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Bu çalışmada, sakin akımlar (sakin anlayış, sakin yemek, sakin şehir ve sakin turizm) teorik
anlatılarak sakin destinasyon olmanın günümüzde önemli olduğu ortaya konulmaktadır.
Çalışmada Balıkesir ili Edremit Körfezi’ndeki ilçelerin turizm potansiyeli ve bu ilçelerin sakin
destinasyon olma sürecinde uluslararası bir nitelik taşıyan Sakin Şehir (CittaSlow/SlowCity)
Ağına üye olmasının gerekliliği açıklanmaktadır. Sakin akımların ivmesiyle sakin şehir
hareketine doğru yol alınırken Körfezde yaşayan yerel halkın sakin şehir olmaya yönelik
algısı önemli olup, bu amaç doğrultusunda yerel halkla yüz yüze anket uygulaması yapılarak
sonuçları değerlendirilmektedir. Körfezdeki Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran
(sakin şehir hareketi sürecinde olup ilçeye ait akademik çalışma yapılmıştır) ilçelerinde
yaşayan halkın sakin şehir olmayı nasıl algıladıklarını anket yoluyla belirlemek ve bu
algılamada sakin şehir hareketinin turizm, ekonomi, sosyokültürel yaşam ve çevresel açıdan
özelliklerinin etkili olup olmadığını ortaya koymak temel amaçtır. Çalışma kapsamındaki
ilçelerde yaşayan yerel halktan oluşan katılımcılar, sakin şehir hareketi ile ekonomik anlamda
olumlu katkıların olacağını düşünmektedir. Sakin şehir ağına katılmayla ekonomik
iyileşmenin yanı sıra bu durumun turizm sektörüne de olumlu yansımaları olacağı görüşü ağır
basmaktadır. Ekonomik kalkınmadan sonra en fazla, turizm bağlamında olumlu yansımaların
olacağı görüşü Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçesi için geçerli olup, Gömeç ilçesinde
araştırmaya katılanlar, ekonomik kalkınmadan sonra sosyokültürel anlamda gelişmelerin
olacağını düşünmektedir.
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In this study, slow movements (slow understanding, slow food, slow city and slow tourism)
are explained theoretically, and it is revealed that being a calm destination is important today.
In the study, the tourism potential of the districts in the Edremit Bay of Balıkesir province is
revealed and the necessity of these districts to be a member of the International Citta Slow /
Slow City Network in the process of becoming a calm destination is explained. While moving
towards the slow city movement with the acceleration of the slow philosophy, the perception
of the local people living in the Gulf of being a slow city is important, and in line with this
purpose, face-to-face surveys are conducted with the local people and the results are
evaluated. The main purpose is to determine how the people living in Ayvalık, Burhaniye,
Edremit and Gömeç districts in the Gulf perceive being a calm city through a survey and to
reveal whether the characteristics of the calm city movement in terms of tourism, economy,
sociocultural life and environmental aspects are effective in this perception. Participants,
consisting of local people living in the districts within the scope of the study, think that the
slow city movement will make positive economic contributions. The opinion that this
situation will have positive repercussions on the tourism sector in addition to the economic
recovery by joining the slow city network is dominant. The opinion that there will be positive
reflections in the context of tourism the most after economic development is valid for
Ayvalık, Edremit and Burhaniye districts, and those who participated in the research in
Gömeç district think that socio-cultural developments will occur after economic development.
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