
 

TOPLANTI SONUÇ RAPORU 

. İlçenin karakterini yok eden betonarme yapılar yerine Akdeniz kültürünü yansıtan 

binaların yapılması sağlanmalıdır Şehirlerin otantik yerleri korunmalı, estetik bir yapıya sahip 

araç trafiğinin olmadığı cadde ve sokaklar oluşturulmalıdır. 

. Yurt içinde ve yurt dışında kendine has dokusu olan kentler incelenmeli ve turizm 

beldesinin gelecek planları oluşturulmalıdır 

. İlçenin belli bir bölgesine Apollon tapınağı çevresinde yer alan tarihi evlerin 

modellendiği bir lokasyon kurulmalıdır 

. Türkiye’nin yurtdışındaki imajı olan her şey dâhil – ucuz tatil anlayışı yıkılmalıdır 

. Şehre yakın bölgelerde her şey dâhil konsepti terk edilmelidir Turizmin otel dışında da 

yapılması sağlanmalı turistin otel dışına çıkaracak yöntemler geliştirmelidir. 

. Otel ve yatak sayısındaki artışın turizmin geliştiği anlamına gelmediği anlaşılmalıdır 

. Şehir planlarında Bina boyları ağaç boylarını geçmemelidir. 

. Egede Antalya bölgesinde olduğu gibi kitle turizmi yapılmamalı büyük tesisler yerine 

butik oteller teşvik edilmelidir. 

. Tarih ve tabiat güzellikleri korunmalıdır 

. Şehrin mevcut dokusunun korunarak büyümesi için planlı kentler oluşturulmalıdır. 

Şehirlerin karakteri olmazsa turizmin olmayacağı bilinmelidir 

. Turizm bakanlığı ile çok sıkı ilişkiler kurulmalıdır Bakanlığın bölgeye desteğinin artması 

sağlanmalıdır 



. Turizm yatırım zirvelerinin ilk günden bu güne ulaştığı durum ve kazanımlar 

raporlanmalıdır. Konuşulan planların aksiyona dönüşmesi gerekmektedir 

. Turist başına düşen harcama arttırılmalıdır 

. Maliye bakanlığının raporlarında yer alan Kayıt dışı turizm yöntemlerinin önlenmesi 

sağlanmalıdır 

. Yöresel ürünlerin marka olması sağlanmalıdır 

. Şehri temsil eden tüm aktörlerin bir takım olması ve aynı amaca hizmet etmesi 

gerekmektedir. 

. Turizmin başladığı günden bu güne olumlu ve olumsuz yönleriyle turizmin geldiği yer 

raporlanmalıdır 

. Misafir ettiğimiz insanların sosyolojik yapısı tanımalıyız 

. Uzun yıllardır turizm yapılan şehirlerdeki gibi yöresel ürünle lezzetler ve mekânların 

korunması sağlanmalıdır yıllar sonra aynı yerde aynı kalitenin bulunması gerekmektedir 

. Esnafın ve yanında çalışan kişilerin turizm tesislerindeki gibi sertifikalı olması 

sağlanmalıdır. Çalışanların eğitim düzeyi arttırılmalıdır 

. Anadolu insanın samimiyeti ve dürüstlüğünü ortaya çıkaracak cesareti sağlamalıyız. 

.  Esnafın turistle dürüst bir ticaret yapması güler yüz göstermesi gerekmektedir. 

Bunun gönüller fethedeceği bilinmelidir 

. Şehrin yeşil dokusunun arttırılması için Ağaçlandırma Kampanyası yapılmalıdır Bir 

kampanya oluşturarak tesislerimizde konaklayan turistler ağaçlandırma çalışmalarına 

katılabilir 

. 3. kuşak turizminin avantajları ve ilçemize uygulanabilirliği araştırılmalıdır. Buna 

uygun yaşam ve spor alanları ile sağlık tesisleri yapılarak yaşlanan Avrupalı insanını için cazip 

hale getirilebilir 

. Evlerimizde halkın ve kentimizde yerel idarenin çiçeklendirme çalışmaları yapması 

gerekmektedir. 

. Mevcut binaların dış cepheleri ve peyzajı yerel dokuyu yansıtacak şekilde 

yenilenmelidir 

. Altyapı güçlendirilmeden tanıtımın işe yaramayacağı bilinmelidir 

. Altyapı ve planlamanın çok iyi olması sağlanmalı insanlar şehre ne için geldiğini 

bilmelidir 

. Didim’in değerlerinin iyi tanınması sağlanmalıdır  



. Yakın vadede atılım yapamazsak turizm kenti olmaktan çıkarız 

. Didim bir destinasyon olarak değil bodrum destinasyonunun bir parçası olarak 

algılanıyor bunu kırmalıyız 

. Eleman sıkıntısının giderilmesi için bu alanda eğitim alan kişilerin staj süreleri 90 gün 

olmalı 

. Fuar etkinlikleri için ortak havuz oluşturularak fon sağlanmalı 

. İkinci konutlar turizme kazandırılmalı, küçük otellerin verimi arttırılmalıdır 

. Denizlerimizin kirlenmesinin önüne geçilmelidir. 

. Küçük esnafa destek sağlanmalıdır 

. Didim’in değişik bölgelerinin tanınması için şehri gezebilecek gezi araçları olmalıdır 

 

 


