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Değerli Okurlarımız,

Turizm, Doğu Marmara Bölgesi gibi sanayisi ile öne çıkmıș 
bir coğrafyada ekonomik önemi açısından çoğu zaman 
geri planda kalmaktadır. Türkiye'nin en büyük ikinci 
ihracatçısı, en büyük 500 sanayi kurulușunun 117'sinin ev 
sahibi ve ulusal vergi gelirinin %11'inin sağlayıcısı 
konumunda olan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova 
illerinin önemli bir turizm bölgesi olma algısı sanayi ve 
üretim merkezi niteliğinin gerisinde kalmıștır. 

Kalkınma Bülteni'nin bu sayısında, bölgemizin turizm 
potansiyeline ve Ajansımız tarafından turizm odaklı olarak 
gerçekleștirilen çalıșmalara yer vereceğiz. Bu sayının 
içeriğini bölgede turizm sektörüne yönelik çalıșmalarda yer 
alan paydașlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler 
olușturmaktadır. TÜRSAB Akademi koordinatörü ile 
turizmde mesleki eğitim konulu bir görüșme aktarılacak, 
Mudurnu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme 
sürecinde rol alanların tecrübeleri okurlarımızla 
paylașılacaktır. Sürdürülebilir turizm ve turizmde 
sürdürülebilir kalkınma konularına değinilecek, Ayaș-
Sapanca İpek Yolu Turizm Koridoru'nda bulunan ve İpek 
Yolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği'ne (İPEKBİR) 
üye, tarihi ve kültürel değerlere sahip ilçelerin tanıtımı 
yapılacaktır. 2015 yı l ında Ajansımız tarafından 
desteklenen Sakarya Kültür Turizm Dijital Rehberlik ve Bilgi 
Sistemi (SATBİS) ve 2013 yılında Kültür ve Turizm Koruma 
ve Gelișim Bölgesi ilan edilen Kardüz Yaylası tanıtılacaktır. 

Ocak ayı itibariyle bölgemizi tanıtıcı materyaller arasına 
eklenen 4 Mevsim Turizm Seyahat Rehberi ve Turizm 
Yatırımcı Kataloğu yayımlanmıștır. Bölgede öne çıkan doğal 
güzellikleri, kültürel ve tarihi özellikleri tanıtan 4 Mevsim 
Turizm Seyahat Rehberi'nde İpek Yolu Turizm Koridoru 
tanıtılmıș, bölge illerindeki tüm konaklama tesisleri ve 
seyahat acenteleri bölgeyi ziyaret etmek isteyenlere 
sunulmuștur. Turizm Yatırımcı Kataloğu'nda ise TR42 
bölgesine yapılacak yatırımlar için bilgilendirici, yönlendirici 
ve teșvik edici konular detaylandırılmıș ve görselleștirilmiștir. 

Yılın bașında turizme yönelik olarak gerçekleștirilen bir diğer 
çalıșma 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen 
mali destek programlarıdır ve içlerinde turizm bașlığı da 
bulunmaktadır. Bu program ile Bölge Planı 2023 turizm 
hedefleri doğrultusunda turizm sektöründe yüksek katma 
değerli hizmetlerin geliștirilmesine katkı sağlayarak bölgenin 
turizm gelirlerinden aldığı payın artırılması amaçlanmaktadır.

İș birliği ve koordinasyon faaliyetleri kapsamında Cidde, 
Riyad ve Dubai'de organize edilen turizm fuarlarına katılım 
sağlanarak Doğu Marmara Bölgesi'nin tanıtım çalıșmaları 
gerçekleștirilmiș ve potansiyel yatırımcılarla bir araya 
gelinmiștir. 2018 yılı içinde İpek Yolu Turizm Koridoru'nun 
kapsamı genișletilerek geliștirilmesine ve sağlık turizmi 
çalıșmalarına ağırlık verilecektir.

2018-2020 dönemini içeren üç yıllık bir süre çerçevesinde 
hazırlanan “Turizmde Destinasyon Yönetimine Geçiș Sonuç 
Odaklı Programı” ile destinasyon odaklı yönetișim, hedef 
pazar odaklı bütüncül ve tematik tanıtım faaliyetleri, daha 
geniș segmentte hizmet sunumu ile ortalama kalıș 
sürelerinin arttırılması ve sektörde kurumsal kapasitenin 
geliștirilmesi amaçlanmaktadır. 

“Stratejik konumu ve iș birliği ağlarından güç alan, çok yönlü 
ekonomik yapısı ile değer üreten, zengin beșeri potansiyeliyle 
geleceğe yön veren, yașam kalitesi ile fark yaratan,  insan ve 
bilgi odaklı,  yeniliklere açık,  küresel rekabette ve 
sürdürülebi l i r  kalk ınmada MARKA bölge olmak” 
vizyonumuzdaki çok yönlü ekonomik yapımızın önemli bir 
ayağı turizmdir. MARKA olarak,  “Doğu Marmara'da 4 
Mevsim Turizm” sloganı çerçevesinde, tematik ve ölçülebilir 
hedefler doğrultusunda gerçekleștirdiğimiz ve gerçek-
leștirmeyi hedeflediğimiz tüm bu faaliyetlerle bölgemizin 
zengin potansiyelini harekete geçirerek rekabetçi konumunu 
güçlendirmeyi arzuluyoruz. Bu doğrultuda çalıșmalarımıza 
devam edeceğimizi belirtiyor, bültenin hazırlanmasında 
emeği geçen paydașlarımıza ve çalıșma arkadașlarıma 
teșekkür ediyorum.
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// Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU
Genel Sekreter



DÜZCE
Güzeldere Șelalesi,
Düzce’nin Gölyaka ilçesinin sınırları içerisinde Düzce’ye 28, Gölyaka’ya ise 16 km mesafedeki 
Gölyaka-Güzeldere Köyü’ndedir ve rakımı 630 metredir. Güzeldere Köyü’nden geçen Bıçkı Deresi 
üzerinde bulunan Güzeldere Șelalesi 130 m. yükseklikten dökülen suyun doğal coșkusunun değișik 
ağaç türleri ile renk cümbüșü olușturduğu güneș ıșınları ile gökkușağını içinde barındıran Türkiye'nin en 
büyük șelalelerindendir. 
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı güdümlü projesi desteği ile 
hayata geçiri lecek olan “Sakarya Tarımsal Ürünler 
Mükemmeliyet Merkezi Projesi” Protokol İmza Töreni 
SATSO'da gerçekleștirildi.

Protokol İmza Törenine Sakarya Valisi İrfan BALKANLIOĞLU 
bașta olmak üzere Sakarya Büyükșehir Belediye Bașkanı Zeki 
TOÇOĞLU,  Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Bașkanı A. Akgün ALTUĞ, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa 
ÇÖPOĞLU ve Sakarya Üniversitesi Pamukova Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Taki DEMİR katılımı ile 
gerçekleștirildi.

Doku Kültürü Laboratuvarı ile yılda 30 milyon bitki 
yetișecek
Proje kapsamında Sakarya ili Arifiye ilçesinde, yıllık 
30.000.000 adet kapasi te l i  b i r  Tar ımsal  Ürünler 
Mükemmeliyet Merkezi kurulması amaçlanmaktadır. Projeye 
konu merkezde; bitki yetiștiriciliğinde bölgenin ihtiyacı olan 
hastalıksız, virüsten ari, kaliteli ve sağlıklı gıda ve süs bitkileri 
tohum ve fidelerinin doku kültürü teknolojisi ile nitelikli ürüne 
dönüștürülmesi planlanmaktadır. Bu sayede sektörde kaliteli 
ve sağlıklı tohum ve fide üretimi, sektörde dıșa bağımlılığın 
azaltılması ve sektör kurulușların ihracat kapasitelerinin 
arttırılması amaçlanmaktadır.

Sektörde Dıșa Bağımlılık Azalacak
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi 
Bașkanı Șevket KIRICI da proje detayları hakkında bir sunum 
gerçekleștirdi. Kırıcı, sunumunda projeden beklentilere 
değinerek “Bu proje ile; yıllık 30 milyon bitki üretim kapasiteli 
aseptik șartlarda yapay bir besin ortamında hücre, doku veya 
organ gibi bitki kısımlarından eksplant kontrollü çevre 
koșullarında yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin üretildiği bir 
bitki doku kültürü laboratuvarı içeren süs ve gıda bitkileri 
mükemmeliyet merkezinin kurulması beklenmektedir. Ayrıca 
sektörel bazda ürün ve üretim çeșitliliğinin sağlanması 
bakımından bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen 
4.700 çeșit fide, fidan ve tohumun doku kültürü teknolojisi ile 
üretimini içermesi,  laboratuvarın toplam üretim kapasitesinin 
% 30-40'lık kısmının dıș pazara sunulması, laboratuvarın 
toplam üretim kapasitesinin % 70-60'lık kısmının ise iç pazara 
sunulması beklenmektedir. 

Projenin temel amacı, sektördeki firmaların yurtdıșından 
ithalat ile dıș pazardan temin ettikleri bitkisel üretim 
materyalleri maliyetini azaltmak ve dolayısıyla firma genel 
maliyetlerini düșürmeye katkıda bulunmaktır.” dedi.

Tarımsal Ürünler
Mükemmeliyet Merkezi 
Projesi İmzalandı

Sakarya 

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, çocukların girișimcilik 
potansiyellerini ortaya çıkarmak, girișimci düșünceleri küçük 
yașlarda olușmasına katkı sağlamak, çocukları girișimcilik 
hakkında bilinçlendirebilmek ve girișimcilik eko sistemine 
katkı sağlamak amacı ile Türkiye'de ilklerden biri olan Girișimci 
Çocuk Atölyesi projesini hayata geçirdi. 

Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen 
10-12 yaș grubundaki 132 öğrenciye farklı tarihlerde 
arasında 5 gün süren bir eğitim verildi. Öğrenciler Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde yer alan 43 farklı 
okuldan farklı sınıflardan seçildi.

Eğitim programı kapsamında girișimciliğin prensipleri, bașarılı 
bir girișimcide olması gereken özellikler, sürdürülebilir iș fikri 
geliștirme modelleri, finansal sistemin temel prensiplerine 
giriș ve pazarlama stratejileri gibi konular çocukların girișimci 
bir zeka geliștirmelerine yardımcı olmak ve uzun vaade de 
kariyer geliștirme planlarına katkı sağlamak amacıyla 
çocuklara aktarıldı.

Proje Fikirleri Sergisi AVM'ler de
Eğitim sonunda çocuklar tarafından olușturulan girișimcilik 
projeleri illerde bulunan AVM'lerde sergilenmiștir. Hem 
girișimcilik hakkında hem de çocukların özgün fikirleri ile 
olușturdukları projeler hakkında Kocaeli, Sakarya, Düzce, 
Bolu, Yalova halkı nezdinde farkındalık olușturulması 
beklenmektedir.
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MARKA’dan
Geleceğe
Önemli Yatırım
///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Mart ayı 
olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Kocaeli'de 
gerçekleștirildi.

Toplantıya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim 
Kurulu Bașkanı ve Bolu Valisi Aydın BARUȘ, Kocaeli Valisi 
Hüseyin AKSOY, Sakarya Valisi İrfan BALKANLIOĞLU, 
Yalova Valisi Tuğba YILMAZ, Bolu Belediye Bașkanı 
Alaaddin YILMAZ,  Düzce İl Genel Meclisi Bașkanı Dursun 
ÇAKIR,  Yalova İl Genel Meclisi Bașkanı Yașar DEMİREL, 
Kocaeli Ticaret Odası Bașkanı Necmi BULUT, Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odası Bașkanı Fahri ÇAKIR, Bolu Ticaret 
ve Sanayi Odası Bașkanı Türker ATEȘ ve Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU 
iștirak etti.

Kocaeli’de gerçekleștirilen toplantıda; Aylık Ekonomik 
Görünüm Raporu, Birim ve Genel Faaliyet Raporu ve 
kesinleștirilmiș 2017 yılı bütçesine ait sonuçların sunumu 
ve değerlendirilmesi yapıldı. Ajansın takip ettiği güdümlü 
projeler, sosyal projeler ve Tek Durak Ofis Uygulamaları ile 
ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleștirildi.

Tek Durak Ofisleri Kuruluyor
Yatırımcıların izin ve ruhsat ișlemleri tek elden ve tek 
noktadan koordine edilecek.

Yerel ekonomiye  önemli etkisi olacak yatırım projeleri 

olan yerli ve yabancı yatırımcılar için bürokratik ișlemlerin 
hızlandırılması amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
Kocaeli Yatırım Destek Ofisi  bünyesinde "Tek Durak Ofis" 
sistemi çalıșmaları bașlatılmıștır. Bu sistem yatırımcıların 
izin ve ruhsat ișlemlerinin tek elden ve tek noktadan 
koordine edilmesine imkan vererek yatırım süreçlerini 
hızlandıracaktır. Tek Durak Ofis’te yatırımcıların yatırım 
süreçlerinde hizmet aldığı çeșitli kurumlardan temsilciler 
bulunacak ve bu temsilciler kurumlarının iș ve ișlemleri ile 
ilgili yatırımcılara tek merkezden hizmet sağlayacak 
böylelikle yatırımcıların yatırım sürecinde tek tek 
kurumları dolașmasına gerek kalmayacaktır.  Tek Durak 
Ofiste mevcut yatırımcılara yatırım yapmadan önce, 
yatırım așamasında ve yatırımlarını yaptıktan sonra ihtiyaç 
duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri ilgili 
kurum ve kurulușlarla iș birliği içinde sağlanacaktır.

MARKA Yönetim Kurulu Toplantısı

Kocaeli’de Yapıldı
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Sakarya Ar-Ge, Girișimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı

SAGİF’2018

Ça l ı șma ve  Sosya l  Güven l i k  Bakan ı  Jü l i de 
SARIEROĞLU’nun katılımları ile Sakarya Ar-Ge, Giri-
șimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı (SAGİF) 2018, Sakarya 
Kent Meydanı’nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

Fuar açılıșına, Çalıșma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
SARIEROĞLU, Sakarya Valisi İrfan BALKANLIOĞLU, 
İȘKUR Genel Müdürü Cafer UZUNKAYA, Milletvekilleri, 
SATSO Bașkanı Akgün ALTUĞ, SESOB Bașkanı Hasan 
ALİȘAN, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU ve davetliler katıldı.
 
Bakan SARIEROĞLU: Sakarya ilk 10’da
Sakarya'nın Milli İstihdam Seferberliği konusunda ilk 10 
ilden birisi olduğunu anımsatan SARIEROĞLU, "21 binlik 
kișilik bir istihdam artıșı sağladı. Sakarya Ar-Ge 
Girișimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı'nda (SAGİF) 
ișverenlerimizle görüștük. Bu seneyle alakalı ciddi 
istihdam artıșı olacağının sinyallerini aldık. Sayın 
Cumhurbașkanımızın liderliğinde Milli İstihdam 
Seferberliğimizin ikinci faslını bașlattık. Çok güçlü 
teșviklerimiz var. Bunlarla ilgili uygulamalarımızı, 
kampanyalarımızı bașlatıyoruz. Cumhurbașkanımız, bu 
yıl için 'artı 2 istihdam' dedi. İnșallah il il gezeceğiz, 
çalıșmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye 
konuștu.

Sakarya’nın 25 binlere varan bir istihdam hedefi var
Sakarya’nın istihdam hizmetleri, eğitim programları ve 

eğitim fuarları açısından en bașarılı illerden biri olduğunu 
dile getiren İȘKUR Genel Müdürü UZUNKAYA, “Türkiye İș 
Kurumu 2002 yılında, Türkiye çapında 25 bin insanın ișe 
girmesine aracılık yapan bir kurumdu. 2015 yılında sadece 
Sakarya için 2000'li yılların bașında 30 olan kadın istihdam 
rakamı 9 bin oldu. Gençlerle ilgili bu rakamın 11 bine 
çıkması neticesinde, bugün 25 bin kiși istihdam hedefi olan 
bir Sakarya var. Sakarya'nın son dönemde gösterdiği birlik, 
beraberlik bu hedefe erișeceğimizin en büyük müjdesidir" 
dedi.

2017 yılında düzenlenen fuara 50 ve üzerinde istihdam 
sağlayan 85 firma katıldı ve 35 bin kiși ziyaret etti. SAGİF-
2018 İstihdam Fuarına ise yaklașık 100 firma katılım 
sağladı. Çok sayıda firma ise planlananın üzerinde bașvuru 
yapılması nedeniyle fuara katılım sağlayamadı.

Fuarda iș arayanların, ișgücü piyasası ve firmalar hakkında 
bilgi sahibi olmaları, ișverenlere ihtiyaç duydukları 
ișgücünü temin edilmesi ve lise son sınıf öğrencileri ile 
üniversite öğrencilerine iș ve staj fırsatı sunulması 
hedeflendi.

MARKA Destekler Hakkında Bilgi Verdi
Fuara katılım sağlayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA), istihdama yönelik olanlar bașta olmak üzere 
devlet destek ve teșviklerini, bölge ișgücü piyasasını ve 
Doğu Marmara Yatırım Destek Uygulamasını (InvProm) 
ziyaretçilere anlattı.
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın da desteklediği 
Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer 
Günleri (KOİF’18) 5 Nisan Perșembe günü kapılarını açtı.  
Açılıș törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli 
Büyükșehir Belediye Bașkan Vekili Zekeriya Özak, İȘKUR 
Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, İșkur İl Müdürü Ulvi 
Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, 
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün, İl Milli 
Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli Sanayi Odası 
Bașkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Bașkanı 
Necmi Bulut, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, ilçe belediye bașkanları, 
ilçe kaymakamları, STK temsilcileri ve vatandașlar 
katılım gösterdi.

KOİF’18 fuarında İșverenlerin ișgücü ihtiyaçları ile iș 
arayanların iș ihtiyaçlarının karșılanması hedeflen-
mektedir. Ayrıca fuar süresince öğrencilere ișgücü 
piyasası ile ilgili bilgiler aktarılarak çalıșma hayatına 
hazırlanmaları ve çalıșabilecekleri ișyerleri konusunda 
bilgi edinebilecekleri bir ortam olușturarak onlara 

rehberlik edilecek, staj, gönüllü çalıșma, kısa süreli çalıșma 
ve mezuniyet sonrası istihdam imkânları hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı.

Bu yıl 5-6-7 Nisan 2018 tarihlerinde Kocaeli Büyükșehir 
Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleștirilen 
Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri 
(KOİF’18) fuarında; 148 Firma ve 15 Kurum olmak üzere 
toplamda 163 katılımcı yer aldı.

52-53 no’lu stantlarda yer alan Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı standını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli 
Büyükșehir Belediyesi Bașkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli 
Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Gebze Teknik 
Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün, İzmit Belediye Bașkanı 
Nevzat Doğan, Kocaeli Sanayi Odası Bașkanı Ayhan 
Zeytinoğlu İșkur Genel Müdürü Bekir Aktürk ve İșkur İl 
Müdürü Ulvi Yılmaz ziyaret ettiler. Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı, yaptığı faaliyetler bașta olmak üzere, yatırım ve 
istihdama yönelik devlet destek ve teșvikleri hakkında 
ziyaretçileri bilgilendirecek ayrıca bölgede ișgücü piyasası 

www.marka.org.tr //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri 

KOİF’2018



Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2018 yılı Mali 
Destek Programları kapsamında bölgedeki kar amacı 
güden ve gütmeyen kurulușların bölgesel gelișmeye 
ivme kazandıracak projeleri için toplamda 25.000.000 
TL destek vereceği programlarına ilișkin; Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU, 
bir im bașkanları ve uzmanların katı l ımlarıyla 
'Bilgilendirme Toplantıları' gerçekleștirildi.

5 i lde gerçekleștir i len Mali Destek Programı 
bilgilendirme toplantılarının ilki Bolu Ticaret ve Sanayi 
Odasının ev sahipliğinde MARKA Yönetim Kurulu 
Bașkanı ve Bolu Valisi Sayın Aydın BARUȘ ve Bolu Ticaret 
ve Sanayi Odası Bașkanı Türker ATEȘ´in katılımlarıyla 
yapıldı.

Sakarya´da yapılan bilgilendirme toplantısı Sakarya Valisi 
Sayın İrfan BALKANLIOĞLU, Sakarya Büyükșehir 
Belediye Bașkanı Sayın Zeki TOÇOĞLU ve Sakarya 
Ticaret ve Sanayi Odası Bașkanı Sayın Mahmut 
KÖSEMUSUL'un katılımlarıyla yapıldı. Toplantıya 
ișadamları ve kamu kurumları ve sivil toplum kurulușları 
temsilcileri, illerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar 
odası yöneticileri ve çalıșanları yoğun ilgi gösterdi.

Yalova´da gerçekleștirilen toplantıya Yalova Vali 
Yardımcısı Abdullah ÇİFTÇİ, Yalova İl Genel Meclis 
Bașkanı Yașar DEMİREL ve Yalova Ticaret ve Sanayi 
Odası Bașkanı Tahsin BECAN katıldı.

Düzce´de yapılan toplantıya Düzce Vali Yardımcısı Sayın 
Haluk ÇAKMAK ve ildeki iș adamları, kamu kurumları ve 
sivil toplum kurulușları temsilcileri, ilde faaliyet gösteren 
esnaf ve sanatkârlar odası yöneticileri ve çalıșanları 
iștirak etti.

2018 yılı Mali Destek Programları bilgilendirme toplantıları 
kapsamında Kocaeli´de gerçekleștirilen toplantıya Kocaeli 
Ticaret Odası ev sahipliği yaptı. Toplantıya Kocaeli Vali 
Yardımcısı Sayın EKREM ERDOĞAN ve Kocaeli Ticaret 
Odası Bașkanı Sayın Necmi BULUT katıldı.

Mali Destek Programları bilgilendirme toplantılarının son 
durağı olan Gebze Ticaret Odasında gerçekleștirilen 
toplantı, Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin AKSOY ve Gebze 
Ticaret Odası Bașkanı Nail ÇİLER´in katılımlarıyla 
gerçekleștirildi.

www.marka.org.tr //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin 
Geliștirilmesi Mali Destek Programı

Programın Amacı
İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliștirilmesi Mali Destek 
Programı'nın amacı; bölgede imalat sanayinin ihtiyaç 
duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliștirilmesi yoluyla 
bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Desteklerin Tutarı
  Asgari tutar: 75.000 TL
  Azami tutar: 600.000 TL

Ulașım Araç Sistemleri Değer Zincirlerinin 
Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Programın Amacı
Ulașım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi 
Mali Destek Programı'nın genel amacı, ilgili değer zincirindeki 
ișletmelerin; yenilikçi ekosistemlerle entegrasyonunu ve 
üretim süreçlerinde ve ürünlerinde ileri teknolojiye geçișini 
destekleyerek bölge'mizin ulașım araç ve sistemlerine yönelik 
üretim ve hizmet faaliyetlerinde değer zincirlerinin 
rekabetçiliğine katkı sağlamaktır.

Desteklerin Tutarı
 Asgari tutar: 100.000 TL
  Azami tutar: 750.000 TL

Üretim Altyapılarının Geliștirilmesi Küçük Ölçekli Mali 
Destek Programı

Programın Amacı
Üretim Altyapıları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının 
amacı; imalat ve hizmet altyapılarının geliștirilmesi yoluyla 
bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.
 
Desteklerin Tutarı

 Asgari tutar: 75.000 TL
  Azami tutar:  750.000 TL

Turizm Mali Destek Programı

Programın Amac
Turizm sektöründe yüksek katma değerli hizmetlerin 
geliștirilmesine katkı sağlayarak bölgenin turizm gelirlerinden 
aldığı payın artırılmasıdır.

Desteklerin Tutarı
   Asgari tutar: 40.000 TL
   Azami tutar:  400.000 TL

10
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Türkiye'nin en kapsamlı turizm fuarı olarak kabul edilen ve 
25-28 Ocak tarihleri arasında 22'ncisi düzenlenen Doğu 
Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) 
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini temsilen İl 
Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı (MARKA) koordinasyonunda katılım sağladı. Sektör 
profesyonellerinin yer aldığı 3 numaralı salonda katılım 
gerçekleștirilen fuarda MARKA ve İl Kültür ve Turizm 
Müdürlükleri 66m2'lik E326 sayılı stantta sektörle 
bulușacak.

MARKA tarafından sürdürülen bölgesel tanıtım yaklașımı 
çerçevesinde geçmiș dönemde 5 kez bütüncül katılım 
organize edilmiș, faydalı sonuçlara ulașılmıștır. Turist 
profili ortak olan Doğu Marmara Bölgesi'nde yer alan 
turistik destinasyonların tanıtımı, turizm yatırımcılarının 
çekilmesi ve ișbirliklerinin ge-liștirilmesi açısından söz 
konusu fuar büyük önem tașımaktadır.

Bölgesel İșbirliği Büyüyerek Kuvvetleniyor
Tanıtıma ayrılan kaynakların verimli ve etkin kullanılması 
ve Türkiye Turizm Stratejisi hedeflerinden olan bölgesel 
tanıtımın sağlanmasına yönelik olarak bölgesel katılıma 
önem verilmesi doğrultusunda ișbirliğine gidildi. Her il, 
Kültür ve Turizm Müdürlükleri koordinasyonunda turizmde 
öncelikli tüm ilçe ve beldeleri kapsayacak șekilde, ortak 
tema doğrultusunda katılım sağlayarak barındırdığı tüm 
turizm değerleri ve turizm profesyonellerini fuara tașıdı.

Turizmdeki Yeni Trendler, Doğu Marmara 
Potansiyeliyle Örtüșüyor
Dünya genelinde son yıllarda turizmin kitle turizminden, 
bir bașka deyișle deniz-kum-güneș turizminden alternatif 
turizm türlerine kaymıș olması göze çarpmaktadır. Bu 
turizm türlerinin bașında da kültür turizmi, termal ve 
termal turizm ve doğa turizmi geliyor. Bu türlerin büyük 
potansiyele sahip olduğu Doğu Marmara Bölgesi, ayrıca 
günübirlik ve gastronomi turizmi ile kıș turizmine yönelik 
altyapısıyla öne çıkıyor.

Turizme Önemli Destek
MARKA tarafından çalıșmalarına bașlanan bütüncül 
Turizm Sonuç Odaklı Programı kapsamında yurt içi ve dıșı 
fuarlara katılımın yanı sıra 5 milyon TL bütçeli Turizm Mali 
Destek Programı ilan edildi. 23 Mart 2018'e kadar 
bașvuruların yapılabileceği ve bu yıl üçüncüsü ilan edilen 
programdan KOBİ statüsündeki konaklama tesisleri, 
seyahat acenteleri, sağlık kurulușları ve kooperatifler 
faydalanabilmektedir.

Doğu Marmara Bölgesi EMITT Fuarında
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), bölgesinin bașlıca 
turizm pazarı olan Suudi Arabistan'ın ticari bașkenti sayılan 
Cidde'de 28 Șubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleștirilen 
2018 Cidde Seyahat Fuarı'nda (JTTX'8) yerini aldı. Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinin “4 Mevsim Turizm” 
sloganı ile temsil edildiği fuarda bölgedeki turistik 
destinasyonlar, turistik tesisler ve turizm altyapısı sergilendi. 
Bölgeden 4 adet otel ve acentenin de yer aldığı stantta genel 
tanıtım ve bilgilendirmenin yanı sıra pek çok doğrudan iș 
bağlantılarının gerçekleșmesi sağlandı.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre seyahat bașına ortalama 
harcamada 6000 Amerikan doları ile dünya birincisi olan 
Suudi Arabistan'da yılda ortalama 20,8 milyon kiși tatil için 
yurt dıșına gidiyor. Ülkenin toplam yıllık ortalama harcama 
tutarı ise 21,3 milyar dolarlık dev bir hacme tekabül ediyor. 
Doğu Marmara Bölgesi'ne ise 38 bin seviyelerinde olan yıllık 
ortalama ziyaretçi sayısının arttırılması bu bakımdan önemli 
görülüyor.

ÇÖPOĞLU: Doğu Marmara Turizmde Hızla Dıșa Açılıyor
MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, 2017 itibariyle 
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinin 119 ülkeden 
350 binin üzerinde yabancı ziyaretçiyi ağırladığını ve 
konaklamalı yerli ziyaretçilerde de 1,53 milyon sayısına 
ulașıldığını belirtti. 2010 yılına kıyasla yabancı turist sayısının 
2,5 kat, yerli turist sayısının ise 2 kat artıș gösterdiğininaltını 
çizen ÇÖPOĞLU, bölgenin yabancı turistlerde ülkedeki payında 
aynı dönemde yașanan %430'luk artıșa dikkati çekti. Doğu 
Marmara Bölge Planı'nda 2023 yılı için konulan 500 bin 
yabancı turist hedefine hızla yaklașıldığını sözlerine ekleyerek, 
Cidde Turizm Fuarı'nın yanı sıra %41'lik payla bölgenin 
turizmde temel hedef pazarı olan Orta Doğu coğrafyasına 
yönelik 2018 yılı Nisan ayında Riyad Turizm ve Seyahat Fuarı ile 

Dubai Arap Seyahat Pazarı fuarlarında da bölge turizmcileri ile 
birlikte yer alacaklarını belirtti.

Turizm Yatırım Olanaklarına Ayrı Önem
Fuar süresince turizmin gelișmesine yönelik bir diğer ayak olan 
turizm yatırımları konusunda da temaslarda bulunuldu. Cidde 
Bașkonsolosluğu ve Ticaret Atașeliği, Riyad Kültür ve Tanıtma 
Müșavirliği ve ișadamları ile gerçekleștirilen birebir 
görüșmelerde bölgedeki turizm yatırımına elverișli alanlarla 
ilgili bilgilendirmeler gerçekleștirildi. Benzer temasların Riyad 
ve Dubai'de de gerçekleștirilmesi planlanıyor.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Cidde Basınında
Fuar, Suudi Arabistan basınında da önemli yer aldı. Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansının temsil ettiği Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan MARKA standı yazılı, 
görsel ve sosyal medya fenomenlerinin de ilgi odağı oldu. İller 
hakkında yapılan bilgilendirmeler neticesinde turizm 
acentaları çok sayıda ön rezerve gerçekleștirdi. Gerçekleșen 
bu yoğun ilgi Suudi Arabistan basını tarafından da fark edilerek 
Doğu Marmara hakkında birçok bilgilendirme ve tanıtıcı haber 
yapıldı.

Doğu Marmara
Suudi Arabistan'da Tanıtıldı
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Orta Doğu’nun en 
büyük turizm fuarı olan Arabian Travel Market’ta bölgedeki 
konaklama tesisi, seyahat acenteleri ve sağlık kurulușları ile 
birlikte yerini aldı. 22-25 Nisan 2018 tarihleri arasında Birleșik 
Arap Emirlikleri’nde Dubai Uluslararası Kongre ve Fuar 
Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda 2.800’ün üzerinde 
katılımcı ve 39.000’in üzerinde ziyaretçi yer aldı. MARKA 
tarafından açılan ve katılımı organize edilen 36 m2’lik stantta 
Kocaeli, Bolu ve Yalova illerinden 3 seyahat acentesi, 6 
konaklama tesisi ve 1 sağlık kurulușu yer alarak tanıtım ve 
birebir görüșmeler gerçekleștirildi.

4 Mevsim Turizm
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinin “4 Mevsim 
Turizm” teması ile temsil edildiği fuarda bölgedeki turistik 
destinasyonlar, turistik tesisler ve turizm altyapısı sergilendi. 
Yaklașık 2,5 milyar dolarlık iș hacminin oluștuğu açıklanan 
fuarda özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya’ya 
yönelik turizm faaliyetleri ön plana çıktı.

Abu Dabi Büyükelçisi Can DİZDAR’ın ve ülkedeki Türk Misyonu 

yetkililerinin de ziyaret ettiği Doğu Marmara standında 
katılımcılar tarafından doğrudan tur organizasyonları, uzun 
vadeli yeni ticari ișbirlikleri, olası turizm yatırımları, diș tedavisi 
ve saç ekimi bașta olmak üzere medikal turizm görüșmeleri ön 
plana çıktı.

Turizmde Destinasyon Yönetimine Geçiș Sonuç Odaklı 
Programı

MARKA koordinasyonunda bașlanan 3 yıllık “Turizmde 
Destinasyon Yönetimine Geçiș Sonuç Odaklı Programı” 
kapsamında bölgesel bir destinasyon yönetim modeli 
geliștirilmesi ve bölgesel önceliklere odaklı faaliyetler ile 
özellikle yerel acentelerin kapasitelerinin geliștirilmesi ve yurt 
dıșı ile doğrudan çalıșmalarının desteklenmesi, tesislerde 
konaklama süresini arttırıcı faaliyetlerin geliștirilmesi ve spor 
ve sağlık bașta olmak üzere alternatif turizm çeșitlerinin 
payının arttırılması hedefleniyor. Bu çerçevede bölgedeki 
turizm profesyonellerinin ortak hareket etmeleri ile etkin ve 
verimli tanıtım önemseniyor.
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Doğu Marmara
4 Mevsim Teması

İle Dubai’da
Tanıtıldı
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22-25 Mart tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen 
olan Uluslararası Travelexpo Ankara Fuarına Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini temsilen İl Kültür 
ve Turizm Müdürlükleri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA) koordinasyonunda katılım sağlandı. Sektör 
profesyonellerinin yer aldığı fuarda MARKA ve İl Kültür 
ve Turizm Müdürlükleri 85m²’lik stantta sektörle 
buluștu.

Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan turistik destinasyonların 
tanıtımı, turizm yatırımcılarının bölgeye çekilmesi ve 
ișbirliklerinin geliștirilmesi açısından söz konusu fuara katılım 
büyük önem tașımaktadır.

Tanıtımda İșbirliği Etkiyi Arttırıyor
Tanıtıma ayrılan kaynakların verimli ve etkin kullanılması ve 
Türkiye Turizm Stratejisi hedeflerinden olan bölgesel tanıtımın 
sağlanmasına yönelik bölgesel bazlı katılıma önem verilmesi 
doğrultusunda ișbirliği devam etmektedir. Her il, Kültür ve 
Turizm Müdürlükleri koordinasyonunda turizmde öncelikli tüm 
ilçe ve beldeleri kapsayacak șekilde, bölgesel destinasyonun 
sloganı olan 4 Mevsim Turizm teması doğrultusunda katılım 
sağlayarak barındırdığı tüm turizm değerleri ve turizm 
profesyonellerini fuara tașıyor.

Doğu Marmara’da 4 Mevsim Turizm
Dünya genelinde son yıllarda turizmin kitle turizminden, bir 

bașka deyișle deniz-kum-güneș turizminden alternatif turizm 
türlerine yönelik talepte artıș göze çarpıyor. Bu turizm türlerinin 
bașında da kültür turizmi, termal turizm ve doğa turizmi geliyor. 
Bu türlerin büyük potansiyele sahip olduğu Doğu Marmara 
Bölgesi, ayrıca günübirlik ve gastronomi turizmi ile kıș turizmine 
yönelik altyapısıyla da öne çıkıyor.

Turizm Yatırımcılarına Destek
MARKA, bölge kalkınmasında faydalı olacak yatırımların 
süreçlerinin tek elden takibini illerde kurulmuș olan Yatırım 
Destek Ofisleri ile gerçekleștiriyor. Bu ofisler yatırımların hayata 
geçmesi așamasında turizm yatırımcılarının yanındalar ve 
tamamen ücretsiz faaliyet gerçekleștiriyorlar. Bölgedeki turizm 
yatırım olanakları da fuar süresince MARKA standında 
ilgilenenlere aktarıldı.

Uluslararası 
Travelexpo Fuarında

4 Mevsim 
Doğu Marmara
Teması Öne Çıktı

TRAVELEXPO
ANKARA

TURiZM FUARI
3.ULUSLARARASI
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Sürücüsüz Araçlar için Önemli Bir Altyapı Olușturacak 
AutoCUP Projesinin İmza Töreni Gerçekleștirildi.

Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönemi Çağrı Sonuçları 
Basın Duyurusu ve Protokol İmza Töreni Sheraton Otel 
Ankara'da gerçekleștirildi. AB Türkiye Delegasyonu 
Büyükelçisi Christian BERGER ve T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ'nün de aralarında bulunduğu açılıș 
konușmalarının ardından, program kapsamında destek 
almaya hak kazanan operasyonların (projelerin) protokol imza 
törenine geçildi. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının koordinatörlüğünde 
sunulan Otomotiv Değer Zincirinin İșbirliğine Dayalı 
Güçlendirilmesi (AutoCUP) projesine ait sözleșme T.C. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dıș İlișkiler Müdürü Dr. 
Oğuz HAMȘİOĞLU ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU arasında imzalandı.

Kısa adı AutoCUP olarak belirlenen projenin 10 milyon Avro 
dolaylarında bir bütçe ile üç yıl içerisinde tamamlanması 
planlanmaktadır. Proje ile otomotiv yan sanayinin geleceğin 
tașımacılık modeli olarak görülen otonom (sürücüsüz) araç 
teknolojisine uygun bir șekilde dönüșümünün sağlanması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, otomotiv değer zincirini 
olușturan robotik, ileri malzeme, mikro elektronik ve 
tașımacılık bileșenleri otonom araç üst bașlığı altında gelecek 
odaklı bir perspektifle yeniden ele alınmıștır. Her bir alt bașlığa 
ilișkin belirlenen ihtisaslașma alanları așağıdaki șekilde 
tanımlanmıștır:
 

 Robotik Halka: İș birlikçi Robotlar
 İleri Malzeme Halkası: Kompozit Malzemeler

 Mikro Elektronik Halkası: Sensör Füzyon
 Tașımacılık: Katma Değerli Tașımacılık

 
Projenin amacı, değer zinciri aktörleri arasında iș birliğini 
güçlendirmek yoluyla otomotiv değer zincirinin gelecek piyasa 
koșullarına göre yeniden yapılandırılmasıdır. Proje kapsamında 
proje ortağı kurumların belirlenen alanlarda teknolojik altyapı ve 
teknik kapasitelerinin geliștirilmesi ile söz konusu altyapıların 
ortak bir ağ olușturacak șekilde birbirine bağlanması 
düșünülmektedir.  

Proje Ortakları:
Boğaziçi Üniversitesi; Gebze Teknik Üniversitesi; Endüstriyel 
Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD); Koç Üniversitesi; 
Kompozit Sanayicileri Derneği; Okan Üniversitesi; Sabancı 
Üniversitesi; Tașıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD); 
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB); 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araștırma Kurumu (TÜBİTAK) 
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AutoCUP Projesinin İmza Töreni Gerçekleștirildi

Kocaeli’de Muhtarlar Atık Konusunda Bilgilendirildi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 
kapsamında destek almaya hak kazanmıș olan Kocaeli 
Büyükșehir Belediyesi’nin “Mahallemi Seviyorum Halkımı 
Eğitiyorum” projesi 12 ayrı ilçede ve 200 muhtarın katılımıyla 
gerçekleștirildi.

Proje ile birlikte Kocaeli’de bulunan muhtarlara çevrenin 
korunması ve atıkların yönetimi konusunda bilinçlendirme ve 
farkındalık eğitimi verildi. “Mahallemi Seviyorum, Halkımı 
Eğitiyorum” bașlıklı eğitimde muhtarlara ayrıca; bașta 
evrensel atıklar, ambalaj atıkları olmak üzere atık piller, 
elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar ve tüm tehlikeli atıkların 
kaynağından ayrı toplanmasının önemi, insan ve çevre 
sağlığına olan etkileri ile geri kazanımı konularında detaylı 
bilgiler verilmiștir. Bu kapsamda, mahallelerin mülki amirleri 

konumunda olan muhtarların ilk elden bilinçlendirilmesi ve 
bilgilendirilmesi, daha fazla hane halkına ulașılması ve daha 
fazla ambalaj atığının geri dönüștürülmesine ve dolayısıyla da 
ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunacaktır.
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İlk uygulaması İstanbul'da bașlatılan, yatırımcılar için tek 
durak ofis uygulaması Kocaeli'de Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA) bünyesinde hizmet vermeye 
bașladı. Tek Durak Ofis Kocaeli, İstanbul dıșında, 
ülkemizde Ankara, İzmir, Adana ve Mersin illerinde 
faaliyete bașlayacak beș ofisten biri  olma özelliğini 
tașıyor.

Tek Durak Ofis Modeli;  yatırımcıların, yatırım süreçlerinde 
kurum kurum dolașmayıp, vakit kaybetmeden tek ofisten 
ișlerini halletmesini mümkün kılan, böylelikle bürokratik 
ișlemleri hızlandıran, izin ve ruhsatla ilgili iș yapma 
süreçlerini kolaylaștıran bir uygulamadır.

Her Kurumdan Temsilci
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Merkez 
Binasında faaliyet gösterecek Kocaeli Tek Durak Ofis 
bünyesinde,  Vergi Dairesi Bașkanlığı, SGK İl Müdürlüğü,  
Çevre ve Șehircilik İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Büyükșehir 
Belediyesi, Ticaret Odası'ndan görevliler tarafından yerli 
ve yabancı yatırımcıların tüm izin ve ruhsat ișlemleri tek bir 
noktadan gerçekleștirecektir. Ayrıca yatırımcıların, yatırım 
süreçlerinde ihtiyaç duydukları ișlemlerle ilgili olarak diğer 
tüm kamu kurulușlarından irtibat kișileri belirlenmiș ve bu 
kișiler aracılığı ile ilgili kurumların iș ve ișlemleriyle ilgili 
olarak kolaylaștırıcı rolü üstlenilecektir.

Kocaeli Tek Durak Ofis, bölgesel öncelikler ile uyumlu 
olarak Bașbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı'nın yönlendirdiği yatırımcıların, Ekonomi 
Bakanlığından yatırım teșvik belgesi alan  yatırımcıların ve 
Teknoloji Geliștirme Bölgelerinde ofis açan ve yatırım 
yapan Ar-Ge ve yazılım yatırımcılarının  ve girișimcilerinin 
ișlemlerini yürütecektir.

Yerli ve Yabancı Yatırımcı İçin  'Tek Durak' Kolaylığı
Yatırımcı ve girișimciler Kocaeli Tek Durak Ofiste; tescil 
sonrası ilk yoklamanın yapılması, yabancı gerçek kișilere 
VEDOP sistemi üzerinden potansiyel vergi numarası 
verilmesi, SGK sicil kaydı, ÇED ve Çevre İzin ve Lisans 
Yönetmelikleri kapsamında gerekli yönlendirmelerin 
yapılması, izin/lisanslandırma faaliyetlerinin takip ve 
koordinasyonun yapılması, yatırım yeri (kamu arazisi) 
tespitine ilișkin ișlemlerin yapılması, özel sektörden temin 
edilerek yatırımlarda kullanılacak tașınmazlar için 
gayrimenkul değerlemesi, Maliye Bakanlığı ve tașra 
teșkilatına yatırımcı tarafından yapılan talep ve 
bașvuruların takibini ve kurumlar arası koordinasyonunu 
sağlanması,  ticaret siciline tescil amacıyla șirket kuruluș 
bașvurusu yapılması,  Mersis bașvurusu yapılması ve 
yabancı gerçek kișilerin Mersis sistemine kayıt 
bașvurusunun yapılması gibi ofiste temsil edilen 
kurumların görev ve yetki sahasına giren tüm ișlemlerini 
yapabilecektir.

Tek Durak Ofis Kocaeli Faaliyete Bașladı
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On Birinci
Kalkınma Planı
Çalıșmaları Bașladı

On Birinci Kalkınma Planı
Ülkemizin Gelecek 5 Yılını Birlikte Planlayalım

2019-2023 yıllarını kapsayacak olan On Birinci Kalkınma 
Planı hazırlıkları, Kalkınma Bakanlığı himayesinde 
bașlatılmıștır. Katılımcılık ilkesi temelinde yürütülen hazırlık 
çalıșmalarında, merkezi düzeyde gerçekleștirilen Özel İhtisas 
Komisyonları ve istișare toplantılarının yanı sıra tüm 
vatandașların planlama sürecine dâhil olması hedeflen-
mektedir. Bu çerçevede, On Birinci Kalkınma Planı 
çalıșmaları kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
koordinasyonu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova 
illerinde üç ayrı temada 15 toplantı gerçekleștirildi.

5 ilde gerçekleștiri len On Birinci Kalkınma Planı 
toplantılarının ilki Bolu'da yapıldı. Toplantıya MARKA Yönetim 
Kurulu Bașkanı ve Bolu Valisi Aydın BARUȘ katıldı.

Düzce´de yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Adem KELEȘ, Vali 
Yardımcısı Cemal DEMİRYÜREK, Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası Bașkanı Fahri ÇAKIR, kamu kurum ve kurulușlarının 
temsilcileri ve sivil toplum kurulușlarının yetkilileri katıldı.

Sakarya'da yapılan toplantıya Sakarya Valisi İrfan 
BALKANLIOĞLU, Sakarya Büyükșehir Belediye Bașkanı Zeki 
TOÇOĞLU, ilçe Kaymakamları ve Belediye Bașkanları ile 
Sakarya'da bulunan kamu kurum ve kurulușlarının 
temsilcileri ve sivil toplum kurulușlarının yetkilileri katıldı.

Kocaeli'de yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet 

BÜYÜKÇELİK, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin CAN, Derince 
Kaymakamı Akın Yılmaz, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kocaeli Kent 
Konseyi Bașkanı Adnan UYAR ve çok sayıda paydaș katıldı. 

Yalova'da yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Yıldırım UÇAR ve 
Yalova'da bulunan kamu kurum ve kurulușlarının temsilcileri ve 
sivil toplum kurulușlarının yetkilileri katıldı.

5 ilimizde gerçekleștirilen 15 ayrı toplantıda her bir temada 
paydașlarımız tarafından üretilen tedbirler Ajansımız eliyle 
Kalkınma Bakanlığı'na raporlanacak ayrıca kamuoyuna 
duyurulacaktır.

Ayrıca, planın güçlü ve yaygın toplumsal, kurumsal sahipliliğinin 
olușturulması için Bölgemiz tüm vatandașlarının katılım 
sağlaması hedefiyle bir anket çalıșması düzenlenmektedir. Bu 
anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin 
belirlenmesine ıșık tutacaktır.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Kocaeli Ticaret Odası ve Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı (MARKA) İș Birliğiyle 'Turizm Ortak Vizyon 
Toplantısı' Gerçekleștirildi.

Kocaeli Ticaret Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
(MARKA) iș birliğiyle 'Turizm Ortak Vizyon Toplantısı' 
gerçekleștirildi. Kocaeli'nin turistik destinasyonlarının tespit 
edilmesi, tanıtılması, değer kazandırılması ve turizm 
potansiyelinin arttırılması amacıyla yapılan toplantıya Kocaeli 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, 
Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Kozluca, 
Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan Zamburkan, MARKA Genel 
Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, TÜRSAB Yedigöller Yürütme 
Kurulu Bașkanı Aytekin Șahinbaș, Kartepe Belediye Bașkan 
Yardımcısı M. Sabri Çakır, Cengiz Topel Havalimanı Müdür 
Yardımcısı Caner Gazi Göncü, Kocaeli Turizm Derneği Bașkanı 
Soner Kılıç, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyesi Yusuf Erenkaya, 
Kartepe Turizm Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Tülay Polat Üzümcü, Turizm İșletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Adem Yavaș, Akçakoca 
MTAL Okul Müdürü Kemal AKTAȘ, seyahat acentesi sahipleri 
ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri katılım 
sağladı. Açılıș konușmalarının ardından TÜYAP Bölge Bașkan 
Yardımcısı Fatih GÜNGÖR Kocaeli'deki fuarcılık faaliyetlerini ele 
aldı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı PPKB Bașkan Vekili Cem 
BAYRAK tarafından Doğu Marmara'da Turizm ve Sonuç Odaklı 
Program konusunda sunum gerçekleștirildi. Kocaeli Ticaret 
Odası tarafından bu yıl 21- 25 Mart 2018 tarihleri arasında 
4.'sü gerçekleștirilecek olan İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı 
hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. 

Turizmde Destinasyon Yönetimine Geçiș
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. 
Mustafa Çöpoğlu “3 Yıllık Turizmde Destinasyon Yönetimine 
Geçiș Sonuç Odaklı Programı'nı geliștirdik. 2023 yılı Doğu 
Marmara Bölgesi için hedef, bölgede 500 bini yabancı olmak 
üzere 3,5 milyon turist ağırlamaktır. MARKA olarak bu hedefe 
ulașmak için çalıșmalarımızı sürdürmekteyiz. Kocaeli'de iș 
turizminin önemini pekiștirmek ve faaliyetleri çeșitlendirmek de 
öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bölgemizde bulunan illerin 
turizm değerlerinin etkin bir șekilde tanıtımının yapılmasının 
önemi bizim için büyüktür” dedi.

Görüș ve Öneriler Belirtildi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli YDO Koordinatör Vekili 
Hüseyin Özgür Ünsal’ın moderatörlüğünde konaklama 
sektöründe hizmet kalitesinin artırılması ve mesleki eğitim 
kurumları ile turistik tesisler arası iletișim, seyahat 
acentelerinin kapasitesinin artırılması ve güçlendirilmesi, hedef 
turist profili ve segmenti, yurt içi fuarlar, yurt dıșı fuarlar, fuarlara 
gelen ve Kocaeli'de konaklayan katılımcılara doğa turları, kültür 
turları, yan ürünlerin pazarlanması, ekolojik turizm, yayla turları, 
doğa sporları, sağlık turizmi, deniz turizmi, kıș sporları ve kıș 
turizmi, hac ve umre turizmi, uçak seferleri, Cengiz Topel 
Havalimanının aktifleștirilmesi konularında katılımcılar görüș ve 
önerilerini ifade etti.

Turizm

O
Gerçekleștirildi
Ortak Vizyon Toplantısı
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Endüstriyel İș Gücü ve İstihdam Çalıștayı

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Üniversitesi iș birliğinde 
düzenlenen "Endüstriyel İș gücü ve İstihdam Ça-
lıștayı" ENİS'17, Kartepe Park Otelde gerçekleștirildi.

İmalat sanayiinin kalbi konumundaki Kocaeli'deki üretim 
sektörlerinin gereksinim duyduğu nitelikli iș gücünün Meslek 
Yüksekokulu ölçeğindeki gelișim ve iyileștirme alanlarının 
tespitini amaçlayan etkinlik, Kocaeli Valisi ve MARKA Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin AKSOY'un, Kocaeli Büyükșehir 
Belediyesi Bașkan Vekili Zekeriya ÖZAK'ın, Kocaeli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ'nün, Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Bașkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU'nun ve 
MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU'nun katılımı ile 
gerçeklești. 

Protokol konușmalarının ardından Kocaeli Üniversitesi Genel 
Sekreteri Dr. Fatih AKBULUT çalıștayda ele alınacak konulara 
değindi. Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan Meslek Standartları 
Daire Bașkanı Ayșe Gülçin AKBIYIK tarafından meslek 

standartları konusunda bilgilendirici sunum gerçekleștirildi.

11 Farklı Alanda Gelișim Olanakları Belirlendi
Milli İstihdam Seferberliği çalıșmaları kapsamında MARKA ve 
Kocaeli Üniversitesi iș birliğinde belirlenmiș olan otomotiv, 
metal, makine, robotik-otomasyon, kimya-boya, elektrik, 
petrol-plastik-kauçuk, elektronik ve haberleșme alanlarının 
yanı sıra yazılım, enerji ve inșaat alanlarında olușturulan 11 
çalıșma grubu her bir alan için ortak kararlar ve proje fikirleri 
gelișt irdi. Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinin 
moderatörlüğünde gerçekleștirilen grup çalıșmalarında büyük 
ölçekli ișletmeler ve ilgili kamu kurumları ve odaların yetkilileri 
beklenti ve öneri lerini paylaștı. Sonuç raporunun 
paylașılmasının ardından toplantı sona erdi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli Önerileri Paylașıldı
MARKA tarafından Kocaeli özelindeki durum analiz edilerek 
hazırlanmıș olan ve ilgili mevzuat ve yurt dıșı örneklerinin  
incelemesini de içeren "Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli 
Önerileri" raporu çıktıları ve Milli İstihdam Seferberliği Kocaeli 
süreci bulguları da katılımcılarla paylașıldı.

Kartepe Park Otelde Gerçekleștirildi
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Doğu Marmara'da

4 Mevsim Turizm
//////////////////////////////////////////

Türkiye'nin ilk kitle turizmi destinasyonu olan Akçakoca'ya ev 
sahipliği yapan Doğu Marmara Bölgesi, turizmde özellikle 2010 
sonrasında yeniden önemini arttırmıștır. Öyle ki, 2017 itibariyle 
bölge 119 ülkeden 350 binin üzerinde yabancı ziyaretçiyi 
ağırlamıș, konaklamalı yerli ziyaretçilerde de 1,53 milyonu 
așkın turisti misafir etmiștir. 2010 yılına kıyasla yabancı turist 
sayısı 2,5 kat, yerli turist sayısı 2 kat artıș göstermiștir. Bölgenin 
yabancı turistlerde ülkedeki payı binde 3'ten yüzde 1,3'lere 
yükselmiștir. Bölge Planı 2023 yılı için 500 bin yabancı, 3 
milyon yerli turist hedefi koymakta, bu hedefe de her geçen gün 
yaklașılmaktadır. 

Turist sayısındaki artıșla birlikte turistik tesis kapasitesinde de 
ciddi bir yükseliș trendi mevcuttur. 2009 yılında 67'si Kültür ve 
Turizm Bakanlığı'ndan belgeli 316 tesis mevcutken, bugün bu 
sayı 107'si Bakanlık belgeli olmak üzere 641 seviyesine 
ulașmıștır. Yatak kapasitesi açısından bakıldığında ise 27 
binlerden 44 binlere ulașıldığı görülmektedir. 2004 yılında 
yatak kapasitesinin ülkeye oranı %1,55 seviyesindeyken bugün 
bu oran %2,33'e ulașmıștır.

Bölge turizminin bu gelișme eğiliminde temeli etkin ișbirliği 
teșkil etmektedir diyebiliriz. Bölgede yer alan kamu kurumları, 
yerel yönetimler, sivil toplum ve akademi turizmi önemsemekte; 
yatırımları ve koordinasyonu sürdürmektedir. Bölgedeki bir 
bașka destekleyici unsur farklı seviyelerde 1.054 öğrencinin 
turizmle ilgili bölümlerden mezun olan ve sektöre taze güç 
olarak eklemlenen güçlü turizm insan kaynağıdır. 

Bölgenin bașlı bașına bir destinasyon olmasının yanı sıra 
bölgedeki birçok odak ve koridor da münferit birer destinasyon 
konumundadır. Doğu Marmara'da 4 Mevsim Turizm, bölgesel 
destinasyonun sloganı olarak yerleșmiștir. Turizmin mevsimsel 
değișikliklerden etkilenmeyecek șekilde yıl geneline yayılmıș 
olması sebebiyle bölgede doğa, kıș sporları bașta olmak üzere 
spor, termal ağırlıklı olmak üzere sağlık ve bölgenin tarihsel arka 
planından beslenen kültür ve tarih turizmi farklı mevsimlerde 
birbirini tamamlayıcı șekilde,  bütün halinde çalıșmaktadır. 

Bölgedeki tüm ilgili kurumlarla birlikte MARKA da faaliyete 
geçtiği 2009 yılından bu yana turizmi öncelikli olarak görmekte 
ve çalıșmalarını sürdürmektedir. 2010 ve 2014 yıllarında 
yapılan 2 turizm sektör raporuyla bölge turizminin ihtiyaçları 
belirlenmiș, hedef pazarları tespit edilmiș ve koordinasyon 
sağlanarak gelișim sağlanabilecek alanlara yönelik eylemler 
ortaya konmuș ve bunlar uygulanmıștır. 

MARKA Yönetim Kurulu turizmin gelișmesini özellikle 
önemsemiș ve sürekli olarak çalıșmaların çerçevesinin 
belirlenmesinde ve hayata geçirilmesine aktif rol oynamıștır. 
Doğu Marmara Turizm ve Markalașma İș Birliği Ağı eliyle tanıtım 
faaliyetleri koordine edilmiș, tanıtıcı materyaller hazırlanmıștır. 
Bölgenin hedef pazarlarında tanıtım etkinliklerinde birlik 
içerisinde yer alınmıș, bu anlamda kaynak verimliliği ciddi 
șekilde sağlanmıștır. 

Yerel yönetimlerin planlama çalıșmalarına destek sağlanmıș, 
turizm yatırımına uygun alanların nitelikli biçimde planlanması 
için çalıșmalar gerçekleștirilmiștir. Hedef pazarlardan bölgeye 
ziyaretçi getirecek yabancı paydașlarla iș birlikleri geliștirilmiș, 
bölgede toplam 153 uluslararası seyahat acentesinin 
ağırlandığı iki adet tanıtım turu ve iș görüșmeleri organize 
edilmiștir. 

Kent markalașmasına yönelik olarak il ölçeğinde tanıtım 
kampanyaları üzerinde çalıșılmıș, "Tabiatın Kalbi Bolu", "Huzur 
Coğrafyası Sakarya" ve "Düzce: Suyu Takip Edin" temalı tanıtım 
kampanyaları gerçekleștirilmiștir. Türkiye'de kamu kurumları 
arasında ilk 4K çözünürlüklü tanıtım filmleri bu kapsamda 
üretilmiștir. 

Belirlenen önceliklerin bölge turizm profesyonelleri eliyle hayata 
geçirilmesi için Mali ve Teknik Destek Programları tasarlanmıș, 
Teknik Desteklerle turizm sektöründe 99.370 TL ajans destekli 
9 proje, Doğrudan Faaliyet Destekleri ile turizm sektöründe 
783.287 TL ajans destekli 13 proje, Mali Destek Programları ile 
12.158.948 TL ajans destekli ve 20.264.034 TL toplam bütçeli 
51 proje hayata geçirilmiștir. 2018 yılında Turizm Mali Destek 
Programı bu defa sağlık kurulușları ve seyahat acentelerini de 
kapsar șekilde yeniden 5 milyon TL bütçe ile ilan edilmiștir. 

“Doğu Marmara'da 4 Mevsim Turizm” sloganının ıșığında 
bölgenin çok yönlü ekonomik yapısının bileșenlerinden biri olan 
turizm ile değer üretmeye ve potansiyelini güçlendirmeye 
yönelik çalıșmalara devam edilecektir.

// Cem Bayrak
MARKA / Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Bașkan Vekili
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//////////////////////////////////////////

Turizm Yatırımcı
Kataloğu ve
Dört Mevsim Turizm 
Kataloğu Yayımlandı

//////////////////////////////////////////

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılının 
Ocak ayında turizm alanında yatırımcılara ve bölge 
turistlerine yönelik iki ayrı katalog yayımlanmıștır. Turizm 
Yatırımcı Kataloğu kapsamında genel olarak yerli ve 
yabancı yatırımcıların TR42 Bölgesi'ne yatırım 
yapmalarına önayak olacak bilgilendirici, yönlendirici ve 
teșvik edici konulara değinilmiștir. Ajansın kurumsal 
kimliği, yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili tanıtıcı bilgilere 
yer verilmiș olup Yatırım Destek Ofislerinin hizmetlerinden 
bahsedilmiștir.

Yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik olarak ülkemizin 
ekonomik, fiziksel ve sosyal portresi çizilmeye çalıșılmıș 
ve ülke turizmi ile ilgili sayısal veriler paylașılmıștır. 
Türkiye'ye turizm yatırımı yapmak için sebepler ortaya 
konulmuștur. Bu sebepler  aras ında 
Türkiye'nin merkezi coğrafi konumu, genç 
nüfusu, büyük iç pazarı, düșük vergiler 
sebebiyle yatırıma elverișli piyasaya sahip 
olması, gümrük birliği ve 21 ülke ile serbest 
ticaret anlașması olması yer almaktadır. 
Bunların yanında Doğu Marmara Bölgesi 
özelinde incelemelere de yer verilmiștir. 
Bölgenin konumu, bölgeye erișim imkânları 
ve ulașıma yönelik mevcut projelerden 
bahsedilmiștir. Örneğin Marmaray ile 
Gebze'den Halkalı'ya ulașım 78 dakikanın 

altına inecek, Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu 
tamamlandığında 420 km ile Türkiye'nin en uzun otoyolu 
olacaktır. 

Doğu Marmara Bölgesi'ndeki kazançlı turizm yatırım 
alanlarını ortaya koyabilmek adına illerin 
turizm potansiyelleri ve hangi turizm 
faaliyetlerine daha uygun yapılarda oldukları 
açıklanmıștır. Örneğin Yalova'da termal 
tesislerine ve Bolu'da kayak merkezlerine 
uygun bir sahanın mevcut olduğu katalogda 
düzenlenen haritalardan da somut șekilde 
anlașılabilmektedir. 

Doğu Marmara Bölgesi'ni ziyaret eden yerli 
ve yabancı turist sayıları, turistlerin 
konaklama süreleri, ziyaretlerin en çok 
hangi ülkelerden yapıldığına ilișkin istatistiki 

bilgiler ile il bazlı konaklama tesisi sayıları, yatak 
kapasiteleri ve seyahat acentesi sayılarına yer verilmiștir. 
TR42 Bölgesi'ni olușturan illere yönelik gezilebilecek 
yerler ve bölgenin öne çıkan turistik değere sahip 
ürünlerinin tanıtılmasını hedefleyen bilgiler paylașılmıștır. 

// Yasemin DİLEK
MARKA / Planlama, Programlama ve Koordinasyon  Birimi Uzmanı
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Ülkemizde yapılan yatırımlara ilișkin gümrük vergisi 
muafiyetleri, KDV istisnaları, yatırım yeri tahsisi gibi genel 
teșvikler ile 5 yıl emlak vergisi muafiyeti, yabancı uyruklu 
personel çalıștırma kolaylığı, telekomünikasyon 
hizmetlerine öncelikli erișim gibi turizm özelindeki 
teșviklerin bilgisi verilmiștir.

4 Mevsim Turizm Kataloğu kapsamında TR42 
Bölgesi'ndeki Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova 
illerinin öne çıkan tabiat güzellikleri, kültür ve tarihi, 
termal su merkezleri, zengin mutfakları, el sanatları, 
otelleri ve buralarda yapılabilecek spor faaliyetleri konu 
edilmiștir. Bölgemizde öne çıkan göller, yaylalar, jeolojik 
olușumlar, tabiat parkları, akarsular ve șelaleler 
katalogda bașlıca özellikleri ile tanıtılmıștır. İllerimizde 
gerçekleștirilebilecek kayak, bisiklet, motor, su sporları 
ve kamp yerleri hakkında bilgilere yer verilmiștir. 
Bölgedeki önemli denizlerimiz, kumsallarımız ve termal 
merkezlerimiz tanıtılmıștır. Temizliği ile ünlü mavi 
bayraklı plajların listesi paylașılmıștır. Bu bölgede hizmet 

veren otellerin adresleri, telefonları ve web sitelerine yer 
verilmiștir. 

Bir kısmı Doğu Marmara Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve 
tarihteki birçok medeniyete ev sahipliği yapmıș olan İpek 
Yolu'nun tanıtımı yapılmıștır. Aynı zamanda, bölgede 
hüküm süren eski medeniyetler ile bölgedeki ticaret ve 
üretim kültürü anlatılmıștır. 

Turistler akıllı telefonlarıyla, katalogda yer alan QR kodu 
vasıtası ile illerdeki seyahat acenteleri ve konaklama 
tesislerine kolayca erișim sağlayabilmektedir. Ayrıca 
katalogda iki adet harita yer almaktadır. Bunlardan biri 
Doğu Marmara Bölgesi'ndeki sahil turizmi, termal turizm, 
kıș turizmi, kültür turizmi ve doğa turizmini gösteren 
haritadır. Diğeri ise İpek Yolu güzergâhında kalan yerleșim 
yerleri, beldeler, turistik destinasyonlar ve kaplıcaları 
gösteren haritadır. Katalogda zengin mutfak ve el sanatları 
bașlığıyla bölgedeki illerin öne çıkan ve coğrafi ișaret almıș 
ürün ve yemekleri de tanıtılmıștır.

Türkiye’deki turizm gelişim bölgelerinde veya 
termal tesis yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar 
için oldukça cömert teşvik imkanları 
bulunmaktadır.

Türkiye’de bu alanlarda 10 milyon TL yatırım 
yapan bir yatırımcı devlet teşvikleri ile 
yatırımlarının azami 5,6 milyon TL ‘sini yıllar 
içerisinde geri alabilmektedir.
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//////////////////////////////////////////

       2018 Yılı
Turizm Mali Destek
Programı

//////////////////////////////////////////

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Yılı Proje Teklif 
Çağrısı kapsamında 4 farklı bașlıkta Mali Destek Programları 
ilan edildi. Bu bașlıklardan biri de, Turizm Mali Destek 
Programıdır.

Doğu Marmara Bölgesi sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel 
değerleriyle birlikte, önemli ulașım ağlarının merkezinde olması 
dolayısıyla turizm potansiyeli yüksek bir bölgedir. Kıș, doğa, 
spor, sağlık, termal, kültür ve kongre turizmi bölgedeki turizm 
çeșitliliğini sağlayan olanakların bașlıcalarıdır. Bu nedenle, 
bölgenin kalkınma hedefleri arasında turizm önemli bir yer 
tutmaktadır.

Ajansımız bu öneme binaen, turizm sektörüne yönelik bölgenin 
potansiyelini araștıran Doğu Marmara Turizm Sektörü 
Araștırma Raporunu hazırlamıș ve yayımlamıștır. 10. Kalkınma 
Planı, ulusal stratejiler ve Doğu Marmara 2014-2023 Bölge 
Planı gibi strateji dokümanlarından sektörle ilgili edinilen 
bilgilerle üst bir çerçeve çizilmiș, ardından bölgede sektörün 
geliștirilmeye açık yönleri belirlenmiș ve çözüm önerileri 
geliștirilmiștir.

10. Kalkınma Planı'nda 2006-2012 döneminde turizm 
sektöründe, yabancı turist sayısı ve turizm gelirinin yaklașık 
%60 oranında artmıș olmasına rağmen turist bașına elde 
edilen gelir seviyesinin düșüklüğünün devam ettiği 
vurgulanmaktadır. Türkiye'nin 2012 yılında dünyada en çok 
turist kabul eden ülke sıralamasında 6'ncı, gelirlerde ise 12'nci 
sırada yer aldığı belirtilmiștir. Ayrıca, 10. Kalkınma Planı'nda 
sürdürülebilir turizmin özendirilmesi amacıyla, çevreye duyarlı 
konaklama tesislerinin standartları belirlenmiș ve belgeleme 
çalıșmalarına 2008 yılında bașlandığı ifade edilmiștir. Program 
kapsamında 'yeșil yıldız' olarak anılan ve ișletmelerin çevre 
duyarlılığını gösteren belgenin temin edilmesi için gerekli 
yatırımların yapılması öncelikler arasında yer almaktadır.

Öte yandan 2014-2023 yıllarını kapsayan Bölge Planı'nda 
Doğu Marmara Bölgesi’nde 1,43 milyon olan konaklamalı turist 
sayısının 2023 yılında 3,35 milyona çıkarılması, 140 bin olan 
yabancı turist sayısının 500 bine çıkarılması ve 1,75 olan 

ortalama kalıș süresinin 2,1 güne çıkarılması hedef-
lenmektedir. 

Doğu Marmara Turizm Sektörü Araștırma Raporu'nda bölgede 
yatak kapasitesinin bazı yörelerde yeterli olmadığı ve hizmet 
kalitesinin beklenen seviyenin altında olduğu hususlarına 
dikkat çekilmekte; tesis ve hizmet kalitesini iyileștirmek üzere 
turizm ișletme belgeli tesis sayısının artırılmasına yönelik 
yatırımların desteklenmesi önerilmektedir. Raporda ayrıca yerli 
ve yabancı turistlerin bölgeye gelmelerine ve bölgede 
konaklama sürelerinin uzatılmasına yönelik önlemlerin 
alınması birer gereklilik olarak tanımlanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen stratejiler, raporlar ve planlar dikkate 
alınarak 2018 yılı Turizm Mali Destek Programı tasarlanmıș ve 
ilan edilmiștir. Bu çerçevede, Ajansımızın sorumlu olduğu 
Kocaeli, Bolu, Sakarya, Yalova ve Düzce'deTurizm Mali Destek 
Programına ilișkin bilgilendirme toplantıları yapılmıștır. Yazının 
bundan sonraki kısmında da,  2018 yılı Turizm Mali Destek 
Programının amacı, öncelikleri ve destek tutarlarına ilișkin 
bilgiler yer almaktadır.

// Selim POLAT
MARKA / Proje Uygulama Birimi Uzmanı
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Turizm Mali Destek Programının genel amacı, turizm sektöründe yüksek katma değerli 
hizmetlerin geliștirilmesine katkı sağlayarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın 
arttırılmasıdır. Hizmet kalitesinin artmasıyla özellikle termal turizm ve kar turizmi için 
hâlihazırda talep yaratan yüksek gelirli yerli ve yabancı turistlerin bölgeye daha yoğun ilgi 
gösterecekleri düșünülmektedir. Bu amaçla, bölgede bulunan mevcut turizm ișletmelerinin 
akreditasyonu; hizmetlerinde güncel teknolojiyi daha yoğun bir șekilde kullanmaları; 
dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeșitlendirilmesi ile insan kaynakları kalitesinin 
yükseltilmesi gerekmektedir.

Programın
Amacı 

 Turizm sektöründe iștigal eden ișletmelerin ulusal ve uluslararası akreditasyonun 
sağlanması, ișletme belgesi sınıfının artırılması,

 Turizm sektöründe iștigal eden ișletmelerde dinlence, kültür, sanat ve spor 
faaliyetlerinin çeșitlendirilmesi,

 Turizm sektöründe iștigal eden ișletmelerde hizmet kalite ve kapasitesinin 
yükseltilmesi,

 Sağlık turizmi altyapısının geliștirilmesi,

 Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eșya ve yöresel ürünlerin 
üretimi.

Programın
temel

öncelikleri

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL'dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler așağıda 
belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

KOBİ statüsündeki ișletmeler 
Kar amacı güden kooperatif ve birlikler

Ortaklar projenin uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları 
masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı 
koșullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle proje ortakları, 
TR42 Düzey 2 Bölgesi'nde yasal olarak kayıtlı olma koșulu 
dıșında, bașvuru sahipleri ile aynı uygunluk koșullarını 
karșılamalıdır. Bölge dıșındaki ortakların projedeki rolü bölge 
tanıtımına aracılık etme ve/veya yurt içi ve yurt dıșında iș 
birlikleri geliștirmesine katkı sağlama șeklinde olmalıdır.

Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL

Bașvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Bașvurabilir? Desteklerin Tutarı 

Bașvuru sahibi ve ortakların uygunluk 
koșullarını karșılamayan kurulușlar da projeye, 
o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini 
artırmak amacıyla, iștirakçi olarak katılabilir. 
İștirakçiler projede sponsorluk, mali ve teknik 
destek sağlama, uzmanlık aktarımı gibi roller 
üstlenir.

www.marka.org.tr //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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//////////////////////////////////////////

KARDÜZ (KTKGB)
Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelișim Bölgesi

//////////////////////////////////////////

Düzce ili Gölyaka ve kısmen Bolu ili Mudurnu ilçesi 
sınırları içerisinde yer alan, kıș ve yayla turizmi temalı 
1.200 hektar alanda 23.08.2013 tarih ve 2013/5317 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kardüz Yaylası Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelișim Bölgesi ilan edilmiștir. 

Bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca (13.05.2014 tarih ve 
92786 sayılı yazı ile) verilen 12 ay süreli ön izin doğrultusunda 
Düzce Valiliği (İl Özel İdaresi) tarafından Bolu Valiliği (İl Özel 
İdaresi) ve Bolu ve Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri 
koordinasyonunda 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
hazırlatılması, halihazır harita üretimi ve gözlemsel ve imar 
planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalıșmalarına MARKA 
tarafından bașlanılmıștır. 

İlk etapta 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın hazırlanması 
hedeflenmiștir. Plan ilgili kurumlarla (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı, Çevre ve Șehircilik 
Bakanlığı, Milletvekilleri, Düzce ve Bolu Valilik ve ilgili İl 
Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, Belediyeler) ve șahıslarla 
müzakereler gerçekleștirilmiș, 4 adet toplantı gerçekleș-
tirilmiștir. 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde uluslararası 
danıșman ve Eski Avusturya Kayak Federasyonu Bașkanı Sn. 
Eric Moscher sahayı incelemiș ve plan taslağı nihai halini alarak 
Vali, Milletvekilleri ve ilgili kurum ve kuruluș yöneticilerine 
sunulmuștur. Hazırlanmıș olan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı’nın onay așaması, Düzce İl Özel İdaresi'nin 30.12.2014 
tarihinde gönderildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 
İșletmeler Genel Müdürlüğü'nce tamamlanmıș ve planlar 
askıya çıkarılmıștır. 

Bu sürecin ardından Çevre Düzeni Planı'nda belirlenen aktif 
kullanım alanlarına (yaklașık 180 hektar) yönelik 1/5.000 ve 
1/1.000 ölçekli imar planlarının hazırlatılması sürecine 
bașlanmıștır. Söz konusu planlar MARKA tarafından 
hazırlatılarak Kültür ve Turizm Bakanlığına onay için 
gönderilmiș, istenen revizyonların ardından 30.11.2017 
tarihinde onaylanmıștır. Tüm imar çalıșmaları ise 2017 yılında 
tamamlanmıș ve yatırıma bașlanabilir haldedir.

Kardüz Yaylası 5. bölge teșviklerinden faydalanabilmektedir. 
Kardüz Yaylası’nda 10 milyon TL'lik bir yatırımın 9,3 milyon 
TL'si yıllar içerisinde teșviklerle geri alınabilmektedir. Düzce ve 
dolayısıyla Kardüz 3 saatlik karayolu yolculuğu ile 28 milyonluk 
nüfusa hitap etmektedir. Yine yaylanın zirve noktasından Trans 
Avrupa Otoyolu'na (TEM) 40 dakikada ulașılabilmektedir. 
Bölgede bulunan kayak merkezlerinden Kartepe, Uludağ ve 
Kartalkaya'da bulunan yoğun talebe alternatif olușturabilecek 
niteliktedir.

Kardüz kayak merkezi 1600 - 1830 metre yükseklik aralığında, 
kuzey bakılı ve bitki örtüsü itibariyle kar tutma kapasitesi 
yüksek yapıdadır. 2 adet büyük ölçekli otel yatırımına uygun 
3,17 hektar planlı otel alanı yatırıma hazırdır. Yine suni kar için 
suni gölet planlaması da yapılmıștır. Düzce'ye değer katacak 
yatırımcılarını beklemektedir.

// İbrahim PEHLİVAN
MARKA / Düzce Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
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//////////////////////////////////////////

İklim Değișikliği
ve Sürdürülebilir
Turizm

//////////////////////////////////////////

İklim Değișikliği: “İklim değișikliği ülkemizi yașanmaz 
hale getirirse, ıslak ayaklarımızla gireceğimiz yer sizin 
oturma odanızdır.” 

İklim değișikliği, Birleșmiș Milletler İklim Değișikliği Çerçeve 
Sözleșmesi'nde (UNFCCC, 1992, s.3) “karșılaștırılabilir zaman 
dilimlerinde gözlenen doğal iklim değișikliğine ek olarak, 
doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileșimini 
bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde olușan bir 
değișiklik” șeklinde tanımlanmıștır. Sanayi Devrimi ile birlikte 
fosil yakıt kullanımının dramatik șekilde artması, orman-
sızlașma, endüstriyel tarım ve hayvancılığın yaygınlașması, 
sera gazı yutak alanlarının tahribatı, yanlıș arazi kullanımı, 
çarpık șehirleșme gibi “atmosferin bileșimini bozan insan 
faaliyetleri” nedeniyle atmosferdeki sera gazı konsantrasyonu 
hızla artmaktadır. Hükümetlerarası İklim Değișikliği Paneli'nin 
(IPCC) 5. Değerlendirme Raporu'na (2014) göre “atmosferin ve 
okyanusun ısınması, küresel su döngüsündeki değișiklikler, kar 
ve buzulların azalması ve küresel ortalama deniz seviyesinin 
yükselmesinde insan etkisi tespit edilmiștir. 20. yüzyılın 
ortalarından beri gözlemlenen küresel ısınmanın nedeni, çok 
büyük olasılıkla  insandır” (s.47). Öyle ki, “insan çağı” anlamına 
gelen Antroposen'in  içinde bulunduğumuz jeolojik çağa ismini 
vermesi konusundaki tartıșmalar; insanoğlunun dünya 
üzerindeki tartıșılmaz etkisine bir atıftır.

Küresel iklim değișikliğinin dünya üzerinde yarattığı baskı, doğa 
ve toplum üzerindeki yaygın ve yıkıcı etkisi nedeniyle 
multidisipliner bir șekilde ele alınmaktadır (Șahin, 2007, s.1). 
İklim değișikliği küresel ısınma, ekstrem iklim olaylarındaki 
artıș, buzulların erimesi, su kıtlığı gibi girift çevresel tehditler 
yaratmasına rağmen, etkilerin yalnızca çevresel boyutla ele 
alınması çözüme uzak bir yaklașım olacaktır. Örnek vermek 
gerekirse, iklim değișikliği nedeniyle su seviyelerinin 
yükselmesi özellikle Pasifik'teki küçük ada ülkelerinde 
Uluslararası Mülteci Hukuku'nda tartıșmalı bir yere sahip olan 
“iklim mültecileri”  yaratmakta, gıda ve suya erișimi daha güç 
hale getirmektedir. Buzullar eridikçe binlerce yıldır buzullar 
içinde hapsolan CO2 atmosfere salınarak sera gazı seviyesini 
yükseltmekte, bu zaman diliminde buzullar içerisinde donmuș 
halde bulunan ve insanlığın tanımadığı çeșitli virüs türleri 
yeniden yeryüzüne yayılmaktadır. Örnekler çoğaltılabileceği 
gibi, iklim değișikliği biyoloji, mühendislik, tıp, ekonomi, hukuk, 
siyasal bilimler ve hatta meselenin etik yönü bakımından 
felsefenin de konusu olduğunu söylemek mümkündür.

Sürdürülebilirlik: “İnsanlar ancak, dünya üzerindeki 
hayatın parametrelerini ciddi biçimde bozmamak için 
yeterince marjinal kaldıkları sürece 'istediklerini 
yapabilirler'” 
Žižek (2012), kendi deyimiyle “insanoğlunun özgürlüğünü 
olușturan arka planı” olușturan parametreleri “sıcaklık, havanın 
bileșimi, yeterli su ve enerji kaynağı” olarak tanımlamıș (s.34) 
ve eklemiștir: “İnsanlar ancak, dünya üzerindeki hayatın 
parametrelerini ciddi biçimde bozmamak için yeterince 
marjinal kaldıkları sürece 'istediklerini yapabilirler' ” (s.35).

(“Sürdürülebilirlik” kavramını prensipte inandırıcı bulmasa da) 
Žižek'in “hayatın parametrelerini bozmadan istediklerini 
yapma” olarak tanımladığı durumunun iyi bir karșılığı olan 
“sürdürülebilir kalkınma” kavramı, ilk defa 1987 yılında BM 
Dun̈ ya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun yayınladığı “Ortak
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Geleceğimiz” (Brundtland Raporu) isimli raporda 
kullanılmıștır. Brundtland Raporu'nun “gelecek 
kușakların gereksinmelerinin karșılanmasına bir sınır 
getirmeden, günümüz insanlarının gereksinmelerini 
karșılayacak biçimde doğal kaynakların kullanılması” 
olarak tanımladığı sürdürülebilir kalkınma kavramıyla, 
insanlık kalkınmadan vazgeçmeden doğal çevreyi tahrip 
etmemenin yolunu bulmaya çalıșmaktadır (Tekeli ve 
Ataöv, 2017, s.5). Ortak Geleceğimiz Raporu'nda 
çevrenin korunmasıyla kalkınma arasındaki bağlantıya 
vurgu  yapılmakta,  uluslararası düzeydeki  çevresel  
sorunların  önemi  farklı açılardan  değerlendirilmektedir.  
Raporda, değișimin ve yeni  bir küresel  etik  anlayıșının 
yalnızca  gerekli  değil;  günün  insan kaynağı,  
teknolojisi,  kaynakları  ile  aynı zamanda  mümkün  
olduğuna  değinilmiștir (Çakılcıoğlu, 2013, s.29). 

Nobel barıș ödüllü akademisyen Munasinghe (2009), 
Brundtland Raporu'nda tanımlanan “sürdürülebilir 
kalkınma”yı daha iyi analiz etmek ve uygulamak için 
ortaya koyduğu yaklașımla, sur̈dur̈ul̈ebilir kalkınmanın 
gerçekleștirilebilmesi için disiplinler arası, entegre, 
kapsamlı ve dengeli bir yaklașımla olușturulan 
“sustainomics” adlı yeni bir çerçeveye gereksinim 
olduğunu belirtmiștir ve sürdürülebilir kalkınmayı, 
”ekonomik, sosyal ve çevresel sistemlerin dayanıklılığını 
muhafaza ederken, insanların ve toplumların, 
sürdürülebilir bir süre boyunca kendi arzularını ve 

potansiyellerini gerçekleștirmelerini sağlayacak fırsat 
aralığını iyileștirme süreci” olarak tanımlamıștır (s.34, 35). 
Sustainomics yaklașımı, “Sürdürülebilir Kalkınma Üçgeni" 
ile șematize edilmiștir.

Üçgenin her görüș açısı, kendi belirgin itici güçleri ve 
hedefleri olan bir alana (ve sisteme) karșılık gelir. Ekonomi, 
mal ve hizmetlerin tüketimindeki artıșlar vasıtasıyla esas 
olarak insan refahının geliștirilmesine yöneliktir. Çevresel 
alan, ekolojik sistemlerin bütünlüğünü ve esnekliğini 
korumaya odaklanmaktadır. Sosyal alan, insan ilișkilerinin 
zenginleșmesini ve bireysel ve grup amaçlarının 
bașarılmasını vurgular (Munasinghe, 2009, s.35).

“Sürdürülebilir Kalkınma Üçgeni”, üçgenin köșeleri kadar 
kenarları ve içinde kalan alanın da önemini vurgulamak 
amacıyla ilk kez 1992 yılında Rio'da düzenlenen “Yeryüzü 
Zirvesi”nde kamuoyuyla paylașılmıștır. Yoksulluk veya iklim 
degĭsi̧kligĭ gibi konuların uc̈ģenin merkezinde yer almasının 
nedeni, bu sorunların her uc̈ ̧ boyutta da ele alınması 
gerektiğini göstermektedir (Munasinghe, 2009, s.36). 

Sürdürülebilir Turizm: “Her șeyin ötesinde, turizm 
umudun sektörüdür.” 
Doğal, çevresel ve kul̈tur̈el kaynaklardan en çok yararlanan 
ve onları doğrudan bir sermaye olarak kullanan 
sektörlerden birisi olarak turizm sektöru,̈ sur̈dur̈ul̈ebilir 
kalkınma açısından ayrı bir önem tașımaktadır (Çakılcıoğlu, 
2013, s.27).

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), sürdürülebilir turizmi 
așağıdaki șekilde tanımlamaktadır: Turizmde sürdürülebilir 
kalkınma; gelecekteki fırsatları koruyup geliștirmeyi 
gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipliği yapan 
bölgelerin ihtiyaçlarını karșılama ilkesini benimser. Bu 
șekilde tüm kaynakların yönetimi; kültürel bütünlüğün, 
zorunlu ekolojik süreçlerin, biyolojik çeșitliliğin ve yașam 
destek sistemlerinin devamlılığı sağlanırken, ekonomik, 
sosyal ve estetik gerekler karșılanacak șekilde öne çıkarılır. 
Sürdürülebilir turizm ürünleri; turistik kalkınma ile zarar 
görmek yerine yararlı olan yerel çevre, toplum ve kültürlerle 
uyum içinde ișlenen ürünlerdir (TÜSİAD, 2012, s.17).

Turizm, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin  üçüne dahil 
edilmiștir: “İnsana Yakıșır İș ve Ekonomik Büyüme” (Hedef 
8), “Sorumlu Tüketim ve Üretim” (Hedef 12) ve “Sudaki 
Yașam” (Hedef 14). Buna rağmen, sürdürülebilir 
kalkınmanın her alanı ile kesișmekte olan doğası, onu 17 
hedefin tamamına katkıda bulunmak için etkili bir araç
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haline getirmektedir. Turizm cinsiyet eșitliğinin 
sağlanması (Hedef 5), sürdürülebilir șehirler ve 
topluluklar kurulması (Hedef 11) ve yoksulluğun sona 
erdirilmesi (Hedef 1) hedeflerine katkıda bulunmaktadır 
(UNWTO, 2016 s.5). 

Sonuç:
Turizm sektörü ve iklim değișikliği arasında çift taraflı bir 
ilișki bulunmaktadır. Hesaplara göre turizmin kur̈esel 
CO2 emisyonlarına katkısı en iyi tahminle %4,9 
düzeyindedir. Sektörun̈  emisyonlarının 2005 - 2035 
yılları arasında %130 oranında artması beklenmektedir. 
Diğer taraftan, sektör iklim degĭ si̧ kligĭ nin yol açtığı sayısız 
dogr̆ udan ve dolaylı etkiye maruz kalmaktadır. Deniz 
seviyesinin yükselmesi ve daha asidik okyanuslar, kıyı 
turizminin altyapısını ve doğal cazibe merkezlerini, artan 
sıcaklıklar da kıs ̧ sporlarının sezonlarını kısaltacak ve 

bazı kayak merkezlerinin varlığını tehdit etmektedir (IPCC, 
2013).

UNWTO ve UNEP'e göre (2005) sürdürülebilir turizmin 
paydașları; uzun dönem kar peșinde olan turizm 
ișletmeleri, yașam kalitelerine zarar gelmeksizin refahlarını 
yükseltmek isteyen yerel topluluklar, turizmin zararlı 
etkilerinden dolayı endișe duyan fakat turizmi doğal 
kaynakların korunması konusunda önemli bir gelir kaynağı 
olarak gören çevreciler ve güvenli ve çekici ortamlarda 
kaliteli vakit geçirmek isteyen ve seyahatlerinin etkileri 
konusunda gittikçe daha fazla farkındalık olușturan 
turistlerdir. Daha sürdürülebilir bir turizm hedefleyen 
hükümetler, bu amaca ulașmak için tüm bu paydașların 
bulundukları farklı pozisyonları ve motivas-yonlarını iyi 
tahlil etmeli ve ortak hedefleri gerçekleștirebilmek için bu 
paydașlarla beraber hareket etmelidir.

Dipnotlar
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1 UNFCCC Berlin görüșmelerinde söz alan Bangladeș İklim Müzakerecisi 
Atiq Rahman'ın cümlesi. Bangladeș iklim değișikliği nedeniyle yükselen su 
seviyelerinden en çok etkilenen ülkelerin bașında gelmektedir.

2 IPCC raporlarında olușmakta olan ya da olușacak çıktıların olasılık 
dereceleri niceliksel olarak șu șekilde sınıflandırılır: hemen hemen kesin > 
%99, çok büyük olasılıkla> %95, büyük olasılıkla > %90, muhtemelen> 
%66, olması ihtimal dahilinde > %50, az bir ihtimalle < %33 çok az bir 
ihtimalle < %10, son derece olanaksız < %5.

3 İnsanoğlunun dünyaya olan etkisinin en üst düzeye çıktığı Sanayi 
Devrimi'nden bugüne olan süreç ve devam eden bu duruma verilen isim, 
insan çağı.

4 Çevresel felaketler ve iklim değișiklikleri, bu değișikliklerden etkilenen ve 
“iklim mültecileri” veya “çevre mültecileri” olarak anılan insanların ortaya 

çıkmasına sebep olmuștur. Ancak her ne kadar “iklim mültecileri” veya “çevre 
mültecileri” olarak anılsalar da söz konusu kișiler 1951 Cenevre Konvansiyonu 
kapsamında mülteci değillerdir (Ekși, 2016, s.10).

5 Slavoj Žižek (Antroposen'e Hoșgeldiniz”(2012) isimli kitabından alıntıdır.)

6 Žižek'e göre sürdürülebilirlik; “her zaman kendi dengesinin maliyetini 
çevresine zorla ödeten sinirli bir sürecin adıdır.” (Antroposen'e Hoșgeldiniz 
2012, s.23)

7 Taleb Rifai, Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri (UNWTO 2016 Yıllık 
Raporu'dan alıntıdır)

8 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH), BM tarafından yoksulluğu sona 
erdirmek, gezegeni korumak ve tüm insanların barıș ve refah içinde yașamasını 
sağlamak üst amacıyla 2012 yılında Rio de Janeiro'da toplanan Birleșmiș 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda belirlenmiștir.
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İpek Yolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği 
(İPEKBİR) 2011 yılında, Ayaș-Sapanca İpek Yolu 
Turizm Koridoru üzerinde ilçelerin bir bütünlük 
içerisinde hareket ederek kültür, tarih, doğa ve 
inanç turizmi potansiyellerini en iyi șekilde 
değerlendirmelerini sağlamak için kurulmuștur. 
İPEKBİR olarak bu koridorda ve koridoru besleyen 
yan yollarda bulunan kentlerin büyük bir turizm 
potansiyeline sahip olduğunun farkındayız ve bunu 
en iyi șekilde değerlendirmek için çalıșmalar 
yapıyoruz.

Turizm alanları tüm dünyada desteklenen ve teșviklerin 
sürdürüldüğü yatırım alanlarıdır. Bizim bölgemizde yatırım 
projelerinin hayata geçirilmesi için birtakım tedbirler ve 
teșviklere ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye bir turizm ülkesi 
ancak ülkemizin İstanbul ve Antalya dıșında yeni turizm 
destinasyonlarına ihtiyacı var. Bu anlamda önemli bir 
potansiyel barındıran alanlardan biri de Ayaș-Sapanca 
İpek Yolu Turizm Koridoru üzerindeki kentleri içine alan 
bölgedir. Alternatif turizm, kültür, doğa, sağlık ve inanç 
turizmi açısından önemli varlıklara sahip bölgede bu 
potansiyeli hayata geçirmek üzere yapılan çalıșmalar son 
yıllarda hız kazanmıștır. 

İPEKBİR 2011 yılında, Ayaș-Sapanca İpek Yolu Koridoru 
üzerinde bulunan bölgenin ve bölgedeki șehirlerin bir 
bütünlük içerisinde hareket ederek tanıtımlarını tek elden 
yürütmeleri ve hak ettikleri turizm potansiyellerine 
ulașmalarını sağlamak için kuruldu. Bölgemiz İstanbul, 
Ankara, Eskișehir ve Bursa gibi büyükșehirlere de çok 
yakın bir konumda yer almaktadır. Bu projenin asıl mimarı 
șu anda Sakarya Milletvekili olan Prof. Dr. Mustafa İsen'dir. 
İsen, Kültür Bakanlığı Müsteșarı iken İpek Yolu 
Destinasyonu Projesi'ni hazırladı. Turizm Bakanlığı'nın 
yönlendirmeleri sonucu İPEKBİR'in kurulmasıyla İpek Yolu 
Destinasyonu Projesi hayat buldu. Birliğimizin üyeleri, 

Ayaș, Göynük, Mudurnu, Tașkesti, Taraklı, Geyve, 
Sapanca, İznik, Akçakoca, Düzce Merkez, Kaynașlı, 
Akyazı, Karapürçek, Karacasu, Yeniçağa, Dörtdivan ve 
Kıbrıscık ilçeleridir.

İPEKBİR olarak İstanbul-Ankara arasında yer alan ve 
bugüne dek bilinirliği çok fazla olmayan bu bölgeyi ulusal 
basına tașıyarak tanıtımlarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda 
da kalkınma ajanslarının çok büyük desteklerini 
görüyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Ankara 
Kalkınma Ajansı ile yapılan protokollerle tanınırlığımız 
daha da arttı. Bu tanınırlık ajansların tanıtım materyalleri 
ve çalıștaylar gibi destekleri sayesinde gerçeklești. 

// Kemal KAZAN
Göynük Belediye Bașkanı ve İPEKBİR Bașkanı
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Bölge olarak birlikte hareket ederek, ortak strateji ve yol 
haritası çizerek çalıșmalarımızı yürütüyoruz. Üye Belediye 
Bașkanlarımızla çok sık toplantılar yapıyoruz ve yapmak 
istedikleri projelere teknik destek veriyoruz. Bünyemizde 
bulunan proje ofisimiz ve danıșma kurulumuz ile 
ilçelerimizi yönlendiriyoruz. 

İpek Yolu'nda Turizm Potansiyeli
Hedeflerimizden biri bu bölgenin tamamının yavaș 
șehirler kapsamına alınmasıyla bir farkındalık yaratmak. 
Göynük yavaș șehirler kervanına katıldı, șimdi ise sırada 
Mudurnu var. Üye Belediyelerimizde dört mevsim turizm 
yapılacak potansiyel var. Sapanca, yaz mevsiminde turist 
sayısının yüksek olduğu bir yer iken hemen yakınına 
açılan Kartepe Kayak Merkezi ile dört mevsim popüler bir 
destinasyona dönüștü. Özellikle büyükșehirlerden hafta 
sonu kaçamağı yapmak isteyen kișiler Sapanca'yı tercih 
ediyorlar. Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri 
olan Köroğlu Milli Parkı içinde yer alan Kartalkaya'yı ise 
bilmeyen yoktur. Dörtdivan'ın Sayık Köyü'nde 
Köroğlu'nun torunlarına ait olan tescilli bir ev; yanı 
bașında ise Yeniçağa'da 2780 dekarlık bir alanı 
kapsayan Yeniçağa Gölü ve Kuș Cenneti Mesire Alanı 
bulunmaktadır. Diğer tarafta Kıbrıscık yaylalarını, 
köylerini ve dağlarını ziyaret etmek, güzel bir dağ gezisi 
yapmak istenirse, otantik bir konaklama için dağ 
evlerinde kalınabilir. Sakarya'ya bağlı yaylaları ile meșhur 
Akyazı ve Karapürçek de doğa turizminde öne 

çıkmaktadır. Ayrıca koridorumuz zengin bir termal ve sağlık 
turizmi potansiyeline sahiptir. Ayaș, Karacasu, Mudurnu, 
Tașkesti, Akyazı ve Taraklı'da beș yıldızlı termal tatil köyleri 
bulunmaktadır. Yakın zamanda Göynük'te de bir termal 
tesis devreye girecektir.

Doğa turizmiyle birlikte av turizmi için Kaynașlı ilçesi öne 
çıkmaktadır. Kaynașlı, ülkemizin çok özel bir orman 
zenginliğinin tam ortasında konumlanmıștır. Her mevsim 
yürüyüș, koșu ve bisiklet gezileri için uygun doğal 
parkurlara ve güvenli dağ yollarına sahiptir. Düzce ve 
Akçakoca ise bölgenin denize açılan penceresi. Muhteșem 
bir sahili olan Akçakoca'da kent estetiği üzerine çalıșmalar 
yoğunlașmıștır. Mahalle evlerinin restorasyonu ile projeler 
hayata geçirilmeye çalıșılmaktadır. 

Düzce merkezde kazılarla tarihi alanlar gün yüzüne 
çıkmaktadır. Geyve ise, turizmin yanı sıra son zamanlarda 
tarım ile adından bahsettirmektedir. Geyve Belediyesi, 
ürünlerin üretildikleri yerde değerini bulması amacıyla bir 
dizi çalıșma bașlattı. Geyve ayvasını dünyaya tanıtan, 
Müșküle üzümünün marka tescilini yaptıran Belediye, 
yöresel ürünleri ișleme merkezi için çalıșmalar 
yapmaktadır. Göynük Belediyesi olarak biz de marka 
tesciline önem veriyoruz. Bu kapsamda, geleneksel el 
dokuması tokalı örtülerin ve Göynük Bombay fasulyesinin 
tescillerini aldık.
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İpek Yolu Koridoru üzerinde tarihi ve kültürel dokunun 
zengin olduğu bir diğer ilçe ise İznik.  Tüm bu değerler 
b i r leș t iğ inde ve  tur  ro ta lar ın ı  bun lara  göre 
olușturduğumuzda gelen turistler bölgeden memnun 
ayrılacaklardır. Bu konuda çalıșmalarımız sürüyor. 
Düșünün ki; doğa, sağlık, av, spor, tarım, deniz, kültür ve 
inanç turizminin hepsi bizde, İpek Yolu Koridoru'nda var. 
Bir gecelik konaklamalarla koridorumuzu görmeye gelen 
ziyaretçilerimizi memnun etmek için yerel yemeklerin 
sunulacağı restoranların açılması amacıyla yönlen-
dirmeler yaptık ve bununla ilgili esnafımıza eğitimler 
verdik. 

Göynük'te artık konaklama için butik otellerimiz ve 
Göynük evlerimiz var. Mudurnu'da da tarihi konaklarda 
konaklamak mümkün ve yenileri açılmaya devam ediyor. 
Taraklı'da yeni açılan butik ișletmeler, Sapanca'da ve 
Düzce'de ise hizmet vermeye devam eden oteller var. 
Akyazı tarafında termal tesisler yapılıyor. Akçakoca'da da 
aynı șekilde yeni tesisler açılmasına yönelik faaliyetler 
sürüyor. Tüm bu çalıșmalar sonrasında İpek Yolu Turizm 
Koridorumuz dünyada ses getirecek konuma gelecektir.

Turizm Koridoruna Destek
Turizm ülkemizde önemli sektörlerden biridir. Bölgedeki 
tüm potansiyelin rasyonel anlamda kullanılmasını ve 
turizmden alınacak payın artırılmasını istiyoruz. Her 
kentin birtakım değerleri var ve bununla ilgili 
çalıșmalarımız devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuș el 
sanatlarını canlandırmak için Göynük, Mudurnu ve 
Taraklı'da atölyeler açıldı, diğer yerlerde çalıșmalar 
devam ediyor. Geyve'nin ayvası meșhur ama bugüne 

kadar üzerinde durulmayan bu konu hakkında Geyve 
Belediye Bașkanı çok ciddi çalıșmalar yapıyor. Yöresel 
ürünlerle ilgili hem üretecek hem pazarlayacak bir birim 
kurmaya ilișkin faaliyetler yürütüyor. Belediyemizin hizmet 
verdiği Göynük ise tıbbi ve aromatik bitkiler açısından çok 
zengin bir ilçe. Bölgemizin florasını koruyoruz ve doğasının 
gelecekte de bozulmasını istemiyoruz. 

Biz, İpek Yolu Belediyeler Birliği olarak her yıl İpek Yolu 
Turizm Koridoru'ndakilere benzer destinasyonları 
geziyoruz. Özellikle İtalya ve Almanya'da kırsal turizmin 
yapıldığı șehirlerde teknik inceleme yapıyoruz. Bölgenin 
uluslararası destinasyon haline gelmesi için eksik olan 
altyapıları tamamlamak istiyoruz. Bundan sonra yurt 
dıșında da İpek Yolu Turizm Koridorumuzu tanıtmaya devam 
edeceğiz ve akredite olacağız. Bölgemizde turizm 
sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı bir șekilde gelișmesini 
hedefliyoruz. 

Turizmin geliștirilmesi ve bölgemizde yatırım projelerinin 
hayata geçirilmesi için de birtakım tedbirlere ve teșviklere 
ihtiyaç duyuyoruz. Buna yönelik, Birliğimize dahil olan tüm 
üyelerimize resmi yazıları yazdık. Birlik olarak hareket 
edilirse daha fazla devlet desteği verileceği yönünde 
çalıșmalar mevcut olup bunları değerlendirmenin İpek Yolu 
Turizm Koridoru için faydalı olacağını düșünüyoruz.

Hazırlayan: Meva Ecem Çiftci
MARKA - Planlama, Programlama ve 
Koordinasyon Birimi Uzmanı
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BOLU
Gölcük
Bolu'nun 13 km. güneyinde suni olarak yapılmıș bir set gölüdür. Yükseltisi 1206 m. olan gölün yüzeyi 
4.5 Hektar, çevresi de yaklașık 1.300 metredir. Doğanın olağan üstü güzelliğiyle kaplı olan gölün 
hemen kenarında Orman Bakanlığı'nın misafirhanesi olan șirin bir ev bulunmaktadır. Gölün etrafında bu 
tesisten bașka kır gazinosu adıyla bir restaurant kafeterya ve bungalov evler vardır. Yıl boyunca gezmek, 
görmek, dinlenmek, fotoğraf çekmek ve piknik yapmak amacıyla ziyaretçi akınına uğrayan Gölcük 
Tabiat Parkı, İlimizin en önemli turistik merkezlerinden biridir.



Kendinizi tanıtabilir misiniz?
1998 yılı ODTÜ Șehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunuyum.  
İngiltere'deki York Üniversitesi'nin Tarihi Bina Koruma 
programında yüksek lisans yaptım. Ankara Üniversitesi Sosyal 
Çevre Bilimleri programında “Kentsel Koruma Projelerinde 
Aktörlerin Örgütlenmesi” üzerine doktoramı tamamladım. 
Kültürel miras planlama ve koruma çalıșmaları üzerine 
uzmanlaștım. Yurt içi ve yurt dıșında çeșitli burslarla akademik 
çalıșmalarım oldu. Mudurnu'da Alan Bașkanlığı yapıyorum ve 
alan yönetim planlarının olușturulması ve UNESCO Dünya 
Mirası adaylığı konusunda Türkiye'nin farklı yerlerindeki proje 
ve toplantılara katkı vermeye devam ediyorum. 

Mudurnu tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle antik 
dönemlerden bugüne birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmıștır. Bugün hala doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu 
korumayı bașaran Mudurnu'da, bu medeniyetlerden 
günümüze ulașan eserlere ve yapılara rastlayabiliyor, farklı 
kültürlerin izlerini sürebiliyoruz. Günümüze kadar ulașan ve 
Mudurnu'nun özgün kimlik yapısının olușumunda payı 
bulunan bu kültürel değerlerden biri de, șüphesiz ki UNESCO 
Dünya Miras Listesine aday olarak gösterilmesini sağlayan 
Ahilik geleneğidir. 

Kentsel sit dokusu, Osmanlı dönemi sivil mimari örnekleri, 
ilçenin geleneksel zanaat dallarının bulunduğu tarihi çarșının 
ve 700 yıldan beri her Cuma yapılan Esnaf Duası Ahilik 
kültürünün sosyal ve fiziksel parçaları olarak Mudurnu'da bir 
araya gelerek eșsiz bir bütün olușturmuștur. 

Bültenimizin turizm temalı bu sayısında, Mudurnu Kültürel 
Miras Alan Yönetim Bașkanı Dr. Ayșe Ege Yıldırım ve UNESCO 
adaylık sürecinde yer alan bazı önemli aktörlerle içinde 

bulundukları bu süreç ve turizm potansiyeli üzerine farklı bakıș 
açılarını yansıtan samimi bir röportaj gerçekleștirdik. 

Alan Bașkanlığından söz açılmıșken, kısaca bu teșkilatın 
yapısından ve görevlerinden bahsedebilir misiniz? 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na bağlı 
olarak 2005 yılında sit alanı ve ören yeri olan yerlerde koruma 
süreçlerinin çok-paydașlı biçimde yönetilmesine yönelik olarak 
Alan Yönetimi Yönetmeliği çıkarıldı. Bu yönetmeliğe dayanarak 
Alan Bașkanlığı kuruldu ve Alan Yönetim Planı yapıldı. Planın 
onaylanması için Alan Yönetim Teșkilatının kurulması 
gerekmektedir. Bu teșkilatın içindeki organlardan biri planı 
onaylayan, yıllık çalıșma programlarını onaylayan ve uygulamayı 
denetleyen Eșgüdüm ve Denetleme Kuruludur. Bu kurul 
belediye, kaymakam, yerel mülkiyet sahipleri gibi paydașlardan 
olușan karma bir gruptur. Teșkilattaki bir diğer kurul ise, yerel 
dernekler ve üniversite gibi yapıların içinde yer aldığı Danıșma 
Kuruludur. Son olarak, teșkilat yapısında Alan Bașkanlığı 
bulunmaktadır. Ben de, 2015 yılından beri Alan Bașkanı olarak 
görev yapmaktayım.

// Dr. Ayșe Ege YILDIRIM
Mudurnu Alan Yönetimi Bașkanı 

UNESCO 
Dünya Kültürel Mirası

Adaylık Sürecinde 
Bölgemizden Bir İlçe:

MUDURNU
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dernekler ve üniversite gibi yapıların içinde yer aldığı Danıșma 
Kuruludur. Son olarak, teșkilat yapısında Alan Bașkanlığı 
bulunmaktadır. Ben de, 2015 yılından beri Alan Bașkanı olarak 
görev yapmaktayım.

Mudurnu üzerine çalıșmaya nasıl karar verdiniz?
Mudurnu doktora tezimdeki büyük, orta ve küçük ölçekli üç 
ana örnekten, küçük ölçeğe tekabül eden kent örneğiydi. 
Doktorada Mudurnu'yu seçerken iki șey kararımı etkiledi. 
Bunlardan biri, Tarihi Kentler Birliği'nin “Yerel Kimlik” 
dergisinde Mudurnu'nun küçük ölçekli ve ekonomisi daralmıș 
șehir örneğine uyduğunu ve tarihi dokusunu ayağa 
kaldırmaya çalıșan paydașların olduğunu anlatan bir yazıydı. 
Diğeri ise, daha lisans öğrencisiyken derslerden birinde 
misafir konușmacı olarak gelen Mudurnu'nun Koruma Amaçlı 
İmar Planı'nı yapan Turan Barlas'ın sözleriydi. Turan Barlas, 
Mudurnu'nun kentsel sit dokusuyla vadi peyzajının 
birlikteliğinin yarattığı artı değerin öneminden bahsetmiști. 
Tezim için aradığım küçük ölçekli șehir profiline uygunluğu ve 
Turan Barlas'ın Mudurnu tasviri beni Mudurnu üzerine 
çalıșmaya teșvik etti.

Doktora çalıșması sonrasında Mudurnu üzerine çalıșmaya 
devam etmemde ise, küçük bir yer olan Mudurnu'ya bir 
katkım olabileceği inancı ile medeni bir topluluğa sahip 
Mudurnu'nun çalıșmak için keyifli ve güzel bir yer olduğu 
düșüncesi etkili oldu. Koç Üniversitesi'nin bursuyla bașlayan 
çalıșma, sonrasında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 
kaynak sağladığı Doğrudan Faaliyet Desteği ile Kültürel Miras 
Alan Yönetim Planı hazırlığı ile devam etti. 

Mudurnu'nun UNESCO Dünya Miras adaylık süreci 
nasıl bașladı? Mudurnu șu an bu sürecin hangi 
așamasında? Bundan sonra bu süreçte Mudurnu'yu 
bekleyen așamalar nelerdir?

UNESCO Dünya Miras adaylık süreci, Mudurnu'nun 
görünürlüğünü artırmak üzere yönetim planı vizyonunda da 

ifade edilen bir temenniyle bașladı. Listeye girmek için elbette 
temenni ve bașvuru dosyası yeterli değil, alan yönetim planınızın 
olması gerekiyor. 2014 yılı Eylül ayında Yönetim Planının 
onaylandığı Eșgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantısı'nda alınan 
öncelikli uygulama kararlarından biri de, UNESCO Dünya Miras 
adaylık sürecine bașvurulmasıydı. 2015 yılı Șubat ayında 
belediye ve kaymakamlıkla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Dünya Miras Alanları Șubesi ile görüștük. Adaylık sürecinin ilk 
adımı da, Bakanlığa bașvurarak UNESCO Dünya Miras Geçici 
Listesi'ne girmektir. 2015 yılı Nisan ayında bașvurumuz kabul 
edildi ve geçici listeye girdik. Belediye, kaymakamlık ve yerel 
esnafın katılımıyla kültürel mirası koruma, canlandırma ve 
farkındalık yaratma konusunda temel düzeyde koruma ve 
görünürlüğü artırma çalıșmalarına yöneldik. 2017 yılında esas 
adaylık dosyasını hazırlamak için yeniden Bakanlıkla temas 
kurduk ve Bakanlığın Mayıs ayındaki yazılı bildirimiyle de 
resmileșen desteğiyle bașvuru dosyası hazırlık sürecine 
bașladık. 

Çalıșma ilerlerken farklı etaplarda Bakanlıktan görüș aldık. 
Bakanlık'taki uzmanların tecrübelerinden dolayı kesinlikle 
tavsiyelerine uymak gerektiğini düșünüyorum. Bu dosyanın 
hazırlığında ana sorumluluk ve iș yükünü üstlenmiș olmakla 
birlikte, böylesi adaylık süreçleri için çalıșacak kalifiye bir ekibin 
varlığının önemini belirtmek isterim.  2525
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Benim dıșımda Bolu Mudurnulular Derneği, belediyenin ilgili 
teknik ekibi, Bursa Alan Bașkanlığı, Uluslararası Anıtlar ve 
Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi ve meslektaș 
dostlarımın bu sürece olan gönüllü katkılarının önemini 
belirtmek isterim. Birçok kișinin emeği ve özverisiyle 
hazırlanan dosyamızı, 2018 yılı Ocak ayında Bakanlığa teslim 
ettik. Sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı dosyayı, Paris'teki 
UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmek üzere Dıș İșleri 
Bakanlığı'nın UNESCO Daimi Temsilciliğine yolladı. 

Bundan sonraki așamalardan biri, UNESCO Dünya Miras 
Merkezi’nden bütün belgelerin doğru formatta hazırlanıp 
hazırlanmadığını kontrol eden “Tamlık Kontrolü” așamasıdır. 
Mart ayının ilk haftasında Dıșișleri Bakanlığından Kültür ve 
Turizm Bakanlığına yapılan resmi bildirimle, bu așamayı 
geçtiğimizi yani dosyamızın kültürel alanlar için bilimsel 
değerlendirmeyi yapan danıșma organı olan ICOMOS’a 
gönderildiği haberini aldık. Bundan sonra, masa bașı 
değerlendirmeler yapılmaya bașladığında saha ziyaretleri için 
görüșmeler bașlayacak. 2018 yılı Güz döneminde sahaya bir 
uzman gönderilerek arazinin dosyada anlatıldığı gibi olup 
olmadığı kontrol edilecek. ICOMOS, masa bașı ile saha 
değerlendirme raporlarını birlikte ele alarak kendi içinde bir 
panel düzenleyerek ortak bir taslak karara varıyor. Taslak karar 
bize bildirildikten sonra, talep edilirse ek bilgi sağlanacak. 
2019 yılı bașında ICOMOS ikinci kez toplanacak, danıșma 
organı olarak nihai tavsiye kararını yayınlayacak. 2019 yaz 
döneminde bir araya gelecek olan Dünya Miras Komitesi bu 
kararı değerlendirip resmileștirecek. 

Mudurnu'nun UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi 
ilçeyi nasıl etkiler? Mudurnu'nun turizm potansiyeli 
hakkındaki düșünceleriniz nelerdir?    
Listeye girmesi her șeyden önce çok büyük bir görünürlük 
sağlar, dolayısıyla turizme büyük bir etkisi olur. Daha fazla 
finansman olanaklarına ve Dünya Miras Kentleri Birliği gibi iș 
birliği ağlarına erișim imkanı sağlar. Öte yandan listede yer 
almak, daha fazla organizasyon ve kaynak ihtiyacını 
beraberinde getireceğinden bu sorumluluğu üstlenecek 
sahipliliği göstermemiz gerekir.  

Mudurnu, özgün kalmıș ve tüm dünyayla paylașılmaya değer 
güzellikleri olan bir yer. Kültür turizminin dıșında Mudurnu'da 
turizmin gelișmesi için birçok unsur var; ancak alan yönetim 
planında da altını çizdiğimiz üzere çevreyi koruyan ve yerel halkın 
refahını gözeten eko-turizm yaklașımını içeren bir gelișmenin 
izlenmesi oldukça önemli. Bu güzelliklerin yanı sıra, İstanbul-
Ankara arasındaki konumu ve İpek Yolu Turizm Koridoru üzerinde 
bulunması, İpek Yolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği 
(İPEKBİR) adlı bölgesel olușumun varlığı ilçede turizmin 
gelișmesi açısından büyük avantaj yaratmaktadır. Göynük, 
Taraklı ve Mudurnu bölgesel kültür ve doğa turizmi 
destinasyonunun üçlü yapısını olușturuyor. O sebeple, bu 
belediyelerin daha etkin bir iș birliği yapması ve birlikte projeler 
üretmesi gerekiyor.    

Sizin de daha önce ifade ettiğiniz üzere, bu süreci 
sahiplenecek ve yürütecek bir ekibin varlığı önemli. 
Röportaj vesilesiyle bizleri bulușturduğunuz sürece 
emeği geçen değerli ekibin Mudurnu UNESCO Dünya 
Miras Liste Adaylığı ve hakkındaki görüșlerinizi alabilir 
miyiz?
Mudurnu Belediyesi'nde Turizm ve Sosyal İșler'den sorumlu 
Güray Mercan: “Șehir plancısı Ege Hanım, Mudurnu'nun 
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme sürecindeki çalıșmaların 
öncüsü oldu. Nihan Hanım'ın ve Yetkin Bey'in de dahil olmasıyla 
bu süreç hızlandı. 
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Dünya Miras Listesine girersek, ilçenin daha çok tanıtımı 
yapılır ve daha çok insan ziyaret etmeye bașlar. Șu an, 
Mudurnu 275 yatak kapasitesine sahip ve yapılan inșaat 
çalıșmalarıyla yakında bu sayının artması planlanıyor. Ancak; 
turizmin gelișmesi ve ilçenin kalkınması için bunlar yeterli 
değil. Doğasıyla uyumlu, doğayla iç içe aktiviteler planlanmalı. 
Yayla turizmi, inanç turizmi, eko-turizm, termal turizm, yamaç 
parașütü, trekking ve motor sporları Mudurnu’da yapılabile-
cek aktiviteler arasındadır. Ayrıca, buraya özgü ürünler 
üretilmeli ve insanların buradan memnun ayrılmasını 
sağlayacak hizmetler sunulmalı. Mudurnu küçük bir yer 
olduğundan kalifiye insan bulmakta güçlük çekiliyor. Gayretli 
insanlar var; ancak Mudurnu'yu özellikli kılan ve burada 
yetișmiș nitelikli insan gücünün büyükșehirlere göç etmiș 
olması da bu alandaki eksikliği daha da derinleștiriyor. 

Mudurnu Belediyesi'nde Restoratör Yetkin Karakașoğlu: 
“Mudurnu Belediyesi olarak, UNESCO süreciyle ilgili 
planlanan faaliyetleri gerçekleștirmek için yeterli bütçemiz 
yok. Bu konuda, MARKA'nın sağladığı mali destekle 
gerçekleștirdiğimiz projeden bahsetmek istiyorum. Proje 
kapsamında Ahiler Müzesi ve Restorasyon Atölyesi kuruldu. 2 
yıllık proje süresi içinde 45 kiși Restorasyon Atölyesi'nde 
eğitim aldı. Restorasyon Atölyesi'ndeki ustalar,  Ahiler Müzesi 
ve proje ofisi için gerekli olan her șeyi üretti. Șu an, kent 
mobilyalarından restorasyon yapılacak yapının ișlerine kadar 
her șeyle bu atölye ilgileniyor. Ahiler Müzesi ve Kanuni Sultan 
Süleyman Camisi Restorasyonu Projeleri ile Mudurnu 
Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği Metin Sözen Koruma Büyük 
Ödülünü aldı.” 

Mudurnu Belediyesi'nde Mimar Nihan Karakașoğlu: 
“UNESCO ve Sakin Șehir (Citta Slow) gibi bașvurularla 
Mudurnu halkı kendini tanıtmanın yanında kendini anlama ve 
tanıma sürecini de deneyimliyor. MARKA'nın verdiği destek, 
somut olmayan kültürel miras özelliği ağır basan Ahilik 
geleneği ile UNESCO'ya bașvuru yapan ilçede Ahiler 
Müzesinin kurulmasına, dolayıs ıy la bașvurumuzu 
somutlaștırmamıza olanak sağladı. Ahilik kültürüyle ilgili 
somut olarak görebildiğimiz çok az șey olduğu için bu müze 
oldukça etkili oldu. Süreçle ilgili çalıșmalarımız devam 
etmektedir. Bu anlamda, Bursa'daki Tarihi Çarșı Dernekleri 
Olușumuna üye olarak ilçedeki esnafın kapasitesini 

geliștirmek ve kaynak olușturmak için Arasta Derneği olarak da 
bilinen Mudurnu Tarihi Ahi Kenti Arasta Çarșısı Koruma ve 
Kalkındırma Derneği (MAKDER) kuruldu.”

Mudurnu'nun değerli idari temsilcileri olarak UNESCO 
Dünya Miras Listesi adaylık süreciyle ilgili görüșleriniz 
nelerdir? 
13 aydır görev yapan Mudurnu Kaymakamı Sayın Efecan 
Șahin: “Mudurnu'nun geçmișine bakacak olursak, İpek Yolu gibi 
önemli ticaret yollarının üzerinde olması sebebiyle güçlü tarihi 
kökleri olduğunu görürüz. Mudurnu, bu kökleri günümüze kadar 
muhafaza etmeyi bașarmıș bir yerleșim yeridir. Yaklașık 700 
yıldan beri bir gelenek olarak bu topraklarda yașayan Ahilik 
kültürü de bunun en güzel kanıtıdır. Mudurnu'nun içinde olduğu 
bu süreci bașta ilçenin idari temsilcileri olmak üzere tüm 
paydașların ortak bir noktada bulușarak sahiplenmesi gerekiyor. 
Çünkü bu sadece bazı kurumların değil, tüm Mudurnu'nun 
projesi, hatta Bolu'nun ve Türkiye'nin projesi. Bu anlamda, 
üzerimize düșeni layığıyla yerine getirdiğimizi düșünüyorum.”

2009'dan bu yana Mudurnu'da bașkanlık görevini sürdüren 
Belediye Bașkanı Sayın Mehmet İnegöl: “1307'de Osmanlı 
topraklarına katıldığı kabul edilen Mudurnu'da günümüzde 
250'ye yakın tescilli yapı bulunmaktadır. Mudurnu diğer bölge ve 
iller için ulașılabilirliği yüksek bir ilçe, bu yönden bir avantaja 
sahip. Mudurnu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığı için 
belediye Fen İșleri Proje Ofisimizden insan kaynağı desteği 
verildi ve gelecek stratejileri arasına altyapının iyileștirilmesi 
konuldu. Bu süreci destekleyecek diğer bir adım, bașvurusunu 
2017 yılı Eylül ayında yaptığımız ve 5 Mart'ta sonucu açıklanan 
Sakin Șehir ağına katılım sürecimizdir. Türkiye'nin 15. Sakin 
Șehir unvanıyla sahip olduğumuz kültürel değerleri ve doğal 
güzellikleri gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz.”

Vakit ayırdığınız ve Mudurnu'yla ilgili bu bilgileri bizimle 
paylaștığınız için teșekkür eder, Mudurnu'ya UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne girme yolundaki sürecinde bașarılar dileriz.       
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Turizmde

Mesleki Eğitim

Dr. Mesut İNAN, Turizmde mesleki eğitim kurumu TÜRSAB 
(Türkiye Seyahat Acentaları) Akademi olarak turizmin 
önemine ve turizmde mesleki eğitim faaliyetlerine dair 
sorularımızı yanıtladı.

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
29 senedir turizm sektöründe ve akademisyen olarak 
çeșitli görevlerde bulunuyorum. Takım ve koordinasyon 
çalıșmaları yapıyor; yönetim planlama ve organizasyon, 
halkla ilișkiler, kriz yönetimi, proje yönetimi konularında 
eğitimler veriyorum. Ayrıca spesifik olarak Outdoor Training 
I-II eğiticinin eğitimini tamamladığımdan bu konuda çeșitli 
eğitim çalıșmalarım bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak 
birçok ulusal ve uluslararası projede görev almaya devam 
ediyor, eko-turizm danıșmanı olarak analiz raporları 
hazırlıyorum. 2016 yılından bu yana TÜRSAB Bașkan 
danıșmanı olarak göreve devam etmekteyim. Mayıs ayı 
itibariyle TÜRSAB Akademi Koordinatörü olarak TÜRSAB 
Akademi'nin kurulușunu yaptık. Bu akademi çatısı altında 
turizm konusunda birçok eğitim programları olușturuldu ve 
seyahat acentalarına eğitimler organize edildi. 

TÜRSAB ve faaliyetleri hakkında neler 
söyleyebiliriz?
TÜRSAB, 28 Eylül 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1618 
sayılı "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği 
Kanunu" uyarınca kurulmuș olan bir meslek birliğidir. 
TÜRSAB'ın temel amacı, seyahat acentalığı mesleğinin ve 
faaliyet alanının temelini olușturan turizm sektörünün 
gelișimine katkıda bulunmaktır. 1618 sayılı  K a n u n u n 
belirlediği yetkiler çerçevesinde meslek disiplininin 
sağlanması, mesleğin gelișimine ilișkin faaliyetler, seyahat 
acentalarının karșılaștıkları sorunların çözümü, TÜRSAB'ın 
hizmet alanındaki önemli ișlevleridir.

Turizm sektöründe yașanan gelișmeleri ve karșılașılan 
sorunları ilgili mercilere bildirmek,  kamuoyunu 
bilgilendirmek TÜRSAB'ın temel amaçlarındandır. 
TÜRSAB'ın çalıșmalarında uluslararası ilișkiler ve görev 
kapsamı içinde yürütülen tanıtım faaliyetleri önemli bir yer 
tutmakla birlikte TÜRSAB; Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 
Uluslararası Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu 

(UFTAA), Avrupa Birliği içindeki Seyahat Acentaları ve Tur 
Operatörleri Birlikleri Grubu (ECTAA)  gibi önemli uluslararası 
kurulușların üyesidir.

TÜRSAB Akademinin ortaya çıkıș sürecinden ve 
kurumsal yapısından bahseder misiniz? 
Komite Bașkanlığı zamanında sektörde eksikliğini 
gördüğümüz alanların geliștirilmesi ve özellikle pratik 
bilgilerin bir șekilde gelecek kușaklara aktarılması 
gerekliliğinden yola çıkarak TÜRSAB Akademi'nin temellerini 
attık. 

TÜRSAB Akademi hâlihazırda yürütülen mesleki eğitim 
faaliyetlerinden farklı bir yapıda talebe bağlı olarak eğitimler 
gerçekleștirmektedir. Bu çerçevede TÜRSAB Akademinin 
kuruluș sürecinde; seyahat acentaları ve operatörlerinin 
nitelikli eleman ihtiyacı duydukları mesleklere ilișkin ve bu 
mesleklerde aradıkları niteliklerin tespitine yönelik saha 
çalıșması yapılmıștır. Meslek eğitimi müfredat çalıșmasında; 
yapılan saha çalıșması sonucunda öne çıkan alanlarda 
uygulamaya yönelik eğitimler ile bu eğitimlerin süreleri ve 
içerikleri belirlenmiștir. 

Saha araștırması sürecinde acenta ve operatörlere eğitim 
vermek isteyecekleri alanlar sorulmuș ve mesleki 
eğitimlerde acenta sahiplerinin TÜRSAB Akademi eğitmeni 
olarak etkin rol almaları sağlanmıștır.

// Mesut İNAN
TÜRSAB Akademi Koordinatörü
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TÜRSAB Akademi kariyer portalı çerçevesinde; TÜRSAB 
üyesi acentaların yararlanabilmesi, ihtiyaç duydukları 
profildeki personele hızlıca erișebilmesi ve sektörde iș 
arayanların doğru iș yerine bașvurabilmesi sağlanacaktır.

TÜRSAB Akademi, iș dünyası-üniversite iș birliğinde 
akademik yaklașımı temel almakla birlikte uygulamaya 
yönelik eğitimlerin verilmesini benimsemektedir. Bu 
kapsamda üniversitelerden temsilcilerin planlama 
sürecine dâhil olması, üniversitelerle yapılan protokoller 
çerçevesinde sağlanacaktır.

TÜRSAB Akademi olarak turizmde mesleki 
eğitimin geliștirilmesine yönelik yaklașımlarınız ve 
faaliyetleriniz nelerdir? 
TÜRSAB Akademi için çalıșma planı çerçevesinde eğitim 
modelleri “seyahat acentalarına yönelik eğitim programları 
ve TÜRSAB profesyonellerine yönelik eğitim programları” 
șeklinde gruplandırılmıștır. Temel seviye, orta seviye ve 
uzmanlașmaya yönelik turizm eğitim modülleri oluștu-
rulmuștur.

Eğitimde hedef kitleniz kimlerdir? Günümüze kadar 
hangi türde kaç kișiye eğitim verilmiștir? 
Temel seviye eğitimlerimizde; seyahat acentalarında ișe 
bașlamıș veya ișe bașlayacak turizmcilere, orta seviye 
eğitimlerimizde seyahat acentalarında ișe bașlamıș 
turizmcilere veya yöneticilere teoriden ziyade sektörde 
yașanabilecek sorunların çözümüne yönelik eğitimler 
planlanmıștır.

Eğitimi bașarıyla bitiren katılımcılara TÜRSAB Akademi 
Sertifikası verilmektedir. Bu eğitimlerin yanı sıra seyahat 
acentalarından gelebilecek eğitim programları önerilerinin 
de çalıșma takvimine eklenmesi mümkündür. Temmuz 
2016'da bașlayan eğitimlere 2017 sonu itibarıyla, yaklașık 
3000 kiși katılım sağlamıștır. Bu katılımcılar arasında 
seyahat acentası sahipleri, ortakları ve çalıșanları yer 
almaktadır. 

Doğu Marmara illerinin (Kocaeli, Sakarya, Düzce, 
Bolu, Yalova) turizmdeki yerini ve bölgedeki 
seyahat acentalarını değerlendirir misiniz? 
Bölgedeki acentalara ne önerirsiniz?
Doğu Marmara Bölgesinde yer alan iller özellikle ekoturizm 
ve sağlık turizminde önemli olanaklara ve güzelliklere 
sahiptir. Son yıllarda tesisleșme konusunda da büyük bir 
atılım gerçekleștirilmiștir. Bölgemiz lokasyon olarak 
İstanbul'a yakınlığından dolayı hem yerli hem de yabancı 
gruplar için iyi bir turizm destinasyonudur. Kıș döneminde 
Kartepe ve Kartalkaya'ya talepler oldukça yoğun 
seyretmektedir.

Bu bölgede yer alan acentacı meslektașlarıma önerim, 
değerlerine sahip çıkmaları ve bu değerleri uluslararası 
fuarlar aracılığıyla etkin bir șekilde tanıtmaları ve 
pazarlamalarıdır. Turizmin ilgili branșlarında nitelikli 
elemanların istihdam edilmesi ve mesleki eğitime ilișkin yerel 
yöneticilerle istișarelerde bulunulması gereklilik arz 
etmektedir.

Son olarak turizmde mesleki eğitimin yeri ve önemi ile 
ilgili neler söylemek isterseniz?
Klasik anlamda turizmci; kendi ișini kuran, çeșitli üretim 
faktörlerini bir araya getiren, risk üstlenerek üretim sürecinde 
bulunan ve bunun sonucunda da kar elde etmeyi amaçlayan 
kiși olarak tanımlanmaktaydı. Günümüzde ise turizmci; 
yașadığımız çevrenin yarattığı fırsatları sezen, o sezgilerden 
düșler üreten, düșleri projelere dönüștüren, projeleri yașama 
ve zenginlik üretme becerisine sahip olan kișiler olarak 
tanımlanmaktadır. Ayrıca turizmci; bir ekonomik faaliyeti 
gerçekleștirip yönetirken rakiplerine üstünlük sağlayabilmek 
için sürekli olarak daha akılcı ve verimli yeniliklere yönelmek 
zorundadır. Üretim ve ticari ilișkilerde rasyonelliği sağlama, 
yeni teknolojileri uygulama, yeni ürünleri geliștirme ve 
piyasaya sürme, yeni pazarlara yönelme ve daha büyük 
sermayeyi harekete geçirme gibi önemli ve zor görevleri 
üstlenebilme meziyetleri günümüzün gerekliliklerinden olup 
mesleki eğitim bu faktörleri bașarabilmenin en önemli 
aracıdır. 

Geçmiș dönemlerde bir ișletme yönetimini belirleyen 
unsurların ağırlığı; %30 akademik ve teknik bilgi, %34 pratik 
bilgi, %36 doğuștan ve sonradan kazanılan kișisel özellikler 
olarak sıralansa da bilgi toplumuna geçiș, bu oranları daha 
çok akademik ve teknik bilgi lehine değiștirmiștir. Bu yüzden, 
tur izmci ler iç in mesleki eğit im; güncel trendler i 
izleyebilmeleri, rekabet edebilmeleri ve faaliyetlerinde 
çeșitliliği sağlayabilmeleri için önem arz etmektedir.

Bizlere zaman ayırdığınız ve turizmde mesleki eğitime dair 
bilgi ve birikimlerinizi paylaștığınız için çok teșekkür eder, iș 
hayatınızda bașarılar dileriz. 

Hazırlayan: Büșra DURU
MARKA - Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi Uzmanı
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       Yurt Dışı 
Turizm Fuarlarında 

MARKA

Rekabetçiliğin hızla arttığı günümüz dünyasında uluslararası 
fuarların önemi giderek artmaktadır. TOBB verilerine göre, 
2017 yılında Türkiye’de toplam 475 adet fuar düzenlenmiș 
olup, bunların 348’i ulusal 127’si ise uluslararası fuarlardır. 
2017 yılı toplam ziyaretçi sayısı 21 milyon 719 bin 714 olarak 
gerçekleșmiștir. Turizm alanında toplam 9 fuar düzenlenerek 
199 bin 890 ziyaretçi ağırlanmıștır. Bu ziyaretçilerin 14 bin 
223’ünü yabancı katılımcılar olușturmuștur. Doğu Marmara 
Bölgesi’nde ise 2017 yıl ında toplam 6 adet fuar 
düzenlenmiștir.

Doğu Marmara Bölge Planı ve Turizm Sektör Raporu 
çerçevesinde Ortadoğu ve Güney Asya ülkeleri turizm için yurt 
dıșı hedef pazar olarak belirlenmiștir. Bu kapsamda Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı kurulușundan bu yana beș farklı 
yurt dıșı turizm fuarına katılım sağlamıștır. İlki 2013 yılının 
Nisan ayında katılım sağladığımız "Riyad Seyahat Fuarı" 
olmuștur. Ajansımız 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ise “Arap 
Seyahat Pazarına (Arabian Travel Market)” katılım sağlamıștır. 
Avrupa Birliği projesi kapsamında 2015 yılında katılım 
sağlanan “Burgaz Geleneksel El Sanatları ve Bölgesel Turizm 
Ürünleri Festivali” bölgemizi tanıtma anlamında önemli 
fırsatlardan biri olmuștur.

Bu fuarların bölgemiz özelinde en önemli çıktılarından biri 
2013 yılında 11 adet tur programı ile yapılan doğrudan 
görüșmeler neticesinde toplam 255 ziyaretçinin bölgeye 
getirilmesi olmuștur. 2015 yılında ise 7 adet tur programıyla  
ortalama 80 ziyaretçi bölgeye getirilmiștir. 2015 yılında 
bölgeden 13 adet turizmciye yurt dıșı fuarlarında ücretsiz 
stant kullandırılmıștır. Bu sayede, katılım sağlayan turizmciler 
çeșitli iș bağlantıları gerçekleștirmiștir. Fuarların diğer 
çıktılarını așağıdaki șekilde sıralayabiliriz:

 Turizm Müșavirliği ve Ticaret Atașeliği ile görüșülmüș, 
iș birliği olanakları paylașılmıștır (Yöresel ürünlerin 
pazarlanması vb.).

 THY Cidde Ofisi ile bölgelerinde Doğu Marmara 
tanıtımı için iș birliği çalıșması yapılmıș, tanıtıcı 
dokümanlar iletilmiștir.

 Akbank B.A.E. yetkilileri ile sanayi ve turizm 
yatırımcılarının yönlendirilmesiyle ilgili iș birliği prensip 

kararı alınmıștır.
 İletișim bilgileri derlenen tüm acentelerin bilgileri 

bölgedeki 4 ve 5 yıldızlı oteller ile hedef ülkelerde çalıșan 
seyahat acenteleri (turist getiren) ile paylașılmıștır.

 İletișim bilgileri alınan tüm basın ve yayın kurulușlarına 
bilgilendirmeler yapılmıș, Gulf News’ten bir temsilci 
bölgeye gelmiștir.

 Bölgedeki 4 ve 5 yıldızlı otellere ait doküman, turizm 
yatırımcı kataloğu, 4 Mevsim Turizm Seyahat Rehberi, 
bölge otel ve acenteleri ile İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüklerine ait dokümanlar dağıtılmıștır.

 İrtibat sağlanan turizm profesyonellerinden olușan 830 
kișilik e-posta grubuna belirli aralıklarla bölge turizmine 
yönelik gelișmeleri içeren e-bültenler iletilmektedir. 

Ajansımızın 2018 yılı içerisinde katılım sağlayacağı yurt dıșı 
turizm fuarları “Cidde Turizm ve Seyahat Fuarı, Riyad Seyahat 
Fuarı ve Arap Seyahat Fuarı” olarak belirlenmiștir. Bu fuarlara 
katılım amacımız uluslararası alanda rekabetçiliğin en fazla 
yașandığı sektörlerden biri olan turizm sektöründe bölgemizin 
tanıtımını yapmaktır. 

// Melis TÜRKER
MARKA / Kocaeli Yatırım Destek Ofisi
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PROJE SAHİPLERİ İLE RÖPORTAJLAR

Sayın Valim, proje sahibi olarak kendinizden 
kısaca bahseder misiniz?
1976 Bayburt doğumluyum. İlkokulu Ankara Sincan'da, 
ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinde 
tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirdim. Yaklașık 7 sene Rekabet Kurumunun 
çeșitli birimlerinde çalıștıktan sonra 2004 yılında Mülki 
İdare Amirliği mesleğine intisap ettim. Görevim sırasında 
İçișleri Bakanlığı tarafından The University of Sheffield’da 
“Pre-MBA Eğitimi” almak üzere 9 ay süre ile İngiltere’ye, 
son dönemde de 1 ay süre ile “Çin Devlet Sistemi 
Hakkında Eğitim Programı” kapsamında Çin Halk 
Cumhuriyet i ’ne gönder i ld im. Karabük Yenice 
Kaymakamlığı sırasında yaptığım çalıșmalar ve özellikle 
ilçenin turizme kazandırılması konusundaki proje 
faaliyetleri nedeniyle 2010 yılında "Türk İdareciler 
Derneği" tarafından "Vali Hüseyin ÖĞÜTCEN - Yılın 
İdarecisi" ödülüne layık görüldüm ve ödülümü 
Cumhurbașkanımız Sayın Abdullah Gül’ün elinden aldım. 
2015 yılı Ağustos ayından beri de Sakarya Vali 
Yardımcılığı görevini yürütmekteyim.

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programı kapsamında MARKA desteğiyle 
SATBİS (Sakarya Kültür Turizm Dijital Rehberlik 
ve Bilgi Sistemi) projesini hayata geçirdiniz. 
Turizm sektörünün ilinize sağladığı katkıları 
nasıl yorumluyorsunuz?
Göç ve ișsizlik önemli sorunlar olduğundan, turizm 
sektörü gerek yatırım gerekse ișletme așamalarında 
sağladığı yeni iș olanaklarıyla bu sorunların çözümüne 
katkı sağlamaktadır. İlimize gelen turist sayısındaki 
artıșla doğru orantılı olarak artan gelir sayesinde refah da 
artacaktır. Öteki taraftan ilimizdeki doğal kaynakların 

korunması ve geliștirilmesi sayesinde artacak turizm 
hareketliliği ile ilimizin sosyal ve kültürel zenginliklerine 
dikkat çekilecek, örf ve adetlerin, geleneksel giysi ve el 
sanatlarının yeniden canlanması sağlanacaktır. Bu da 
halkımızın kendine güvenini artıracak ve girișimcilik 
becerisine katkı sağlayacaktır.
SATBİS projesini hayata geçirmeye nasıl karar 
verdiniz?
Turistlerin havaalanları ve garlardan sonraki ilk durağı turist 
danıșma ofisleridir. Bu yüzden Sakarya’da kentsel ölçekte 
markalașma/mimari düzenlemeler ekseninde yadsınamaz 
bir șekilde bir turizm danıșma ofisi ihtiyacı olduğunu 
gördük. 

SATBİS kapsamında gerçekleștirdiğiniz faaliyetler 
nelerdir?
SATBİS Projesi kapsamında, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve 
belediyeler ortaklığında ilimizde turizm potansiyeli yüksek 
ilçelerde birer turizm danıșma ofisi açılması, ilimizin turizm 
envanterinin dijital platforma tașınarak rehberlik hizmeti 
verilmesi, mobil uygulamalar ve tanıtım ürünleri vb. ürün ve 
hizmetlerinin çeșitlendirilmesi ve iyileștirilmesi yoluyla;

Projenin Adı: Sakarya Kültür Turizm Dijital Rehberlik 
ve Bilgi Sistemi
Programın Adı: 2015 - Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli 
Altyapı Mali Destek Programı
Yararlanıcı Kurum Adı: Sakarya Valiliği

// Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ 
Sakarya Vali Yardımcısı 
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turizm değer zincirinin her bileșeninde kalitenin 
arttırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ilimize 
artı değer kazandırılması hedeflendi. İlimizde turizm 
potansiyeli yüksek olan ilçelerden Sapanca, Serdivan, 
Akyazı ve Adapazarı’na turizm danıșma ofisleri yaptırıldı. 
Ofislerde çağın gerekliliklerine uygun olarak dijital 
yönlendirme ve bilgilendirme programları kullanılarak, 
ürün ve hizmetlere aynı zamanda internet ortamından da 
ulașılabilirlik sağlandı. Bu ofislerde ofis personeli 
tarafından ilimizle ilgili bilgilendirme yapılmakta, kent 
haritaları ve tanıtıcı broșürler temin edilebilmektedir. 
Adapazarı, Sapanca, Serdivan ve Akyazı ilçelerinde 
açılan turizm danıșma ofislerinin hemen yanında, 
Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi ve Sakarya 
Büyükșehir Terminalinde hizmete sunulan dıș mekân 
bilgilendirme KİOSK’ları üzerinden Sakarya’da ilk defa 
CBS tabanlı harita uygulamaları ile sanal ortamda turizm 
bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Yine marka șehir 
olabilme adına Adapazarı Kent Meydanı’nda Sakarya’nın 
tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin yansıtıldığı rölyef 
çalıșması yapılmıștır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) mekânsal verilerin 
dijital ortamda saklanması ve coğrafi açıdan 
derlenmesi ve analiz edilmesi amacıyla 
kullanılan sistemlerdir. Sakarya Valiliği SATBİS 
bu sistemlerden nasıl yararlandı ve nasıl 
avantajlar elde etti?
İnternet teknolojisinin yaygınlașması, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri’nin turizm kaynaklarının değerlendirilmesi ve 
tanıtılması amacı ile kullanılmaya bașlamasına aracı 

olmuștur. Coğrafi Bilgi Sistemleri bilgilerin bir araya 
getirilmesini, sınıflandırılmasını kolaylaștırarak, sağlıklı 
bilgiye daha hızlı ve ekonomik erișim imkânı vermektedir. 
Bu proje kapsamında Sakarya Üniversitesinin iștiraki ile 
Sakarya ili turizm değerleri Coğrafi Bilgi Sistemleri'ne 
aktarılarak turizm değerleri ve nitelikleri ile insan ve doğa 
arasındaki ilișkinin doğru anlașılması sağlanarak, Sakarya 
ilinin turizmine yön verecek yeni fikir, eylem ve projelerin 
doğru bir șekilde hayata geçirilmesine olanak sağlanmıștır. 
Sakarya Turizm Bilgi Sistemi (SATBİS) sayesinde gerek 
kamu gerekse özel sektör projeleri daha doğru 
kurgulanacak, uygulanacak politikaların ve projelerin 
bașarılı olma ihtimali artacaktır. 

Projenin önemli ayaklarından biri olarak CBS tabanlı harita 
uygulamaları geliștirilmiș olup geliștirilen bu uygulamalar 
web ve mobil platformlarda hizmet vermektedir. Günümüz 
koșullarında insan hayatını kolaylaștıran en büyük 
teknolojik gelișmelerden biri olan akıllı telefonlarda da 
SATBİS mobil uygulamasının geliștirilmesi projenin 
yaygınlaștırılmasına ve katma değerinin artmasına katkı 
sağlamaktadır. Proje kapsamında geliștirilen SATBİS mobil 
uygulaması da hem Android hem de İOS platformlarında 
turizm sektörüne ve yararlanıcılarına hizmet etmektedir. 
Proje kapsamında geliștirilen web mobil uygulamalar 
kurumsal iș birlikleri kapsamında geliștirilmeye devam 
etmektedir. Yerel yönetimler ve mülki idare amirlikler 
tarafından projede görevlendirilen personeller aracılığı ile 
güncel ve güvenilir bilgiler sağlanarak güncelleme ve 
geliștirme çalıșmaları yapılmaktadır. 
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Ayrıca, Sakarya’ya ait tüm kültürel ve turistik değerlerin 
envanterinin tutulduğu www.sakaryarehberi.org web 
sitesi üzerinden il imizle ilgil i turistik bilgilere 
ulașabilecek, böylece hizmet kalitesi ve hizmet verilen 
turistlerin sayısı arttırılmıș olacaktır. 

Proje kapsamında sosyal faaliyetler düzenlendi mi?
Proje kapsamında doğa yürüyüșü ve kültürel geziler 
düzenledik. Buradaki amacımız halkımızın sahip olduğu 
değerlerin önemini vurgulamaktı. Sapanca-Yanık ve 
Akyazı-Sultanpınar yaylalarına doğa yürüyüșleri, Geyve-
Taraklı, Karasu-Sahil ve Kocaali-Maden Deresi’ne kültür 
gezileri düzenlenmiș olup özellikle Sakarya Üniversi-
tesinde okuyan öğrenciler ve yerli istekliler internet 
üzerinden bașvuru formları doldurarak gezilerden 
faydalanmıșlardır. Bu kapsamda 350 kiși Sakarya’da 
doğa yürüyüșü yapmanın keyfini almıș ve kültürel 
değerlerle ön plana çıkmıș yerleri gezip tanıyarak 
Sakarya’nın tarihi ve kültürü ile ilgili bilgilendirilmiștir.

Proje kapsamında olușturulan basılı 
materyallerden bahseder misiniz?
Proje kapsamında, yatırımcılar için “Turizm Yatırımcı 
Rehber i” haz ı r lanmıșt ı r. Bu rehberde tur izm 
yatırımcılarına örnek olacak yatırım alanları tanıtılmıș, 
ilimize turizm alanında yatırım yapmayı düșünen 
yatırımcılar için turizm potansiyeli ortaya çıkarılmıștır. 
Yine proje ekibimiz tarafından “Seyahat Rehberi” ve 
“Seyahat Atlası” hazırlanmıștır. İlimizin öne çıkan turizm 
değerleri seyahat rehberinde alıșılmıșın dıșında bir 
tasarım ve anlatımla hazırlanmıștır. Seyahat atlasına 
bütün ilçelerin sokak haritaları çıkarılarak mobil 
platformlardan yararlanamayan turistler için seyahat-
lerini kolaylaștırabilecek doküman olușturulmuștur.

Bu projenin bölgemiz açısından yarattığı katma 
değer ne olmuștur ve ne olacaktır?
Bu proje Valiliğimiz ve projede iș birliği yaptığımız kamu 
kurumları ile hizmet çeșitliliğini artırmıștır. Vatandașların 
kamu kurumlarının verdiği hizmetlere bakıș açısını olumlu 
yönde etkilemiștir. Kurumlar arası iș birliğinin gelișmesine 
katkı sağlamıștır. Proje kapsamında yapılmıș turizm 
danıșma ofisleri ve bu ofislerde kullanılmak için geliștirilmiș 
turizm bilgi sisteminin hizmet vermeye bașlamasıyla, hedef 
grupların bölgemizde daha kaliteli zaman geçirmeleri 
sağlanmıș olacaktır. Turizm sektörüne hizmet veren ve bu 
sektöre yatırım yapmayı düșünen yatırımcılar yatırımlarının 
karșılığını en verimli șekilde alabilecekleri turizm 
potansiyeli yüksek bölgelere yönlendirilecek, bu yatırımlar 
da bölgede yeni istihdam olușmasına katkı sağlayacaktır. 
Doğru ve güvenilir veri tabanı yatırımcıların risklerini en aza 
indirdiğinden bölgede yatırımı teșvik etmekte, turizm 
yatırımlarındaki artıș ve turizmin etkileri öncelikle bölgede 
yașayan halka doğrudan yararlar sağlamaktadır. Turizm 
sektörüne yeni ve çeșitli ișler sağlayarak iș gücü için 
istihdam olușturmaktadır. 

SATBİS bölgede örnek bir proje oldu, umarız tüm 
illerimizde böyle projeler üretilmeye devam eder. 
Son olarak ne söylemek istersiniz?
SATBİS sayesinde ilimizin turizm ile ilgili tüm değerleri kayıt 
altına alındı. Sistem proje bittikten sonraki yıllarda da 
hizmet verecek bu sayede projenin sürdürülebilirliği ve 
Sakarya’da turizmin gelișmesi açısından büyük faydalar 
sağlayacaktır. Ülkemiz ve bölgemizin gelișmesi için daha 
çok çalıșmamız gerektiğine inanıyorum. Olumsuzluklar 
karșısında yılmadan çalıșarak hep birlikte güçlü bir Türkiye 
için kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlemeliyiz.
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Tarihi Çark
Bugünkü Çark Suyu üzerine 1581-1585 tarihleri arasında  Ada Karyesinin ihtiyacına 
yönelik olarak bir değirmen yapılır. Yaklașık 250 yıla yakın hizmet veren bu değirmen 
yerine, 1734 yılında hayırsever Devoğlu Mustafa tarafından ilkel de olsa bir “dönme 
dolap/çark” yapılarak ve arklar-kanallar açılarak, Çark suyu Orta Camii çeșmesine 
ve Adapazarı’na içme suyu olarak tașınır.

SAKARYA

KÖȘE DOĞU MARMARABUCAK 

AKÇAKOCA



Taraklı; Osmanlı Dönemi'nden kalan önemli tarihi eserleriyle, 
kendine has sivil mimari örnekleriyle, termal su kaynaklarıyla 
ve yakın geçmiște sakin șehir (cittaslow) seçilmesiyle 
turizmciler tarafından keșfedilmeyi bekleyen Sakarya'mızın 
șirin ilçelerinden biridir.

TARİHÇESİ
Eski adı “Dablar” olan Taraklı'nın Hellenistik dönemde 
“Bytinia” adını alan bölge içinde olduğu bilinmektedir. 
Hisartepe'de bulunan iki sarnıcın tarihi  MÖ 1000 - MÖ 2000 
yılları arasına uzanmaktadır.

Osmanlı Devleti'nin kurulușundan önce, Ertuğrul Gazi 
zamanında, Osman Bey'in Komutanı Samsa Çavuș Sakarya 
Vadisi'ndeki Sorkun, Yenice Tarakçı (Taraklı) ve Göynük 
taraflarına akın düzenlemiș, Hıristiyan ahalinin yașadığı bu 
toprakları Bizanslılardan alarak Osmanlı Beyliği'nin 
topraklarına katmıștır.

Yapılan inceleme ve araștırmalarda, Taraklı'nın Osmanlı 
topraklarına katılıș tarihi ile ilgili olarak bazı ihtilaflar 
bulunmaktadır. Fetih tarihi, Beyliğin Anadolu Selçuklu 
Devleti'ne yarı bağımlı olduğu 1289 ile 1293 aralığındaki 
yıllara rastlamaktadır. Taraklı'nın fethinde Samsa Çavuș'la 
beraber kesin ișbirliği içinde olan Harman-Kaya Beyi Köse 
Mihal'in de etkisi olmuștur.

Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi'ne çıkarken Taraklı'da 
konaklayarak Veziri Yunus Pașa'ya yaptırdığı ve șu anda 
kendi adıyla anılan Yunus Pașa Camii diğer adıyla 
kubbelerindeki kurșunlarla ünlenen Kurșunlu Cami 1517 
yılında tamamlanmıștır.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde bahsedildiği üzere ilçede 
halkın șimșir kașık ve tarak yapması nedeniyle adının Yenice 
Tarakçı olarak anıldığı belirtilmektedir. Bu isim zamanla halk 
dilinde Taraklı olarak değișmiștir.

KÜLTÜR VE TURİZM
Taraklı'da Kültür
100′ü așkın tescil edilmiș evler ve konaklar ile Mimar Sinan 
tarafından yaptırılan 500 yıllık Yunus Pașa Camii Taraklı'ya 
gelenleri kendisine hayran bırakmaktadır. Tarihi eserlerde 
yapılan onarım çalıșmaları ve tanıtım çabalarının da etkisiyle 
ilçe, son yıllarda kültür turizminin gözdesi haline gelerek turlara 
dahil edilmektedir.

Bir zamanlar yolu bilinmeyen Taraklı, artık önemli bir kültür 
turizm merkezi haline gelmiș, ilçede tarihi yapılarla ilgili büyük 
restorasyon çalıșmalarına bașlanmıș, tarihi çarșıda bulunan 64 
dükkanın 55′inin onarılması ve evlerin % 20′sinin bakım 
tadilatının yapılmasıyla Taraklı'nın çehresi değișmiștir. 
Sakarya'nın en uzak ve dağlık bölgesinde bulunan ilçe,  hem 
diğer ilçelerden, hem de yurt dıșından en çok gelinen ve ziyaret 
edilen ilçelerin arasına girmiștir.

Taraklı, bozulmamıș tarihi dokusunu muhafaza etmesi 
sebebiyle büyük ilgi görmekte olup, Osmanlı ahșap mimarisinin 
en güzel örneklerini barındırmaktadır. İlçedeki tarihi dokuya ilgi 
her geçen gün artmakta ve Türkiye'ye gelen yabancı turistler de 
Taraklı'ya uğramaktadır. Kültür turizminin ölü kabul edildiği yaz 
aylarında bile Taraklı büyük ilgi görmektedir.

Yunus Pașa Camii 500 Yıldır Dimdik Ayakta
Taraklı'da Osmanlı Sadrazamlarından Yunus Pașa tarafından 
1517 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan Kurșunlu Cami 
ziyaretçilerin ilçede en çok uğradığı yerdir ve bugüne kadar 
onlarca deprem gören cami hala ayakta durmaktadır. 500 yıllık 
cami adeta yıllara meydan okumaktadır. Cami ilginç mimari 
özelliği ile dikkat çekmektedir. Mimar Sinan yapıya taș bloklar 
yerleștirirken tașın ortalarını oyup demir çubuk yerleștirdikten 
sonra üzerine harçtan çok eritilmiș kurșun döktürmüș, bu 
sebeple cami sağlamlığı ile ender eserlerden biridir. Ayrıca 
yanında bulunan hamamdan döșenen tesisatla alttan ısınma 
özelliğine sahiptir.

TARAKLI

Tu
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TARAKLI Kültür Turizmi

Hacıyakup Pașalar  Hamamı

Taraklı'ya bağlı Hacıyakup Pașalar  Köyü'ndeki  Bizans döneminden kalma kil 
hamamı  kaplıcaları, hastalıklarına șifa arayanlar tarafından özellikle tercih 
edilmektedir. Hekim kontrolünde banyo uygulamaları șeklinde kronik 
dönemlerinde kas iskelet hastalıklarının tedavisinde yardımcı ve tamamlayıcı 
tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar sonrası gibi uzun süreli 
hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalıșmalarında, cerebral palsy 
gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, nörovejetatif distoni 
gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi 
unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.

Karagöl Yaylası, Taraklı'nın 21 km kuzey-
doğusunda Samanlı Dağları'nın uzantısı olan 
dağlar üzerinde yer alıp deniz seviyesinden 1200 
metre yüksektedir. Etrafı tamamen çam, kayın, 
köknar ve meșe ağaçları ile kaplı olan Karagöl 
Yaylası, 567 hektar genișliğindeki alanıyla, bol 
oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla doğal bir 
tedavi merkezidir.

İlkbaharda karların erimesiyle sularla kaplanan 
yayla, nisan ayının ikinci yarısında, sular tamamen 
çekildikten sonra doğa harikası bir görünüme 
bürünmektedir. Yaylada her hafta cuma günleri 
pazar kurulur ve o gün akșama kadar çeșitli 
șenlikler yapılır. Tamamen ahșaptan yapılmıș yayla 
evleri ilgi çekmektedir.  Her yıl yurt içinden 
bin lerce insanımız burada kamp kurup 
konaklamaktadır.

Yayla Turizmi

Yusufbey Mahallesi'nde bulunan yaklașık yedi asırlık çınar 
ağacı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından doğal anıt olarak 
tescillenmiștir.

Yavuz Sultan Selim'in Veziri Yunus Pașa tarafından Mısır 
seferine giderken yaptırılan Yunus Pașa Camii, Sakarya ilindeki 
en eski tarihi eser olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
onarımdan geçirilmiștir. Caminin doğusunda yer alan 
hamamın da cami ile birlikte yapıldığı düșünülmektedir.

Hamam, ilçe merkezinde Yunus Pașa Camii'ne yakın bir 
konumdadır. Hamamın yapıldığı ilk yıllarda, hamamdan çıkan 
buhar, yakınındaki Yunus Pașa Camii'nin merkezi sistemle 
alttan ısıtılmasında kullanılmıștır.

Termal Turizmi

7 Asırlık Çınar  Ağacı

Karagöl Yaylası Yamaç Parașütü Turizmi

Taraklı, doğa turizmi açısından, eșine az 
rastlanır yörelerden biridir. Yüz ölçümünün % 
60'ı ormanlarla kaplı olan ilçe, coğrafî yapısıyla, 
bitki örtüsüyle, tabiat harikası mesire yerleriyle, 
Tuzla Köyü'nden bașlayan Hark Kanyonu ve 
Mağarası, Karagöl Yaylası, Güngörmez Șelalesi, 
Kemer Köprüsü, Acısu, Hıdırlık Tepesi, Gürleyik 
Suyu, Belengermesi, Hamza Pınarı, Çile Pınarı, 
Ak Çeșme ve Çoban Çeșmesi ile görülmeye 
değer gerçekten șirin bir Anadolu parçasıdır. 

Hark Kanyonu ve Mağarası

Karagöl Yaylası, Taraklı'ya 20 km uzaklıktadır. 
Çanak șeklindeki yayla, karlar eriyince su ile 
zümrüt yeșilliğin evliliğine tanık olur adeta. 
Arka fonda çam, meșe, kayın, köknar, șimșir, 
ardıç ağaçları bulunur özellikle son yıllarda 
yamaç parașütü, kanyoning, yürüyüș ve kamp 
meraklıları da yaylaya rağbet etmektedir.

Hark Kanyonu ve Mağarası

Taraklı Evleri

Taraklı Evleri 

Taraklı Evleri, uzun yıllar ayakta kalabilmiștir. Üstelik 
yemyeșil bir doğanın içinde yer almaktadır. Hıdırlık 
Tepesi ve Taraklı Hisarı'nın yamaçları ile bu iki tepe 
arasındaki vadide kurulu Taraklı'ya, Göynük cihetinden 
gelen dere de ayrı bir güzellik katmaktadır. Tarihi evlerin 
bazılarının yașı 3 asrın üzerindedir. Bu evlerin genel 
karakteristiği Osmanlı șehir dokusunu olușturan üç katlı 
ev biçimidir.

Fenerli Konağı

Taraklı Evleri
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TARAKLI Kültür Turizmi

Hacıyakup Pașalar  Hamamı

Taraklı'ya bağlı Hacıyakup Pașalar Köyü'ndeki Bizans döneminden kalma kil 
hamamı kaplıcaları, hastalıklarına șifa arayanlar tarafından özellikle tercih 
edilmektedir. Hekim kontrolünde banyo uygulamaları șeklinde kronik 
dönemlerinde, kas iskelet hastalıklarının tedavisinde yardımcı ve 
tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar sonrası gibi uzun 
süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalıșmalarında, cerebral 
palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, nörovejetatif 
distoni gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında 
tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.

K a r a g ö l  Ya y l a s ı ,  Ta r a k l ı ' n ı n  2 1  k m 
kuzeydoğusunda Samanlı Dağları'nın uzantısı 
olan dağlar üzerinde yer alıp deniz seviyesinden 
1200 metre yüksektedir. Etrafı tamamen çam, 
kayın, köknar ve meșe ağaçları ile kaplı olan 
Karagöl Yaylası, 567 hektar genișliğindeki 
alanıyla, bol oksijenli havası ve soğuk içme 
sularıyla doğal bir tedavi merkezidir.

İlkbaharda karların erimesiyle sularla kaplanan 
yayla, nisan ayının ikinci yarısında, sular tamamen 
çekildikten sonra doğa harikası bir görünüme 
bürünmektedir. Yaylada her hafta cuma günleri 
pazar kurulur ve o gün akșama kadar çeșitli 
șenlikler yapılır. Tamamen ahșaptan yapılmıș yayla 
evleri ilgi çekmektedir.  Her yıl yurt içinden 
bin lerce insanımız burada kamp kurup 
konaklamaktadır.

Yayla Turizmi

Yusufbey Mahallesi'nde bulunan yaklașık beș asırlık 
çınar ağacı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından doğal 
anıt olarak tescillenmiștir.

Yavuz Sultan Selim'in Veziri Yunus Pașa tarafından Mısır 
seferine giderken yaptırılan Yunus Pașa Camii, Sakarya 
ilindeki en eski tarihi eser olarak yaklașık beș yıl önce 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarımdan geçirilmiștir. 
Caminin doğusunda yer alan hamamın da cami ile 
birlikte yapıldığı sanılmaktadır.

Hamam, içe merkezinde Yunus Pașa Cami'ne yakın bir 
yerdedir. Hamamın yapıldığı ilk yıllarda, hamamdan çıkan 
buhar, yakınındaki Yunus Pașa Camii'nin merkezi 
sistemle alttan ısıtılmasında kullanılmıștır.

Termal Turizmi

7 Asırlık Çınar  Ağacı

Karagöl Yaylası Yamaç Parașütü Turizmi

Taraklı, doğa turizmi açısından, eșine az 
rastlanır yörelerden biridir. Yüz ölçümünün % 
60'ı ormanlarla kaplı olan ilçe, coğrafi yapısıyla, 
bitki örtüsüyle, tabiat harikası mesire yerleriyle, 
Tuzla Köyü'nden bașlayan Hark Kanyonu ve 
Mağarası, Karagöl Yaylası, Güngörmez Șelalesi, 
Kemer Köprüsü, Acısu, Hıdırlık Tepesi, Gürleyik 
Suyu, Belengermesi, Hamza Pınarı, Çile Pınarı, 
Ak Çeșme ve Çoban Çeșmesi ile görülmeye 
değer șirin bir Anadolu parçasıdır. 

Hark Kanyonu ve Mağarası

Karagöl Yaylası, Taraklı'ya 20 km uzaklıktadır. 
Çanak șeklindeki yayla, karlar eriyince su ile 
zümrüt yeșilliğin evliliğine tanık olur adeta. 
Arka fonda çam, meșe, kayın, köknar, șimșir, 
ardıç ağaçları bulunur. Özellikle son yıllarda 
yamaç parașütü, kanyoning, yürüyüș ve kamp 
meraklıları da yaylaya rağbet etmektedir.

Hark Kanyonu ve Mağarası

Taraklı Evleri

Taraklı Evleri 

Taraklı Evleri, uzun yıllar ayakta kalabilmiștir. Üstelik 
yemyeșil bir doğanın içinde yer almaktadır. Hıdırlık 
Tepesi ve Taraklı Hisarı'nın yamaçları ile bu iki tepe 
arasındaki vadide kurulu Taraklı'ya, Göynük cihetinden 
gelen dere de ayrı bir güzellik katmaktadır. Tarihi evlerin 
bazılarının yașı 3 asrın üzerindedir. Bu evlerin genel 
karakteristiği Osmanlı șehir dokusunu olușturan üç katlı 
ev biçimidir.

Fenerli Konağı

Taraklı Evleri



TARAKLI

Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Vezir-i Azamı 
Yunus Pașa tarafından 1517 yılında yaptırılan Yunus Pașa 
Camii, kubbesi kurșun kaplı olduğundan halk arasında 
“Kurșunlu Cami” diye anılır. Yunus Pașa Camii, kare planlı, tek 
minareli klasik üslupta inșa edilmiș güzel bir Mimar Sinan 
eseridir. Cephe duvarları, ince yontu küfeki 
tașından inșa edilmiș olup, yine küfeki 
tașından ișlenmiș saçak kornișleri ile 
sonuçlanmaktadır.

Yunus Pașa Camii

Su Değirmeni

Çınar Ağacı

İlçenin Yusuf Bey Mahallesi'nde 7 asırlık çınar ağacı Osmanlı 
kültürünü gelecek nesillere aktarmaktadır. Osmanlı Devleti 
topraklarına kattığı her yerleșim yerine çınar ağacı dikme 
geleneğini Taraklı'da da sürdürmüștür. Asırlık çınar ağacı büyük bir 
yangın tehlikesi geçirmiș, ancak çok büyük bir zarar görmeden 
kurtarılmıștır.

Hazırlayan: Muttalip PEKER
MARKA - Sakarya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Taraklı, Bağdat Yolu üzerinde olduğundan 
kervanların konakladığı ve yılların hiçbir 
zaman eskitemediği tarihi han yerli ve 
yabancı turistleri kendisini ziyarete davet 
eden ihtișamıyla Taraklı'nın tarihini anlatır 
niteliktedir.

Tarihi Han

Hamam, ilçe merkezinde, Yunus Pașa Camii'ne yakın bir yerdedir. 
Hamamın ilk yapıldığı yıllarda, hamamdan çıkan buhar, yakınındaki 
Yunus Pașa Camii'nin merkezi sistemle alttan ısıtılmasında 
kullanılmıștır. Osmanlı döneminden kalma tarihi bir hamamdır. Ayrı 
bölümlerde eski ve yeni iki havuzu bulunmaktadır. Huzur dolu 
ortamında, doğanın içinde șifalı sularla yapılan kürlerden sonra 
kendinizi iyi hissetmemeniz imkânsız.

Tarihi Hamam

Tarihi mekanlarımız arasında kalan ve 
buram buram tarih kokan daracık sokaklar 
Arnavut Kaldırımı mimarisinde yapılmıștır. 
Sokaklarda yük tașıyanların dinlenmeleri 
için dinlenme tașları bulunmaktadır.

Taraklı Sokakları
Hisar

İlçenin savunulmasında stratejik öneme sahip olan 
"Hisar Tepesi" tarihi kalıntılar olan su sarnıçları ile 
ilçenin kalesi görünümündedir. Hisar Tepesi'ndeki 
iki su sarnıcı MÖ 1000-MÖ 2000 yılları arasını 
yapılmıștır.

TARAKLI'DA NEREDE NE YENİR?

Akarsuların bașında kurulmuș, su enerjisini dönel hareket 
enerjisine çeviren çark sisteminden güç alıp dönerek öğütmeye 
yarayan halk dilinde “Kara Değirmen” olarak anılan, beș tașlı veya 
iki tașlı su değirmeni köylüler tarafından günümüzde de 
kullanılmaktadır.

Sakarya'nın Taraklı İlçesi'nde lokantaların birinde durup yöresel keșkek ve 
nohutlu et yemek uzun yoldan gelenler için bir zevk olacaktır.

Böylesine doğal bir ilçede yediğiniz her șey, içtiğiniz su bile damağınızda farklı bir 
tat bırakmaktadır. Keșkek, yaprak dolması, hamur ișleri vs. Ama bașka yerlerde 
bırakınız yemeyi belki adını bile duymadığınız bir tatlısı var Taraklı'nın: UHUT.

Bir de köpük helvası var. Köpük Helvası Taraklı'nın çevresindeki diğer yörelerde 
de bilinmektedir. Çöğen kökü, yumurta, șeker ve glikozla yapılıp içine tahin 
katılarak yeniyor. Ama Uhut çok uzaklardan gelip, Taraklılar tarafından tanıtılmıș 
bir tatlı ve hiç aklınıza gelmeyen besin maddeleriyle șeker katılmadan yapılıyor.

TARAKLI'DA NEREDE KALINIR?

Taraklı Sokakları

Taraklı Sokakları

Hisar Tepesi

Kara Değirmen

Çınar Ağacı

Tarihi Han

Yunus Pașa Camii

Karagöl

Doruk Kaya

İstanbul'a 1,5 - 2 saatlik uzaklıkta olan Taraklı'ya 
sabah gidip akșam da dönebilirsiniz. Ya da 
Taraklı'da evini pansiyona çeviren aileler var, 
konaklama hizmeti veren profesyonel konaklar var, 
buralarda da konaklayabilirsiniz.



TARAKLI

Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Vezir-i Azamı 
Yunus Pașa tarafından 1517 yılında yaptırılan Yunus Pașa 
Camii, kubbesi kurșun kaplı olduğundan, halk arasında 
“Kurșunlu Camii” diye anılır. Yunus Pașa Camii, kare planlı, tek 
minareli klasik üslupta inșa edilmiș güzel bir Mimar Sinan 
eseridir. Cephe duvarları, ince yontu küfeki 
tașından inșa edilmiș olup, yine küfeki 
tașından ișlenmiș saçak kornișleri ile 
sonuçlanmaktadır.

Yunus Pașa Camii

Su Değirmeni

Çınar Ağacı

İlçenin Yusuf Bey Mahallesi'nde 7 asırlık çınar ağacı Osmanlı 
kültürünü gelecek nesillere aktarmaktadır. Osmanlı Devleti 
topraklarına kattığı her yerleșim yerine çınar ağacı dikme 
geleneğini Taraklı'da da sürdürmüștür.  Asırlık çınar ağacı büyük bir 
yangın tehlikesi geçirmiș, ancak çok büyük bir zarar görmeden 
kurtarılmıștır.

Hazırlayan: Muttalip PEKER
MARKA - Sakarya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Taraklı, Bağdat Yolu üzerinde olduğundan 
kervanların Taraklı'da konakladığı ve yılların 
hiçbir zaman eskitemediği tarihi han yerli 
ve yabancı turistlere ben buradayım gelin 
misafirim olun, dercesine ihtișamıyla 
Taraklı'nın tarihini anlatır.

Tarihi Han

Hamam, ilçe merkezinde, Yunus Pașa Cami'ne yakın bir yerdedir. 
Hamamın ilk yapıldığı yıllarda, hamamdan çıkan buhar, yakınındaki 
Yunus Pașa Camii'nin merkezi sistemle alttan ısıtılmasında 
kullanılmıștır. Osmanlı döneminden kalma tarihi bir hamamdır. Ayrı 
bölümlerde eski ve yeni iki havuzu bulunmaktadır. Huzur dolu 
ortamında, doğanın içinde șifalı sularla yapılan kürlerden sonra 
kendinizi iyi hissetmemeniz imkânsız.

Tarihi Hamam

Tarihi mekanlarımız arasında kalan ve 
buram buram tarih kokan daracık sokaklar 
Arnavut Kaldırımı mimarisinde yapılmıștır. 
Sokaklarda yük tașıyanların dinlenmeleri 
için dinlenme tașları bulunmaktadır.

Taraklı Sokakları
Hisar

İlçenin savunulmasında stratejik öneme sahip olan 
"Hisar Tepesi" tarihi kalıntılar olan su sarnıçları ile 
ilçenin kalesi görünümündedir. Hisar Tepesi'ndeki 
iki su sarnıcının MÖ 1000–MÖ 2000 yılları 
arasında yapıldığı düșünülmektedir.

TARAKLI'DA NE YENİR?

Akarsuların bașında kurulmuș, su enerjisini dönel hareket 
enerjisine çeviren çark sisteminden güç alıp dönerek öğütmeye 
yarayan ve halk dilinde “Kara Değirmen” olarak anılan, beș tașlı 
veya iki tașlı su değirmeni köylüler tarafından günümüzde de 
kullanılmaktadır.

Sakarya'nın Taraklı İlçesi'nde lokantaların birinde durup yöresel keșkek ve 
nohutlu et yemek uzun yoldan gelenler için bir zevk olacaktır.

Böylesine doğal bir ilçede yediğiniz her șey, içtiğiniz su bile damağınızda farklı bir 
tat bırakmaktadır. Keșkek, yaprak dolması, hamur ișleri...  Bașka yerlerde yeme 
fırsatı bulunamayacak yöresel bir tatlı olan "Uhut" Taraklı'da tadılması gereken 
lezzetlerdendir. Uhut, çok uzaklardan gelip Taraklılılar tarafından tanıtılan bir tatlı 
olmakla birlikte içine șeker katılmadan yapılmaktadır.

Bir diğer lezzet ise Taraklı'nın çevresindeki diğer yörelerde de bilinen köpük 
helvası. Çöğen kökü, yumurta, șeker ve glikozla yapılan köpük helvası içine tahin 
katılarak yeniyor.
 

TARAKLI'DA NEREDE KALINIR?

Taraklı Sokakları

Taraklı Sokakları

Hisar Tepesi

Kara Değirmen

Çınar Ağacı

Tarihi Han

Yunus Pașa Camii

Karagöl

Doruk Kaya

İstanbul'a 1,5-2 saatlik uzaklıkta olan Taraklı'ya 
sabah gidip akșam da dönebilirsiniz. Ya da 
Taraklı'da evini pansiyona çeviren ailelerin misafiri 
olabilir, konaklama hizmeti veren profesyonel 
konaklarda konaklayabilirsiniz.



Seben Kaya Evleri
Bolu ili, Seben İlçesinde,birbirine yakın aralıklara, kayalara oyularak yapılmıș çok 
sayıda evden olușan yerleșim yerleri mevcuttur. Bunlardan en önemlileri Alpagut 
köyü – Muslar Mahallesi, Çeltikdere, Karca, Solaklar ve Kașbıyıklar köylerinde 
bulunmaktadır. Kaya evlerinden olușan yerleșim yerinde, kırmızı boyalı haç 
ișaretlerine rastlanması; bazı evlerde șapel, rölik çukuru gibi uygulamalara yer 
verilmesi; Seben Kaya Evlerinin Erken Hıristiyanlık Döneminden, Orta Bizans 
Dönemine kadar kullanılmıș olabileceğini akla getirmektedir.

Bolu





52

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu’nun Nisan’18 sayısında Türkiye’ye yönelik büyüme 
beklentisini 2018 yılı için %4,3’ten %4,4’e çıkarmıștır. Raporda 2019 yılı için ise ülkemiz büyüme beklentisi %4,0 olarak 
tahmin edilmiștir. Aynı raporda ABD için 2018 büyüme beklentisi %2,7'den %2,9'a; Euro Bölgesi için ise %2,2'den %2,4'e 
yükseltilmiștir. 

ABD’de 2017 yılı büyüme oranı %2,3 olarak gerçekleșmiștir. İșsizlik oranı ise Mayıs 2018’de %3,9 olarak gerçekleșmiștir.

28 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) GSYH'si, geçen yıl cari fiyatlarla yaklașık 15 trilyon 326 milyar € olarak gerçekleșmiștir. 
GSYH’ın %21,3’ünü Almanya (3,213 trilyon €), %15,2’sini Birleșik Krallık ve %14,9’unu Fransa olușturmuștur. AB, 2018 
yılının ilk çeyreğinde %0,4 ile son 6 çeyreğin en düșük büyüme oranını kaydetmiștir.

Çin ekonomisinde büyüme oranı 2018 yılının ilk çeyreğinde %6,8 olarak gerçekleșmiștir (%6,9; 2017). Çin hükümeti 2018 
yılına ilișkin büyüme tahminini %6,5 olarak açıklamıștır.

2,2  1,7  2,6  2,9  1,5 -0,9  -0,2  1,3 2,1 1,8  1,5  2,0  0,4 1,4  0,9  

7,9  6,7  5,6  5,0  4,7  11,9  11,9  11,3  10,5  9,6  4,3  3,7  3,4  3,3  3,1  
1,7  1,5  0,8  0,7  2,1  2,2  0,8  -0,2  0,2  1,1 -0,2  1,7  2,4  0,1  0,3  

2.219  2.293  2.376  2.267  2.216 1.881  1.900  1.942  2.037  2.044 799  715  690  625  645  

80 83 83 82 82 105 109 110 113 115 90 86 85 96 106

Son açıklanan resmi

istatistiklere göre, ABD’de

ișsizlik oranı %3,8

(Mayıs’18); Euro Bölgesi’nde

%8,5 (Nisan’18),

Japonya’da %2,5 (Nisan’18)

olarak gerçekleșmiștir.
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Kaynak: Hazine Müsteșarlığı, Ekonomik Göstergeler; *Mevsimsel düzeltilmiș. (03.07.2018)
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2017 yılında üretim yöntemine göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) geçen yıla göre  %7,4 büyüme gerçekleșmiștir. 

2018 yılı Mart ayında ișsizlik oranı %10,1 olarak gerçekleșmiștir.

2018 yılı Mayıs ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 olarak gerçekleșmiștir.

2018 Mayıs ayında ihracat ülkemizde, 2017 yılının aynı ayına göre %5,3 artarak 14,306  milyar $ olarak gerçekleșmiștir.

2018 yılı Nisan ayında cari ișlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 1,706 milyar $ artarak 5,426 milyar $ olarak 
gerçekleșmiștir.

Enflasyon & GSYH
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Kaynak: Hazine Müsteșarlığı, Ekonomik Göstergeler; *Mevsimsel düzeltilmiș. (03.07.2018)

OVP’nin temel amacı makroekonomik istikrarın korunması, beșeri sermaye ve ișgücü kalitesinin artırılması, yüksek katma 
değerli üretimin yaygınlaștırılması, iș ve yatırım ortamının iyileștirilmesi ve kamuda kurumsal kalitenin artırılması yoluyla 
büyümenin hızlandırılması, istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileștirilmesidir.

2018-2020 OVP hedeflerinden biri, Kalkınma Ajansları bașta olmak üzere Bölge Kalkınma İdareleri ve yerel yönetimlerin 
büyüme ve istihdamı destekleyecek șekilde bölgesel potansiyel ve dinamiklerin harekete geçirilmesindeki rolleri ve yetkileri 
güçlendirilecek, yönetim, denetim ve mali yapıları iyileștirmek olarak belirlenmiștir.

2018 - 2020 Orta Vadeli Program Hedefleri
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Büyüme Hızı %

Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), 2017 yılının son çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 artmıștır. Türkiye ekonomisi 
2017 yılında bir önceki yıla göre %7,4 büyümüștür. (2009=100) 

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre %19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon ₺ 
olmuștur.

Kaynak: TÜİK, Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2017 III.Çeyrek
*İlgili dönem verisi revize edilmiștir.
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Mart 2018’de Türkiye ișsiz sayısı (15+ yaș) 3 milyon 210 bin kiși oldu. İșgücü istatistikleri sonuçlarına göre ișsizlik oranı 
geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak %10,1 seviyesinde gerçekleșmiștir. Aynı dönemde istihdam edilenler bir 
önceki yıla göre 1,010 milyon kiși artarak 28 milyon 499 bin kiși, istihdam oranı ise %47,1 olmuștur (1 puan artmıștır).
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İşsizlik Oranları (Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış)
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İşsizlik Oranları (Mevsim Etkilerinden Arındırılmış)

İşsizlik oranı (%) Tarım dışı işsizlik  oranı (%)

2018² 2019² 2020²
80. 893 81,677 82.447

3.446 ( 2.686 ) 3.872 ( 2.987 ) 4.321

5,5 ( 5,0) 5,5( 5,0 ) 5,5

10,5 ( 10,1 ) 9,9 (9,8 ) 9,6

23 ( 27 ,0 ) 26 ( 27,7 ) 29

-40,0( -31,7 ) -40,9( -31,2 ) -41,9

-4,3 ( -3,9 ) -4,1( -3,5 ) -3,9

7,0 ( 5,0 ) 6,0 ( 5,0 ) 5,0

Kaynak: 2018-2020 OVP, Kalkınma Bakanlığı ;²:Program *Kırmızı olarak belirtilen veriler 2017-2019 OVP’ye aittir.

2018 - 2020 Orta Vadeli Program Hedefleri
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-Bir önceki aya göre %2,61,
-Bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 artmıștır.

Mart 2017’de 15-24 yaș grubu ișsizlik oranı %21,4 iken 2018 yılı aynı ayında bu oran 3,7 puan azalarak %17,7’ye 
düșmüștür. 

İșgücü Göstergeleri

Mevsim Etkilenrinden Arındırılmamıș 
Temel İșgücü Göstergeleri (Bin Kiși)

Toplam Erkek Kadın

(15+ Yaș)
Nüfus

İșgücü

İstihdam

İșsiz

İșgücüne Dahil Olmayanlar

İșgücüne Katılma Oranı

İstihdam Oranı

İșsizlik Oranı

15-64 Yaș Grubu
İșgücüne Katılma Oranı

İstihdam Oranı

İșsizlik Oranı

Genç Nüfus (15-24 yaș)
İșsizlik Oranı

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olanların Oranı¹

Kaynak:  TÜİK, İșgücü İstatistikleri; (1) Çalıșmayan ve eğitimde olmayan gençlerin, toplam genç nüfus içindeki oranıdır. 

2016 yılı Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %8,53,
2017 Yılı Aralık ayında  %11,92,
2018 Yılı Haziran ayında,

Kaynak:  TÜİK,2018

2017 2018 2017 2018 2017 2018

59.634 60.464 29.512 29.934 30.123 30.530

31.131 31.709 21.233 21.498 9.898 10.211
27.489 28.499 19.004 19.607 8.485 8.892

3.642 3.210 2.229 1.890 1.413 1.319

28.504 28.755 8.279 8.436 20.225 20.319

%
52,2 52,4 71,9 71,8 32,9 33,4

46,1 47,1 64,4 65,5 28,2 29,1

11,7 10,1 10,5 8,8 14,3 12,9

57,3 57,6 77,6 77,5 36,8 37,5

50,4 51,7 69,3 70,6 31,4 32,6

12,0 10,3 10,8 8,9 14,5 13,2

21,4 17,7 19,3 15,0 25,0 22,7

23,0 21,8 13,8 12,9 32,4 31,1

Ocak Șubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2016 9,58 8,78 7,46 6,57 6,58 7,64 8,79 8,05 7,28 7,16 7,00 8,53

2017 9,22 10,13 11,29 11,87 11,72 10,90 9,79 10,68 11,20 11,90 12,98 11,92

2018 10,35 10,26 10,23 10,85 12,15
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15,39

Tüketici Fiyat Endeksi Yıllık Değișim Oranları (Bir önceki yılın aynı ayına göre, 2003=100)

16
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-  Bir önceki aya göre %3,03 
 -  Bir önceki yılın aynı ayına göre %23,71 artmıștır.

İmalat Sanayi kapasite 

kullanım oranı,

Haziran 2018'de 

önceki yılın aynı ayına göre 

0,7 puan azalarak %78,3 

seviyesinde gerçekleșmiștir.

2016 yılı yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) %9,94,
2017 yılı Aralık ayında %15,47,
2018 yılı Mayıs ayında,

Kaynak:  TÜİK,2018

Kaynak:  TCMB Reel Sektör  İstatistikleri, 2018

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2016 5,94 4,47 3,80 2,87 3,25 3,41 3,96 3,03 1,78 2,84 6,41 9,94

2017 13,69 15,36 16,09 16,37 15,26 14,87 15,45 16,34 16,28 17,28 17,30 15,47

2018 12,14 13,71 14,28 16,37 20,16 23,71
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%
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KOK KÖMÜRÜ VE RAFİNE EDİLMİȘ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI

ANA METAL SANAYİİ

KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI

KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI

MOTORLU KARA TAȘITI, TREYLER (RÖMORK) VE YARI TREYLER (YARI RÖMO  RK) İMALATI 

BAȘKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIȘ MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI

DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI

Bölgemizde öncelikli olan bazı sektörlerin Haziran 2017 - 2018 KKO oranları (%)

2018

2017
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2018 Mayıs ayında ülkemizde, geçen yılın aynı ayına göre ihracat %5,3 artarak 14,306 milyar $ olmuștur. 
Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı Mayıs ayında %50,9 oldu (Mayıs'17 %45). AB'ye yapılan ihracat 7,287 milyar $ 
olarak gerçekleșmiștir. 
Almanya 1 milyar 357 milyon $ ile 1. olurken, bu ülkeyi sırasıyla İtalya (885 milyon $) İngiltere (759 milyon $) takip etmiștir. 
İhracatın ithalatı karșılama oranı 2017 Mayıs ayında %64,9 iken, 2018'in aynı ayında %64,8 olmuștur. 

Mayıs 2018'de ülkemizde, 2017 yılının aynı ayına göre %5,5 artarak 22,065 milyar $ olarak gerçekleșmiștir. 
 Çin'den yapılan ithalat, Mayıs 2018'de 2,080 milyar $ oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (2,018 milyar $) ve Rusya 
(1,439 milyar $) izlemiștir. 

TÜİK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ișbirliği ile olușturulan 2018 yılı geçici dıș ticaret istatistiklerine göre; 

Kaynak:  TÜİK, 2018

TÜİK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ișbirliği ile olușturulan  2018 yılı geçici dıș ticaret istatistiklerine göre ithalat;

Kaynak:  TÜİK, 2018
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2016 ve 2017 yılı ülkelere göre ihracat değișimleri incelendiğinde Birleșik Arap Emirlikleri'ne 3,7 milyar $'lık artıș ile 9,1 
milyar $ olarak gerçekleșmiștir. Artıș oranı tutarında ihracat incelendiğinde Malta'ya yapılan ihracat %126 artarak 0,541 
milyar $'a yükselmiștir.

Dıș Ticaret- Ülkelere Göre İhracat Değișimleri 

Kaynak: TÜİK, 2018 

2018 yılı Nisan ayında cari ișlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 1,706 milyar $ artarak 5,426 milyar $ olarak 
gerçekleșmiștir. 
On iki aylık cari ișlemler açığı 57,073 milyar $ olmuștur. 
Dıș ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,817 milyar $ artarak 5,462 milyar $'a yükselmiștir. 
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 366 milyon $ 
artarak 1,122 milyar $'a yükselmiștir. 

Kaynak:  T.C. Merkez Bankası, Ödemeler Dengesi  İstatistikleri, Temmuz 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2016 2017 2018

Seri 1 -2,23 -1,99 -3,75 -3,11 -3,15 -5,00 -2,47 -1,44 -1,63 -1,64 -2,25 -4,36 -2,70 -2,57 -3,12 -3,72 -5,37 -3,79 -4,72 -0,92 -4,45 -3,84 -4,44 -7,75 -7,04 -4,53 -4,80 -5,43
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Fasıllara göre ihracat kompozisyonumuz incelendiğinde, 2017 yılında toplam ihracatın %15,25'ini motorlu kara tașıtları, 
traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer faslı olușturmuștur. 

Dıș Ticaret - İhracat 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Motorlu Kara Taşıtları, Traktör, Bisiklet, Motosiklet ve Diğer 9,94% 11,20% 11,46% 12,14% 13,89% 15,25%

Nükleer Reaktörler,Kazan; Makina ve Cihazlar, Aletler, Parçaları 7,87% 8,56% 8,62% 8,57% 8,66% 8,81%

İnciler,Kıymetli Taş ve Metal Mamulleri,Madeni Paralar 10,71% 4,61% 4,90% 7,83% 8,54% 6,93%

Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarları 5,52% 6,09% 6,36% 6,21% 6,21% 5,63%

Demir ve Çelik 7,43% 6,53% 5,87% 4,56% 4,34% 5,25%

Elektrikli Makina Ve Cihazlar, Aksam ve Parçaları 6,15% 6,29% 6,15% 5,76% 5,49% 5,16%

Örülmemiş Giyim Eşyası ve Aksesuarları 3,56% 3,76% 3,95% 4,11% 4,16% 3,79%

Demir veya Çelikten Eşya 4,00% 4,05% 4,03% 3,80% 3,48% 3,57%

Plas�k ve Plas�kten Mamul Eşya 3,29% 3,69% 3,87% 3,73% 3,53% 3,49%

Mineral Yakıtlar,Mineral Yağlar ve Müstahsalları, Mumlar 5,06% 4,43% 3,88% 3,14% 2,25% 2,75%

Diğer 36,48% 40,78% 40,91% 40,16% 39,45% 39,39%

Genel İhracat 152.462 151.803 157.610 143.839 142.530 157.055

Genel İhracat İçindeki Payı 63,52% 59,22% 59,09% 59,84% 60,55% 60,61%

Fasıllara göre ithalat kompozisyonumuz incelendiğinde, 2017 yılında toplam ithalatın %15,9'unu Mineral yakıtlar, yağlar 
ve müstahsalları, mumlar olușturmuștur.

Dıș Ticaret - İthalat 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahsalları, Mumlar 25,41% 22,22% 22,66% 18,26% 13,68% 15,91%

Nükleer Reaktörler, Kazan; Makina ve Cihazlar, Aletler, Parçaları 11,13% 11,98% 11,60% 12,35% 13,74% 11,62%

Elektrikli Makina ve Cihazlar, Aksam ve Parçaları 6,88% 7,06% 7,41% 8,51% 10,14% 9,05%

İnciler, Kıymetli Taş ve Metal Mamulleri, Madeni Paralar 3,61% 6,45% 3,35% 2,02% 3,63% 7,46%

Motorlu Kara Taşıtları,Traktör,Bisiklet,Motosiklet ve Diğer 6,14% 6,68% 6,50% 8,47% 8,98% 7,45%

Demir ve Çelik 8,30% 7,43% 7,26% 7,13% 6,33% 7,17%

Plas�k Ve Plas�kten Mamul Eşya 5,29% 5,52% 5,84% 5,92% 5,85% 5,67%

Organik Kimyasal Müstahsallar 2,14% 2,11% 2,41% 2,28% 2,20% 2,30%

Op�k, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Cihazları, Tıbbi Alet 1,71% 1,81% 2,01% 2,23% 2,33% 2,14%

Eczacılık Ürünleri 1,69% 1,65% 1,83% 2,07% 2,12% 1,90%

Diğer 27,70% 27,10% 29,12% 30,77% 30,99% 29,32%

Genel İthalat (milyon ₺) 236.545 251.661 242.177 207.234 198.618 233.792

Genel İthalat İçindeki Payı 72,30% 72,90% 70,88% 69,23% 69,01% 70,68%

Kaynak: TÜİK, Ekonomi Bakanlığı 2018 

Kaynak: TÜİK, Ekonomi Bakanlığı 2018 
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BÖLGESEL GELİȘMELER
Dıș Ticaret İhracat (Milyon $) 

2017 Doğu Marmara Bölgesi İhracatı Ürün Kompozisyonu

Motorlu kara taşı� ve römorklar 39,95%

Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve
nükleer yakıtlar 20,03%

Ana metal sanayi 6,15%

Plas�k ve kauçuk ürünleri 6,04%

Metal eşya sanayi (makine ve teçhiza� hariç) 5,07%

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli mekina 
ve cihazlar 4,67%

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 4,18%

Kimyasal madde ve ürünler 3,38%

Diğer ulaşım araçları 2,61%

Gıda ürünleri ve içecek 2,05%

Diğer 5,88%

2017 Doğu Marmara Bölgesi İhraca� Ülke Kompozisyonu

ABD 9,87%

Almanya 7,44%

BAE 6,19%

Fransa 5,62%

İngiltere 5,05%

İtalya 4,98%

İspanya 4,75%

Mısır 4,20%

Polonya 3,44%

Belçika 3,36%

Diğer 45,09%

Türkiye Doğu Marmara Kocaeli Sakarya Düzce Bolu Yalova

2013 151.803 11.915 9.106 2.251 96 156 307

2014 157.610 12.039 8.897 2.604 95 178 265

2015 143.839 9.810 7.403 1.943 89 119 255

2016 142.530 9.671 6.528 2.554 98 133 358

2017* 156.994 13.973 8.094 5.250 108 141 379

Değişim (2017-'16) 9,67% 36,80% 21,51% 72,05% 10,02% 6,12% 5,80%

Oc.18* 12.436 1.240 712 476 11 11 30

Şub.18* 13.152 1.125 631 439 7 11 37

Mar.18* 15.560 1.425 823 570 9 15 8

Nis.18* 13.856 1.223 633 558 8 15 8

May.18 14.306 1.187 733 428 9 14 3

2017 Doğu Marmara Bölgesi İthalatı Ürün Kompozisyonu

Ana metal sanayi 20,99%

Kimyasal madde ve ürünler 15,88%

Motorlu kara taşı� ve römorklar 15,36%

Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer
yakıtlar 12,45%

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 7,25%

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli mekina ve cihazlar 6,11%

Plas�k ve kauçuk ürünleri 3,23%

Metal eşya sanayi (makine ve teçhiza� hariç) 3,17%

Tıbbi aletler; hassas op�k aletler ve saat 2,91%

Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek
yapılan maddeler 1,84%

Diğer 10,81%

2017 Doğu Marmara İthala� Ülke Kompozisyonu

Rusya Federasyonu 12,40%

Japonya 10,96%

Almanya 8,40%

Çin 5,81%

Güney Kore 5,46%

İtalya 4,61%

İngiltere 4,53%

İspanya 4,12%

Fransa 3,74%

ABD 3,64%

Diğer 36,33%

Türkiye Doğu Marmara Kocaeli Sakarya Düzce Bolu Yalova

2014 242.177 11.592 9.445 1.664 88 195 200

2015 207.234 10.414 8.440 1.489 97 202 186

2016 198.618 10.588 8.064 2.113 79 154 178

2017* 233.798 15.145 11.562 3.086 87 203 206

Değişim (2017-'16) 16,31% 35,79% 36,03% 37,89% 10,17% 27,46% 14,73%

Oc.18* 21.522 1.468 1.130 304 7 15 12

Şub.18* 18.937 1.395 1.090 266 8 20 11

Mar.18* 21.432 1.726 1.398 277 9 18 25

Nis.18* 20.555 1.573 1.249 280 7 20 16

May.18 22.065 1.885 1.513 318 10 22 21

İthalat (Milyon $) 

Kaynak: TÜİK; *: Geçici veriler 

Kaynak: TÜİK; *: Geçici veriler 
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Dıș Ticaret / İhracat 
Düzey 2 Bölge İhracat Tutarları 

1.000 $ 2016 2017 Ocak-
Mayıs'17

Ocak-
Mayıs'18

TR10 İstanbul 76.071.914 81.446.820 33.221.559 34.994.866

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 9.670.592 13.973.204 6.077.485 6.199.220

TR41 Bursa, Eskișehir, Bilecik 10.705.194 11.524.670 4.745.530 5.453.614

TR31 İzmir 8.330.122 9.253.139 3.554.219 4.300.053

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 6.862.524 6.810.051 2.824.555 2.913.574

TR51 Ankara 6.463.475 6.737.335 2.704.974 3.101.388

TR32 Aydın, Denizli, Muğla 3.436.411 3.826.991 1.506.645 1.769.098

TR63 Hatay, Kahramanmaraș, Osmaniye 2.760.836 3.451.487 1.544.225 1.621.035

TR62 Adana, Mersin 3.100.370 3.341.487 1.328.449 1.487.223

TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Ușak 2.601.620 2.774.808 1.058.513 1.233.429

TR52 Konya, Karaman 1.621.329 1.870.099 769.382 852.253

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüșhane 1.888.744 1.841.050 719.074 638.428

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 1.628.771 1.747.338 698.718 885.810

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 1.327.786 1.628.903 630.099 787.715

TRC3 Mardin, Batman, Șırnak, Siirt 1.437.396 1.447.042 654.683 542.647

TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 1.208.724 1.295.477 516.217 617.384

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 662.212 744.978 290.128 448.053

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 499.883 670.295 285.454 346.871

TR22 Balıkesir, Çanakkale 627.854 661.591 255.553 318.837

TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 504.826 562.081 274.261 204.728

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevșehir, Kırșehir  376.636 428.913 183.340 204.251

TRC2 Șanlıurfa, Diyarbakır 349.104 359.901 144.499 147.262

TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 143.459 293.949 143.357 116.862

TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 150.802 149.378 59.780 53.759

TRB2 Van, Muș, Bitlis, Hakkari 65.215 124.797 48.886 55.758

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 33.646 27.755 11.072 14.089

Yıl Toplamı 142.529.584 156.994.294 64.250.719 69.309.062

Kaynak: TÜİK, Dıș Ticaret İstatistikleri; Erișim Tarihi: 02.07.2018 



Yatırım Teșvik İstatistikleri 

Yerli ve Yabancı Sermayeli Yatırımcılara ait Yatırım Teșvik Belgesi Sayısı ( Ocak-Mayıs 2018) 

Yerli ve Yabancı Sermayeli Yatırımcılara ait Yatırım Teșvik Belgesi Sayısı 

126.809

16.998

İstihdam

3.510

1.784

1.654

393

3.812

11.153

Yatırım (milyon TL)

3.096

999

874

140

1.300

6.408

65.877

Belge Adedi

94

44

26

13

29

206

2.921

Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
Yalova
Doğu Marmara
Türkiye

Toplam

457

176

112

62

100

908

2017

221

88

58

19

35

422

7.442

2016

124

44

29

20

35

252

5.093

2015

112

44

25

23

30

234

4.463

Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
Yalova
Doğu Marmara
Türkiye

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teșvik İstatistikleri, Erișim Tarihi: 25.06.2018 

İSO-500
2017'de İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 büyük sanayi firması listesinde merkezi veya faaliyet șubesi Doğu 
Marmara'da olan firma adedi 124'tür.

Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bolu
Yalova
Doğu Marmara
Türkiye

2015

81

28

7

3

4

120

500

2016 2017

80 82

26 29

8 8

3 6

4 3

117 124

500 500

İSO 500 (2017) 

Kaynak: İstanbul Sanayi Odası, 2018;* Aynı illerde faaliyet gösteren firmalar dikkate alınmıștır.
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Kurulan-Kapanan Șirketler 
2016 yılında kurulan, kapanan șirket istatistikleri incelendiğinde, Türkiye'de kurulan șirketlerin %3,8'i, kapanan 
șirketlerin %3,1'i Doğu Marmara Bölgesi'ndedir. 

2017 yılında Doğu Marmara Bölgesi'nde 2.904 șirket kurulmuș, 377 șirket kapanmıștır. 2017'de Türkiye'de kurulan 
șirketlerin %3,99'i, kapanan șirketlerin %2,79'u Doğu Marmara Bölgesi'ndedir. 

2018 yılı ilk 4 ayında Doğu Marmara Bölgesi'nde 1.518 șirket kurulmuș, 134 șirket kapanmıștır. 

Kurulan Kapanan

2014 2015 2016 2017
Ocak-

Nisan'17
Ocak-

Nisan'18 2014 2015 2016 2017 Ocak-
Nisan'17

Ocak-
Nisan'18

Kocaeli 1.311 1.482 1.432 1.694 734 829 245 242 203 224 86 80

Sakarya 454 546 550 608 279 344 78 85 68 79 36 24

Düzce 161 151 147 204 87 128 29 26 25 29 7 8

Bolu 101 138 130 145 53 65 24 24 28 21 6 7

Yalova 169 192 189 253 89 152 48 22 18 24 9 15

Doğu Marmara 2.196 2.509 2.448 2.904 1.242 1.518 424 399 342 377 144 134

Türkiye 57.710 66.701 63.709 72.871 30.347 40.744 14.002 12.114 11.038 13.517 4.882 4.731
Doğu Marmara/ 
Türkiye 3,80% 3,80% 3,80% 3,99% 4,09% 3,73% 3,00% 3,30% 3,10% 2,79% 2,95% 2,83%

TÜFE 
2018 yılı Haziran ayında Doğu Marmara Bölgesi'nde TÜFE, 
 - Bir önceki aya göre %1,68, 
 - Bir önceki yılın aynı ayına göre %12,08 olarak değișim gerçekleștirmiștir. 
Doğu Marmara Bölgesi 365,68 endeks değeri ile 26 düzey 2 bölgesi arasında 10. sıradadır (2003=100) 
(Türkiye=357,44; TR22=373,78 ile 1.; TRC3=334,69 endeks değerleri ile 26. sıradadır). 
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- Girișimcilik Eğitimleri 
(Uygulamalı Girișimcilik- Genç Girișimcilik- Kadın Girișimcilik-Yenilikçi Girișimcilik)

- Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM)

bulușturuyoruz. YATBİS
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Sürdürülebilir Kalkınma İçin Güçlerimizi Birleştiriyoruz

Proje veri tabanı çalışmasıyla destek programlarının sonuçlarını ve etkilerini paydaşlarla paylaşmak olduğu kadar, potansiyel başvuru sahiplerini ajans kaynakları hakkında 
bilgilendirmek ve bu kaynakları kullanmaya teşvik etmek de amaçlanmaktadır.

Proje Veri Tabanı çalışmasının getirdiği yeniliklerden biri de desteklenen her bir projenin çıktısının (ihracat, yatırım, istihdam, firma büyüklüğünde artış, yeni ürün, marka tescili, 
patent başvurusu, kalite belgesi vb.) nesnel kriterlerle somut olarak ifade edilmesidir. Etki analizleri yardımıyla, desteklenen projelerin bölgeye olan katkısı 
ölçümlenebilmektedir.

Kaliteyi Artıran Projelere MARKA'DAN Tam Destek
MARKA kuruluşundan bu yana, bölgesel öncelikler çerçevesinde dönemsel olarak tasarlanan mali destek programları aracılığıyla toplam 483 projeye 100 milyon TL'nin 
üzerinde bir destek sağlamıştır. Mali desteklerin yanında, bölgemizde faaliyet gösteren yaklaşık 500 kurum ve kuruluşun kurumsal kapasitelerini artırmak için, teknik destek 
kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir. MARKA yine kurulduğu günden bu yana bölgesel kalkınma için önemli, büyük bütçeli altyapı ve işletme destekleri içeren 
güdümlü destek projeleriyle de bölgeye katkı sağlamış, bu kapsamda da yaklaşık 22 milyon TL değerinde 6 adet proje hayata geçirilmiştir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Güçlerimizi Birleştiriyoruz' sloganı doğrultusunda çalışmalarını bölgedeki 
tüm kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile yakın ilişki içinde sürdürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı'nın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerin bir özeti biçimindeki 'Proje Veri Tabanı' çalışması, iyi uygulama 
örneklerini paylaşmak, ajansın bölgede ve ülkede görünürlüğünü artırmak, paydaşlar arasında karşılıklı iletişimi güçlendirmek ve bölgesel 
kalkınmaya katkı sağlamak üzere yayımlandı.

Proje Veri Tabanı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının öne çıkan faaliyetlerinin yanında, 2010-2017 yılları arasındaki mali destek, teknik destek, 
doğrudan faaliyet desteği programları kapsamında sağlanan destekler ve güdümlü proje destekleri hakkında tanıtıcı bilgiler içermektedir.
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