Saha çalışmaları sırasında
Erdek İlçesini turizm
amaçlı ziyaret eden kişiler
bu konudaki eksiklikleri,
özellikle yöreye özgü
hediyelik eşya bulmakta
sıkıntı çektiklerini ifade
etmeleri
Erdek ilçesinde atıl
durumdaki işgücünün

gerçekleştirilmesi
4. Eğitim müfredatının ve
takvimin hazırlanması
5. Katılımcıların belirlenmesi
6. Eğitimlerin verilmesi
7. Eğitim sonunda katılımcıların
sertifikalandırılması
8. Sürdürülebilirlik (Denetim,
periyodik eğitim takvimi vb.)

1. Yöreye özgü unutulmaya
yüz tutmuş el sanatı
ürünlerinin araştırılması
2. Eğitim için fiziki mekanın
hazırlanması ve eğitmen
bulunması
3. Eğitim müfredatının ve
eğitim takviminin
hazırlanması
4. Katılımcıların belirlenmesi

4

TURİZMDE MEVCUT
DURUMU
DÜZELTMEYE VE
GELİŞTİRMEYE
YÖNELİK EĞİTİMLER
“Yatırımcıların
Finansal Kaynaklara
Ulaşımının
Kolaylaştırılması”

5

TURİZMDE MEVCUT
DURUMU
DÜZELTMEYE VE
GELİŞTİRMEYE
YÖNELİK EĞİTİMLER

Erdek ilçesinde küçük
veya orta ölçekli
işletme kurmak
isteyen veya mevcut
durumunu iyileştirmek
isteyen yatırımcılara
finansal kaynaklara
ulaşma ve kullanma
konularında eğitim
verilmesi
amaçlanmaktadır.

Erdek ilçesinde turizm
sektöründe çalışan
geçici veya sürekli
işçilerin istihdam
alanında kayıt altına
alınması ve kayıt altına

Yerel
Yönetimler
STK’lar
GMKA

KOSGEB
İl Kültür ve
Turizm
Müdürlüğü

Kısa
(1 Yıl)

İŞ-KUR
Yerel
Yönetimler

Ticaret Odası
Esnaf Odası

Kısa
(1 Yıl)

ekonomiye kazandırılması
ihtiyacı, işsizliğin
azaltılmasına katkı
sağlanması
3. Kaybolmaya yüz tutmuş
gelenek ve göreneklerin
gelecek nesillere
aktarılması
4. Özellikle kadın işgücünün
ekonomik faaliyetlerde
kullanılarak değerlenmesi
Yapılan anket çalışmalarında
anket uygulanan işletmelerin
hiçbiri kamu kaynaklı
desteklerden
faydalanmamıştır. Güney
Marmara Kalkınma Ajansı,
KOSGEB Destekleri, Ekonomi
Bakanlığı teşvikleri gibi
finansal kaynaklara ulaşım ve
kullanma konusunda Erdek
ilçesinde ciddi sıkıntılar
yaşanmaktadır. Bilgilendirme
toplantılarının yapılması,
yatırım yapmak isteyen
kişilere eğitim verilmesi
ihtiyacı ortadadır.
Erdek ilçesinde turizm
sektöründe geçici olarak
çalışan veya işini kaybetme
riski altında olan işçilerin
mevcut vasıflarının
iyileştirilmesi gerekmektedir.

5. Eğitimlerin verilmesi

1. Eğitim/seminer/konferans
takviminin hazırlanması
2. Katılımcıların kamu
kaynaklı finansal destekler
hakkında bilgilendirilmesi
3. Yerel yönetimlerin
yatırımcıları bu desteklere
özendirmesi ve yatırıma
teşvik edilmesi
4. Sürdürülebilirlik
(Eğitimlerin devamlılığı,
başarılı girişimlerin
desteklenmesi,
ödüllendirilmesi)

1. Kişisel Gelişim ve
Motivasyon Eğitimlerinin
Verilmesi
2. Teknik Eğitimler;
2.1. Kültürel, tarihi ve yerli
halkın özellikleri

“Kayıt dışı İstihdam
ile Mücadele”

6

TURİZMDE MEVCUT
DURUMU
DÜZELTMEYE VE
GELİŞTİRMEYE
YÖNELİK EĞİTİMLER
“Girişimcilik”

alınmanın teşvik
edilmesi
amaçlanmaktadır.

Erdek ilçesinde
yaşayan özellikle işsiz
nüfusa yönelik
verilecek girişimcilik
eğitimleriyle ilçenin
girişimcilik
kapasitesinin
artırılması, işsiz

Yerel
Yönetimler
STK’lar
GMKA

KOSGEB
İŞ-KUR

Kısa
(1 Yıl)

Nitelikli iş gücü devamlı
aranan ve tercih edilen bir iş
gücüdür. Bu eğitim ile
işverenlerin tesislerindeki
hizmetin kalitesi artar, artan
kalite müşteriyi çeker, gelen
müşteri tesise kazanç sağlar
ve bu süreçte de çalışan
yerini korumuş olur.
Bu amaçla genel manada
Erdek ilçesinde öncelikli
konaklama ve yeme içme
tesisleri olmak üzere irili
ufaklı tüm tesislerde çalışan
geçici işçilerin vasıflarının
iyileştirilerek, çalıştıkları
işletmelere faydalı
olabilmeleri hedeflenmiştir.
Bu sonuçta işverenin işçisine
sahip çıkacak ve çalışanını
memnun ederek tesiste
tutacaktır. Bunun yolu da
istihdam alanında sağlık
güvencesi sağlamak ve kayıt
altına almaktır.
Bölgede turizmi
canlandıracak yeni
işletmelerin kurulmasına
ihtiyaç vardır. Özellikle
seyahat acenteleri, yöreye
özgü yeme içmeye yönelik
işletmeler, kaliteli eğlence
mekanlarının kurulması ve

2.2. İnsan psikolojisi ve
davranış biçimleri
2.3. Kadın ve insan hakları
eğitimi
2.4. Kurum kültürü eğitimi
2.5. Zaman Yönetimi, Stres
Yönetimi ve Özgüven Eğitimi
2.6. Satışta NLP Teknikleri
2.7. Ms İleri Eğitimi
2.7.1. İleri Excel Eğitimi
2.7.2. İleri Access Eğitimi
2.7.3. İleri Word Eğitimi
3. Turizm Mevzuatı Eğitimi
4. İşçi ve İşveren
Yükümlülükleri Eğitimi

1. Eğitim takviminin
hazırlanması
2. Eğitim için KOSGEB veya İŞKUR ile işbirliğinin
yapılması
3. Fiziki mekanın hazırlanması
ve eğitmen bulunması
4. Katılımcıların belirlenmesi

nüfusun istihdam
olanaklarının
artırılması
amaçlanmaktadır.

7

ALTERNATİF
TURİZMİN
GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK
YATIRIMLARIN
TEŞVİK EDİLMESİ VE
GELİŞTİRİLMESİ
“Çevre Doğa
Turizmi”

Erdek ilçesinde yaz
sezonunun kısa
sürmesi nedeniyle
deniz-kum-güneş
üçlüsünün dışında,
katma değeri yüksek
farklı turistik ürünlerin
ön plana çıkarılması
hedeflenmektedir.

hizmet kalitesinin yüksek
olduğu konaklama
işletmelerine ihtiyaç
duyulmaktadır.

Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
Yerel
Yönetimler

Türkiye Sualtı
Sporları
Federasyonu
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Uzun
(5 Yıl)

5. Eğitimlerin verilmesi
6. Katılımcılara “KOSGEB
Girişimcilik Sertifikası”nın
verilmesi
7. İş Planlarının hazırlanması
ve KOSGEB desteklerine
başvuruların yapılması
8. Başarılı projelerin hayata
geçirilmesi
9. Sürdürülebilirlik
(Eğitimlerin periyodik
olarak düzenlenmesi,
başarılı projelerin
duyurulması, girişimciliğin
aygınlaştırılması vb.)
1. Ocaklar Beldesi gibi
bölgelerde dağ bisiklet
Kapıdağ Yarımadası’nda
turlarının düzenlenmesi
geliştirilebilecek alternatif
için altyapı hazırlıklarının
turizm seçeneklerinden birisi
yapılması
çevre ve doğa turizmidir.
2. Çevredeki turistik
Özellikle Ocaklar beldesinde
işletmelerin, müşterilerine
doğa yürüyüşleri
alternatif olarak bu sporları
yapılabilecek doğal yürüyüş
sunmasının teşvik edilmesi
parkurlarının olması bölgenin
3. Çevrede at çiftliklerinin
turizm potansiyelini
kurulmasının teşvik
artırmaktadır. Ayrıca
edilmesi
bisikletli ve atlı doğa
4. Bölgede dağ bisikletçiliği,
turlarının da bu bölgede
atlı doğa sporları gibi
yapılması beldenin dolayısı
alanlarda etkinlikler
ile Erdek’in turistik cazibesini
düzenlenmesi
artıracaktır.
5. Bölgenin tanıtımının
yapılması

8

ALTERNATİF
TURİZMİN
GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK
YATIRIMLARIN
TEŞVİK EDİLMESİ VE
GELİŞTİRİLMESİ

Yerel Turistik
İşletmeler
Erdek ilçesinde denizin
sadece tatil amaçlı
değil spor amaçlı da
kullanılmasının teşvik
edilmesi
amaçlanmaktadır.

Yerel
Yönetimler

Erdek ilçesinde turizmi
12 aya yayma ve gelen
turistlerin yöredeki
farklı faaliyetlerden
faydalanması
amaçlanmaktadır.

Yerel
Yönetimler
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“Av Turizmi ve
Sportif Olta
Balıkçılığı”
ALTERNATİF
TURİZMİN
GELİŞTİRİLMESİNE

Erdek ilçesi doğal
güzellikleri ve
bozulmamış doğası ile

Yerel
Yönetimler

Orta
(3 Yıl)

Erdekspor
Sualtı Spor
Kulübü

“Dalış Sporları”

ALTERNATİF
TURİZMİN
GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK
YATIRIMLARIN
TEŞVİK EDİLMESİ VE
GELİŞTİRİLMESİ

Türkiye Sualtı
Sporları
Federasyonu

Girişimciler
KOBİ’ler

Girişimciler
KOBİ’ler

Orta
(3 Yıl)

Uzun
(5 Yıl)

1. Paşalimanı ve Marmara
Erdek ilçesinde alternatif
Adası gibi bölgelerde dalış
turizmin geliştirilmesi
sporlarına yönelik
kapsamında sualtı sporlarının
yatırımların teşvik edilmesi,
yaygınlaştırılması
desteklenmesi
hedeflenmektedir. Türkiye
2. Deniz turizmine yönelik
Sualtı Sporları Federasyonu
hizmet veren işletmelerin
Erdek ilçesinde ve çevresinde
sualtı sporlarına yönelik
dalış amaçlı kullanılacak
yatırımlar yapması veya
yerleri referans olarak
Erdekspor Sualtı Spor
kullanmaktadır. Dalış sporları
Kulübü ile işbirliğinde
açısından ciddi potansiyele
bulunması
sahip bölgede Paşalimanı,
3. Su ve Sualtı spor aktiviteleri
Marmara, Ekinlik, Avşa ve
için eğitim, tanıtım ve
Fener Adaları Türkiye Dalış
etkinlik alanlarının
Bölgeleri listesinde yer
planlanması ve bunların
almaktadır.
uluslar arası norma
getirilmesi
Bölgede av turizmi ve sportif 1. Sportif olta balıkçılığına
olta balıkçılığı yüksek gelir
yönelik bilimsel altlıklı
grubunu hedefleyecektir. Bu
potansiyeli belirleyen bir
açıdan bakıldığında av
envanter çalışmasının
turizmi ve sportif olta
yapılması
balıkçılığı, Erdek’te farklı
2. Tesislerin doğa sporlarına
etkinlik ve faaliyetler talep
ve/veya kültür turizmine
eden turistlerin
yönelik turlar düzenlemesi
beklentilerine cevap
3. Yaz sezonu dışında av
verebilecek potansiyele
turizmi için etkinlikler
sahiptir.
düzenlenmesi
Dünya turizm pazarında öne
1. Kamp karavan turizmine
çıkan alternatif turizm
yönelik eylem planlarının
çeşitlerinden birisi olan
hazırlanması ve uluslar

YÖNELİK
YATIRIMLARIN
TEŞVİK EDİLMESİ VE
GELİŞTİRİLMESİ
“Kamp Karavan
Turizmi”
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ALTERNATİF
TURİZMİN
GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK
YATIRIMLARIN
TEŞVİK EDİLMESİ VE
GELİŞTİRİLMESİ
“Eko-Turizm”

kamp karavan
turizmine oldukça
elverişli konumdadır.
Bu alanda yapılacak
yatırımlar turizm
ekonomisini
canlandıracaktır.

Çevreyi koruyan ve
yerel halkın refahını
gözeten, doğal
alanlara karşı duyarlı
bir turizm türü olan
eko-turizm kültürünün
Erdek ile özdeşleşmesi
amaçlanmaktadır.

Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
Yerel
Yönetimler

STK’lar

Uzun
(5 Yıl)

karavan turizmine ilginin her
geçen gün daha da
artmasıyla birçok ülke bu
alandaki yatırımlarına hız
vermektedir. Günümüzde
kitle turizminden çok
bireysel turizme doğru bir
eğilimin olması karavan
turizminin normal hızının
üstünde bir gelişme
göstermesine(özellikle
Avrupa’da) neden
olmaktadır. Erdek ilçesinin
sahip olduğu bu potansiyelin
değerlendirildiği takdirde
yabancı turist sayısını
artırmasının yanında yerli
turistleri için de bölgenin
cazibe merkezi olmasını
sağlaması beklenmektedir.
Ekoturizm, genellikle küçük
gruplar halinde, ailelerin
işlettiği küçük tesislerde,
geleneksel mimarinin ve
yerel kaynakların kullanımını
hedef almaktadır. Ekoturizm
amacına uygun
gerçekleştirildiği taktirde,
hassas ekosistemlerin
korunması ve bu bölgelerin
içerisinde ve çevresinde
yaşayan nüfusun sosyoekonomik gelişmesi için

arası normlara getirilmesi
2. Kamp karavan turizmi için
uygun alanların
belirlenmesi ve altyapı
çalışmalarının yapılması
3. Ulusal ve uluslar arası
düzeyde reklam faaliyetleri
ile tanıtımların yapılması
4. Kamp karavan turizmi için
etkinlik, festivallerin
düzenlenmesi

1. Eko-etiket ile ilgili
stratejilerin belirlenerek
eğitim çalışmalarının
yapılması
2. Ekoturizm yatırımlarının
yapılacakları alanların,
yatırım büyüklüklerinin ve
ekoturizm kapsamına hangi
etkinliklerin dahil
edileceğinin belirlenmesi
3. Bölgenin etkin tanıtım ve
pazarlaması için eko-etiket
oluşturma çalışmalarının
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TEMATİK PARK
(YAŞAYAN MÜZE)

Köylerin yerel
özelliklerinin
bozulmaması ve
turizm amaçlı bu
özelliklerinin ön plana
çıkarılarak kültür
köyüne
dönüştürülmesi
amaçlanmaktadır.

Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Yerel
Yönetimler

Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
Kalkınma
Ajansı / AB
fonu
İl Özel İdaresi

Uzun
(5 Yıl)

kaynak yaratabilen bir
araçtır. 2023 Türkiye Turizm
Stratejisine göre de
ekoturizm potansiyeline
sahip olan Erdek ilçesi farklı
bir tatil imkanı anlayışı ile
turizm sektöründe marka
olmalıdır.
Erdek ilçesinde özellikle
Ballıpınar ve Çayağzı
Köyleri’nin sahip olduğu
yöreye özgü mimari yapılar,
yeme içme kültürü vb.
özellikler ön plana çıkarılarak
ve korunarak yaşayan bir
müze haline getirilmesi
bölgedeki turizmi
canlandıracaktır. Tematik
Park projesi hayata geçirildiği
takdirde denize kıyısı
olmayan ve otantik yapısı
bozulmamış olan köyler de
turizm ekonomisine
katılabilecektir.
Butik otel, ev
pansiyonculuğu
Turizm eğitim köyü
Dış cephe giydirmesi
yapılabilir, bunu köylerin
yeniden düzenlenmesinde
kullanabiliriz

başlatılması

1. Tematik Park için uygun
köyün ve burada yapılacak
faaliyetlerin belirlenmesi
2. Proje için
fizibilite/yapılabilirlik
çalışmalarının
gerçekleştirilmesi
3. Projenin uygulanması için
gerekli altyapı
hazırlıklarının yapılması
4. Projenin uygulanması
5. Tanıtım ve reklamlarla
tematik parkın duyurulması
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EL SANATLARI
ARAŞTIRMASI VE
ENVANTER
OLUŞTURULMASI

Bölgeye özgü ve
unutulmaya yüz
tutmuş el sanatlarının
araştırılarak bir
envanter çıkarılması
amaçlanmaktadır.

Yerel
Yönetimler

Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
Araştırma ve
Eğitim Genel
Müdürlüğü

Orta
(2 Yıl)

Kalkınma
Ajansı / AB
fonu
İl Özel İdaresi
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ARKEOPARK ULUSAL
VE ULUSLAR ARASI
TUTUNDURMA
PROJESİ

Üniversiteler
Ada Müze’nin Ulusal
ve Uluslar Arası
Tanıtımı

Yerel
Yönetimler

GMKA
STK’lar

Kısa
(1 Yıl)

Erdek ilçesinde kültürel
yapıyı oluşturan öğelerden
biri olan el sanatlarının
yaygın olmadığı
görülmektedir. Turistik
açıdan önem taşıyan ve talep
gören el sanatı ürünlerinin
Erdek ilçesinde
yaygınlaştırılması ve
geliştirilmesi için herhangi bir
kaynak bulunmamaktadır. Bu
amaçla el sanatları ile ilgili
bölgeye özgü bir araştırma
yapılması ve envanter
çıkarılması gerekmektedir.

1. El Sanatları Araştırma
Komisyonu’nun
oluşturulması
2. Süreç için bir zaman çizelgesi
oluşturulması
3. Bölgede bilinen el
sanatlarının dökümünün
çıkarılması, unutulmuş
olanların araştırılması
4. Amaç, hedef, tanıtım ve
yaygınlaştırma stratejilerinin
saptanması
5. Turizm envanterinin basılı
olarak ve dijital ortamda
yayınlanması
1. Arkeopark için uygun tanıtım
stratejisinin belirlenmesi
2. Arkeopark’ın ziyaretçilerin
Erdek’in sembolü haline
talep ve beklentilerine göre
gelen Zeytinli Ada’da
alt yapı ve üst yapısının
ziyarete açılan Arkeopark’ın
düzenlenmesi
tanıtımı ve ziyaretçi sayısının 3. Ulusal ve Uluslar arası
artırılmasına yönelik
düzeyde tanıtımın yapılması
yapılacak olan proje ile Ada 4. Adanın akademik açıdan
Müze’nin kültür ve inanç
cazibe merkezi haline
turizmi alanında isim
gelmesi için üniversitelerle
yapması, ziyaretçi
işbirliği yapılması
potansiyelinin artırılması
5. Seyahat acentelerine
hedeflenmektedir.
bölgenin tanıtılması ve bura
turist getirmelerinin
sağlanması

KOSGEB
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ERDEK MUTFAĞI
“GASTROTURİZM”

Yerel Yemek
Kültürünün
Yaygınlaştırılması

Girişimci(ler)

Yerel Yönetim

Orta

STK’lar
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ÜÇ BOYUTLU MÜZE

Erdekte Bulunan
Kapalı ve Açık Hava
Müzelerinin İnternet
Sitelerinde Sanal
Gezinti Yapılabilecek
Şekilde Yayınlanması

Yerel
Yönetimler

STK’lar
GMKA

Kısa
(1 Yıl)

Proje ile Girit Mutfağı,
Pomak Mutfağı, Boşnak
Mutfağı gibi yerel lezzetlerin
yaygınlaştırılması konusunda
yerel yönetimlerin desteğiyle
yerel yemek kültürünün
turistik ürün olarak
sunulmasının rekabeti artırıcı
etkisinin ön plana çıkarılması
hedeflenmektedir.

Erdek ilçesinde bulunan
tarihi yerlerin sanal ortamda
yayınlanması potansiyel
turistlerin ilgisini çekecek ve
Erdek’in turist sayısını
artıracak bir faaliyettir. İlçe
ile ilgili yeterli bilgi ve görsele
ulaşmak zor olduğundan bu
Üç Boyutlu Müze projesi
turizmi canlandıracaktır.

1. Turizm işletmelerinin
bilinçlendirilmesi ve yerel
mutfakların yaygınlaşmasının
sağlanması
2. Kültürlerin tanıtımı, festival,
fuar ve benzeri
organizasyonlarda yerel
yemekleri ön plana çıkaracak
çalışmaların yapılması,
3. Yerel yönetimlerin veya
üniversitelerin AR-GE
departmanlarında
unutulmuş/unutulmaya yüz
tutmuş yemeklerin
özelliklerini belirleyerek gün
yüzüne çıkarması
1. Mevcut kapalı ve açık hava
müzelerinin araştırılması
2. Yayınlanması planlanan
müzelerin gerekli ise mevcut
durumunun iyileştirilmesi
3. Çekimler ve teknik destek
için hizmet alımının
gerçekleştirilmesi
4. Üç boyutlu müzenin
yayınması için web sitesi
kurulması
5. Müzenin dijital ortama
aktarılarak üç boyutlu
yayınlanmaya başlanması

17

18

19

Zeytin ve zeytin
ürünleri üretiminde
mevcut durumun
iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi, doğa
turizmine uygun hale
getirilmesi
amaçlanmaktadır.

Yerel
Yönetimler

İKİNCİ KONUTLARIN
VERİMLİ
DEĞERLENDİRİLMESİ

Erdek turizmini
olumsuz etkileyen
ikinci konutların sezon
dışında
değerlendirilmesi ve
sezonda verimli olarak
kullanılması
amaçlanmaktadır.

Yerel
Yönetimler

ERDEK İLÇESİ MARKA
VE İMAJININ
TASARLANMASI

Erdek ilçesinin marka
ve imajının
tasarlanmasıyla
turistik çekiciliğinin
artırılması
amaçlanmaktadır.

Yerel
Yönetimler

ZEYTİNCİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ VE
TURİZM AMAÇLI
KULLANILMASI

Yerel Zeytin
İşletmeleri
GMKA

Orta
(2 Yıl)

Üniversiteler

İkinci Konut
Sahipleri

GMKA
STK’lar

Orta
(2 Yıl)

Kısa
(1 Yıl)

1. Yerel zeytin işletmelerinin
zeytin üretimi ve işlenmesi
konusunda eğitilmesi
2. Üniversiteler ile işbirliği
yapılarak bölgede yetişen
Zeytinliklerin doğa turizmi
zeytinlerin özelliklerinin
kapsamında
belirlenmesi
değerlendirilmesi amacıyla 3. İyi tarım uygulamaları ile
zeytin toplama, zeytincilik,
zeytinciliğin
taş baskı zeytinyağı yapımı
yaygınlaştırılması
gibi etkinliklerin
4. Yerel işletmelerde turistlere
düzenlenmesi.
yönelik zeytin toplama,
zeytincilik, taş baskı
zeytinyağı yapımı gibi
etkinliklerin
düzenlenmesinin teşvik
edilmesi
İkinci konutlarının sezonda
1. Halkın bilinçlendirilmesi için
ve sezon dışında daha verimli
seminerler düzenlenmesi
değerlendirilmesinin
2. Seminerlerin ilçelerde de
sağlanması için ev
verilmesinin sağlanması
pansiyonculuğu ve butik
3. Seminerlere katılımın
otelciliğe yönelik farkındalığı
sağlanabilmesi
artırmaya yönelik seminerler
düzenlenmeli, eğitimler
verilmelidir.
Erdek ilçesi stratejik planda
1. Erdek ilçesi hakkında her
önerilen projeleri
türlü doğru bilgiye
gerçekleştirerek altyapısını
ulaşılabilecek bir web sitesi
güçlendirirken diğer yandan
tasarlanmalıdır.
marka ve imaj çalışmalarıyla
2. Kurulacak web sitesi sürekli
turizmdeki kurumsallaşma
olarak güncel tutulmalıdır.
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ERDEK SAHİLİNİN
DÜZENLENMESİ VE
MAVİ BAYRAK
ALINMASI

Erdek ilçesinde çevre
düzenlemesinin
yapılarak altyapı ve üst
yapının uygun hale
getirilmesi
amaçlanmaktadır.

Yerel
Yönetimler

GMKA
STK’lar

Uzun
(5 Yıl)

sürecini de desteklemelidir.
İlçenin en çok ihtiyaç
duyulan ve anketlerle de
belirlenen bilgi alınabilecek
kaynakların bulunma
zorluğudur. Bu amaçla
yapılacak faaliyetler, ilçenin
görünürlüğüne ve tanıtımına
katkıda bulunmalıdır.
Erdek ilçesinde karşılaşılan
sorunlardan biri ilçe
merkezindeki çarpık
yapılaşma ve çevre
kirliliğidir. İlçede arıtma
sistemlerinin kurulması ve
çevre temizliğinin uygun hale
getirilmesi gerekmektedir.
İlçe merkezindeki görüntü
kirliliğinin önüne geçilmesi
ve mevcut durumun
iyileştirilmesi en önemli
ihtiyaçtır.

3. Erdek için logo tasarımının
yapılması
4. Erdek’e özgü ürünlerin ön
plana çıkarılması
5. Yoğun tanıtım ve reklam
faaliyetlerinin yapılması

1. Erdek ilçe merkezinde ve
köylerde arıtma sistemleri
kurulmalıdır.
2. Deniz kirliliğinin önüne
geçilmeli ve ilçeye en az 1
tane mavi bayrak
alınmalıdır.
3. Erdek sahil kenarı
modernize edilmeli, park
ve bahçeler elden
geçirilmeli ve peyzaj
çalışmaları yapılmalıdır.

