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Öz: Doğal ve kültürel değerleri tahrip etmeyen, koruma-kullanma dengesini hedefleyen sürdürülebilir
kalkınmanın içinde yer alan sürdürülebilir turizm yaklaşımları, birbiriyle çelişen kalkınma ve korumacılığın aynı
zamanda gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Sürdürülebilir turizmde; koruma-kullanma dengesini oluşturmak,
turizmi zamana-mekâna yayarak çeşitlendirmek, turistik yoğunlaşmayı önlemek önemli yaklaşımlar arasında yer
almaktadır. Turizmde çeşitlenme mekânın çeşitlenmesi, turistik ürünün çeşitlenmesi ve pazarın çeşitlenmesi
anlamlarını içermektedir.
Turizm aktörleri ile yapılan görüşmeler ve alan araştırmaları, karşılaştırılan turizm istatistikleri; İzmir iline
bağlı turizmin ilk başladığı ilçelerden biri olan Çeşme’nin turizmde hak ettiği ilgiyi ve geliri sağlayamadığını
gözler önüne sermektedir. Konaklama-geceleme, ortalama kalış süreleri düşük olup, turizm mevsimi 2-3 ayla
sınırlı kalmaktadır. Kıyı ve termal turizme yönelik yapılan yatırımlar ilçede turizmi ayakta tutmaya yetmemekte,
turizmde hedeflenen gelire ulaşmayı engellemektedir. Özellikle turizmi tüm yıla ve mekâna yaymak, yabancı
gecelemeleri artırmak için çeşitlendirme planlanırken arz-talep-rekabet ve-pazar analizi yapılması
kaçınılmazdır. Bu değerlendirmelere göre Çeşme; kıyı turizmi ve su sporları olanaklarının yanı sıra termal
kaynakları, kırsal mekânları, kültürel değerleri ile turizmin zaman, mekan, pazar ve tür açısından
çeşitlendirilmesine uygun zenginliklere sahiptir.
Anahtar sözcükler: Sürdürülebilir turizm, turizmde çeşitlilik, turistik ürün çeşitlendirmesi, Çeşme, İzmir.
Abstract : Included in sustainable development that does not damages natural and cultural assets and that aims
at conservation-use balance, the sustainable tourism approaches envisage the simultaneous realization of
development and conservation which conflict with each other. To form conservation-use balance, to diversify
tourism by spreading it throughout time and space and to prevent touristic concentration are among the
important approaches in sustainable tourism. Diversification in tourism involves the meanings of the
diversification of space, the diversification of touristic products and the diversification of market.
The interviews with tourism actors, the fieldworks and the tourism statistics compared demonstrate that Çeşme,
affiliated to Izmir and one of the towns where tourism first began, is unable to obtain the interest and income it
deserves in tourism. The accommodation-overnight stay and the average staying times are low and the tourism
season is limited to 2 to 3 months. The investments made for coastal and thermal tourism are not sufficient for
keeping tourism alive in the town and prevent attaining the targeted income in tourism. While diversification is
planned particularly in order to spread tourism throughout the whole year and space and to increase overnight
stays of foreigners, it is inevitable to make supply-demand-competition and market analyses. According to these
evaluations, Çeşme has suitable richness for the diversification of tourism in terms of time, space, market and
type with its thermal sources, rural spaces and cultural assets besides its coastal tourism and water sports
opportunities.
Keywords: Sustainable tourism, diversification in tourism, diversification of touristic products, Çeşme, İzmir.

Giriş
Doğal ve kültürel değerleri tahrip etmeyen çevreyi ön plana alan sürdürülebilir kalkınmanın
içinde yer alan sürdürülebilir turizm, turistik çekiciliklerin gelecek kuşaklara zarar vermeden
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aktarılmasını öngörmektedir (Akış, 2002,3). Uluslararası düzeyde bütün turistik alanlarda giderek
daha fazla gündeme gelen ve kabul edilen sürdürülebilir turizm yaklaşımları (UN,1999) doğal-kültürel
kaynaklar ile turizm arasında kurulan denge olarak kabul edilmektedir (Sharpley, Sharpley 1997, 231232). Bu yeni turizm anlayışı maksimum kar sağlamak isteyen kitle turizmi yerine bireysel veya daha
küçük turist gruplarını çekmeyi, turizm aktivitesini daha uzun bir zamana ve daha geniş bir mekâna
yaymayı, farklı turizm aktiviteleri geliştirmeyi tercih etmektedir (Middleton, Hawkins,1998). Butler’e
göre turizmde kısa dönemli kar beklentileri, bu alanda faaliyet gösteren firmaların uzun dönemli
düşünmeleri önünde önemli bir engeldir (Butler,1996,14). Arz ve talep arasındaki dengenin kurulması
sürdürülebilir kalkınma ve turizmin ilk adımı olarak değerlendirilmektedir. Turizmi besleyen doğal
çevre ve insan kaynaklarını olumsuz yönde etkilemeden turizm kapasitesini artırmak, çeşitlendirmek
sürdürülebilir turizmin temellerini oluşturmaktadır (Owen ve diğerleri,1993). Turizmin yöre halkı
üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, turizmin sosyal ve ekonomik yararlarını en üst düzeye
çıkarmak, doğal ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak, koruma bilincini artırmak
uzun dönemli sürdürülebilir turizmi gerçekleştirmek için ana ilkelerdir
Turizm hareketlerinin küçük ölçekli de olsa planlamasını yapmak, turizmi zamana ve mekana
yaymak, çeşitlendirmek, halkı sürdürülebilir turizm konusunda bilinçlendirmek, turistik istihdamda
yöre halkına öncelik vermek, planlama çalışmalarına ve karar süreçlerinde halkın etkin rol almasını
sağlamak, yerel kültürün önemini ön plana çıkartmak sürdürülebilir turizmin hedefleri arasındadır
(Roney, 1999, 37).
Turistik ürün çeşitlendirmesi; yüzeyşekilleri, manzara, bitki örtüsü, iklim, sosyo-ekonomik
yapı, kültürel özellikler gibi orijinal faktörlerden ve konaklama-ulaşım, haberleşme, altyapı gibi bir
dizi farklı mal ve hizmetlerden oluşmakta bu nedenle coğrafyayı, coğrafyacıları yakından
ilgilendirmektedir (Özgüç, 1998). Çeşitlendirme olgusu, turizmin ticari açıdan eriştiği düzeyle ilişkili
olmakla beraber geleceğe yönelik olumlu-olumsuz ekonomik ve çevresel etkileri de beraberinde
getirmektedir (Cohen, 1987,14). Örneğin ülkemizde, kitle turizmine yönelik gelişmeler ve turizm
planlamasına dağınık yaklaşımlar sonucunda; Akdeniz ve Ege kıyı kesiminde (daha çok güney
yarısında) yoğun yapılaşma, altyapı yetersizliği ve çevre sorunlarının ortaya çıkması kaynakların
korunarak kullanımının önemini gözler önüne sermektedir (Doğaner, 2001,14-15).
1. Çeşme ve turizm
İzmir ilinin batısında yer alan Çeşme ilçesi, doğudan Urla, kuzeyden Karaburun, batı ve
güneyden Ege Denizi ile çevrilidir. Alaçatı beldesi ile 4 köyü bulunan Çeşme’nin yüzölçümü 260 km²,
2000 yılı toplam nüfusu ise 37372dır. Nüfusunun %68’i kent merkezinde, %32’si ise belde ve
köylerde yaşayan ilçenin sağlık, eğitim ve ulaşım olanakları nüfusuyla orantılı bir gelişim
göstermektedir. İlçede turizm, ticaret ve tarım en önemli geçim kaynaklarını oluşturmaktadır. Yaz
aylarında artan yazlık nüfus ve turist sayısı özellikle hafta sonlarında zaman zaman altyapı
sorunlarının ( çöp, elektrik, su) ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Cumhuriyet öncesi dönemde, tarihsel süreç içinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan
Çeşme Yarımadası, önceki dönemlerin izlerini taşımaktadır. Cumhuriyet sonrası, 1950’lerden itibaren
Çeşme ve Ilıca çevresindeki kaplıcalar nedeniyle turistik gelişmenin ilk adımları atılmış, turistik
tesislerden çok, ikinci konutların yapımı gündeme gelmiştir. Çeşme’de 1960-1980 yılları arasında
turizm ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmıştır. İzleyen yıllarda Boyalık Koyu çevresindeki alanlar,
kooperatifler, KİT’ler, bankalar ve diğer devlet kuruluşları tarafından turizm amaçlı kullanılmaya
başlamıştır. 1980’li yıllardan sonra, Türkiye’de turizmi destekleyen politikaların izlenmesi, ilçede
turizmin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Özellikle kıyı turizmine ilişkin, turistik yeme-içmekonaklama tesisleri hızla artmaya başlamıştır. 1991 yılında açılan İzmir-Çeşme Otoyolu bu gelişime
büyük bir ivme kazandırmıştır. Bu gelişim içerisinde, doğal, kültürel ve tarihsel zenginliklere sahip
olan Çeşme, İzmir dışından da talep almaya başlamış, İstanbul-Antalya turist gruplarının uğradıkları
önemli bir yer özelliğini kazanmıştır.
Bildiride amaç, Çeşme’de turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek, azalan
yabancı gecelemeleri artırmak, dış pazarlarda değişen tüketici tercihlerini dikkate alarak, termal, kıyı,
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kültürel sağlık, yat, kongre turizmi ve ekoturizm alanlarında çeşitlilik ve bileşik ürün oluşturmaktır.
Öte yandan, Çeşme’de sürdürülebilir turizmi geliştirmek için mevcut kaynakların daha verimli
kullanılması, potansiyel kaynakların araştırılarak turizme kazandırılması-korunması, bu kaynakların
yurt içinde ve dışında tanıtılmasına katkı sağlamak ta amaçlanmaktadır.
Çeşme’de neden sürdürülebilir turizm neden çeşitlilik? Sorusunun karşılığı ilçenin güçlü
yönlerinde saklıdır:

Çeşme’nin coğrafi birim olarak yarımada özelliği taşıması,

Adalar Denizi olan Ege Denizindeki coğrafi konumu,

İzmir’in ve ülkenin batıya açılan deniz kapılarından biri olması,

Otoyol ile güvenli ulaşımın turizmde avantaj sağlaması,

Kumlu plaj olanaklarının varlığı ve dağılışı,

Denizde ve karada bulunan termal su kaynakları,

Çeşitli yerel tarımsal ürünler ve zengin mutfak,

Doğal ve arkeolojik sitlerle korunan alanların varlığı,

Turistik tesis sayısının ve niteliklerinin yeterli olması fırsata dönüştürülmeyi bekleyen
güçlü yönlerdir. Öte yandan;

Yeterli konaklama arzına rağmen sezonluk boşluklar yaşanması

Yarımadanın doğal ve tarihsel güzelliklerinin yeterince tanıtılmaması,

Turizm envanterinin oluşturulamaması,

Yatırımcıların Akdeniz ve Güney Ege’yi teşvikler nedeniyle tercih etmesi,

Kıyılardan iç kesimlere, kırsal mekânlara doğru yayılış gösteren ikinci konutlar,

Doğal-kültürel çevre ile koruma-kullanma arasındaki çelişkiler Çeşme’nin zayıf
yönlerini ve tehditlerini oluşturmaktadır. Bunların fırsata ve güçlü yönlere çevrilebilmesi için
sürdürülebilir turizme ihtiyaç vardır.
Çeşme’de sürdürülebilir turizmin devamının sağlanması için çeşitlendirilme kaçınılmazdır
ancak aşağıdaki ilkeleri göz ardı etme lüksümüz yoktur.

Zaman ve mekân olarak çeşitlenmeye, turistik çekiciliklere sahip kuruluş yeri
açısından üstünlük arz eden alanların değerlendirilmesine dikkat edilmelidir.

Doğayı, kültürü koruma, geliştirme ve tanıtma uygulamalarına yer verilmelidir.

Birçok turizm türü ya da turistik alan aynı anda turizme açılmamalıdır. Öncelikle
mevcut olan turizm türleri ve alanları verimli kullanılmalıdır.

Çeşitlendirme çalışmalarında niceliksel gelişmelerle birlikte niteliksel gelişmelerde
sağlanmalıdır.
2. Çeşme’nin Turistik Arz Potansiyeli
Çeşmenin turistik arz potansiyelinin en temel elemanı doğal ve kültürel çekiciliklerdir.
Özellikle Çeşme’nin doğal çevre özellikleri ile turizmin gelişimi ve turizm türleri arasında sıkı bir
ilişki olduğu görülmektedir. Çeşme, Urla Yarımadası’nın en batı kesimini oluşturan Çeşme yarımadası
üzerinde yer alır. İlçe, kuzey-kuzeydoğuda Karaburun ilçesi (İzmir), batıda Sakız Adası (Yunanistan),
güneydoğuda Seferihisar ilçesi (İzmir) ve doğuda Urla ilçesi (İzmir) ile sınırlanır (Soykan, Emekli,
2003). Çeşme’nin Sakız Adası’na yakınlığı ve yaklaşık bir saatlik denizyolu yolculuğu ile ulaşılması
ilçenin coğrafi ve jeostratejik konumunun önemini ortaya koymaktadır.
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Şekil1: Çeşme’nin coğrafi konumu ( http://maps.google.com).
2.1. Çeşme’nin doğal çevre koşullarının sürdürülebilir turizm için önemi
Yüzey şekilleri, kıyılar ve plajlar: Çeşme Yarımadası’nın jeomorfolojik şekillerini aşınım
yüzeyleri, sırtlar, eğimli yamaçlar, birikinti konileri, alüvyal ovalar, kumsallar, kolüvyal birikintiler ve
kayalık kıyılar oluşturmaktadır. Çeşme’de 29 kilometreyi bulan sahil şeridi boyunca birbirinden güzel
20’ye yakın plaj yer almaktadır. Bu plajların en önemli özelliği, berrak, turkuaz renkli temiz bir denize
ve ince, beyaz kumlara sahip olması, Mavi Bayrak ile ödüllendirilmiş olmasıdır. (Şifne, Küçük Liman,
Paşa Limanı, Pırlanta, Çatal Azmak, Çiftlik, Dalyan gibi) Ilıca plajı; yaklaşık 2 km uzunluğu ve ince
beyaz kumuyla dünyanın sayılı plajları arasında olup; aynı zamanda denizin içinde kaynayan, kükürt
bakımından zengin termal su kaynağıyla şifalıdır. Boyalık Koyu, Ayayorgi koyu, Büyük Liman ve
Paşa Limanı koyları kıyı turizmi ve sporları için uygundur. Güneybatı yönünde ise Pırlanta ve Çiftlik
plajları genel olarak alçak kumlu plajlardır. Kıyı turizminin gelişimine büyük ölçüde zemin
hazırlamıştır. Bu alçak kumlu plajlar daha çok günübirlik rekreasyonel faaliyetler ile çadırlı
kampingler tarafından kullanılmaktadır.
İklim özellikleri: İklim özellikleri, herhangi bir turistik alanda, turizm türünü, onun
etkinliklerini, turizm sezonu ve onun uzunluğunu/kısalığını, seyahatte tercih edilecek ulaşım şeklini,
turistlerin kalış süresini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Çeşme’nin iklim özellikleri kıyı
turizmi, termal turizm, sportif turizm, kırsal turizmin gelişmesine olanak verecek optimum koşullara
sahiptir. Kıyı turizminin vazgeçilmez aktivitesi olan denize girme ve suyla ilgili sporlar; çoğunlukla
yaz aylarında yapıldığı için bu aylardaki deniz suyu sıcaklıkların derecesi, hava sıcaklığı kadar önem
taşır. 20-28ºC hava sıcaklığı ile 20-25ºC deki deniz suyu sıcaklığı su sporları ve yüzme için uygun
sıcaklıklar olarak kabul edilmekte, Çeşme’de bu değerler uzun bir süreyi kapsamaktadır.
Rüzgâr: Turizm sezonunda önem taşıyan iklim elemanlarından biri de rüzgârdır. Rüzgârın
insan üzerindeki etkisi, özellikle bunaltıcı aylarda serinletici etki yaparak vücut sıcaklığının düşmesine
yol açmasıdır. Kıyı turizminde yaz aylarında esen rüzgârların frekans, yön ve hızının bilinmesi önem
taşımaktadır. Çeşme yöresinde rüzgârların mevsimlik ve yıllık durumunda, egemenlik daha çok NNW, S-SE yönlerindedir. Sörf ve yelken sporu için uygun koşullar hazırlamaktadır. Sonuç olarak,
Çeşme yöresinde iklimin sıcaklık, nem, yağış ve rüzgâr gibi dinamik unsurları turizm etkinlikleri
bakımından uygun değerler göstermekte ve yılın büyük bir bölümünde öngörülen eşik değerler içinde
kalmaktadır. Akdeniz iklim rejiminin ortak özelliği olarak, yıl içinde Mart ayından Ekim ayının
sonuna kadar süren yağışsız, sıcak ve bol güneşli bir dönem yaşanmaktadır. Buna karşılık, Kasım ve
Mart ayları arasında serin-ılık geçen ve yağışlar nedeniyle pek kurak olmayan bir dönem söz
konusudur. Bu genel özellikler çerçevesinde Çeşme ikliminin turizme doğrudan katkısı çok büyüktür.
Su kaynakları: Çeşme Yarımadası, hidrolojik bakımdan fazla zengin değildir. Akarsuların
hemen hepsi, kışın yağışın artması ile akışa geçen, yazın ise yağış yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan
kuraklık sebebiyle kuruyan, kısa boylu akarsulardan oluşmuştur. Çeşme, yeraltı suyu yönünden
fakirdir ve yörede Akdeniz iklim şartlarının hüküm sürmesi, en büyük etkendir. Sürdürülebilir turizm
için su kaynaklarının öneminin giderek anlaşıldığı günümüzde Çeşme için Türkiye turizm stratejisinde
golf turizminin geliştirilmesi için yapılan girişimleri yeniden düşünmeyi zorunlu kılmaktadır (Kültür
Ve Turizm Bakanlığı, 2007: Türkiye Turizm Stratejisi, 2023) .
Çeşme’yi turizm açısından ayrıcalıklı bir konuma kavuşturan termal su kaynakları Çeşme
Yarımadası’nda çeşitli doğrultulardaki fay hatları boyunca yüzeye çıkmaktadır. Özellikle kuzeydeki
Çeşme-Ilıca-Şifne çevresi termal kaynakların yoğunlaştığı yerlerden biridir. Çeşme’de 2001-2002
yılında MTA’ya yaptırılan “Çeşme Yarımadası Jeotermal Alanı Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporu ”
sonuçlarına göre, Kızılkaya Karadağ yöresi sıcaklık açısından en ümitli bölge olarak gösterilmekte,
Ilıca ve çevresinin de önemli bir jeotermal merkez olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu açıdan
değerlendirildiğinde Çeşme; dünyada deniz ve termalin bir arada bulunduğu sayılı yerlerden biri olma
özelliğine sahiptir (Soykan, Emekli, 2003,15).
Çeşme’de turistik ürünü oluşturan çeşitlendirmede rol oynayan doğal kaynakların korunması
sürdürülebilir turizmin gerçekleşebilmesi için çok önemlidir. Özellikle yanlış arazi kullanımları
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giderek azalan su kaynakları ile tarım alaları ve yeşil alanlar buna karşın artan ikinci, konut, nüfus ve
turist sayısı ilçede yalnızca turizmi değil geleneksel yaşamı da tehdit edebilir.
2.2. Çeşme’nin tarihsel ve kültürel kaynaklarının sürdürülebilir turizm için önemi
Tarihi ve kültürel çekicilikler arasında geçmiş dönemlerden kalan tarihsel sit ve eserler,
müzeler, el sanatları, yerel müzik ve halk dansları, yöresel mutfak, festival ve şenlikler günümüzde
turizmle birlikte anılmakta, özellikle kültürel turizmini en büyük kaynakları olmaktadır. Bu kapsamda
Çeşme’nin fırsatları şunlardır:
Erythrai, Kalemburnu antik yerleşimi, Tepeüstü Antik Yerleşim Alanı, Reisdere Antik
Yerleşim Alanı, Karaköy Antik Yerleşim Alanı, Dalyan ve Baba Koyları, Köprü, Köprü Ayağı tarihsel
ve kültürel çekicilikler arasındadır. Özellikle Erythrai Antik Kenti son yıllarda ilgi çekmektedir.
Bugün arkeolojik ve turistik açıdan büyük önem taşıyan Erythrai, en önemli dönemini M.Ö. 7. ve 8.
yüzyıllarda yaşamıştır ve yerleşimi Tunç Çağı’na dayanır. 1508 yılında Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt
tarafından inşa ettirilen, Osmanlı Mimarisi’nin bütün özelliklerini taşıyan Çeşme Kalesi; Kaptan-ı
Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa Heykeli ile birlikte günümüzde Çeşme’nin sembolleri arasına
girmiştir (Sönmez, Emekli, 2007).
Çeşme kent merkezindeki kültür merkezi olarak kullanılan Haralambos kilisesi, Alaçatı’daki
daha sonra camiye dönüştürülmüş ve Pazaryeri Camii adını alan Ayios Konstantinos Kilisesi, 19.
yüzyıla ait olup, halen ibadete açık olan Hacı Memiş ve Hacı Mehmet Camii görülmeye değer yerler
arasındadır (Soykan, Emekli, 2005).
Çeşme Arkeoloji Müzesi: Çeşme Kalesi’nin içinde yer almaktadır. Çeşme Kalesi’nde
bulunan 320 adet arkeolojik, 126 adet etnografik eser ile 31 adet sikke (toplam 477 parça eser) Çeşme
Arkeoloji Müzesi’nde teşhir edilmektedir.
Çeşme Evleri: Tarihsel ve kültürel miras açısından önemli özellikler taşıyan Çeşme Evleri
çoğunlukla 19. yüzyıldan kalmadır. Çeşme Evleri, Osmanlıların Ege kıyılarında oluşturduğu karma
mimari örneğidir. Bu evlerin benzerleri, başta Sakız Adası olmak üzere tüm Ege adalarında görülür.
Çeşme Evlerinin en büyük özelliklerinden biri, ön bahçesiz ve bitişik düzende yapılmış olmalarıdır.
Kapılar doğrudan yola açılmakta, ilk katın odalarında sokağa bakan kepenkli pencereler
bulunmaktadır. Çeşme Evlerinde diğer bir özellik, sgraffito sıva tekniğinin kullanılmasıdır. Sgraffito,
iki ya da daha çok renkte sıvanın üst üste uygulanması ve kat kat kazılarak desenler oluşturulmasıdır.
Evlerin çatı bitimleri üçgen alınlıklar biçimindedir.
Kervansaray: 1529 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Kervansaray’ın,
mimarı Ali Pabuçcu’nun oğlu Ömer’dir. “U” biçiminde bir plana sahip Kervansaray’ın ortasında geniş
bir avlu, avlunun çevresinde de depo ve odalar bulunmaktadır. Restorasyon çalışmaları tamamlanan
Kervansaray, bugün 45 odasıyla modern bir otele dönüştürülmüş ve turizmin hizmetine sunulmuştur.
Tarihi Çeşmeler: Sokaklara çeşme yapmak, Anadolu’nun en eski geleneklerinden biridir.
İlçede Osmanlı Dönemi’nde yapılmış çok sayıda tarihi çeşme bulunmaktadır. Ancak bunların önemli
bir kısmı bugüne ulaşamamış ve kurumuştur (Soykan, Emekli, G, 2005).
Çeşme Mutfağı: Çeşme yemekleri deniz ürünleri ağırlıklı olup, özellikle çipura, levrek,
ahtapot ve midye tüketilen önemli deniz ürünleri arasındadır. Çeşme'ye özel incir reçeliyle sunulan
şekerişi, kuru sıkma, kaz budu ve bademli süt diğer yerel lezzetler arasındadır. Ayrıca Çeşme
denildiğinde meşhur sakız reçeli ve Çeşme kumrusu (bir tür sıcak sandviç) en fazla talep gören
ürünlerdir. Çeşme'nin kavunu ve enginarı da diğer ünlü ürünleri arasındadır. Çeşme’nin yerel tatlarını
turistik ürün haline getirerek Çeşme markası ve imajını tamamlamasına olanak tanınmalıdır.
Çeşme Festivali: Çeşme'de her yıl düzenlenen Uluslararası Şarkı Yarışması'nın yanı sıra
Çeşme, Uluslararası İzmir Festivali'nin birçok etkinliğine de ev sahipliği yapmaktadır. Çeşme’de
yaklaşık 20 yıldan beri düzenlenen Çeşme Deniz Şenlikleri ve Uluslararası Şarkı Yarışması her yıl
Temmuz ayı içinde yapılmaktadır.
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Şekil 2: Çeşme ve yakın çevresinin turistik çekicilikleri ( Soykan, Emekli; 2005).
Çeşme’de turizmin önemli kaynaklarından biri olan doğal, kültürel ve tarihsel değerleri
koruyarak turizmin olası zararlarını önceden tahmin ederek önlemek, bütüncül planlama yaparak
kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak esastır. Geri dönüşümü olmayan hatalar yapmak
turizmin gelişmeden bitmesi demektir.
2.3.
Çeşme’de turistik hizmetler
Arz potansiyelinin önemli bir elemanı da turiste sunulan hizmetlerdir. Özellikle ulaşım,
konaklama, yeme-içme, eğlence, altyapı, güvenlik bu hizmetlerin başında gelmektedir. Ulaşım:
İzmir`e 80 km lik eski karayolu ve 77 km lik otoyol bağlantısı, Çeşme’de ikinci konutların ve hafta
sonu-günübirlik ziyaretlerin artmasında en önemli faktör olmuş, ayrıca turizm etkinliklerinin
gelişmesine de büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Diğer taraftan, uluslar arası hizmet veren Çeşme
Limanı, yerli ve yabancı turistlerin deniz yolu seyahatlerine olanak vermektedir. Sözgelimi, bazı
kurvaziyer turları Çeşme’den başlamakta ya da uğramakta, Sakız adası ile Çeşme arasında Türk ve
Yunan feribotları çalışmakta, İtalya’nın Bari ve Bindisi limanları’na yolcu taşımacılığı yapılmaktadır.
Konaklama: Çeşme, tesis sayısı, oda sayısı ve yatak kapasitesi bakımından İzmir ilinde kent
merkezinden sonra ilk sıradadır. Çeşme, İzmir’deki toplam tesislerin % 36,6 sına yatak sayısının ise
%25’ine sahiptir. Çeşme Turizm Danışma Müdürlüğü verilerine göre; Çeşme ilçesi 2007 yılı itibariyle
turizm işletme ve belediye belgeli toplam 287 tane tesis 7435 oda ve 16820 yatak bulunmaktadır.
Çeşme’deki yeme-içme-eğlence tesisleri talebi karşılayacak yeterliktedir. Ancak yaz ve kış aylarında
açık kalan tesis sayıları arasında çok büyük farklıklar vardır. Çünkü eğlence-yeme-içme tesislerinin
%70’i açık hava mekânlarıdır. Çeşme’de sürdürülebilirlik ilkelerini dikkate aldığımızda yapılaşmanın
yanlış arazi kullanımının önemi karşımıza çıkmaktadır. Daimi konut sayısı 3200, ikinci konut sayısı
ise 9800-10000’e yaklaşmaktadır. Bu rakamlara göre yapılaşmanın sınırına gelindiğini söylemek
yanıltıcı olmaz.
3. Çeşme’nin Turistik Talep Özellikleri
Çeşme İzmir’in ilçeleri arasında giriş yapan ve konaklayan turistler açısından önemli bir paya
sahiptir. Çeşme’nin İzmir ili içindeki payı (2007) yabancı konaklamalarda %14, geceleme sayılarında
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ise %19,7’dir. Yerli konaklama (%20.5) ve geceleme (%27.5) oranları ise yabancılardan hayli
yüksektir. Çeşme’deki turistik işletme ve belediye belgeli tesislerde konaklama ve geceleme sayılarına
bakıldığında; yerli konaklama 294.697, yabancı 61.030 olmak üzere toplam 355.727 olduğu
görülmektedir. Bunun yanı sıra, toplam gecelemelerin 1.216.888 olduğu ilçede, bunun 865.891’ini
yerli, 350.997’ini yabancı gecelemeler oluşturmaktadır. Buna göre, iç turizm hareketlerinin Çeşme
için önemli olduğunu söylenebilir.
Yerli ve yabancı turistler kara, hava ve deniz yolu ile ilçeye ulaşmaktadırlar. Çeşme deniz giriş
kapısı yolu ile 2007 yılında 61.653 kişi giriş, 63.449 kişi de çıkış yapmıştır. Aynı yıl (2007) Çeşme
Turizm Danışma Müdürlüğüne 8.587 yabancı, 2.902 yerli turist olmak üzere toplam 11.489 kişi
başvurmuştur.
Çeşme’nin yaz aylarındaki nüfus miktarındaki artış turizm hareketleri ile açıklanabilir.
Temmuz ve Ağustos aylarında Çeşme Limanı’ndan giriş yapanlar ve İzmir çevresinden günübirlik
gelenler, ikinci konutlarında yaşayanlar ilçenin nüfusunun 150 bin-300 bin kişi arasında değişmesine
neden olmaktadır.
4. Çeşme Turizminde Çeşitlendirmenin Boyutları
Çeşme’de coğrafi çevrenin korunması, turizmin doğal ve tarihsel-kültürel değerlere zarar
vermeden geliştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Kıyı ve termal turizme yönelik yapılan yatırımlar
ilçede turizmi ayakta tutmaya yetmemekte, turizmde hedeflenen gelire ulaşmayı engellemektedir.
Özellikle turizmi tüm yıla ve mekâna yaymak, yabancı gecelemeleri artırmak için çeşitlendirme
düşünülürken; çekicilikler konaklama ve ulaşımı içine alan arz analizi yapılması kaçınılmazdır ancak
rekabet ve pazar analizlerine de ihtiyaç duyulmaktadır.
4.1. Turistik ürün çeşitlendirmesi
Coğrafi çevre koşulları; ilçede sağlık-termal turizm etrafında çeşitlenme için avantaj
sağlamaktadır. Kıyı ve iklim özellikleri, kültürel zenginlikler, su sporları-avcılık, ekoturizm-doğa
yürüyüşleri, yat turizmi olanakları turizmi tüm yıl desteklemektedir.
Spor Turizmi: Güneşlenme ve denize girme gibi kıyı ve deniz kullanımlı rekreasyonel
etkinlikler, her turistin yaptığı alışılagelmiş etkinlikler olurken, tatillerde spor yapma, canlanma ve
hobilerini gerçekleştirme isteği giderek artmaktadır. Olta balıkçılığından, rüzgâr sörfüne, yelken
kullanmaya, sualtı dalıcılığına kadar sayısız su sporlarının yansıra, kara avcılığı, doğa ve atlı doğa
yürüyüşleri gibi ekoturizm temelli etkinlikler için Çeşme uygun koşullara sahiptir. Çeşme’de deniz
suyu sıcaklığının ortalama 18.5ºC olması ve en az 7 ay denize girebilme olanağı, su sporlarının uzun
bir dönem uygulanabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca dalış yapılan noktanın ve çevresinin güzel
manzaralı doğal ortamlarının Çeşme’de bulunması önemli bir avantajdır. Diğer bir ifadeyle, oldukça
zengin bir kara ve deniz habitata sahip olan Çeşme, dalış sporları Ege Denizi’ndeki yüzey ve dip suları
akıntılarının sularda bulanıklık oluşturmaması, denizdeki kirlenmenin yüksek düzeyde olmaması,
deniz dibi ekolojisinin ilgi çekici görüntüler içermesi, sualtında görüş mesafesinin net ve geniş açılı
olması, sualtı avcılığına ve fotoğrafçılığına meraklı olanlar için bulunmaz fırsatlar sunmaktadır.
Ayrıca, Çeşme çeşitli spor kulüplerinin kamp yapmasına için gerekli alt ve üst yapı olanaklarına
sahiptir.
Rüzgâr sörfü: Ege kıyılarına özgü, serin imbat rüzgarı sayesinde yaz aylarında yüksek
sıcaklık etkisinin azaldığı Çeşme-Alaçatı kıyıları, açık denizden esen sert rüzgarlara rağmen dalgasız
denizi ile dünyanın en iyi üç rüzgar sörfü merkezlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. AlaçatıÇark Plajı’nda toplam 6 adet rüzgar sörfü okulu bulunmakta ve her yıl bir çok turnuva
düzenlenmektedir.
Yat turizmi: Çeşme ve çevresi, turizm sezonunu oluşturan Mayıs ve Eylül ayları arasındaki
dönemde, iklim koşulları bakımından yatçılık aktiviteleri için elverişli koşullara sahiptir. Özellikle
Çeşme, düzenli esen kuzey rüzgarları açısından yatçılar için ideal bir limandır. İlçede devlet ve özel
sektöre ait Çeşme Limanı, Çeşme Turizm Yat Limanı ( SETUR-Altınyunus ), Ilıca Yat Limanı,
Dalyanköy ve Sipacık Yat Limanları bulunmaktadır. Bu limanlar içerisinde özellikle SETUR Marina
ve Çeşme Limanı turizm açısından en büyük paya sahiptir (Emekli, 2006).
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Kırsal turizm: Çeşme’deki turizm faaliyetleri genel olarak kıyı kesimindeki oteller, plajlar,
ikinci konutların olduğu alanlarda ve ilçe merkezinde yoğunlaşmıştır. Çeşme ve yakın çevresindeki
kırsal yerleşmeler ise kırsal turizm için bulunmaz bir fırsattır. Çünkü Çeşme kıyıları ne denli
yapılaşmış ve kitle turizmine açılmışsa da köyler, hala köy olarak kalmış, kırsallığını korumaktadır.
Geleneksel yapıları ve otantik özellikleriyle Çeşme köyleri günübirlik ziyaret, alışveriş, yeme-içme
amaçlı kullanılabileceği gibi, konaklamalı olarak da hizmet verebilirler. Köy evleri, yerel ekonomi
ürünleri (zeytin, zeytinyağı, Çeşme kavunu, enginar, sakız reçeli, kadınların el işleri vb.) ve
konuksever köylüler, köy pansiyonculuğunun geliştirilmesi için temel şartlar sahiptir. Kırsal turizmin
yılın her mevsiminde yapılabilmesi, fazla yatırım gerektirmemesi, mevcut evlerin kullanılması,
kadınlara istihdam yaratması, yerel ekonomi ürünlerinin terinde değerlendirilmesine olanak tanıması,
göz önüne alındığında Çeşme turizmine, yerel halka büyük yararlar sağlayacağı ortadadır. Ildırı,
Germiyan, Ovacık gibi köyler kırsal turizme aday köylerden birkaçıdır (Soykan, Emekli, G., 2005,35).
Sağlık turizmi ve termal turizm: Sağlık turizmi, insanın sağlığına kavuşması, zihnini,
bedenini, ruhunu dinlendirmesi için yaptığı her türlü etkinliği kapsamaktadır. Termal turizm ise termal
suları kullanarak insanların sağlıklarına kavuşması veya formunu korumasıdır.
Çeşme, güneşi, rüzgarı, kumlu plajları, deniz suyu ve termal su özellikleri ile sağlık turizminin
gelişmesine olanak tanıyacak zengin bir potansiyele sahiptir (Sarıçay, 2002, 7). Şifalı sular, kaplıcalar
ve çamurlar Çeşme’nin turizm arzını oluşturan diğer doğal kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu
kaynaklar, 1. derecede önemli ve öncelikli kaplıcalar arasında yer almaktadır. Son yıllarda ilçede bu
kaynakların kullanılmasına yönelik olarak yeni tesislerin işletmeye açılması, Çeşme’yi turizm
mevsimi dışındaki aylarda da aranan bir merkez haline getirecektir. İlçede Ilıca olarak isimlendirilen
kaplıca ve şifalı sulardaki sağlık merkezlerinin oldukça eski bir tarihi vardır. Antik çağda Ionia
sınırları içinde yer alan Çeşme Ilıcaları, o dönemde unutulmuş ve 18. yüzyıla kadar da
kullanılmamıştır (Soykan, Emekli, G., 2005, 45).
Çeşme'deki termal kaplıcalar sıcaklıklarına göre iki gruba ayrılır. a) Sıcaklığı 20 º C altında
olanlar (İçmeler), b)Sıcaklığı 20 ºC üstünde olan Kaplıcalar (Soykan, Emekli, G., 2005,47).
Çeşmedeki çamur da iki tiptir; Birincisi tüf özelliği taşıyan termal bölgelerde elde edilen şifalı toprak,
diğeri de termal suyun aktığı bölgelerde oluşan bataklık çamuru denen çamurdur. Ilıca ve Şifne
Kaplıcaları, Çeşme deniz olanaklarını bütünleyen ve Çeşme'yi turizm değerleri bakımından
zenginleştiren doğal kaynaklardır. Son yıllarda bazı modern turistik tesislerin bünyesine taşınan
kaplıca suyunun, uzman doktorlar tarafından denetlenerek bir sağlık aracı olarak değerlendirilmesi,
Çeşme'yi yılın tüm aylarında aranan bir merkez haline getirmiştir. Dünya üzerinde Biotermal ve
Talasso Center’ın birleştiği sayılı tesislerden birkaçı Çeşme’de bulunmaktadır. Çeşme ilçesi termal
suyu, tuzlu termal özellikte olup, bu suyun romatizmal hastalıklarda ve ağrılı kas eklem hastalıklarında
ağrı kesici özelliği çok yüksektir. İstanbul Üniversitesi Hidroklimatoloji ve Tıbbi Ekoloji ABD’nin
bilimsel çalışmasında bu özellik ispatlanmıştır. Çeşme ilçesinin en önemli avantajı sürekli rüzgar
alması, havanın oksijen basıncı yüksekliği ve temiz olması, Çeşme’yi dağ ikliminin avantajlarına
ulaştırmaktadır. Rüzgar gülleri bunun kanıtıdır. Çeşme ilçesinin deniz kumu ince silisyum
partiküllerinden oluştuğundan güneş ışığını yansıtma özelliği fazladır. Bu nedenle güneş ışığından çift
kez yararlanmak mümkündür (Üremek, 2003,7).
4.2. Mekânsal çeşitlendirme
Çeşme, içinde bulunduğu Urla Yarımadası ve İzmir ile birlikte değerlendirilmelidir. Urla,
Seferihisar, Karaburun gibi diğer ilçelerle hatta İzmir kent turizmi olanakları ile birlikte düşünülerek
bileşik ürün ve bütünleşik pazarlama olanaklarının benimsenmesi Çeşme turizmine yeni açılımlar
sağlayacaktır. Öte yandan bir başka mekân ve pazar bütünleşmesi Sakız adası ve Yunanistan ile
“turizm koridorları” oluşturarak sağlanabilir. Çünkü Sakız adasına yakınlık Yunanistan ve diğer
adalarla ortak pazarlama olanakları sunar.
Kıyı turizmi alanında; Çeşme, Antalya ve Muğla’nın gerisinde olmakla birlikte termal turizm
açısından daha avantajlıdır. İzmir-Çeşme bu nedenle termal turizm potansiyelini biran önce
uygulamaya geçirmek zorundadır. Termal turizm ürünleri bakımından Afyon ve Denizli atağa
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geçmeye başlamıştır. Uluslararası rekabet açısından ise en yakın rakip Yunanistan ve İzmir’e yakın
olan Sakız, Sisam, Midilli adaları görülmektedir.
Çeşme’de doğal çevre özellikleri, tarihi ve kültürel çeşitliliğe, nitelikli tesislere sahip olmasına
rağmen, ortalama kalış süresi ve doluluk oranı yeterli düzeyde değildir. Bu sorun yalnızca Çeşme’nin
değil, İzmir ilinin de önemli bir sorunu olarak göze çarpmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
2023 Türkiye turizm Stratejisi’nde Çeşme Turizm kenti ilan edilmiş ve Çeşme Alaçatı-Paşalimanı
Turizm Kenti Projesi Planlama Çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmada kıyı, termal, golf, yat turizmi
gibi pek çok turizm türü geliştirilerek ilçede turizmin çeşitlendirilmesi öngörülmüştür. Ancak projenin
sürdürülebilir turizm ilkelerine uygunluğunu araştırmak başka bir araştırma konusu oluşturacak
boyuttadır.
4.3. Pazar çeşitlendirmesi ve rekabet analizi
Pazar çeşitlendirmesi: Çeşme’ye gelen turist profilini çeşitlendirmek ilçe için büyük
kazanımlar sağlayacaktır. İzmir kenti ve Urla yarımadasındaki diğer ilçeler, Çeşme’nin en yakın iç
turizm pazarını, Yunanistan ve adalar ulaşım avantajını kullanarak dış turizm pazarını özellikle
Kuzeyli ülkeler iklim-deniz-termal turizm olanakları itibariyle dış turizm pazarını oluşturmaktadır.
Başka bir anlatımla yaş, gelir ve öğrenim durumları dikkate alındığında termal turizm ile kültürel
turizm birleştirilebilecek en uygun turizm türleridir. İlçede genç-yetişkin-üçüncü yaş için spor turizmi,
kıyı turizmi, sağlık turizmi aktiviteleri yeterli görülmekte, ulusal ve uluslararası alanda Çeşme’yi söz
sahibi yapmaya yetecek güçtedir.
Rekabet analizi: Çeşme; kıyı turizmi, termal turizm, kurvaziyer turizmi, yat turizmi
alanlarında, yarımada ve İzmir ilçeleriyle, Muğla, Antalya, Balıkesir, Denizli, Afyon illeri ile
uluslararası alanda da Yunan adalarıyla rekabet edebilir. Ancak Çeşme’nin; Turizm Teşvik
Yasasından sonra tesis-oda-yatak sayısı, kalitesi, tesislerdeki nitelikli eleman sayısı bakımından İzmir
dışındaki rakiplerinden özellikle Antalya ve Muğla ilçelerinin gerisinde kaldığı bilinmektedir. Çeşme
ve İzmir tur-ulaşım bağlantıları, seyahat acentesi sayısı bakımından da Yunan adalarının, Muğla ve
Antalya’nın gerisindedir. Bu konunun üzerinde çalışılması gerekmektedir.
Çeşme rekabet analizinde turizm türleri açısından avantajlıdır. Ancak termal turizm alanında;
Dikili-Bergama, Seferihisar ve Balçova yakın rakip alanlardır. Termal turizm kentleri olarak Balıkesir,
Afyon, Kütahya, Denizli illeri gelişmekte İzmir ve Çeşmeyi tehdit edecek güce ulaşmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Çeşme iç ve dış turizmde, İzmir ilinin hatta Ege Bölgesi’nin en çok tercih edilen tatil
merkezlerinden biridir. Sunduğu turizm olanakları açısından ilçe, ülke turizmine canlılık getirmekte,
bölge ekonomisine katkıda bulunmakta, turizm de Çeşme için önemli bir ekonomik gelir kaynağı
olmaktadır. Son yıllarda turizmde ve turistik ürünlerdeki çeşitlendirme çabaları rekabet piyasasında
önemli rol oynamaya başlamıştır. Bu bakımdan Çeşme’de yalnızca deniz-kıyı turizmine odaklanan
turistik ürünler değil yat ve kurvaziyer turizmi, ekoturizm, termal turizm, kırsal turizm ve kültürel
turizm çekiciliklerini içine alan bileşik turistik ürünler oluşturulmalıdır. Ege kıyılarında olduğu gibi
Çeşme yarımadası kıyıları da coğrafi olarak girintili-çıkıntılı korunaklı kıyı tipiyle yat turizmi için
eşsiz olanaklar sunmaktadır.
Kıyı-deniz turizmi açısından öncelikle mavi bayraklı plajlar korunmalı, doğal ve kültürel
değerleri tehlikeye atacak yatırımlardan kaçınılmalıdır. Kalabalığın, aşırı gelişmenin, rekreasyonel
etkinliklerin yarattığı kirliliğin ve gürültünün izlenebilmesi için arz-talep dengesi dikkate alınmalı,
yerli-yabancı turist profili araştırılmalı, ikinci konut talebi ve dağılışı kontrol altına alınmaya
çalışılmalıdır.
Turizmi çeşitlendirirken riskli alanlar, farklı yatırımlara açık alanlar ile turizmin etkileşimi ve
insan kaynakları düşünülmelidir. Sözgelimi, coğrafi açıdan termal alanlardaki suyun varlığı, miktarı,
debisi, sürdürülebilirliği, deprem riski, korunan bitki türler, koruma zonları belirlenmelidir. Turizm
türleri açısından geliştirilmesi düşünülen turizm türlerinden bazılarının ülkemize ve Çeşme’ye uygun
olmadığını söyleyebiliriz. Sözgelimi golf turizmi ülkemiz ve Çeşme için jeomorfolojik olarak,
özellikle su kaynaklarının sınırlı olması, küresel iklim değişiklikleri ve yaz kuraklıklarının şiddetli
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yaşanması nedeniyle klimatolojik ve hidrolojik açıdan, ülkemiz kültürüne yabancı ve pahalı bir spor
olması nedeniyle sosyo- ekonomik açıdan uygun görülmemektedir.
Sürdürülebilir turizmde ekolojik tarımın geliştirilmesi yöreye özgü ürünlerin pazarlama
çalışmalarında önplana çıkarılması, yerel ürünlere turistik ürün niteliği kazandırılması yöre halkına
büyük katkı sağlayacaktır. Sözgelimi, bu çevre için zeytin ve zeytinyağı, şifalı bitki türleri, yerel
kültürün temsilcileri arasında değerlendirilen yöresel el sanatları ve yemekler bir marka ya da turistik
ürün şeklinde pazarlanmalıdır.
Sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda konaklama-yeme-içme tesislerinin doğaya uygun,
abartısız yapılması iletişim ve ulaşım araçlarının çevreyi en az kirletecek şekilde geliştirilmesi, gürültü
ve kirlilik yaratan araçlardan ve sportif etkinliklerden kaçınılması önem taşımaktadır.
Sürdürülebilir turizmin önemi halka anlatılarak, yerli halkın bu etkinliklere katılımı
sağlanmalıdır. Ancak öncelikle yöre halkının sosyo-ekonomik özelliklerinin belirlenmesi, varsa
ekonomik kayıplarının karşılanması ve alan kullanımındaki uyuşmazlıkların giderilmesi
gerekmektedir.
Halk sürdürülebilir turizm konusunda bilinçlendirilmeli, kazanç sağlamanın korumacılığın
devamına bağlı olduğu anlatılmalıdır. Turizme açılan yörenin ve halkın kazancının bir kısmının
korumaya geri dönmesi gerektiği halka anlatılmalı ve bu prensip benimsenmelidir. Yerel kültür
ürünlerinin turizm amaçlı kullanılması sonucunda örf-adet-gelenek-göreneklerdeki etkilenmelerin
(olumlu-olumsuz) de izlenmesi sürdürülebilirlik ilkelerinin bir gereğidir.
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