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Özet

Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kalkınma stratejilerinin önemli bir parçası durumundadır.
Türk ekonomisinin temel taşlarından biri olan turizm Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü konumundadır. Turizm ekonomik bir olay olup
doğal, sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri arasında dengeyi sağlayan, toplumların ve kişilerin birbirlerini daha iyi tanımalarına ve anlamalarına
yol açan bir sektördür. Ülkemizde turizm öncelikle yaz aylarında güneş, deniz ve kum üçgeninden oluşan bir turizm biçimi olarak algılanmaktadır.
Son yıllarda ise dünyada ve ülkemizde kırsal alanların kalkındırılmasında, yeni bir yaklaşım olarak kabul edilen kırsal turizm hızlı bir şekilde
yükselme göstermektedir.
Kırsal turizm, tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticiler için tarımla birlikte ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirilebilmesine yönelik bir
ek faaliyet koludur. Kırsal turizm bölge ekonomisine yaptığı katkı ve istihdam sağlaması açısından önemli bir ekonomik gelir getirici bileşendir.
Uzun yıllardır Avrupa’da olduğu gibi, ülkemizde de gelişme trendi giderek yükselen kırsal turizme yönelik bir araştırma bu çalışmada yer
almıştır. Yine bu çalışmada Tekirdağ İli Şarköy İlçesi değerlendirilmiştir. Kırsal turizm açısından tarımsal yapının bulunduğu Şarköy, özellikle iç
turizm için gerek konum olarak; gerekse kültürel, tarihi ve doğal kaynaklar açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Şarköy ilçesi bu avantajlarla
ilerleyen zamanlarda kırsal turizm uygulamalarının gerçekleşeceği önemli bölgelerden biri olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Şarköy

Applicability of Rural Tourism in Trakya: Sarkoy
Abstract

Described as flueless industry, as in many countries tourism in Turkey is a major part of development strategies. The tourism sector which
is the leading sector in Turkey, became one of the cornerstones of the Turkish economy. Tourism is an economic activity which maintains the
balance of natural, social, cultural and economic values, and builds a path for people and communities to understand each other better. In Turkey,
especially during Summer season, tourism is perceived as “Sun, Sea and Sand Triangle”. In recent years, rural tourism which is a new approach
for developing rural areas, have been rising quickly all around the world including Turkey.
Rural tourism is an additional scope of business for agricultural producers to diversify economic activities along with agriculture. In terms of
its contribution to the regional economy and providing employment, rural tourism is an important component of economic income.
As it is in Europe for many years, the rising trend of rural tourism in Turkey is discussed in this case study. Sarkoy as a district of Tekirdağ
providence is evaluated in this research. Sarkoy County where the agricultural structure can be used for the purposes of rural tourism, has an high
potential particularly for domestic tourism in terms of cultural, historical, natural resources and location. With these advantages, Şarköy district
may become one of the most important regions that rural tourism practices will take place.
Keywords: Rural tourism, Sarkoy

GIRIŞ
Turizm bölgelerinin sahip olduğu özelliklerini en
karlı bir biçimde sergilemeleri önemlidir. Bölgelerin
destinasyon haline gelmesinde bir çok turizm çeşidinin
bir arada sunulması büyük rol oynamaktadır. Bu
bağlamda tek bir turizm türüne bağlı kalmadan farklı
turizm türlerinin harmanlanıp alışılmışın dışında bir
turizm türünün öne çıkarılması bölgeleri avantajlı
hale getirebilmektedir. Bu farklı turizm anlayışından
yola çıkan kırsal turizm hem turizm merkezlerinden

bıkanlar hem doğal güzellikleri görerek, dinlenmek
isteyenler için fırsat haline gelmektedir. Bu fırsat bölgeyi
ekonomik anlamda güçlendirmek için de büyük katkılar
sağlamaktadır. Bu çalışmada Şarköy’ün farklı turizm
çeşitlerini bir araya getiren kırsal turizm potansiyeli
değerlendirilmiştir. İlk bölümde kırsal turizm kavramı ve
kapsamı, kırsal turizmin özellikleri üzerinde durulmuştur.
İkinci bölümde ise Şarköy’ün kırsal turizm perspektifinde
değerlendirilmesi yapılmıştır.
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1. Kırsal Turizm Kavramı ve Kapsamı
Türkiye’de turizm potansiyeli, uzun yıllar deniz
turizmiyle eşdeğer görülmüş, ancak dünyada değişen
turizm trendi paralelinde önce kültürel potansiyel,
ardından da alternatif turizm potansiyeline yönelik
yeni turizm türlerinin öne çıktığı izlenmiştir. Bunun en
önemli nedeni ise turizm talebinin dinamik profilidir.
Bu bağlamda hızlı kentleşme, gürültü kirliliği, trafik
ve sıklıkla görülen biyolojik krizler (Deli Dana,
SARS, Kuş Gribi, Domuz Gribi vb.) insanları doğayla
entegre seyahatlere yöneltmiştir. Yukarıda belirtilen
etkenler dışında flora ve fauna tahribatı, hormonlu
gıdalardaki artış, bitkisel ürünlerde genetik değişikliği,
bu ürünlerde kullanımı yoğunlaşan kimyasal ürünler,
bir yandan ekolojik üretimin önemini arttırırken, diğer
yandan kişilerin seyahat tercihlerinde sağlıklı taze
gıda tüketebilecekleri, temiz hava soluyabilecekleri,
gürültü ve görüntü kirliliğinden uzak yerlere ilgilerini
yoğunlaştırmaktadır. İşte bu noktada kırsal turizm,
dünyada, özellikle Avrupa’da tarımsal üretimin ağırlık
taşıdığı bölgelerde giderek yaygınlaşan, ekolojik krizlere
alternatif olan bir turizm türü olarak belirmektedir.
Kırsal Turizm, “insanların devamlı ikamet
ettikleri yerler dışındaki ziyaretleri, buralardaki tarım
üreticilerinin ürettikleri mal ve hizmetleri yörenin
doğal dokusuna uygun mekanlarda talep ederek ve
yörede para arttırma arzularını minimize ederek geçici
konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkilerin bütünü”
olarak tanımlanabilir (Küçükaltan, 2002: 312).
Kırsal turizmde, doğal yaşam ve tarımsal değerlere
duyulan ilgi asıl hareket noktasını oluşturmakla birlikte
kırsal alana yönelik olarak yapılan aktiviteleri yöresel
özelliklerden faydalanarak zenginleştirmek mümkündür
(A. Köroğlu ve Ö. Köroğlu, 2006: 234).
Kırsal turizm Avrupa Birliği tarafından yapılan
çalışmalarda ise; “amacı tarımsal ya da yerel değerlerle
iç içe bulunarak hoşça vakit geçirmek olan turistlere,
beklentileri doğrultusunda konaklama, yiyecek içecek
ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli işletmelerin yer
aldığı küçük yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler
bütünü” şeklinde de tanımlanmıştır (Ahipaşaoğlu ve
Çeltek, 2006: 12). Kırsal turizm sadece kırsal alanda
gerçekleşen değil ama, aynı zamanda ölçek, karakter ve
fonksiyon olarak kırsal ve kırsal çevre, ekonomi, tarih ve
yerin eşsiz unsurlarını yansıtan turizm hareketleri olarak
tanımlanabilmektedir (Tcetchik vd. 2006: 3).
Kırsal turizm kıyının gerisinde yer alarak, deniz
turizminin alternatifi ya da tamamlayıcısı olabilir.
Sözgelimi Antalya’nın Kemer kıyılarındaki turistik
komplekslerin çevresinde yer alan köyler ve yaylalar,
yüksek sezon dahilinde kıyıda konaklayanlar için bir
gezi yeri olarak kullanıldığı zaman, deniz turizminin
tamamlayıcısıdır. Öte yandan, aynı yörede (belki daha
iç kısımlarda) başlı başına geliştirilecek kırsal turizm,
kıyı turizminin alternatifi haline gelebilir. Böyle ikili
bir gelimse rekabet ortamı yaratarak, turizmin kalitesini

yükseltmektedir. Kısacası, kırsal turizmin yılın her
ayında yapılabilmesi, belirli bir mevsime bağlı kalan
turizm türlerini (kıyı turizmi, kıs sporları turizmi vb)
desteklediği gibi, onların sezonunu da uzatabilmektedir
(Soykan, 2003: 3).
Tüm bu tanımlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde
kırsal turizmin temel özelliklerini şöyle belirtmek
mümkündür:
• Kırsal turizm, tarımsal ağırlıklı yörelerde
uygulanabilir,
• Kırsal turizm, tarımsal üreticilerin turizmle de
uğraşmasını sağlayarak onlara bir EK GELİR yaratan
bir turizm türüdür. Kırsal turizm bu yönüyle tarımın bir
ikamesi değil, tamamlayıcısıdır.
• Kırsal turizm uygulanan yörelerde, yöreye özgü
otantik yapı önem taşır.
• Kırsal turizm, turizm talebini tüm bir yıla yayarak,
yörede mevsimlik yoğunlaşmanın olumsuz etkilerinin
(işletmenin doluluk oranının arttırılması, spekülatif fiyat
baskısı vs.) en aza indirilmesine katkı sağlar.
Turizmin olumlu ekonomik etkilerinin yanında,
olumsuz etkilerinin önlenebilmesi veya en aza
indirilebilmesi için planlama gerekmektedir. Planlama
çalışmaları yetkili kamu kuruluşları tarafından yapılmakta
ancak bu çalışmalar sırasında turizm bölgesindeki
yerel halk göz ardı edilmemelidir. Planlanan turizm
gelişiminin başarıya ulaşmasındaki önemli etkenlerden
birisi de yerel halktır. Yerli halkın turizmin gelişimine,
faaliyetlerine, işletmelerine ve turistlere karşı tutum ve
davranışları olumlu veya olumsuz etkiler doğurabilir. Bu
sebeple yerel halkın turizmin gelişimine karşı tutumları
bilinmeli ve bu bilgiler ışığında gerekli çalışmalar için
planlar yapılmalıdır (Andriotis ve Vaughan, 2003: 172).
Ülkemizde kırsal kalkınma denince uzun yıllar
hemen akla tarımsal kalkınma gelmiş ve çalışmalar bu
konu üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu yüzden de kırsal
alanların kalkındırılmasına yönelik hazırlanan projeler
kırsal kesimde yasayan halkın beklentisine yeterince
cevap verememiştir. Bunun nedeni olarak da kırsal
turizme yeterince ağırlık verilmemesi gösterilmektedir.
Çünkü, kırsal alanların kalkındırılması tarım, sanayi
ve turizm gibi hizmet sektörlerinin dengeli bir şekilde
geliştirilmesi ile başarılabilir (Çeltek, 2004: 7).
Kırsal alanlar, turizm türleri içinde yalnızca kırsal
turizm gelişmesine uygun alanlar değil, aynı zamanda
bu ortamı paylaşan birçok turizm türünün de “mekanı”
sayılırlar. Kamp-karavan turizmi, eko turizm, yeşil
turizm, mağara turizmi, akarsu turizmi, yayla turizmi,
dağ turizmi, kış sporları turizmi, av turizmi vb. gibi
doğrudan doğaya dayalı olarak yapılan turizm türleri
veya turistik aktiviteler bunlara örnek teşkil etmektedir.
Bu turizm türleri kırsal mekanları en az kırsal turizm
kadar kullanmaktadırlar
(Soykan 1999: 11). Bu
nedenle kırsal turizme yönelik kesin bir tanım yapmak
zorlaşabilmektedir.
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2. Şarköy’ün Kırsal Turizm Perspektifinde
Değerlendirilmesi
2.1 Şarköy’ün Tarihçesi
Tekirdağ İline bağlı Şarköy İlçesi ve çevresinde
yerleşim
M.Ö.
6000-3000
yıllarına
kadar
uzanabilmektedir. Şarköy İğdebağları Köyü, Kazman
Deresi mevkinde maden devri çağlarına ait bronz eserler
bulunmuştur. Bu eserler o dönemin maden kültürünün ne
kadar önemli olduğunu göstermektedir. M.Ö. 750-550
yılları arasında Yunanlılar ile Trakyalılar karşılıklı anlaşıp
il kıyılarında koloniler kurmuşlardır. İl sınırları içende
ve Marmara Denizi kıyısında kurulan koloniler batıdan
doğuya doğru Eriklice, Hoşköy, Ganoz, Barbaros’tur.
M.Ö. 168- M.S. 395 yılları arasında bölgeye Romalılar
hakim olmuştur. Şarköy’ün Osmanlılarca fethi Süleyman
Paşa’nın ölümünden önce 1356 yıllında olmuştur (Ergen,
2010: 30).
1923 yılında Cumhuriyet ile ilçe Şarköy halkı tam
bir insan mozaiği özelliğine sahiptir. 1924 yılında
yaşanan mübadele ile Yunanistan’ın Selanik vilayetinin
kuzeyinde bulunan yerleşim yerlerinden Vodina,
Mayadağ, Karacaova, Nurya, Sırbıska, Gevgeli,
Ostrova, Karasinan, Kılkış ve Drama’dan gelen Türkler
Şarköy İlçesi ve çevresindeki köylere yerleşmişlerdir.
Sonraki yıllarda Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya ve
Makedonya’dan gelen göçmenler de Şarköy’ü yaşanacak
yer olarak benimsemişlerdir (Altınok, 2010: 16).
2.2 Coğrafi Konumu
Tekirdağ-Şarköy’ün yüzölçümü 481 km2’dir. Şarköy
ilçesi doğu ve güneyde Marmara Denizi, batıda Çanakkale
ili, kuzeyde de Malkara ve Merkez ilçesiyle çevrilidir.
İlçe merkezine bağlı 2 belde, 26 köy ve 3 mahalleden
oluşmaktadır. İlçenin kışlık nüfusu 16,121’dir; yazlık
nüfusu ise 120.000-130.000’dir (Ergen, 2010: 30).
Şarköy, biri ilçe merkezi, ikisi kasaba olmak üzere üç
belediye teşkilatından (Mürefte – Hoşköy) oluşmaktadır.
Bölge, Güneybatı Marmara kıyısından yükselen Ganos
Dağları’ndan (en yüksek doruk 925m.), Kuzeyden
kısmen sınır çizgisi meydana getiren Ergene Vadisine
doğru alçalan vadilerle yarılmış dalgalı bir alan meydana
getirmektedir. Bu alanda bazı tepeler 300m.’ye kadar
yükselmektedir (Deve Höyüğü 313m.). Marmara kıyısı
gerisinde, Barbaros – Mürefte arasında birden yükselen
Ganos Dağları, Tekirdağ’ın doğusunda bir – iki yerde
200m.’yi aşan tepelerle devam etmektedir. Akdeniz
iklimi, Şarköy- Kumbağ arasındaki ince şerit üzerinde
belirlenmektedir. Bu şerit, kıyı boyunca kuzeyden
dağlarla oldukça korunmuş olduğundan, kışlar çok soğuk
geçmektedir (Kurtuluş, 2010: 49-50).
Şarköy’ün kırsal turizm potansiyeli yüksek olan ilçe,
belde ve köyleri şunlardır (Kiper ve Yılmaz, 2008: 162);
Gaziköy: İl merkezine 110, Şarköy’e 25 km
uzaklıktadır. Doğal peyzaj özellikleri ile ön plana
çıkmıştır.
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Uçmakdere: Şarköy ilçe merkezine 36 km
uzaklıktadır. İlginç doğa güzelliklerine sahiptir. Doğal
Sit Alanı ilan edilmiştir.
Mürefte: Şarköy’e 13 km, il merkezine 99 km
uzaklıktadır. Mikroklima özelliği, kıyıları, üzüm bağları
ve şarap fabrikaları ile önemli bir potansiyel teşkil
etmektedir. Doluca, Gülor, Kutman, Bağcı, Latif Aral
gibi tüm Türkiye’ye dağıtımları yapılan markalaşmış
şarap fabrikaları yer almaktadır. Mürefte civarında 5’i
büyük 30 civarında şarap tesisi vardır. Türkiye’deki ilk
şarap müzesi Mürefte’dedir.
Hoşköy: Şarköy’e 20 km, il merkezine 107 km
uzaklıktadır. Denizi, üzümü, balığı ve zeytini ile ön plana
çıkan beldenin çok eski bir tarihi vardır. Tarihi Hora
Feneri bu beldede yer almaktadır (Özturgut 1985). Belde
halkı geçimini genelde zeytin ve üzüm yetiştiriciliği ile
sağlamaktadır. Bölgenin en büyük balıkçı barınağı da
Hoşköy’de bulunmaktadır.
2.3. Şarköy İlçesi’nin Kırsal Turizme Yönelik
Tarımsal Değerleri
2.3.1. Tarımsal Değerler
Şarköy, Tekirdağ İlinin önemli ilçelerinden biri
konumundadır. İlçe Türkiye’nin birinci, Dünya’nın en
uzun 12. kumsalına sahiptir. Şarköy 60 km. uzunluğundaki
sahilleri ile deniz, balık, üzüm ve karides merkezdir.
2006 senesinde denizi ve kumsalının temizliği nedeniyle
“mavi bayrak” almaya hak kazanmış, yine aynı başarıyı
2007 ve 2008 yıllarında da göstermiştir. Yaz aylarında
çevre illerden ve yurtdışından gelen turist ve gurbetçilerle
Şarköy’ün nüfusu 6-7 katına çıkabilmektedir.
Şarköy’de Akdeniz iklimi hakim sürmektedir. Yazları
sıcak, kışları ılış ve yağışlı geçmekle birlikte bazı kışlar
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava akımlarından
etkilenmektedir. İlçenin toplam arazi varlığı 48.000
hektardır. Bu alanın 43.000 hektarını (%89.40) tarım
arazisi, 5.100 hektarını (%10.60) tarım dışı arazi
oluşturmaktadır. Mikroklima özelliği gösteren ilçede
çok yönlü tarım yapılmaktadır. Her ne kadar ekili alan
olarak %50.63 oran ile ilk sırada tarım ürünleri yer
alıyorsa da ekonomik yönden en çok gelir getiren ürünler
üzüm, zeytin, buğday, ayçiçeği ve diğer tarla ürünleri
gelmektedir. İlçenin doğusunda kalan merkez arazisi ve
sahil köylerinde bağcılık ve zeytincilik ön planda yer
alırken diğer bölgelerde tarla ziraatı ağırlık kazanmıştır.
Sahil köylerinde özellikle Gaziköy ve Uçmakdere
köylerinde bağ olmayan alanlarda tütün yetiştiriciliği
yapıldığı, iç kısımlarda kalan köylerde ise bağ alanları
dışındaki yerlere buğday ve arpa ekimi yapıldığı
görülmektedir ( Özyavuz, 2010: 100).
Şarköy yöresi, Trakya’nın en önemli bağcılık
merkezlerindendir. Şarköy’ün bağcılıkla geçimini
sağlayan 18 köyünde 2243 dekar alan bulunmaktadır.
Şarköy bağ alanlarının Çınarlı, Kirazlı, İğdebağları ve
Yayla köy’ün güney kısımları hariç tamamında şaraplık
üzüm çeşitleri yetiştirilmektedir (Anonim, 2011: 1)
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Türkiye İstatistik Kurumu 2009 yılı verilerine göre
Tekirdağ İli bağ alanları 41.908 ton ve üzüm üretimi
yaklaşık 44.987 tondur. Aynı yıl itibariyle Şarköy İlçesi
bağ alanları 29.649da ve üzüm üretimi 31.764 ton olarak
gerçekleşmiştir. İlçe bağcılığı, ildeki bağ alanları ve
üzüm üretiminin yaklaşık %71’ini kapsamaktadır. İlçede
yetiştirilen üzümlerin %68,3’ü şaraplık ve %33,7’si
sofralık çeşitlerdir (Kiracı, 2010: 128)
Şarköy İlçe Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar
sonucunda mevcut bağlarda 25 üzüm çeşidi tespit
edilmiştir. Şaraplık çeşitler içinde gösterilen Yapıncak
çeşidi hem sofralık hem de şaraplık olarak tüketilmektedir.
Son yıllarda uygulanan fiyat politikaları Semillion ve
Yapıncak çeşitlerini tercih edilmez hala getirmiştir.
Charnet Sauvignon, Shyrah ve Merlot gibi çeşitler hızla
yaygınlaşmıştır. Gamay, Cinsault çeşitlerinin mevcudunu
koruyabildiği görülmektedir (Zeybek ve ark. 2010: 122).
2.3.2 Kültürel ve Arkeolojik Değerler
Bölgeye kültür bakiyeleriyle birlikte yerleşen ilk
büyük topluluk Traklar olmuştur. Trakya Bölgesi de
adını buradan almıştır. Genel olarak tanımlanırsa Vardar,
Balkanlar, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Kara Deniz
sahillerini içeren bu bölge Trakya’dır (Kurtuluş, 2010:
51).
Tekirdağ- Şarköy arasında uzanan bölgenin batı
kesiminde, özellikle Şarköy çevresinde Prehistorik
Devir yerleşiminin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Antik
kaynaklar M. Ö. 5. ve 4. Yüzyıllarda bölgeye hakim olan
Trakların yönetimi hakkında bilgi vermekte ve onların
Atinalılar ile iyi ilişkilerinden bahsetmektedir. Özellikle
kıyı kentlerinde yoğun olarak ele geçen M.Ö. 5. ve 4.
Yüzyıllara ait Atina üretimi “Siyah Firnisli” kaliteli
seramiklerin bolluğu bu görüşü doğrulamaktadır. Bölgede
saptanan arkeolojik değerlerin dışında, geleneksel
mimariye örnekler veren ahşap ve taş strüktürlü eski
evler, cami, çeşme, hamam, köprü gibi yapılar, eski
mezarlık, oldukça sağlam durumda kalabilmiş Eriklice
Klisesi ve Hoşköy’de ki Joannes Theologos Manastırı
gibi anıt eserler bulunmaktadır (Erdem, 2010: 65-66)
Şarköy’ün bugünkü yerleşim yerinde Antik ve
Bizans devri Tristatis, Agora gibi oturma yerlerine
rastlanmaktadır. Roma ve Bizans idaresinde kalmış olan
ilçenin belirli yerlerinde kalıntılar bulunmaktadır. Bunlar;
Uçmakdere: Tarihi kalıntılara bakıldığında
epey eski yıllara gidilebilmektedir. Üzerinde çift başlı
kartal kabartması ve 1865 tarihinde bulunan lahit taşına
benzer bir mermer parçası, zamanında şaraphane olarak
kullanılan bir binanın bahçesinde içki imalinde kullanılan
sarnıç, tuğla ve ahşap yapımı Rum evlerinde Grek
alfabesiyle kazınmış yazılar, kahvehane karşısındaki
bakkalın damını tutan saç kaplı iri konsollar tarihi
atmosferi yansıtmaktadır.
Hoşköy: Hora Feneri,1876 Fransız yapımıdır.
Bölgenin ikinci büyük feneridir.
Gaziköy: Eski adı “Ganos Kalesi” şimdiki adıyla

Gaziköy olan 130 haneli ve Şarköy’e 25 km. mesafedeki
yöredeki yörede Bizans medeniyetine ait kalıntılar ortaya
çıkmıştır. Köyün 100m. Yükseklikteki yamaçların da
istiridye kabukları ve balık fosillerinin bulunması burada
jeolojik devirlerde denizin olduğunu göstermektedir.
Aynı zamanda bu yüzeyde yıkık kilise ve konutlara
rastlanmıştır. Yapılan arkeolojik kazılarda bir tünel
meydana çıkmıştır. Ayrıca Gaziköy Çeşme Yazıtı ve
Koca çeşme yazıtı dikkat çekici olmaktadır. İlçedeki
en önemli Osmanlı-Türk eseri, Gazi Süleyman Paşa
tarafından yaptırılan Cami-i Kebir’dir. Camide ki mezar
taşları İslam tarihinin örneklerindendir.
2.3.3. Şarköy’de Kırsal Turizmle Bütünleştirilecek
Diğer Değerler
Rüzgar Sörfü: Şarköy rüzgarlarıyla Rüzgar Sörfüne
oldukça uygun bir konumdadır. Rüzgar özellikle
kışları poyraz yönünden esmektedir. Bu da Şarköy’ün
rüzgarının denize paralel esmesini sağlamaktadır. Bir
bölgede sörf okulu yoksa rüzgarın denize paralel esmesi
sörfçüleri o bölgeye çekmede yeterli olmaktadır.
Şarköy’de poyraz 3-6 bofor şiddeti aralığında
esmektedir. Özellikle sabahları 6-14 knot (11-26km)
gücünde esen rüzgar yeni eğitim alanlar için oldukça
uygundur. Şarköy kıyılarında yaz aylarında 30-40 yelken
görülebilmektedir. Türkiye çapında Şarköy, rüzgar
sörfünde ilk beşin içinde yer almaktadır ( Uyar, 2010:
44).
Yamaç Paraşütü: Yamaç Paraşütü Sporu ilk
bakışta serbest atlama paraşütüne benzeyen bir paraşüt
ile uçak yerine, yüksek bir tepeden koşulmak suretiyle
havalanmaktır. Eğimli ve yüksek bir tepeye açık olarak
serilen paraşüt, pilotun koşmaya başlaması ile hava
ile dolmakta ve pilotu havalandırmaktadır. Uçuşların
süresi kullanılan malzemenin performansı ve pilotun
tecrübesine bağlı olarak kilometrelerce /saatlerce
sürebilmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011).
Tekirdağ’ın Şarköy İlçesine bağlı Uçmakdere Köyü
Trakya’nın ve Türkiye’nin en önemli yamak paraşütü
uçuş noktalarından biridir. Uçmakdere köyü, mavi
ile yeşilin buluştuğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri
olan, Rumlar zamanından günümüze kadar günümüze
kadar uzanan görülmeye değer eski bir Rum köyüdür.
Yamaç paraşütü sporu için uygun olan uçuş bölgesi de
Tekirdağ’ın 25km. güneybatısında, Ganos Dağlarında,
Şarköy İlçesine bağlı adını tarihi Uçmakdere köyünden
alan bu bölgedir (Çakır, A. ve ark. 2010: 25).
Bölgede ana kalkış pisti, kuzeydoğu pisti ve eğitim
pisti olmak üzere 3 adet pist bulunmaktadır. Ana kalkış
pisti 625 m. İstifalı Nişantepe olup, kuzeydoğu, doğu,
güneydoğu, güney ve güneybatı yönlerinden gelen
rüzgarlar da uçuşa imkan vermektedir. 12-15km.’lik
rüzgar limitleri üstünde soaring (yelken) uçuşları
için de uygun ortam oluşmakta ve 3-4 saatlik uçuşlar
yapılabilmektedir. Take off olarak Türkiye’nin en büyük
doğal çim ile kaplı alanıdır (Tekirdağ Doğa Sporları
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Klübü, 2011). Nişantepe’nin diğer bir özelliği de eğitim
uçuşlarındaki hareketlerin yapılabileceği, her yamaç
paraşütçüsünün yılda en az 1 kez havada ki muhtemel
tehlikeli hareketlerin (S.I.V) eğitimini almasına olanak
sunmaktır. Nişantepe’nin su üzerindeki uygun irtifası,
tehlikeli hareketlerin çalışmasına olanak sağlayan
Marmara Bölgesinde ki tek uçuş bölgesidir (Tekirdağ İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2011)
SONUÇ
Kırsal turizm açısından Şarköy çok elverişli bir
potansiyele sahiptir. Çünkü bölge tarımsal üretim yanında,
sahip olduğu kültürel değerleri ve doğal potansiyeli ile
de gelen ziyaretçilere boş zamanlarını değerlendirecek
alternatif olanaklar sunabilmektedir. Diğer taraftan, yöre
halkının turizme bakış açısının olumlu olması, kırsal
turizmin uygulanabilirliği için önemli bir parametredir.
Bilindiği gibi ülkemizde kırsal alan olarak kabul edilen
bölgeler çoğu ülkeyle kıyaslanamayacak oranda doğal
güzellikler, tarihi ve kültürel değerlere sahiptir. Ancak
sahip olunan bu değerler bilgisizlik, ilgisizlik, yanlış
yatırım ve pazarlama politikası ve yetersiz girişimcilik
nedeniyle yeterince değerlendirilmemektedir.
Şarköy ilçesi de sahip olduğu peyzaj özellikleri,
zengin ve renkli kırsal kültürü, tarımsal çeşitliliği gibi
değerleri ile kırsal turizm açısından iyi bir potansiyele
sahiptir. Bu kapsamda bölgede geliştirilebilecek turizmin
yeni bir gelir kaynağı yaratma ve çalışma olanaklarını
çeşitlendirme açısından önemli etkileri olabilecektir.
Alanda kırsal turizminin gelişiminin yerel halk
üzerindeki bir başka etkisi de yerel girişimcilerin bu
etkinlikler içerisinde bireysel veya örgütlü olarak yer
alacak olmalarıdır. Yani yerel girişimciler, gerek tekil
olarak gerekse kooperatif veya dernekler kurarak
gelir elde edebileceklerdir. Bu girişim çeşitlerine,
Uçmakdere’nin yüksek dağlık kesimlerinde ise yamaç
paraşütünün geliştirilmesi ve bu etkinlikler için
organizasyon yapma veya malzeme temini çalışmaları
örnek olarak verilebilmektedir.
Ayrıca kırsal turizmin geliştirilmesi ile tarımsal
etkinliklerde doğal yetiştirme tekniklerinin geliştirileceği
düşünülürse kirliliğe yol açan faktörler ortadan kalkacak,
üretilen ürünlerin pazarlama sıkıntısı giderilecek ve
elde edilen gelirlerde ve ürün çeşitliliğinde artışlar
kaydedilebilecektir. Aynı zamanda kırsal turizm sayesinde
elde edilen kazanç ile yerel halka gelir sağlayabilecektir.
Sonuç olarak, Şarköy İlçesinde etkin ve doğru
planlama-pazarlama araçlarının seçimiyle kırsal turizm
etkinliğinin gelişebilir potansiyelde olduğu ve bunun için
çalışmalar yapılması gerekliliği gayet açıktır.
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