
13-15 Ocak 2023 tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, 

Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği 

koordinatörlüğünde, Cunda Uygulama Otelinde gerçekleştirilen “Ayvalık 

Vizyon Çalıştayında” 2 gün boyunca oturumlarda tartışılan konu ve öneriler ve 

yine Ortak Akıl Masalarından çıkan sorun ve tespit ve çözüm önerileri 

noktasında bir Sonuç Raporu ortaya çıkmış ve bugün, bu saat itibarıyla kamuoyu 

ile paylaşılıyoruz.  

21. yüzyılın Ayvalığı; 

İklim değişikliğine daha dirençli, 

Ulusaldan küresele doğru genişleyen bir kent vizyonu, 

Zengin tarihi dokusunu ve mirasını koruyan, 

Çoğulcu, Dayanışmacı ve Evrensel, 

Her Ayvalıklıya daha fazla fırsat sağlayan, 

Bilimi eğitimi ve sanatı önceleyen bir Ayvalık hayal ediyoruz. 

21. yüzyılda Ayvalık’ta birlikte yaşamayı ve yaşam kültürünü  tüm canlılarla 

sürdürülebilir  kılmayı ve bu doğrultuda vizyoner ve inovatif projeler 

geliştirmeye çalışacağız.  

 

 Ayvalık’ta özellikle yakınşehir butik gruplar için kongre ve toplantı 

turizmi özendirilmelidir. Kongre turistleri yüksek harcama yapan üst 

düzey gelir grubu tüketicileridir. Ayvalık bu tür gruplar için tercih edilen 

bir kongre merkezine dönüştürülmelidir.  

 Ayvalık’taki altyapı sorununun ilgili taraflarca, (merkezi hükümet, 

büyükşehir ve ilçe belediyesiyle birlikte) ortak hareket ederek   çözüme 

kavuşturulmalıdır.   

 Ayvalık ve köylerinde kooperatif bilinci geliştirilmeli ve kadınlar, gençler 

ve dezavantajlı grupların girişimleri kooperatifler yoluyla 

desteklenmelidir.  

 Yaşadığımız alanlarda doğal olarak yalnız değiliz. Flora ve fauna 

dediğimiz bitki ve hayvan topluluğu ile birlikte yaşamaktayız. 

Dolayısıyla, bu habitata saygı duyulmalı, ekolojik yaşam alanlarına 

dokunulmamalı, sokak hayvanları için koruyucu programlar 

uygulanmalıdır.   

 Özellikle pandemiden sonra büyük şehirlerden (İstanbul, Bursa, Ankara 

gibi) kıyı kentlerine gelen göç akımının bir planlama dahilinde 

yapılmalıdır.  



  Ayvalık; 17 Nisan 2017 tarihinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi; 

Tentative Lists, REF.No.6243, Ayvalık Industrial Landscape) Projesi: 

Ayvalık UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne (Geçici Liste) girmiştir. 

Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Asil Liste’ye girme çalışmaları 

hızlandırılmalıdır.   

 Bölgede; Menemen (Foça), Aliağa, Bergama, Ayvalık, Burhaniye ve 

Edremit Ticaret Odaları tarafından yürütülen ‘Kuzey Ege’nin İncileri’   

projesine güncellenmeli ve paydaşlarca desteklenmelidir.   

 Midilli Adasıyla uluslararası ortak tur programının oluşturulması adına tur 

operatörleri Ayvalık’a davet edilmeli ve ve birlikte tur programları 

organize edilmelidir. 

 Macaron Bölgesinde Hagia Triada Kilisesi (Eski Tütün Deposu) ve 

Cunda Adası’nda yer alan Panaya Kilisesi ve benzer tescilli binaların 

restorasyon çalışmalarına başlanıp, yeni kimlikle kullanıma açılmalıdır.   

 2018’de hizmete açılan Ayvalık Ayazması yâda eski adıyla Faneromeni 

Kilisesi   uluslararası turizm pazarına sunulmalıdır. Kilisenin içinde yer 

alan, “kutsal su” adıyla bilinen ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan 

su için özellikle Midilli’den ziyaretçiler gelmektedir. Bu talep, 

uluslararası arenaya taşınmalıdır.    

 Ayvalık’ta 1800’ün üzerinde bulunan tarihi tescilli binalar  bir makro 

proje (Safranbolu, Beypazarı ve Bursa Cumalıkızık) olarak ele alınmalı, 

bürokratik formaliteler, finansman ve uygulama boyutu birlikte 

değerlendirilmelidir. 

 Ayvalık’ta (old city, old town) eski sokak ve bina dış cephelerinde 

iyileştirmeler   yapılarak veya en azından bu amaçla bir iki eski sokak bu 

görüntüye kavuşturularak   kültür amaçlı yerli ve yabancı turistlerin 

gelmeleri teşvik edilmelidir.  Kültür ve turizm için “old city” çok önemli 

bir kavramdır. Ayvalık bu açıdan çok şanslıdır. Eski ve hikayesi olan 

örneklere sahiptir. Bu nedenle “old city” denilen alanlar araç trafiğine 

kapatılmalı ve sadece yayaların kullanımına sunulmalıdır. 

  Eski Ayvalık’ta bir kültür rotası yaratılmalı ve çevreye zarar vermeyen 

taşıma araçlarıyla (akülü veya elektrikli araçlarla) turlar 

düzenlenmelidir. Bu alanlarda  sokak sağlıklaştırması yapılmalıdır.  

 Ayvalık’ta bütün paydaşlar için (konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, 

restoranlar ve eğlence işletmeleri) bir turizm eğitim seferberliği başlatıp, 

ziyaretçi memnuniyetini maksimize etmeye çalışılmalıdır. 

   “Koruyarak kullanma” ilkesi çerçevesinde yörenin taşıma kapasitesine 

dikkat edilmeli ve zorlanmamalıdır. Çünkü, ‘çok turist çok gelir’ anlamına 

gelmez. Önemli olan yüksek gelir grubuna ait tüketicilerin yöreye 

çekilmesidir  



 Ayvalık’a gelen yerli ve yabancı turistler için çevreye duyarlı ve saygılı  

davranmaları için bilinçlendirme ve farkındalık projeleri uygulanmalıdır  

 Şehir giriş ve çıkışlarında   ciddi çevre ve görüntü kirliliği yaratan 

unsurlar kaldırılmalı ve tanıtım için dijital ve mobil uygulamaların 

yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir.   

 Ayvalık kent dokusunu ve mimarı yapıyı bozmayan bina yapımının veya 

restorasyonun teşvik edilmesi ve şehir siluetinin korunması son derece 

önemli bir konudur. Bu noktada kararlılık sürdürülmelidir. 

 Bölge aynı zamanda verimli tarım arazilerine de (Altınova) sahiptir. 

Bölgede özellikle organik tarım özendirilmeli ve şarapçılık teşvik 

edilmelidir. Bu çalışma, bölgede “agro turizmin” de önünün açılmasına 

vesile olacaktır. 

 Bölgenin iki stratejik ürünü turizm ve zeytinciliktir. Bu nedenle, bölgede 

mutlaka 4 yıllık   Mimarlık Fakültesi veya Güzel Sanatlar Fakültesi 

açılmalıdır.   

 Kent Çekiciliklerin çoğalması noktasında müze, kültür ve sanat galerisi 

mekanları  (Örneğin Zeytinyağı, Sabun, Tuz Müzesi,  Kent Belleği 

Müzesi, Gastronomi Müzesi ve Mübadele Müzesi gibi) ” açılmalıdır.   

 Eski Ayvalık’ta sokaklara anlam kazandırılması yoluyla çekiciliklerin 

artırılmasında fayda vardır. (Örneğin; Meyhane Sokağı, Sanat Sokağı, 

Antikacılar sokağı, Hediyelik Atölyeler Sokağı, Barlar Sokağı, Butik 

Oteller Sokağı gibi.) 

 Eski Ayvalık’ta küçük meydanlar oluşturarak, buraları günlük veya 

haftalık etkinlikler mekanına dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu çalışma, 

o bölgede yaşayan esnafa ciddi bir gelir ve katma değer sağlayacaktır. 

(Örneğin; At Arabacılar Meydanı, Köylüler Pazarı, Eski Gümrük 

Meydanı gibi)  

 Ayvalık; mübadele mutfağına sahip bir şehirdir. Asırlık geçmişi olan ve 

öyküsü yazılan yemek çeşitlerine sahiptir. Bu yemeklerin unutulmaması 

ve gelecek kuşaklara da bırakılması için bölgede yöresel yemek 

atölyeleri açılmalıdır. Ayvalık’ın Avrupa Gastronomik Rotalar ağına 

katılması için hazırlıklar hızlandırılmalıdır.  

 Butik otel işletmeciliği yeni yüzyılın en önemli tüketici trendidir. 

Ayvalık’ta özellikle küçük (butik) otel işletmeciliği ve ev pansiyonculuğu 

özendirilmelidir. Özellikle, butik otellerde mutlaka yeşil yönetim ilkeleri 

(enerji, ısı, ışık tasarrufu) ve katı-sıvı atık programları ve sertifikaları 

uygulanmalıdır. 

  Özellikle Sarımsaklı bölgesindeki otellerin ve plajın temizliğine, 

düzenine ve alt yapı (wc, duş vb.) imkanlarına kavuşturulması 



gerekmektedir. Yerel halkı rahatsız edilmeden ortak akılla sorunlar 

çözülmelidir. 

 Ayvalık’a özgü hediyelik eşya sayısının ve çeşidinin artırılması için yerel 

el sanatı atölyelerinin teşvik ve sübvanse edilmesi gerekmektedir.   

 Ayvalık ilçe sınırları içerisinde yer alan Küçükköy; bir bütüncül plan 

çerçevesinde programlanmalı ve köyün doğal dokusu ve yerleşik nüfusu 

rahatsız edilmeden, farklı bir konseptle kültür, sanat ve doğal peyzaj 

başlıkları öne çıkarılmalıdır.   

 Ayvalık destinasyonundaki tarihi, kültürel ve arkeolojik eserler, yollar, 

oteller ve restoranlar kısacası bir yer yabancısı için günlük yaşamda 

kullanılan tüm hizmet ve çekicilikler akıllı şehir teknolojileri 

(aplikasyonlar, karekod sistemleri, GPRS uygulamaları, Google-maps 

gibi) yardımıyla kurgulanmalı ve mobil teknolojiler yardımıyla kullanma 

kolaylıkları sağlanmalıdır. 

 Ayvalık’ta turizmin sezonluk anlayıştan kurtulup yılın 12 ayına  

yayılabilmesi için, özellikle hafta sonlarında alternatif faaliyetleri 

(festival, fuar, spor, kültür, ve turizm etkinliklerine) organize etmek ve 

ziyaretçi talebi oluşturmak gerekir. Bölgede konaklama işletmelerini 

disipline etmek amacıyla mutlaka bir uluslararası zincir otel grubunun 

yöreye yatırım yapması sağlanmalıdır. Bu hem istihdam hem de diğer 

zincir grupların bölgeye gelmesi için önemlidir. 

 Yıl içerisinde yapılan etkinlikler için mutlaka bir yıl öncesinden bir 

etkinlik takvimi belirlenmeli ve ‘daha çok etkinlik’ yerine, ‘daha nitelikli 

etkinlikler’ yapılmalıdır. 

 Dünya’da Porto Fino’dan sonra 2. Hayat noktası olan Ayvalık’taki kırmızı 

mercanlar için koruma alanları oluşturulmalı bu çerçevede su altı ve su 

üstü fauna ve florasının korunmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca su üstü 

sporlarının da (kite surf, windsurf, yelken gibi) bölgede öncelenmesi için 

gerekli imkanlar yaratılmalıdır. 

 Ayvalık’ta merkezde özellikle yaz aylarında ciddi bir trafik sıkışıklığı ve 

oto park sorunu vardır. Hem Ayvalık hem de Cunda ‘da trafik sıkışıklığını 

rahatlatmak için iç deniz, ziyaretçileri taşıma adına daha çok 

kullanılmalıdır. Bu noktada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Haliç 

Tersanesinde yaptırdığı ve boğazda kullandığı deniz taksilerinden ilk 

etapta 4 adet sipariş verilebilir. Cunda, Ayvalık merkez, Sarımsaklı 

Gelin Kayası ve Şirinkent 4 ana iskele olabilir. 

 Günümüzün kısa mesafeler için ulaşım aracı, bisiklettir. Yine, dünyada 

seyahat eden bilinçli ve doğaya tutkun ziyaretçilerin tercihi de bisiklettir. 

Bu nedenle, bölgede Ayvalık, Cunda, Altınova, Küçükköy 

güzergahlarının bisiklet yolları ile buluşturulması gerekmektedir. 



   Ayvalık’taki turizmin sürdürülebilirliği için dünya ölçeğinde örneklerini 

gördüğümüz destinasyon yönetim örgütü benzer bir yapılaşmanın 

mutlaka hayata geçirilmesi gerekmektedir. En uygun yönetim örgüt 

modeli de; Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği’nin (AYTUGEB) bu 

formata dönüştürülmesidir 

 

 

  


