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*Bu rapor 8-9 Aralık 2011 tarihleri arasında Ankara Kalkınma Ajansı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 

düzenlenen Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda “Yeni Fikirler – Yeni Fırsatlar” Çalıştayı kapsamında katılım-

cıların önerilerini içermekte olup hazırlanacak olan “Final Raporu”na girdi sağlayacaktır.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013 çer-
çevesinde doğal, tarihi ve kültürel değerleri nedeniyle turistik anlamda öne çıkarılması gereken bazı gü-
zergâhlar belirlenmiş ve “Belli bir güzergâhın doğal ve kültürel dokusunun yenilenerek belli temalara dayalı 
olarak turizm amacıyla geliştirilmesi” stratejisi doğrultusunda 7 tematik turizm gelişim koridoru önerilmiş-
tir. İpek Yolu güzergâhı bu önerilen koridorlardan biridir. 

 
Stratejide bu koridorlarda geniş alanların turizm gelişimine açılması hedeflenmekte ve alternatif 

turizm türlerinin gelişiminin yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilmesi amaç-
lanmakta ve turizm gelişim koridorlarının kendi başına varış noktası oluşturacak şekilde geliştirilebilmesi 
vurgulanmaktadır. 

 
Strateji belgesi öncesinde İpek Yolu üzerinde turizmin geliştirilmesi konusu Kültür ve Turizm Bakan-

lığı’nca ele alınmış ve gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bir eylem planı oluşturulmuş ancak bunlar so-
mut projelerle hayata geçirilememiştir. Bakanlık 2004 yılından beri alan incelemelerinin akabinde “Ayaş-
Sapanca İpek Yolu Turizm Koridoru”nda yer alan ilçeler kapsamında çeşitli çalıştay ve seminerler düzenle-
yerek bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine çalışmıştır. Söz konusu çalışmalar kapsamında bölge-
nin tanıtımı sağlanmış, yerel turizm faaliyetleri ivme kazanmış ve bölgedeki turizm bilinci artırılmıştır. An-
cak yapılan çalışmalar sonucunda, koridorun bütünsel olarak geliştirilmesi doğrultusunda somut çıktılar 
yeteri kadar elde edilememiştir. 

 
Bu konuda mesafe kat edilebilmesi, ilgili kesimlerin katılım ve sahiplenmeleriyle işbirliği içerisinde 

çalışmalar yapılmasını gerektirdiği düşüncesiyle 5 Ağustos 2011 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı ev sahip-
liğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği temsilci-
lerinin katılımıyla güzergâhta turizmin geliştirilmesi amacıyla bir yol haritası belirlenmiştir. Bu kapsamda 
bölgede kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla kapsamlı bir çalıştay düzen-
lenmesi tasarlanmıştır. 

 
Çalıştay hazırlıkları kapsamında koridorla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ön görüşmeler gerçekleş-

tirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İpekyolu Belediyeler Birliği sürece dahil ve süreçte aktif rol almak 
üzere  valilikler, büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri,  kaymakamlıklar 
ve önde gelen sivil toplum kuruluşları ile TÜRSAB, TTYD, TÜYED gibi ulusal turizm sektörü profesyonelleri 
ile ön görüşmeler gerçekleştirilmiş ve koridor ile ilgili çalışmaları ve bilgileri derlenmiştir. 

 
Çalıştay ile somut çıktıların elde edilmesi, “Ayaş-Sapanca İpek Yolu” hattı üzerinde yer alan ve An-

kara Kalkınma Ajansı görev alanında yer alan Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan; Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı görev alanında yer alan Sapanca, Taraklı, Geyve, Göynük ve Mudurnu’yu kapsayan 9 ilçede turizm 
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik “yeni (proje) fikirlerin” oluşturulması ve bu fikirlerin hayata geçirile-
bilmesi amacıyla “eylem planlarının” hazırlanması amaçlanmıştır. Yürüyüş, bisiklet ve araç yolu rotalarının 
belirlenmesi, bu rotaların ve rota üzerindeki turizm temalarının tanımlanması ve tanıtılması ile birlikte bu 
koridorda yer alan ilçelerin turizm potansiyellerinin tanıtımı ve bölgede alternatif turizm türlerinin gelişti-
rilmesi hedeflenmiştir. 
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Çalıştay 8-9 Aralık 2011 tarihlerinde 113 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Programın ilk günün-

de katılımcıların tanışması ve güzergâh konusunda genel bir bilgilendirme amaçlanmış ve dileyen katılımcı-
lar koridor veya kendi bölgelerinde turizmin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları ve tecrü-
beleri paylaşmışlardır. 

 
İkinci günde kavramsal olarak turizm koridorunun tanıtımı ve koridor temelinde turizm faaliyetleri-

nin çeşitlendirilmesinin önemi, Avrupa ve Türkiye’de Turizm Koridoru Örnekleri konularını kapsayan bir 
sunum yapılmıştır. Daha sonra iki aşamalı bir çalışma yöntemi izlenmiştir. İlk aşamada tüm ilçelerden, ku-
rum ve kuruluşlardan gelen katılımcılardan karışık olarak 10 koridor masası oluşturulmuş ve genel olarak 
Koridor bazında fikirler tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci aşamada katılımcılar iki gruba ayrılarak 9 ilçe 
masası ve 2 genel masa oluşturulmuş, ilçeler bazında ve bölgede hedeflenen turizm gelişiminin genel ola-
rak değerlendirilmesine ilişkin fikirler alınmaya çalışılmıştır. 
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AMAÇ 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “İpek Yolu (Ayaş-Sapanca Koridoru) Turizmi 
Geliştirme Çalışmaları” kapsamında 2004 yılında Sakarya, Bolu ve Ankara illeri, Sapanca, Geyve, Taraklı, 
Göynük, Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş ve ayrıca İznik ilçeleri mülki amirleri, belediye başkan-
ları; ilgili kamu kurum/kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile Ankara’da iki çalıştay düzen-
lenmiştir ve alan incelemeleri gerçekleştirilmiştir. 

 
2004 yılı Eylül ayında yapılan saha incelemelerinin ardından 26-27 Aralık 2004 tarihlerinde kamu, 

sektör temsilcileri, STK ve üniversiteden temsilcilerinden oluşan 76 kişilik bir grubun katılımıyla 1. çalıştay 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların ardından 24 Haziran 2005 tarihinde benzer profilden 64 kişinin katılımı 
ile 2. Çalıştay, eylem planı izleme toplantısı olarak düzenlenmiştir.  

 
Söz konusu eylemler kapsamında 29-30 Kasım 2005 tarihleri arasında bölgede turizm ile doğrudan 

ilgisi olan esnaf gruplarına ve ev hanımlarına yönelik olarak “Turistik Ürün Oluşturma ve Pazarlama Semi-
neri” düzenlenmiştir. Düzenlenen bu eğitim seminerleri sonrası oluşturulan turistik ürünlerin incelenmesi 
ve pazar şanslarının değerlendirilmesi için 20-24 Mart 2006 tarihleri arasında akademisyenler tarafından 
incelemelerde bulunulmuştur.  

 
Daha sonraki süreçte, 14 – 16 Eylül 2006 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara İl Kül-

tür ve Turizm Müdürlüğü, basın kuruluşları ve İngiltere Büyükelçiliği’nden olmak üzere toplam 27 kişinin 
katılımı ile bilgilendirme ve tanıtım turu düzenlenmiştir. 

 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu çalışmaları sonucunda ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te Turizm 

Koridoru olarak yer almasının ardından Ayaş-Sapanca hattında turizmin geliştirilmesine yönelik farkındalık 
oluşmuş ve kısmen potansiyel harekete geçirilebilmiştir.  

 
2006 yılından itibaren İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar ve Mahalli İda-

re Birlikleri’nin çabaları ile koridorun geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiş ancak koridorun bütüncül 
olarak ele alınamamasından ötürü amaca ulaşmada yetersiz kalmıştır. 

 
5449 sayılı kanunla kurulan ve 2009’da faaliyete başlayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile 2010 

yılında faaliyete başlayan Ankara Kalkınma Ajanslarının görevleri gereğince ve TR42 Doğu Marmara ile 
TR51 Ankara Bölge Planlarınca İpekyolu Turizm Koridoru’nun geliştirilmesine yönelik politikaların yer al-
ması nedeniyle 2010 yılından itibaren koridor iki ajansın gündemine alınmıştır. 

 
2011 yılı Mayıs ayında faaliyete başlayan İpekyolu Belediyeler Birliği ile koridorun bütüncül olarak 

ele alınması yolunda önemli bir adım atılmıştır. 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve Kalkınma 

Ajanslarının “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakla-
rın yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma 
plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sür-
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KAPSAM 

dürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” şeklinde düzenlenen 
kuruluş amacı çerçevesinde güncel yol haritası oluşması ve İpekyolu Belediyeler Birliği’nin çalışmalarına 
altlık teşkil etmesi için Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridoru “Yeni Fikirler – Yeni Fırsatlar” çalışmalarına 
başlanmıştır. 

 
Bu çalışmalar kapsamında Dünya’daki ve Türkiye’deki başarılı turizm ve kültür koridorları incelen-

mekte, bütüncül yaklaşımlar araştırılmakta, üst ölçek plan ve politikalar göz önünde bulundurularak çalış-
malara yansıtılmakta, yerelin trendleri ve talepleri derlenmekte ve tek elden planlanmasına çalışılmakta-
dır. 

 
Bu raporda, yukarıdaki amaçlarla düzenlenen “Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda Yeni 

Fikirler – Yeni Fırsatlar Çalıştayı sonuçları yansıtılmaktadır. 
 

 

 Çalıştay; Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu, Göynük, Taraklı, Geyve ve Sapanca ilçelerin-

den oluşan İpekyolu Turizm Koridoru’nu kapsamaktadır. Bu koridor üzerinde ve koridorda yer alan ilçeler 

ile beldelerde yetkili ve söz sahibi olan ya da fikri olan tüm kesimlerin önerilerinin alınması sağlanmaya 

çalışılmıştır.  

 Çalıştaya Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Kalkınma Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüklerinden ve 

Bölge Müdürlüklerinden yetkililer; ulusal sektörel sivil toplum kuruluşlarından yetkililer; Ankara, Bolu ve 

Sakarya’dan Valilik, Büyükşehir Belediyesi Başkanlıkları, Üniversite Rektörlükleri, İl Genel Meclisi Başkan-

lıkları, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlıkları, ilgili İl Müdürlükleri ve önde gelen sektörle ilişkili sivil toplum 

kuruluşları; Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu, Göynük, Taraklı, Geyve ve Sapanca ilçelerinden 

Kaymakamlık, ilçe ve belde Belediye Başkanlıkları, Kent Konseyleri ve önde gelen sivil toplum kuruluşları 

ile kanaat önderleri düzeyinde katılım sağlanmıştır. Toplamda 99 kurum/kuruluş davet edilmiş olup 113 

kişinin katılımı ile çalıştay gerçekleştirilmiştir. 
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YÖNTEM 

 2 gün süren çalıştayda toplamda 3 oturum gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlardan 8 Aralık 2011’de 

akşam yemeğinin ardından düzenlenen ilk oturumda (Ice-Breaking) koridor üzerindeki ilçeler hakkında 

genel bilgilendirme ve tanıtıcı film gösterisi düzenlenmiş olup, katılımcılardan koridorun gelişimine yöne-

lik olarak yaptıkları çalışmalar dinlenmiştir. 

 9 Aralık 2011 tarihinde ise, 2 oturum gerçekleştirilmiştir. Birinci oturum başlangıcında açılış konuş-

maları yapılmış ve çalışmanın detayları ve gerekçeleri ile turizm koridorunun teorik, kavramsal ve yasal 

çerçevelerde genel bilgileri verilmiştir. Yine aynı oturumda katılımcıların “Koridor Bazlı” tecrübelerinin 

paylaşılması ve önerilerinin alınması sağlanmıştır. Bu fikirler alınırken yöntem ve beklenenler yansılarda 

gösterilmiş ve heterojen olarak dağıtılmış ve her gruptan “Fikir Tepsisi” yöntemi ile önerileri alınmış ve 

bu öneriler oylatılarak her gruptan 3 ortak fikir çıkması sağlanmıştır.  

 Öğleden sonra başlanan ikinci oturumda ise katılımcılar, temsil ettikleri ilçelere göre gruplandırıl-

mıştır. Ayrıca, merkezi yönetim, akademi ve ulusal sektör derneklerinden müteşekkil bir genel masa 

oluşturulmuştur. Bu masalarda temsil edilen ilçe ya da genele yönelik olarak strateji ve eylemler ile bun-

ların uygulanma alanları, bunlara yönelik olan mevcut potansiyeller, yapılması gerekenler ve işbirlikleri-

nin tanımlanması istenmiştir. 

 Tüm oturumların tamamlanmasının ardından çıkan sonuçlar her gruptan bir temsilci tarafından 

sunulmuş ve fikirlerin paylaşımı sağlanmıştır. Çalıştay çıktıları diğer araştırmalarla entegre edilmekte ve 

kapsamlı bir final raporu hazırlanmaktadır. 
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Çalıştayın ilk günü akşamında katılımcıların birbirlerini tanımalarına yönelik olarak ta-

nışma ve genel bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara koridor üzerindeki il-

çeler hakkında genel bilgilendirme ve tanıtıcı film gösterisi yapılmıştır.  

 Toplantının girişinde çalıştay moderatörü Yrd.Doç.Dr. Savaş Zafer ŞAHİN tarafından ge-

nel bilgilendirme yapılmış ve çalıştayın temel gerekçeleri açıklanmıştır. Türkiye’nin dünya tu-

rizmindeki yeri ve Türkiye’de turizmin gelişmesinden bahsedilerek ve turizmin bölgesel kalkın-

madaki rolüne değinilmiştir. 2. gün düzenlenecek eylem planı görüşmeleri öncesinde katılımcı-

ların koridor üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları özetle anlatmaları istenmiştir. 

Yrd.Doç.Dr. Savaş Zafer ŞAHİN – Modera-

tör, Atılım Üniversitesi 

 Düşünce dünyamızı belirli bir konuya 

hasredebilmek için ön yargılarımızdan, kafa-

mızdaki katı kurallardan oluşan duvarları yı-

karak başlamamız gerekiyor. Karşımızdakileri 

ne kadar yakından tanırsak, ne kadar derin 

iletişim içine girersek fikir üretme eğilimimiz 

o kadar başarılı oluyor. İnsanlar çoğunluğun 

kendilerine telkin ettiği şeyleri söyleme eğili-

mindedirler, ama onlara fırsat yaratılırsa da-

ha derindeki ve gerçekten inandıkları fikirleri 

ortaya çıkartırlar. Bunun için de insanların birbirine güvenmeleri ve ortak çalışma iradelerini 

göstermeleri gerekir. 

 Bu amaçla sizlere koridorla ilgili 3 soru sorarak başlamak istedik:  

“İpekyolu Turizm Koridoru ile ilgili;  

Kim, Nerede, Ne yaptı?”  
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Doç.Dr. Asım BALCI – Ankara Kalkınma Ajan-

sı Genel Sekreteri  

 Son derece verimli çıktılar üretileceğini 

ve çok güzel sonuçlar ortaya çıkaracağını dü-

şündüğüm bu çalıştaya hepiniz hoş geldiniz. 

Bu çalıştay aynı zamanda iki Kalkınma Ajansı-

nın ortak çalışması olması açısından son de-

rece önemlidir.  

Güzergâhta yer alan ilçelerimiz binler-

ce yıllık bir ortak kader, ortak geçmişi; tarih-

sel ve kültürel birlikteliği yaşamışlar. Çok faz-

la ortak yönleri var, birbirlerinden kız alıp vermişler, göç alıp vermişler ve uzun yıllar birlikte ya-

şamışlar. Bundan sonra da bu ortak kültüre yönelik girişimlerle, geleceklerini birlikte inşa etme-

de hiçbir engelleri yok. Bu çalıştayla da bu yönde bir adım atabilirsek çok yararlı olacağını düşü-

nüyorum. Bu yüzden yeni fikirler, yeni öneriler büyük katkı sağlayacaktır. 

Ajans olarak 1 yıllık geçmişe sahip olsak da, hızlı çalışmalar yaparak Doğrudan Faaliyet 

Desteği kapsamında güzergâhtaki ilçelerden Nallıhan’da turizm stratejisini ortaya koymuş du-

rumdayız. Bu yıl Mali destek programımızı ilan ettik, bunlar arasından da turizme yönelik destek 

alacak olan projeler var. Bunların yanında ilçelerimize ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri elimiz-

de var. Bundan sonra bunların çözümüne yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

   

Erkan AYAN – Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı Genel Sekreteri  

 Böylesine birlikte çalışma iradesi içeri-

sinde birlikte çalışma imkânı bulacağımız için 

memnunuz. Birlikte hareket etmek üzere 

gerçekleştirilecek tüm çalışmalar siz değerli 

katılımcıların görüşleriyle desteklenerek ku-

rulabilecektir.  

 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak 

görev ve yetkilerimiz çerçevesinde öncelikle 

bölgemizin önümüze koyduğu Bölge Planımı-

zın alt eylem planı olan Marka Kent Stratejik Eylem Planını hazırladık. Bu planda, bölgemizde 53 

farklı turizm çeşidinin talep gördüğünü ve etrafımızda 22 milyonluk bir nüfusun olduğunu gör-

dük.  

 Teknik destekler açarak her ilçenin en az bir projesinin destek almasına ve stratejiler üre-
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tebilmelerine ve bunlara göre çalışmalar yapmalarına destek olduk. Bunun dışında Sapanca hav-

zasına yönelik olarak “Sapanca Havzası Yol Haritası” çalışmaları gerçekleştirerek 2 il ve 4 ilçenin 

bir araya gelmesini sağladık.  22 milyonluk kitleye yönelik olarak İstanbul, Ankara ve Bursa başta 

olmak üzere tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik ve 5 il olarak EMITT fuarına ortak olarak katılım 

sağladık. 2012 yılında illerimiz ortak tema ile tekrar katılım sağlayacaklar.  

Yatırım destek çalışmaları kapsamında ilgili kurumlarla yapılan çalışmalarla 11 adet 5 yıl-

dızlı, 11 adet 4 yıldızlı ve 8 adet 3 yıldızlı otel olmak üzere 300 milyon liralık turizm yatırımını 

çekmeyi başardık. KOSGEB’le işbirliği ile gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile de 

turizm yatırımına yönelik hareketlilik oluşmaya başladı.  

 Bu çalıştaydan da eminim ki pek çok iyi fikir ve işbirliği olanakları çıkacaktır. Fikir payla-

şımları ile de bu işbirliği olanaklarının gelişeceğini düşünüyorum. Ankara ve Doğu Marmara Kal-

kınma Ajansları olarak bölgelerimizin bu noktada gelişmeleri için her zaman yanlarında olduğu-

muzu bilmelerini istiyoruz. 

Hasan KAPLAN – Bolu Kültür ve Turizm İl 

Müdürü 

 Sorumluluk alanımızda İpekyolu Kori-

dorunda bulunan Mudurnu ve Göynük ilçele-

ri ile Taşkesti beldesi bulunmakta. Özellikle, 

Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz iki çalış-

taydan sonra yaklaşık 120 tarihi evin resto-

rasyonunu Bakanlık ve belediye fonları des-

teği ile yaptık. Geçen seneye kadar bunların 

tamamını proje ve uygulama bazında karşıla-

dık. Yangın geçiren Göynük Kulesinin resto-

rasyonu ve çevre düzenlemesi yapıldı. Taş-

kesti yolu da asfaltlanarak koridora dâhil edildi.  

Prof.Dr. Nevzat AYPEK – Gazi Üniversitesi 

Turizm Fakültesi Dekanı V. 

 55 yıllık turizm geçmişi olan Gazi Üni-

versitesi’nin Türkiye turizminin bu noktalara 

gelmesindeki etkisi yadsınamaz. 2009 yılında 

turizm fakültesi kuruldu, bunla birlikte de 

Ankara Turizmi başta olmak üzere görev ve 

motivasyon arttı ve Vali Bey’in talepleri doğ-

rultusunda Ankara Turizm Planı fakültemiz 

bünyesinde yürütülmekte. Eğitim öğretim 

görevlerinin yanı sıra toplumsal vazifelerimiz 
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de bulunmakta. Akademisyenlerimiz sürekli TÜBİTAK projelerini takip etmekteler. KAMAG prog-

ramı kapsamında bir proje hazırladık, bu projenin konusu da Türkiye’deki İpekyollarının turizme 

kazandırılmasıydı. Ayaş-Sapanca yolu bunların birini kapsıyor. İpekyolu turizm projesi olsa da 

özü itibariyle ekonomik bir projedir. Sosyal boyutlarının yanı sıra ekonomik boyutlarının ele alın-

ması önemlidir.  

 

Kudret CABILAR - Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tanıtma Şube Müdürü 

 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak Ankara’da “Tarihi İpekyolunda Ankara” isimli bir sim-

ge hazırladık, ilçelerin tanıtım filmleri ve daha sonra afişler ile broşürler hazırladık. Tarihi İpekyo-

lu’nda Ankara isimli tanıtım CD’si hazırladık, çalıştayın 2. gününde gösterimini gerçekleştirece-

ğiz.  

 

Eray ÇAĞLAYAN – Doğa Derneği 

 305 doğal alanı korunması gereken alan olarak belirledik, bu alanların bir kısmı da İpekyo-

lu Turizm Koridoru üzerinde yer alan ve doğa turizmine uygun alanlar. İnternet sitemizde bunlar 

yayınlanmakta, buradan görebilirsiniz. Beypazarı doğasının tanıtılması için bir doğa evi kurduk. 

Beypazarı çevresinin doğal varlıklarının tanıtımını yapmak üzere çalışmaları yapmaktayız. Kültü-

rün yanı sıra doğanın da tanıtılması ve korunması gerekiyor, turizm amacıyla kullanırken zarar 

verirsek turizmin esas kaynağına zarar vermiş oluruz. 

 

Dr. Fahri ATASOY – Kültür ve Turizm Bakanlığı Projeler Genel Koordinatörü 

 Dönemin müsteşarı Sayın Mustafa İsen’in yönlendirmesi ile çalışmalar başlatılmıştı. Bir 

noktanın altını çizmek istiyorum, Avrupa’daki kültür yollarını ele aldık ve bunların Türkiye’de uy-

gulanabilirliğini ele aldık ve İpekyolu Turizm Koridoru bunlardan birisi olarak ortaya çıktı. Bakan-

lığın çalışmalarına destek vermesi açısından Kalkınma Ajanslarının kurulması önemlidir. Avrupa 

Birliği Projeleri kapsamında yürüttüğümüz bir program olan EDEN’den, yani Avrupa Seçkin Des-

tinasyonlar programından bu toplantının ortaya çıkış hikayesini anlatmak açısından belirtmek 

istiyorum. EDEN yarışması için Mudurnu’da yerinde inceleme için geldiğimizde Kalkınma Ajansı 

uzmanları ile birlikte çalışırken bu işbirliği ortaya çıktı. Ortak yönetim, ortak markalaşma ve or-

tak tanıtma projesi olarak bu projenin altyapısının oluşmasından heyecan duyuyorum ve kültür 

yolu ve yeni bir konsept olarak görüyorum.  

  

Serkan KILIÇ – Kültür ve Turizm Uzmanı 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda göreve ilk başladığımda bana verilen proje buydu. Bu proje-
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lerin daha sonraki evrelere geçişini görmek beni heyecanlandırıyor. İlk olarak 2004 yılında mev-

cut durumu ortaya koyduk, üst ölçek kararları göz önünde bulundurarak markalaşma çalışmala-

rını yapmamız önemli.  

 

Muzaffer YALÇIN – Çağa Belediye Başkanı 

 Roma şehrimiz, Roma hamamımız, tarihi evlerimiz ve Sorgun Göletimiz var. Bu çalışmalar-

da bu unsurların tamamlanması yararlı olacaktır. 

 

Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ – Atılım Üniversitesi 

Turizm ve Otelcilik Bölüm Başkanı 

 

 1999 yılında Karaçağ Eğriova üzerinde 

doktora çalışmasına başladım ve alanda bir 

halk katılımlı TÜBİTAK destekli bir proje ger-

çekleştirdik. Beypazarı Turizm Meslek Yükse-

kokulunda 5 yıl süreyle turizm eğitimi verdim. 

Kırsal alanda yapılması gereken çalışmalarda 

en önemli unsurlardan birisi de kadın, dolayı-

sıyla insan ve kültür boyutu, yöresel el sanatla-

rı ve yöresel mutfak, gelenek-görenek ve halk 

oyunlarının önemle ele alınması yararlı olacak-

tır. 

Doç.Dr. Muharrem TUNA  – Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı 

 Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile bir takım ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir öneri 

olarak; bir bölgede turizmin gelişmesi için o bölgedeki insanların inanması ve potansiyeli iyi bil-

mesi gerekiyor. Ankara’daki ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak turizm konusunda 

eğitim veriyoruz. Bu bilinç oluşursa ciddi bir çarpan etkisi oluşacaktır.  

 Üniversitelerle kamu kurumları arasında işbirliği oluşturulmasına yönelik olarak Büyükşe-

hir Belediyesi ile protokol imzalamış bulunuyoruz. Güzergâh için söyleyebileceğimiz bir düşünce 

de koridor üzerindeki kötü uygulamaların sonlandırılması gerekliliğidir. Kötü örneklerden ders 

çıkararak ve iyi uygulamaları paylaşarak çalışmaların devam etmesi yararlı olacaktır. 
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Prof.Dr. Hayri COŞKUN – Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Rektörü 

 Dünyada pek çok yerde farklı turizm 

uygulamaları görme fırsatı buldum. 2004 yı-

lında Bolu’ya geldiğimde gördüğüm yöresel 

ürünleri inceleyerek çok çeşitli gıda uygula-

maları ve metodları olduğunu gördüm. An-

cak, bunun üzerine yeterince eğilinmediğini 

söyleyebilirim. Bu konuda doktora düzeyinde 

araştırmalar gerçekleştirmekteyiz. 

 Ayaş-Sapanca koridoru turizm anlamın-

da çok önemli bir değer. Bolu Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu’nun açılışını sağlayarak turizm 

eğitimine yönelik önemli bir adım atmış olduk. Burada eğitim ve öğretimin başlanması ile turizm 

alanında pek çok nitelikli uzman yetiştirebileceğiz.  

 Sağlık turizmi konusunda da çalışmalar yapmaktayız. Tıp fakültesinin ardından gelecek se-

ne fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin açılması ile sağlık turizminde önemli bir noktaya gel-

miş olacağız. Termal kaynaklardan da bu anlamda potansiyel olmasına rağmen yeterince fayda-

lanamıyoruz. Geleneksel el sanatları açısından da Göynük’ten tekstille uğraşan sivil toplum kuru-

luşunun talebi üzerine eğitim çalışmaları gerçekleştirilerek boya fabrikası kurulması yolunda 

adımlar atıldı. 

 

Emin SEMERCİOĞLU – Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

 Bolu’nun turistik güzelliklerinin tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız. Güzergah 

üzerinde marka olan Beypazarı’nın başarılı uygulamalarının görülmesi için Bolu ilindeki ilgililerle 

tecrübe paylaşım gezisi düzenledik.  

Bizde pek çok çalışma yapılıyor ama entegrasyon yönü eksik kalıyor. Birlikten güç doğar, 

bu nedenle bu çalıştayın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Koridorun dışarıya yönelik tanıtıl-

masında birliktelik önemli olacaktır. Kartalkaya ve Gerede’de kış turizmi, Karacasu ve Seben’de 

termal ve sağlık turizmi yatırımları ülkeye hitap eder nitelikte. Bu tür yatırımların artması sadece 

Bolu’nun değil, Türkiye’nin de gelişmesi için önemli. 

Sanayi ve Ticaret Odası olarak Kalkınma Ajansı’ndan aldığımız kaynakla ilin görsel tanıtı-

mını hazırlıyoruz. Tanıtım çok önemli ve devlet buna destek veriyor, bu tanıtımda güncel ve bü-

tüncül çalışılırsa gelenler ve Bolulular bunları görüp memnun kalıyorlar. 
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Mustafa KAYA – Beypazarı Kaymakamı 

 Bu bölge kültürel bir birikimi olan ve özellikleri birbiriyle yakın bir bölge. İlçelerin birbirle-

rinden belli noktalarda farklılık kazanması gerekli. İlçeler birbirleriyle bir yarış içerisindeler, ken-

dilerine göre farklılık kazandırarak gelişmeleri önemli. Gelecek turisti birden fazla gün için karşı-

layacaksak, özellikle yabancılar için, ilçelerde farklı şeyler sunmalıyız. Farklı yemeklerden, farklı 

etkinliklerden yararlanmalıyız.  

 Gerçekten bu yolu ipekyoluna dönüştürmek istiyorsak muhakkak yer, ilçe farklılıklar sun-

mazsa sadece konuşmakla kalırız, her ilçe kendi çapında turist çeker ve diğer ilçelere gitmesine 

gerek bırakmadan ağırlarlar. Birlikte ilçelerimizi ve ürünlerimizi pazarlamak zorundayız, bu çalış-

tay da birlikten kuvvet doğurabileceği için önemli diye düşünüyorum. Her ilçenin farklı özellikle-

rini ön plana çıkarmak üzere çalışmak gereklidir. 

 

Cihan ERDEN - Beypazarı Yaşayan Müze 

 Yaşayan Müze’de İpekyolu güzergahından gelen geleneksel masalları anlatıyoruz ve öğren-

cileri yönlendirerek oyunları ve masalları ekranda canlandırmaya çalışıyoruz. Bugünlerde Sürdü-

rülebilir bir turizm için Yaşayan Müze Projesiyle kalkınma ajansından destek alarak arkadaşları-

mızı bu alanda araştırma yapmaya yönlendiriyoruz. Etnik kültür ve hamam kültürü ile ilgili çalış-

malar yapmaktayız. Deneyimlerimizi paylaşmak isteyerek geldik ve çalıştaydan ciddi sonuçlar 

çıkacağını düşünüyorum. 

 

Kerim BOZKAN – Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi 

 Gençlik merkezleri arasında değişim programları ve gençlik kampları ile diğer illerden ge-

len gençlere ilimizi tanıtıyoruz. MARKA’dan 2012 Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nı Bolu’da 

düzenlemek üzere destek aldık. Yılda yaklaşık 1000 gence bölge tanıtımına yönelik destek oluyo-

ruz.  

 

Mustafa BEKTAŞ – Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği 

 Birbirimizi tekrar ederek yol kat edemeyiz. 9 tane ilçenin kendine özgü farklılıkları var. Bu 

farklılıkların muhakkak ön plana çıkartılması gerekiyor. Nallıhan olarak turizme yeni yeni başla-

yan bir ilçeyiz. Bu nedenle 1 yıl süreyle envanter çalışması yaparak elimizde ne var, biz neyiz, 

neredeyiz’e yönelik çalışmalar yaptık. Bu çalışma sonrasında Nallıhanlılarla birlikte bunları turiz-

me nasıl kazandırırız onu konuştuk. Halka ve her yıl yeni gelen öğretmenlere kadar herkese Nal-

lıhan’ı tanıtıyoruz.  

 Farklılık olarak köy turizmi başlattık, Oğuz boyundan gelen ve geleneklerini halen yaşatan 
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bir köyü ön plana çıkartıyoruz. Anıt ağaçları tespit edip anıt ağaç turları yaptık, endemik bitki 

türlerini tespit edip endemik bitki turları yaptık. Sözlü tarihi araştırıyoruz, somut olmayan kültür-

le ilgileniyoruz. Atıl eski binaları onararak turizme kazandırıyoruz. Okul, pansiyon ya da yöresel 

ürünlerin satıldığı ve yiyeceklerin sunulduğu yerlere çevirdik. İğne oyalarına önem vererek ihraç 

etmeye başladık. 

 Ayrıca, biz Nallıhan’da belediyelerimiz, kaymakamlığımız, esnafımız ve derneklerimizle tu-

rizm kararlarımızı ortak veriyoruz. Koordinasyon Kurulumuzun aldığı kararları uygulamaya geçiri-

yoruz.  Bu işbirliği ve ortak akıl yaratılamazsa elimizde ne olduğu önemli değil.  

 

Adnan OKUR - Nallıhan Belediyesi Başkanı, İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı 

 2010 yılı Mart ayında düzenlenen toplantıların sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

da desteğiyle İpekyolu Belediyeler Birliği kuruldu. Birliğe üye olmayan ilçelerin de sürece dâhil 

olmasını istiyoruz. Bu çalıştayda çıkan yararlı bilgilerin ve sonuçların hep beraber uygulamasını 

yapacağız diye ümit ediyorum. 
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Erkan AYAN—Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri  

 Tarihte İpekyolu, Kral Yolu gibi önemli ulaşım gü-

zergâhları üzerinde yer alan Taraklı, Göynük, Mudurnu, 

Beypazarı gibi ilçelerimiz dönemlerinin en önemli ticari 

merkezleridir. Stratejik konumu ve işbirliği ağlarından 

güç alan Doğu Marmara bölgesi sadece Türkiye imalat 

sanayiinin kümelendiği, ülke ekonomisini ve ihracatını 

sırtlayan, arge ve teknoloji üretiminde lider yapısının 

yanı sıra 53 turizm çeşidinin var olduğu yapısıyla ülke-

mizin ekonomik gelişmesi ve sürdürülebilir ekonomik 

kalkınmasında önemli bir cazibe merkezidir.  

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak bölgemizin markalaşması ve yerel markalaşmanın 

hızlandırılması hedeflerini rekabet gücünün arttırılması önceliğinin önemli hedeflerinden olarak 

görmekteyiz. Ajansımızın hazırladığı alt eylem planlarından biri olan Marka Kent Stratejik Kalkın-

ma Planı doğrultusunda çalışmalarımız işbirliği ve eşgüdümle, hızla ve gayretle devam etmekte-

dir. Ajansımızın karşılıksız mali ve teknik destekleri, doğrudan faaliyet destekleri, bölgesel tanı-

tım ve yatırımcı çekme faaliyetleri dikkat çekmektedir.  

Bölgedeki turizm çeşitlerini turizm yatırımcılarına ve bölgemizdeki turizm girişimcilerine, 

ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde özel tanıtım, markalaşma ve yatırım destek çalışmaları yap-

maktayız. Son iki yılda yapılan çalışmalar sonucunda mevcut 21.135 yatak kapasitemize 10.950 

ek kapasite yatırımlarının başladığını söyleyebilirim. Turizmde girişim yapmak isteyenleri uygu-

lamalı girişimcilik eğitimlerine davet ediyoruz. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içeri-

sinde info-turlar düzenlemekte ve turizm pazarından aldığı payın artması için çaba göstermek-

teyiz.  Bunun yanı sıra markalaşmayı destekleyici olarak marka kent logo ve slogan yarışmaları 

organize etmekteyiz. Yaptığımız diğer çalışmalardan örnekler arasında Sapanca Gölü ve Havzası 

Bütünleşik Turizm Stratejisi belirlenmesi faaliyetlerini de verebiliriz. Doğu Marmara Turizm ve 

Markalaşma işbirliği ağı hayata geçirilmiş ve turizmle ilgili 36 proje ajansımızca finanse edilmiş-

tir. EDEN projesi kapsamında İpekyolu Üzerinde Mudurnu Projesi ikinci olmuştur. Doğu Marma-

ra müzeler ağı adına hazırlanan arkeolojik eserler ile tarihi gerçeklikler arasında bağın yeniden 

kurulması adındaki proje AB tarafından fonlanarak hayata geçirilmiştir.  

Bu çalıştay, tüm paydaşların aktif katılımı, dünyadaki eğilimler ve yerelden küresele hi-

tap edecek vizyonuyla buradaki bütün çalışmalara altlık teşkil edecektir. İpekyolu turizm korido-

runun istenen yere gelebilmesi için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışacağız.  

YÖNETİCİLERDEN MESAJLAR 

Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda 
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Doç. Dr. Asım BALCI —Ankara Kalkınma Ajansı  

Genel Sekreteri  

 

 Anadolu tarih boyunca doğu ve batı medeniyetleri 

arasında bir köprü görevi üstlenerek ilk ticari yolların inşa 

edildiği bir bölge olmuştur. "İpek Yolu" Doğu Asya ile Av-

rupa arasında Çin'de üretilen ipek kumaşların Avrupa'ya 

ulaştırılması amacıyla kullanılan yolların bütününü ifade 

etmektedir. Çin'den başlayıp Orta Asya'da farklı güzer-

gahları izleyerek ve Anadolu'yu geçerek Trakya üzerinden 

Avrupa'ya ulaşmıştır. 

 Ayaş-Sapanca koridoru da, Çin ve Avrupa arasında ticaretin sürdürülmesi amacıyla kullanılan tarihi 

İpekyolu’nun Anadolu’daki üç güzergahından biridir. Koridor Ankara’nın Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan; 

Bolu’nun Mudurnu, Göynük; Sakarya’nın Taraklı, Geyve ve Sapanca ilçelerini kapsamaktadır. 

 İpekyolu üzerinde önemli bir konaklama alanı olan bu koridor ve koridorun içinde bulunduğu ilçe-

lerimiz, tarihi ve kültürel miraslar ve doğal güzellikler bakımından ülkemizin görülmeye ve bilinmeye de-

ğer önemli alanlarındandır. 

 Bu değerlerimizi, doğal, tarihsel ve kültürel dokuya zarar vermeden, en akılcı biçimde turizme ka-

zandırmak için, yapılabilecekleri belirlemek amacıyla bugün burada toplandık. 

 Bu nedenle Çalıştaya, bölgeyi tanıyan, bu konuda çalışmalarda bulunmuş, ileride gerçekleştirilecek 

çalışmalara katkı vereceği tahmin edilen ve bölgenin altyapı ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesinde birebir 

ilişkili olan sivil toplum örgütleri, akademisyenler, kamu kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar davet 

edilmiştir.  

 Bu Çalıştay Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen önceki çalışmaların devamı 

niteliğinde düşünülmüş ve hazırlık aşamasında daha önce yapılan çalışmalardan azami ölçüde faydalanıl-

mıştır. 

 Bilindiği gibi Kalkınma Ajanslarının asli görevi, bölgelerinin potansiyellerini harekete geçirerek böl-

gesel eşitsizliğin azaltılması ve bölgenin kalkınmasıdır. Ajansların sürece dahil olmasının hem sahip olduk-

ları kaynaklar hem de taşıdıkları koordinatörlük, katalizörlük işlevlerinden dolayı bundan sonraki çalışma-

ların devamlılığı ve etkinliği bakımından önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

 Çalıştayın başarılı geçmesini ve bölgeye faydalı olmasını dilerim. 

8-9 Aralık 2011  
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Özgür ÖZASLAN — Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı  

 Bugün olumsuz hava şartlarına rağmen burada 

olmamızın birkaç nedeni var. Bu nedenlerin başında, 

fikir babası olmamız var. Bu çalışmaya iki Kalkınma 

Ajansı ve İpekyolu Belediyeler Birliği’nin katılmaları son 

derece memnuniyet verici. Çalıştayın konusuna İpekyo-

lu Turizm Koridoru diyoruz. Turizm koridorları çok 

önemli kavramlar haline geldi.  

2023 turizm stratejisinde Türkiye turist sayısı açısından 

ilk yedi ülke, gelir açısından ilk on ülke arasında yer al-

makla birlikte iki alanda turizm açısından özel çalışma 

yapmamız gerekiyor. Birincisi, turizm faaliyetlerinin ye-

di coğrafi bölgeye yayılması, ikincisi de mevsimsel den-

gesizliğin giderilmesi noktasında. Bunların da kalkınma ajansları eliyle giderilebileceğini düşünüyoruz.  

Dünyaya baktığımız zaman 2012 yılında turizm faaliyetlerine katılanların sayısı bir milyarı bula-

cak. Ülkemiz de bu yıl 30 milyonu aşabilecek bir noktada ve turizm gelirimiz de 24 milyarı bulacak. 

İstatistiki verilerle görülebileceği üzere dünya hasılasının yaklaşık %9’unu ve istihdamın %8’ini turizm 

oluşturuyor. Turizmin dünyadaki uygulamalarına baktığımızda bu pastadan nasıl daha fazla pay alabi-

liriz diye bakıyoruz. Türkiye olarak bu rekabet içindeyiz ve gerçekten devlerle mücadele ediyoruz. 

Turizm deyince sadece dış turizm değil iç turizmi de anlamalıyız. Son yıllarda, özellikle ajanslar 

marifetiyle üretilen kültür ve turizm temalı projelerin olumlu olduğunu düşünüyorum. Yerel potansi-

yelin merkezi kaynaklarla çok başarılı projeleri oluşturmada buluşmasını yararlı görüyorum. Önemli 

bir noktasında yer aldığımız Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan tarihi ve kültürel değeri bulunan yapıla-

rın korunması ve restorasyonu üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ama bunları fonksiyonlaştırama-

dık ve turizme yeterince sunamadık ve belirli bir kısmı maalesef atıl olarak bekliyor. 

 Ayaş-Sapanca güzergâhındaki ilçelerimizin her biri ayrı bir değere sahipler. Dünyada kitlesel tu-

rizm yerine sağlık, kültür ve doğa temalı turizme ciddi bir kayış var. Bu kapsamda, koridorun ciddi bir 

potansiyel barındırdığını düşünüyoruz. Ayaş-sapanca ekseninde pek çok kurumun katkısıyla güzel şey-

ler yapıldı ama bir güzergâh ve marka oluşturmak için çok detaylı ve kapsamlı çalışmalar yapmak ge-

rekiyor.  

 İpekyolu kavramının içini doldurmak için koridor üzerinde “hangi faaliyetleri nasıl yapmalıyız”ı 

düşünmeliyiz. Ajanslar ve belediyeler bir araya geldiğinde Bakanlığımızın altyapı projelerine daha faz-

la katkı sağladığını söylemek isterim. 

 Bu çalıştayın sonunda bir eylem planı ortaya çıkmalı ve turizmin nasıl fonksiyonlandırılacağı or-

taya çıkmalı ve tüm paydaşlar olarak çalışmalı ve kaynakları birleştirerek ortak kullanmalıyız. Bu konu-

da yabancı kaynaklı fonları da kullanmamız gerekiyor. 

Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda 
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İbrahim ÖZÇİMEN—Bolu Valisi, MARKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Ayaş-Sapanca İpekyolu turizm koridorunda 
‘yeni fikirler - yeni fırsatlar’ Çalıştayına ve Bolu ilimi-
zin önemli turistik bölgelerinden olan ve İpekyolu Ko-
ridoru üzerindeki Mudurnu ilçemizde yer alan 
Abant’a hoş geldiniz. Böylesine kapsamlı bir çalışma-
ya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. 

Ankara, Sakarya ve Bolu illerini kapsayan Kori-
dorun; bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına turizm 
temelli olarak katkı sağlayacağını düşündüğüm bir 
çalışmada bir araya gelmiş bulunuyoruz.  

Bildiğiniz gibi İpekyolu Turizm Koridoru Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan Türkiye Turizm Stra-
tejisi ve Eylem Planı’nda tanımlanmış turizm alanla-
rından birisidir. Ayaş-Sapanca arasında yer alan bu 
koridorda ilimizden Mudurnu ve Göynük ilçeleri yer 
almaktadır.  

İpekyolu dışında Kral Yolu da bölgeden geçmiştir. Ayrıca, dönemlerinin en önemli bu ula-
şım güzergâhları, İstanbul’u ve dolayısıyla Avrupa’yı; Anadolu’ya, Mezopotamya’ya, Orta Do-
ğu’ya ve Uzak Doğu’ya bağlayan kara yolu olarak görev yapmışlardır.  

Yine bu öneminden dolayı ekonomik ve kültürel gelişme dışında, pek çok tarihi olaya, 
efsaneye de ev sahipliği yapmıştır. Köroğlu, bunlardan birisidir.  

Her ne kadar Mudurnu ve Göynük ilçelerimiz, Köroğlu ve Akşemseddin gibi tarihi öneme 
sahip kişilikler, şu an bulunduğumuz Abant gibi doğal değerler başlı başına bir kültürel altyapı 
oluşturup turistik değer teşkil etseler de; bunların bütüncül olarak ele alınmaları önemlerine 
önem katacak, değerlerini katlayarak arttırabilecektir. 

Kurulmalarının ardından bölgelerinde ciddi bir dinamizm oluşturan Kalkınma Ajansları, 
bölgelerindeki faaliyet alanlarında ilgili Bakanlıklarla işbirliği halinde çalışmakta ve üst ölçekli 
kararları uygulamada ve yerel trendleri analiz etmede önemli bir rol üstlenmektedirler.  

İpekyolu Turizm Koridoru buna bir örnek teşkil etmektedir. Bakanlık tarafından ilan edil-
miş bir koridor olan İpekyolu için yapılan bu çalışmalar, ilçelerin tek başlarına ürettikleri değerle-
ri bütüncül olarak ele alabilecek bir altyapının kurulmasını ve merkezden gelen kararların uygu-
lanabilirliğini sağlamada önemli bir ara basamak olacaktır. 

Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalar ile yerel aktörlerin kendi çabalarıyla geldikleri 
nokta, Kalkınma Ajansları’nın sürece dahil olmaları, İpekyolu Belediyeler Birliği’nin kurulması ile 
ivmelenme kazanacaktır. 

Sözlerime son verirken çalıştayın; İpekyolu Koridoru için arzu edilen hedeflere ulaşmada 
yardımcı olacağını umut eder, tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım.  

8-9 Aralık 2011  
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Esengül CİVELEK —Yalova Valisi, MARKA Yönetim Kurulu Başkanı 

 Doğu Marmara ve Ankara Kalkınma Ajansları 

koordinasyonunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 

İpekyolu Belediyeler Birliği destekleriyle düzenlenen 

Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda ‘Yeni Fi-

kirler - Yeni Fırsatlar’ Çalıştayına hoşgeldiniz. 

 Yönetim Kurulu Başkanı olarak başında bulun-

duğum Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın çalışmala-

rının bölgeye faydalı olması ve bölgenin Ajans’tan aza-

mi katkı görmesi amaçlarıyla Ajans çalışmalarına 

önem vermekteyim. Bu çalışmalardan birisi olan bu-

günkü çalıştayı bölge için çok önemli görmekte ve ya-

kinen takip etmekteyim. 

 Kalkınma Ajanslarının başlıca görevlerinden birisi de bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını 

azaltıcı çalışmalar yapmak olarak tanımlanmıştır. Her ne kadar sanayi sektörü bir bölgenin rekabetçiliği 

için en önemli bileşenlerden olsa da, özellikle turizm ve tarım faaliyetleri kırsalı metropoliten alanlarla bü-

tünleştiren önemli konulardır.  

 Günümüzde bir ulaşım yatırımının bir bölgenin gelişmişliğini nasıl etkilediğini görmek için bu bölgeye 

bakmak yeterli olacaktır. Geçmişte İpek Yolu, Kral Yolu gibi önemli ulaşım güzergahı üzerinde yer alan Ta-

raklı, Göynük, Mudurnu, Beypazarı gibi yerleşimlerin dönemlerinin en önemli ticari ve kültürel merkezleri 

olduklarını görebiliriz. Yakın zamanda yapılan D-100 ve D-130 karayolları ve TEM ile Ankara-İstanbul de-

miryolu hattı, bu gelişim eksenlerini baştan aşağı değiştirmiştir.  

 Çalıştayın ve çalıştayı takip edecek çalışmaların dayanakları Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem Planı 

ile Ankara ve Doğu Marmara Bölge Planlarıdır. Ülke politikalarının uygulamaya dönüştürülmesine hizmet 

eden bu çalıştay; turizm koridorları ve bütüncül planlama için teorik yaklaşımlar ve mantıksal yargı, ilgili 

tüm kesimlerin aktif katılımı, dünyadaki trendler ve bölgedeki eğilimleri içerecek çalışmalara altlık teşkil 

edecektir.  

 Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu, Göynük, Taraklı, Geyve ve Sapanca ilçeleri ile bu ilçele-

rin etki alanları İpekyolu Turizm Koridoru’nun bahsettiğim unsurlar ışığında canlandırılması ile turizm baş-

ta olmak üzere ve turizme girdi sağlayan tarım, el sanatları, yöresel ürün ve yiyecekler ekonomik değer 

sağlamalarının yanı sıra yok olmaları engellenebilecektir. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planında da yer aldığı gibi Kalkınma Ajansları ile bölgesel gelişim-

de işbirliğine bir örnek teşkil eden çalıştaya katıldığınız için teşekkür eder, sonuçların başarılı ve sürdürüle-

bilir olmasını dilerim. 

Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda 
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 Çalıştayın gerekçeleri ile ana çerçevesini katı-

lımcılara aktarmak üzere Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı Uzmanı Cem BAYRAK ile Ankara Kalkınma 

Ajansı Uzmanı Dr. Coşkun ŞEREFOĞLU tarafından bir 

sunum gerçekleştirilmiştir.  

 Sunumda Turizm’de Bütüncül Planlama Yakla-

şımının; etkin kaynak kullanımı, markalaşma, aynı 

tema altında ortak hareket etme ve işbirliği ile reka-

bet, turizm çeşitlerinin önceliklendirilmesi ve yerel 

odaklı turizm algısı yerine «bölgesel turizm» algısının 

geliştirilmesi çerçevesinde olacağı belirtilmiştir.  

 Bu çerçevede; İpekyolu Turizm Koridorunda neden bütüncül yaklaşım izlendiği; 2023 Tür-

kiye Turizm Stratejisi’nde bölge ölçeğinde belirlenmiş bir destinasyon olması, bütünleşik yöne-

tim ile ortak tema geliştirilebilecek olması, turizmin bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farkını 

azaltıcı etkisi, İpekyolu Belediyeler Birliği’nin varlığı ve ilçelerin değerlerinin birbirlerini tamamla-

yıcı ve destekleyici niteliği konularıyla gerekçelendirilmiştir. 

Turizm Koridorlarının tanımı; ortak kültürel ya da çevresel karakteristiğe sahip ve ortak 

turistik özelliği bulunan bölge, aks ya da odaklar bü-

tünü olması, ortak kültürel, doğal ya da tarihi değer-

lerine göre ortak isimlendirilmeleri, ortak bir devlet 

yapısı, turizm bürosu, yerel yönetim birliği tarafından 

koordine edilmeleri ve ortak bir tema ve bu temayı 

destekleyici özgün değerlerinin olması şeklinde yapıl-

mıştır. Ayrıca, dünya örnekleri ve turizm koridorları-

nın oluşmaları üzerine teorik çerçeve aktarılmıştır. 

 İpekyolu Turizm Koridoru’nu yönlendirici ve 

bağlayıcı nitelikle olan Dünya Turizm Örgütü – İpek-

yolu Programı ve Eylem Planı, Türkiye Turizm Strate-

jisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013, Ankara Bölge 

Planı ve Doğu Marmara Bölge Planı’nın ilgili öncelikleri açıklanmıştır. 

 İpekyolu Turizm Koridoru üzerinde yer alan Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Göynük, Mu-

durnu, Taraklı, Geyve ve Sapanca ilçelerine ait öne çıkan turizm çeşitleri ve bunlara yönelik tu-

rizm potansiyelleri, somut ve somut olmayan kültürel miras, etkinlikler gibi koridor temasına 

uygun ancak birbirinden farklılaşan unsurları açıklanmıştır. 

BİLGİLENDİRME SUNUMU 
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“Ayaş Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunun Geliştirilmesi” için Koridor Bazında Grup Çalış-

maları 

 Çalışmanın bu aşamasında, farklı ilçeler ve farklı alanlardan gelen temsilcilerin yer aldığı 

karma masalar oluşturularak koridor boyunca turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için katılımcı-

ların görüş ve önerileri yazılı olarak alınmıştır. Daha sonra katılımcılardan bu öneriler arasında 

turizm koridorunun geliştirilmesinde en fazla etkiye sahip olabilecek faaliyetleri önceliklendir-

meleri talep edilmiş ve her gruptan bir temsilci sözlü olarak grup önerilerini sunmuştur. 

Grup bazında geliştirilen öneriler Tablolarda verilmiştir.  

 

KORİDOR BAZINDA GRUP ÇALIŞMALARI 

Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda 
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Tablo 1- En Çok Puan Alan Görüşler Puan 

Ayaş'ta termal projelerin geliştirilmesi. 9 

Koridorun turistik değerlerinin tanıtımında sadece ulusal önemi değil, uluslararası öneminin de 
vurgulanması. 

8 

Fatih Sultan Mehmet'in hocası, Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi Anadolu turizminin önemli ismi 
Akşemsettin Göynük ilçemizdedir. İnanç turizminde öne çıkartılabilir. 

8 

Bölgedeki mimariye uygun yapılaşmaların teşvik edilmesi ve buna yönelik yasal düzenleme ya-
pılması. 

7 

Koridor boyunca yürüyüş rotalarının işaretlenmesi ve ulusal ve uluslararası yarışmalarla tanıtıl-
ması. 

7 

Koridor turizminin sürdürülebilirliği için, kadınların ve gençlerin turizme entegrasyonu sağlan-
malı. Sürdürülebilirlik için kadın işgücü çok önemlidir. 

6 

Yöresel ürün satışı ve tanıtım materyalleri yapımı ve satımı teşvik edilmeli. 6 

Koridorda, gelen turizmcilere o zamanki tarihi yansıtabilmek için günübirlik değil, konaklamalı 
turizme yönelim. 

6 

Abant ve diğer ilçelerde bulunan göllerde yelken, sörf gibi su sporlarının geliştirilmesi. 5 

Termal sularımızın sağlık açısından özelliklerine ait kitap ve broşürler hazırlanmalı. 5 

Tarih ve doğa kültür varlığı ile Mudurnu'nun dünyaya duyurulması. 5 

Güzergahın genel anlamda kültür-turizm-tarih değerlerinin ele alındığı bir sempozyum düzen-
lenmesi. 

5 

Koridor içindeki bölgede nesli tükenen hayvanlar ve üretiminden vazgeçilmiş ürünlerin yeniden 
canlandırılması. 

5 

Bölgedeki ev hanımları yöresel el işi sanatlarında ve yöresel yemek çeşitlerinde değerlendiril-
meli. 

4 

Altyapı yatırımlarına ağırlık verilmesi, mevcut yolların iyileştirilmesi ve görüntü özelliğinin sağ-
lanması. 

4 

Karavan ve kamp turizmini değerlendirmeye almalıyız. 4 

Kültür varlıklarını işlevselleştirmeli ve aynı zamanda (restorasyon, örf ve adetlerin) el sanatları-
nın yaşatılması ve turizme kazandırılması – festival. 

4 

Termal turizm olanaklarının geliştirilmesi (kamu ve özel sektör işbirliği ile). 4 

Avrupa'da çok popüler olan karavan turizmi açısından İpek Yolu Koridoru’nun değerlendirilmesi. 4 

Ayaş Sapanca İpekyolu uluslararası bisiklet turu düzenlenmesi(dünyaya tanıtım açısından). 4 

Güney illerimizde yapılan (Antalya vs.) spor turizminin yaygınlaştırılması için konaklama ve spor 
tesislerinin yapılması. 

4 

Kamu kurum ve kuruluşların görev tanımları ve yatırım planlamaları ile stratejik bilgilerle örtüş-
mesi sağlanmalı 

4 

Coğrafi Bilgi Sistemi- İpek Yolu Koridoru’nda yer alan, her bir değer (otel, turistik alan, tarihi 
eser spor ve benzeri) koordinatları ile belirlenerek Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenmeli. 

4 

Turizme destek veren kurumlar, Ajanslar dışında AB Fonları, Dünya Bankası ve İsviçre Fonu ince-
lenmeli. 5 yıl ödemesiz 15 yıl vadeli fonların alınması ve değerlendirilmesi. 

4 
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Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda 

“Yeni Fikirler – Yeni Fırsatlar” Çalıştayı Raporu  

EN ÇOK PUAN ALAN GÖRÜŞLER (Devam) 

Sapanca-Ayaş İpek Yolu Koridoru’ndaki her ilçede mutlaka uluslararası standartlara uygun kamp-
karavan turizmi için alanların hazırlanması. 

4 

Tarihi yapıların restore edilmesi; arkeolojik potansiyelin yeryüzüne çıkarılması için kazıların yay-
gınlaşması ve tüm bunların turizm hizmetine alınması. 

3 

Her bölgeye ait olan kültürel değerlerin kısa film, broşür, slayt gibi dokümanlara aktarılması, ku-
ruluşlar arası diyalogların sağlanması gibi yollarla bölgemiz tanıtımının yapılması. 

3 

Turizm ve altyapı projeleri ile beldelere destek verilmesi. 3 

Bölgesel farklılıkları ortaya koyacak folklorik, kültürel değerler ve el sanatları üzerinde yoğunlaşıl-
malı. 

3 

Koridor üzerinde önceden uygulanan (Geyve - Alifuatpaşa) İpek böceği yetiştiriciliği için yeni pro-
jeler üretilmeli, yöresel el sanatları yeniden canlandırılmalıdır. 

3 

Seyahat acentaları tarafından hazırlanacak tur parkurları olmalı ve bu parkurlar tüm hizmet bi-
rimleriyle hazırlanmalı. 

3 

Turizmin hareketlenmesi için öncelikle halkın turizmi benimsemesi gerekiyor. Bunun için eğitime 
daha fazla önem vermeliyiz. 

3 

Beypazarı Karaşar Beldesi Eğriova Yaylası'nda eko turizm yapılması. 3 

Her ilçenin yemek kültürü araştırılmalı ve bunlara ilişkin standartlar belirlenmeli. 3 

İlk aşamada kısa, orta ve uzun vadeli koridor stratejik planı hazırlanmalı. 3 

Yöresel kahramanların mitleştirildiği hikâyelerin tanıtımının yapılarak kültür turizmi kapsamında 
pazarlanması. 

2 

Turizm koridorunu geliştirirken her yörenin geleneklerini yaşatabilmesinde ev hanımlarının eğiti-
mine öncelik vermeliyiz. 

1 

Yörelere özgü düzenlenen festivallerin ülke çapında duyurulması için gerekli reklam ve haberlerin 
yapılması ve sadece o ilçeye bağlı kalmaması. 

1 

Bölge esnafı, tesisleri ve yaşayanların bilinçlendirilmesi, eğitimi, özendirilmesi ve bu konular için 
üniversitelerden destek alınması 

  



31 

 
8-9 Aralık 2011  

Abant-BOLU  

 

Tablo 2—Koridorun Geliştirilmesinde Öncelikli Bulunan Görüşler (Koridor 1 Masası) Puan 

TÜRSAB- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tüm üyelerinden yararlanmak için tüm çabalar 
sarfedilmeli. 

2 

Alan bazlı akademik çalışmalar indeksi oluşturulmalı. 2 

Bölgeden geçen seyyahların izlenimleri bir çalışma halinde kitaplaştırılabilir. 1 

Yörelerine has ürünlerin yurt-içi ve yurt-dışında korunabilmesi için coğrafik işaretlerinin alın-
masında yetkililerin yardımcı olması, CE belgesini verilmesi için hızlı çalışmaların yapılması 
sağlanmalı. 

1 

Bölgede üretilen tarım ürünlerine dayalı kışlık hazırlıklarının turizme sunulması için üretim ve 
marka konusunda sistem geliştirilmeli. 

1 

Turizmde en önemli unsur ulaşımdır. Altyapı olarak ulaşım ağının iyileştirilmesi gerekmekte-
dir. 

1 

Koridorun Turizm Master Planının hazırlanması. 1 

Koridordaki ilçelerin halihazır haritalarının yaptırılması. 1 

Tarihi doku içinde her nasılsa yapılmış beton binaların yıktırılması için projeler üretilmesi 
kaynak sağlanması 

1 

İpek Yolu Kervansaray Otelleri İşletmeciliği özel sektör tarafından yapılabilir. 1 

Öncelikle yurtiçi daha sonra yurt dışı tanıtım fuarlarına daha organizeli gidilmeli. 1 

Turizm acenteleri ve üniversitelerin görüşleri alındıktan sonra projeler belirlenmelidir. 1 

Bu koridorda hizmet veren tüm birimlere mesleki yeterlilik belgeli elemanlar yetiştirilerek istihdam edilmeli. 1 

Koridora "eko-etiket" sisteminin yerleştirilmesi için Kalkınma Ajansları, STK lar ve yerel yönetimlerden tanıtıma 
ve sahiplenmeye öncülük etme adına destek istenmesi. 

1 

Koridordaki ilçelerin imar planlarının yapılması. 0 

Uzun süreçli bir tanıtım planlaması yapılması ve her türlü aracı kullanarak tanıtım düzenlenmesi. 0 
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Tablo 3 Elenen Görüşler (Öncelikli Bulunmayan Görüşler) (Koridor 1 Masası) 
İlçelerin çarpık yapılanmasını engellemek için teknik destek alınmalıdır. 

Bu projeyi belediye ve kaymakamlık makamlarından soyutlayarak halkın sahipleneceği pozisyona getirmek belediye ve kay-
makamlık makamlarını sadece destekçi pozisyonuna sokmak için STK'ların üstün gayret göstermelerini sağlamak 

Yapılacak çalışmaların finansmanı için bir fon oluşturulması. 

Her bölge kendi festivalinde diğer bölge tanıtımlarına önem vermeli. Tanıtımın ve bölge değerlerinin en azından o bölgede 
yaşayan insanlar tarafından bilinmesini sağlamalıyız. 

Bölge üzerinde yaşayan tüm halkın bu yönde bilinçlendirilmesinin sağlanması, tarımsal ve hayvansal üretimin turizm çalış-
malarını destekleyecek şekilde planlanıp desteklenmesi. 

Toplumun her kesiminin bu çalışmalara katkı vermesi sağlanabilir. 

Koridorda ortak bir yönetişim ve tanıtım sistemi geliştirilmeli. Katılımlı ve demokratik bir yönetim. 

Her ilçenin veya İpek Yolu'nun kültür ve turizm envanterlerinin en doğru şekilde çıkartılıp gerekli kayıtların yapılmasının sağ-
lanması. 

Mümkün olduğunca bu koridor üzerinde bulunan yerleşim alanlarında farklı çalışma alanlarına yönelinmeli. 

İlçelerin potansiyelleri belirlenip ona göre hareket edilmeli ve işbirliğine gidilmeli. 

Ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılması, konaklama kapasitesinin arttırılması. 

Doğa tahrip edilmemesi için çok ciddi çalışmalar yapıp, ekolojik ve doğa gezileri bilinçli olarak yapılması için çalışılmalı. 

Koridor bazında yapılacak çalışmalar için kısa, orta ve uzun vade programlarını içeren bir yol haritasının çıkarılması. 

Geleneksel kültür değerlerinin tespit edilerek yaşatılması için önlemler alınması, canlandırma yapılması. 

Bölge tarihi konusunda akademik çalışmalar, tezler verilmeli. 

Tarihi Pazar ve köy yaşamı canlandırmaları yapılmalı. 

İpek Yolu koridorunun internette web-Google gibi yöntemlerle tanıtılmalı. Turizm fuarına katılınmalı (uluslararası) 

Bu katılımlarda halkın bilinçlendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak amacıyla eğitim semineri ve geziler yapılmalı. 

Bu bölgeler ilçe nüfusu küçük kırsal nüfusları genelde fazla olduğundan özellikle hayvancılık ve tarım ürünlerinde organik ve 
marka değerler çıkartmalı bu markalarla bölgeyi tanıtmalı geliştirmeliyiz. 

İyi bir rehber kitap ve internet portali hazırlanmalı. Ulaşılabilir olmalı. İnteraktif olmalı. 

Bölge insanının kültürel özellikleriyle markalaştırılması. İnsanı betonlaştırmayan projeler üretilmesi. 

Koridorun uluslararası tanıtımı ve dış turizme açılması için tanıtım çalışmaları ve yurtdışında fuarlara katılımın sağlanması 

İpek Yolu'nu oluşturan her bir ilçenin problemi tüm İpek Yolu ilçeler birliğinin problemi olarak algılanmalı, ve çözümü için 
daha güçlü ve kararlı şekilde devletten gerekli destek ve hızlanmayı sağlamak. 

"İpek Yolu Koridoru" kurumsal kimlik görünürlük için teknik destek talebinde bulunmak. 

Bölgenin tanıtımı için sinema dizi ve reklam filmi çekimlerinin bu koridora yönlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması.  

Turizmin gelişmesine engel faktörlerin tespit edilerek ortadan kaldırılması. Bunu sağlamak için yetkili bir yürütme birimi 
oluşturulması. 

Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda 

“Yeni Fikirler – Yeni Fırsatlar” Çalıştayı Raporu  
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Elenen Görüşler (Öncelikli Bulunmayan Görüşler) (Koridor 1 Masası) (Devam) 

Bölge üniversitelerinde ki Turizm yüksekokulu öğrencilerinin(Meslek Liseleri de olabilir) bölge otellerinde staj 
imkanları sağlanması. 

Koridorda oylama ile belirlenen bir bölgede "Termal Park" kurulmalı. 

Üniversitelerin her bir bölgenin özelliğine göre o bölgeler bölüm açılmasını sağlamak o bölgelerin kendi içinde 
o alanda çok iyi ve ileri derecede olmasını sağlamayız. 

Bu koridorda neler yapılabilir? Bunun tespiti için diğer dünya ülkelerindeki örneklerden faydalanılabilir.
(Viyana-Prag örneği gibi) 

Bu koridordaki doğal güzelliklerin korunması için gerekli çalışmalar yapılabilir. 

Halkla ilişkiler çalışmaları yapılabilir. 

Bölgede sanayi gelişimi OSB'lerde sürdürülebilir olmalı (çevre ve doğa korunmalı) 

Her yörenin ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarılmalı. 

Yörenin en güzel tanıtımı müzelerle yapıldığı için her yörede tarihi tanıtan müzelerin yapımı için akademik 
çalışmalar yapılmalı. 

Kırsal kısımda bulunan geleneksel evlerin de restorasyon çalışmalarının yapılması. 

Geçmişte yaşayan kültür geleneklerin devamını sağlamak ayrıca örf ananelerin kayıt altına alınmasını ve yaşa-
masını sağlamalıyız. 

Koridor üzerinde bulunan merkezleri arasında sıkı bir işbirliği ve iletişim ağı kurulması. Bunun için periyodik 
toplantılar yapılması. 

Güzergahta tematik turistik programlar yapılmalı (İpek Yolu Kervanları) 

Kaybolmakta olan ve somut olmayan kültürel mirasın öne çıkarılması için çalışmalar yapılması. 

Yörenin geleneksel eğlence kültürünü canlı tutabilmek için müzik, oyun, vb. sistemli bir şekilde derlenmeli ve 
icra edilmesi için önlem alınmalı. 

Bölgede uzun süreli konaklamayı özendirecek ürünler zenginliği kazandırılmalı. Örneğin; Bölge folkloru eğlen-
cesi, yeme-içme, gezip-görme zenginlikleri 

8-9 Aralık 2011  

Abant-BOLU  
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Tablo 4 - Koridorun Geliştirilmesinde Öncelikli Bulunan Görüşler (Koridor 2 Masası) Puan 
Restorasyonlara çok özen gösterilmeli- Restorasyonları rant olayından çıkarıp aslına uygun yapılmalı. 
Binaların dışı boyalı içi boş olmamalı. 2 

Koridordaki turizm çeşitliliği bütüncül bir yöntemle ele alınarak "kes, kopyala, yapıştır"ın önüne geçil-
mesi, çeşitliliğin birbirini tamamlayıcı bir mantıkla ele alınması. 2 

Geleneğin ustalarına yönelik yani geleneksel mesleklerin ustalarını korumaya ve onların yaşanırlığını 
güvence altına almaya yönelik politikalar geliştirilmeli. 2 

Ayaş-Sapanca'nın tersi nasıl olacaktır. Bir ringden söz edilemeyeceğine göre, Ankara'dan hareket eden 
bir kişinin bu güzergâhı bitirdiğinde geriye dönüşünü de değerlendirmeliyiz. 2 

Hayvancılık ile gıda ürünlerinin değerlendirilmesi ve et besiciliğinin desteklenmesi 2 

Kaplıca turizminde dışa açılmalı. 2 

Yerel halkın katılımı ile tabiat varlıklarının tespit edilmesi, tanımlanması. 2 

Bu bölgedeki tabiat varlıklarının korunması ve sahiplenilmesi için yasal mevzuat oluşturulması. 2 

Koridorun geleneksel kültürel değerlerini ortaya çıkarmak için gerekli bütçe ve finansal kaynaklar orta-
ya konmalı. 2 

Koridor için ortak bir İMGE/SEMBOL (Paris/Eyfel; Alpler/Kayak vb.). 2 

Turizm hareketlerinin çok kısa sürede sonuç vermesini beklemeden plan-takvim ilişkisi iyi kurulmalı, 
sabırla ve ısrarlı adımlar atılmalı. 1 

Yöreler el sanatları ürünleriyle ön plana çıkartılabilir. Tezgahlarda Çin yapımı ürünler yerine geleneksel 
ya da gelenekten esinlenilerek yapılan özgün ürünlere yer verilmelidir. 1 

Beypazarı örneğinde olduğu gibi halk mutfağı üzerinden bir kültür endüstrisi oluşturulabilir. 1 

Kültürel dokuyu yansıtan örnek köy oluşturulmalı. 1 

Koridorun tarihsel gelişimi süreci içerisinde oluşmuş halk mimarisi geleneği günümüze taşınmalı ve ko-
ridorda ortak bir mimari yapılanmaya gidilmeli, yeni binalar bu referanslar ve bu geleneklerle hayata 
geçirilmeli. 1 

Tanıtımın okullarda yapılması öğrencilerin aktif olarak katılması. 1 

Koridor üzerinde gerekli bilimsel tespitleri yaparak var olan faaliyetleri inovasyon şekliyle halka yeniden 
arz etmek, Pazar payını canlandırmak. 1 

Koridorda ortak bir yönetimle ulaşım ağı kurulmalı. 1 

Beldelerde kapatılan YİBO’ların Meslek Yüksek Okulu'na çevrilmesi. 1 

İpek Yolu Koridoru’nun somut olmayan kültürel mirası halk bilimcilerle derlenmeli ve derleme netice-
sinde elde edilen bilgiler üzerine ortak akıl yürütülerek somut olmayan kültürel miras üzerinden kültür 
turizmi, kültür endüstrisi nasıl oluşturulur sorusunun cevabı aranmalı. 1 

Konaklama imkânı geliştirilmesi. 0 

İlçeler bir açık hava müzesi gibi düşünülüp temalı etkinlikler düzenlenebilir. 0 

Tur programlarına kaydedilmesi konusunda çaba harcanması. 0 

İpek Yolu Koridoru üzerindeki ilçe ve beldelerin festivallerinin desteklenmesi. Bu şekilde kültürel tanı-
tım olacaktır. 0 

Çevre şehircilik yönünden çarpıklıkların giderilmesi için radikal projeler geliştirilmeli. 0 

Kültürel-ekonomik imgeler oluşturulmalı. Tarhananın, eriştenin, mimarinin ötesinde değerler, markalar 
üretilmelidir. 0 

Koridorun geleneksel kültürel değerlerinin derlenmesinin yapılıp kayıt altına alınması ve bu değerlerin 
müzelenmesi. 0 

Yerel ve ulusal bazda etkili tanıtım. 0 

Koridora yakın metropollerde yaşayan kitlelerin ilgisi ve dikkati çekilmeli. 0 

Bölge insanı konu hakkında bilgilendirilmeli ve konu üzerinde bir farkındalık oluşturularak toplumsal bir 
hareket sağlanmalıdır. 0 

Koridorda yer alan turizm bölgeleri ortak strateji ve eylem planı ortaya koymalı. 0 

STÖ’ler, kamu kurumları ve yerel halk daha fazla birlikte olmalı, çalışmalı. 0 

Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda 

“Yeni Fikirler – Yeni Fırsatlar” Çalıştayı Raporu  
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Tablo 5—Elenen Görüşler (Öncelikli Bulunmayan Görüşler) (Koridor 2 Masası) 
Öğrencilere tarih bilinci aşılamak. 

İpek Yolu ile ilgili Eğitim ve Öğretime daha fazla önem gösterilmeli. Mahalli düzeydeki çalışmalar ortak olarak yapılmaya baş-
lanmalıdır. 

Ayaş-Sapanca yolunun ve ulaşımın raylı sistem vb. toplu taşıma yapılması 

Koridor boyunca gerekli tanıtımlar yapılarak bu koridor üzerinde bilinçsizce seyahat eden insanların dikkatini çekmek.  

Halkın bilgilendirilmesi 

Kültürel dokuyu bozmadan korumak. 

Koridor iki yanı kapalı bir yolu ifade etmektedir. Bu projede koridorun yan bağlantıları ihmal edilmemeli. 

Konaklayacak yerlerin yapılması. 

Ayaş-Sapanca koridoru ulaşım altyapı rahatlığı 

Her yörede o yöreye özgü el sanatlarının gelişmesi 

Bölge halkı ile yatırımcının kaynaştırılması. 

Bölge halkının etkin katılımı sağlanmalı 

Halkla ilişkiler konusuna daha önem verilerek markalaşma sürecine gidilmelidir. 

Bölge insanlarının el emeklerinin değerlendirilmesi. 

Koridorun "geleneksel mutfak" değerlerinden oluşan ortak çalışmalar yapmak. 

Doğa turizmi geliştirilsin. 

Tarihsel olduğu kadar doğal değerlerimizin de ön plana çıkarılması öncelikle iç turizmi canlandırarak gelişim sağlanması 

Koridor boyunca her bir bölgenin tarihi  yeniden araştırılmalı, Bakanlık desteğiyle ve kurumlar işbirliği ile ortak ve büyük pro-
jeler geliştirmek ve Ayaş Sapanca İpek Yolu'nun küresel düzeyde ses getirecek projeler üretmek. 

Her bölge kendine özgü değerleri ile öne çıkmalı. 

Halk mimarisinden yola çıkarak günümüz insanına hitap edecek mimari yapılar yapılmalı.Gelenek üzerinden gelecek kurgu-
lanmalı. 

Tarihi ve doğal değerlerin korunması 

İlçeler arası işbirliği ile turizmin geliştirilmesi Karaşar Beldesinde Kış Sporları 

Bilinçli restorasyon, sivil mimarlık örnekleri ile diğer tarihi varlıkların iyileştirilmesi 

Restorasyonun yapılması için devlet tarafından teşvik priminin verilmesi 

Bölgede kırsal turizme ve organik tarıma önem verilmeli. Yöresel yemeklerin, oyunların, hikaye, masal türü  halk bilimi değer-
lerinin güncel ve bilimsel araştırması yapılmalı. 

Bölge işletme ve yerel yöneticileri, mülki amirleri arasında kurumsal devamlılık sağlanmalı. 

Beldelerde meyveciliğin desteklenmesi, ağaçların teraslama yapılması. 

Koridor üzerinde sanki eski tarihi anlatırcasına, turistik pazarlar kurmak ve bu yerlere ulaşım kolaylıkları sağlamak. 

Koridorda turizmin sürdürebilirliği için ortak kalite kriterleri oluşturmak ve geliştirmek. 

Ticari faaliyetlere ilaveten kültürel aktiviteler abartılmadan uygulanmalı 

Bölgesel alt yapı geliştirilmeli. 

Ulaşım şartlarının geliştirilmesi. 

Kültürel farklılıklar ortaya konmalı. 

İşletmelerin ve kişilerin mülki amirlere gerekli yardımları sağlanması. Mülki amirlerin işlerini kolaylaştırmak için 

8-9 Aralık 2011  

Abant-BOLU  
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Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda 

“Yeni Fikirler – Yeni Fırsatlar” Çalıştayı Raporu  

 

Tablo 6- Koridorun Geliştirilmesinde Öncelikli Bulunan Görüşler (Koridor 3 Masası) Puan 
Bölgesel tanıtımın tek elden düzenlenmesini teminen “Destinasyon yönetim ve Tanıtım birimi”nin oluş-
turulması. 

3 

İpekyolu turizm koridorunda doğal açıdan hassas tür ve belgelerin belirlenmesi ve koruma planlarının 
hazırlanması. 

3 

Bölgedeki gelişimin toplumun tüm kesimlerine olumlu katkılar sağlayacağına ilişkin toplumsal uzlaşma 
oluşturulması için tüm imkânlar kullanılarak bir enformasyon sağlanmalıdır. 

3 

İpekyolu kültür ve doğa paket turu hazırlanarak İngiltere kuş fuarında ve Hollanda bisiklet ve yürüyüş 
yolları fuarında tanıtılarak satışının yapılması. 

2 

İpekyolu turizm gezi rehberi kitabının hazırlanması. 2 

Koridorun zenginliklerinin sürdürülebilir olması için gerekli önlemlerin alınması. 2 

Koridor boyunca doğal değerleri tanıtıcı ve bilgilendirici pano, broşür ve merkezlerle ziyaretçilere tanıtıl-
ması. 

2 

Tüm bölgeye yönelik altyapı sorununun ilk hedef olarak ele alınması ve kesin çözümü. 1 

İlkokullarda ve ortaöğretimde bölgenin gelişimi için eğitim planlanmalıdır. 1 

Büyük tur rehberleri ile görüşmeler yapılarak bir hediye paketi ile koridorun bu tur operatörlerine gezdi-
rilmesi. 

1 

Koridorda bulunan ilçelerde turizme ara elemanı yetiştirmek konusunda çalışmalar gerçekleştirilmeli. 
(Özelliği olanlar istihdam edilmeli ). 

1 

Ortaya İpekyolu canavarının gezdiği dedikodusu yayılmalıdır. 1 

İpekyolu koridorunda gelişime örnek olabilecek yurt dışı örneklerini incelemek üzere özelikle gençler 
yurtdışı hareketliliğine katılmalıdır. 

1 

Yöresel varlıkların envanteri çıkarılmalı. 1 

Bölgede eko-turizm ve agro-turizm türlerinin geliştirilmesi adına pilot bölgeler oluşturulması. Burada 
yaşanan gelişmelerin diğer köylere sirayet etmesinin sağlanması. 

1 

Tiyatro oyunlarıyla yörenin tanıtımına yönelik etkinlikler yapılabilir. 1 

Belirli bir altyapıya kavuşmuş olan ''Ayaş-Sapanca'' koridorunun yakın destinasyonlar ile entegrasyonu-
nun sağlanması. 

1 

Her ilçenin kendine özgü markalaşması sağlanmalı, daha sonra alternatifler üzerinde durulmalı. 1 

Tüm toplum dinamikleri arasında sinerji artırılmalıdır. 0 

Koridor içindeki ilçelerin turizm konumlandırma çalışmasının yapılması. 0 

Bölgeyi bir bütün halinde tanıtacak ve etkinlik duyurularının da yapılabileceği aktif bir web sayfası dü-
zenlenmesi. 

0 

Termal turizm tesislerinde çalışan personelin ''müşteri ilişkileri'' ve ''Hijyen'' konularında eğitimden geçi-
rilmesi. 

0 

Tarımsal üretimde organik tarıma öncelik verilmeli. 0 

Yöresel el sanatları çalışmaları yapılmalı. 0 

Bölgede bir süreliğine TV dizilerini yayından kaldıralım. 0 

Bölgedeki konakların konaklama tesisi olarak kullanılmasını teminen ev pansiyonculuğu eğitimleri veril-
meli. 

0 

Mudurnu'da Roma döneminden kalan Kale'nin yeniden canlandırılması ve turizme kazandırılması. 0 

Koridor üzerinde faaliyet gösteren veya bölgeye yeni yatırım yapacak olan turistik otellerdeki personelin 
dil eğitiminin güçlendirilerek kalitenin artırılması. 

0 

Göynük Çatak Hamamı için içme suyu verilmesi 0 

Bölge halkının turizm konusunda bilinçlendirilmesi. 0 

Entegre İpekyolu turizm planının hazırlanması. 0 

Yerel girişimcilere gerekli desteklerin sağlanması. 0 

Dağ turizminde oryantasyon planlamaları ve bölge olanakları dikkate alınmalı. 0 
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İstanbul, Ankara ve Eskişehir üniversitelerinde bulunan gezi gruplarına ulaşılarak günübirlik ve hafta sonu 
tatillerinde bölgeye çekilmesi. 

0 

Bölge doğal güzellikleri ile ön planda olduğu için yayla kültürünün tekrardan canlandırılması. 0 

Koridorun metropol illere yakınlığı nedeniyle koridor üzerindeki ilçelerde ne yenir? Ne içilir? Nerede kalı-
nır? Şeklinde billboardlara reklam verilmesi. 

0 

Bölgedeki ilçelerde Turizm Bakanlığı ve Üniversitelerin katkılarıyla kapsamlı bir kültür ve gelenek araştır-
ması yapılmalı. 

0 

Koridor içerisinde bulunan küçük-büyük ölçekli göllerde bölgeye has etkinliklerin bu alanlara taşınması. 0 

Yerel doğa kılavuzlarını eğiterek turist gruplarının gezilerine eşlik etmesi. 0 

Bölgenin tanıtımı anlamında ortak bir tanıtım çalışması gerçekleştirilmeli. 0 

Çalıştayda görev alacaklar her ilçe bazında değerlendirilmeli. 0 

 

Tablo 7- Elenen Görüşler (Öncelikli Bulunmayan Görüşler) (Koridor 3 Masası) 

Konaklama ve ulaşım konularının geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların önemsenmesi. 

Çalışmalara esas finansal yönetimlerin oluşturulması sağlanmalı. 

Bölgenin turizm varlıklarına turist çekebilecek web siteleri (Dünya dillerinde) hazırlanmalı ve bu siteler medyada sık sık yer 
almalı. 

Ayaş-Sapanca hattında bulunan ilçeler ile birlikte tüm beldelerde de turizme yönelik faaliyetlerde bulunulmalı. 

Yerel halkın bölgesel değerlerinin değerlendirilmesi hususunda kurumlar arası iş birliği ile eğitim çalışması yapılmalı. 

Rehberlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi. 

İpekyolu koridoru üzerinde bulunan ilçeler ve bölgelerdeki farklılıkların iyi tespit edilip bu farklılıkları zenginleştirmemiz gere-
kir. 

İpekyolu koridoru üzerindeki ilçelerin üniversitelerle işbirliği yaparak, turizm ile ilgili potansiyelin oluşturulması. 

Yeteri kadar turizm danışma büroları kurulmalı. 

Koridor üzerinde bulunan beldelerden her birinin en az birkaç farklı konuda markalaşmasının sağlanması yönünde çalışmalar 
yapılması. 

İlçe özelliklerine göre ürün ve faaliyetlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi. 

Tur operatörleri ve turist rehberlerine yönelik bilgilendirme turları düzenlenmesi. 

İlgili kurumlarla eşgüdüm içinde çalışılarak farkındalığı ön plana çıkarmak (tarihi ve doğal güzellikleri). 

Koridor üzerinde yer alan ürünlerde markalaşmayı ön plana çıkararak çalışmalarda bulunmak. 

İlçeler arası hedef ve hareketlerin belirlenmesi ( İpekyolu Çalıştayı kapsamında ) 

Turizm koridorlarının tanımlanabilmesi için öncelikle ulaşılabilirlik probleminin çözülmesi gerekiyor. 

Önemli turizm temsilcilerinin bölgeye çekilmesi için alternatif geliştirilmeli. 

Yöresel ürünlerde tanıtım ve pazarlama yapılmalı. 

Koridor üzerindeki ilçelerin, bölgedeki önemli uygulamaları eskiden yapılan gelenek ve göreneklerin toplanarak, yeni kuşaklara 
aktarılmasını sağlamak. 

Farklı doğal yapıya sahip olan bölgede doğa turizmi ve kırsal turizme yönelik tespitler yapılmalı. 

Bölgedeki doğa yürüyüş parkurlarının güçlendirilerek, tanıtımının yapılması. 

Halka yönelik tüm bilgileri kapsayan turizm bilinçlendirilmesi yapılabilir. 

Bölgedeki tüm ilçelerin finansal sorununun çözümü. 

Finansal çözümlere yönelik olarak proje üreticilerine destek vermek. 

Koridor ortak pazarlaması sağlanmalı ve bu yönde çok güçlü bir internet sayfasının oluşturulması. 

Personel eğitim kalitesinin sağlanması. 
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Tablo 8 - Koridorun Geliştirilmesinde Öncelikli Bulunan Görüşler (Koridor 4 Masası) Puan 

Kalkınma ajanslarının toplantılarında önce ajansların ön çalışma ile ilgili bakanlıklardan kaynak bul-
maları ve bu kaynak ile ne yapabiliriz gibi somut bir toplantı yapılması. 3 

Geleneksel spor etkinliklerinin tanıtılması (yörelerin kendilerine ait) tanıtılması ve bu etkinliklere 
insanların katılımlarının sağlanması. 3 

Bu tür çalıştayların sistemli olarak amaca ulaşana kadar devam etmesini sağlamak. 2 

Yabancı turistler kültür turizmine eskiye bizden daha meraklı. Mutlaka İpek Yolu Koridoru yabancı 
turistleri çekecek hale getirilmeli. Onların bıraktığı katma değer çok daha fazla. 2 

Turizm alanları arasında paslaşmalı reklam, tanıtım projesi. Her turizm alanında yakın çevresindeki 
turizm alanları ile ilgili reklam panoları tanıtım afişleri yerleştirilmesi. 2 

Turizm bölgesi içerisinde belirli bir konu ile ön plana çıkmış yerlerin o konuya yoğunlaştırılması 
yakın yerlerde benzer özellikleri olan yerlerin aynı konu değil farklı bir konuda yoğunlaşması sağ-
lanmalı. 2 

Bölge halklarının bire bir yöntemle bölgesinin tanıtılması ve bireylerin bu eyleme katılımlarının 
sağlanması. 2 

Bu bölgede Kitle Turizmi değil Kırsal Turizm yapılmalı. 1 

İpekyolu güzergahındaki belediye ve tüzel kişilerin katılımıyla Turizm Alt Yapı Birliği kurulması. 1 

Mevcut durum envanterinin yapılması. 1 

İpekyolu üzerindeki yapıların korunması için gerekli tedbirlerin alınması, sanayi tesislerinin bu gü-
zergaha kurulmaması. 1 

Konaklama ve mola yerlerinin uygun şartlara çekilmesine yardımcı olmak. 1 

Koridorda yapılacak çalışmada doğayı ve kültürü koruyacak çalışmaların yapılması. 1 

Göl ve göletleri hissettirecek projeler geliştirilmeli, göllerin etrafında suya girilebilen, yüzme 
imkânı oluşturulabilen alanlar oluşturulmalı. 1 

Koridorun içinde olan ilçe halkı ile İpekyolu çalışmalarının paylaşılması. 1 

Yurtdışından gelen turistlere fahri kültür ve turizm elçiliği unvanının verilerek ülkelerine döndükle-
rinde gördüklerini ülkelerinde anlatmalarının misyon edinilmesini sağlamak. 1 

Bölgesel bilinci artırmak için iller ve ilçeler arası gel-gitler. 1 

İnternet sitelerinde web sayfası, katalog, broşür ve CD lerle bölgenin ulusal ve uluslararası boyutta 
tanıtımını yapmak. 1 

Ulaşım alanında özellikle karayollarının iyileştirilmesi, değişik ulaşım araçlarının araştırılması. 1 

Yapılacak tüm çalışmalar katılımcılık anlayışı ile yapılmalı. 1 

Birçok turlar var. Bu güzergâhlı turlar düzenlenebilir. 1 

Koridorun ortak yönetim alanının oluşturulması. 1 

Koridorun strateji eylem planının hazırlanması (5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık). 0 

Mevcut tarihi eserlerin aslına uygun olarak modernize edilmesi. (Camiler, konaklar, köşkler). 0 

Gençler arasında müze kültürünün geliştirilmesi ve tarih bilincini oluşturmak. 0 

İpekyolunun geçtiği diğer ülkeler ile uluslararası değişim yapmak. 0 

Ulusal Ajansın katkılarıyla gençlerin bu konuda projeler üretmesinin sağlanması ve bu konuda bi-
linçlendirilmeleri. 0 

Diğer ülkelerdeki bu tarz çalışmaları incelemek, araştırmak. 0 

Doğal ve yapay göl ve göletlerin bilinçsizce balıklandırıldığı görülmektedir. Bunun durdurulması 
ekolojik sistem için gereklidir. 0 

Uluslararası müsabakaları yerelimize taşımak. 0 

İpekyolunda yöresel ürünlerin satışıyla ilgili stantlar, büfe ve işyerleri yapılması. 0 

Yerel yemeklerin tanıtımı yaygınlaştırılmalı. 0 

İmar ve yollarının, su depoları, çeşme, köprü ve benzer yapıların aslının korunması. 0 

Koridoru daha iyi aktarabilmek için yerel rehberlik eğitimleri verilmeli 0 



39 

 
8-9 Aralık 2011  

Abant-BOLU  

 

 

Tablo 9- Elenen Görüşler (Öncelikli Bulunmayan Görüşler) (Koridor 4 Masası) 

Gençlik Ajansları üniversite gençlerini yönlendirecek tanıtım yapabilir. 

İller yatırım planlarında koridor için özel ödenek ayırmalı. 

Mülki İdare amirleri, belediye başkanı ve muhtarlara İpek Yolu üzerinde toplantılar yapmak. 

Göl ve göletler ile yol hattının değerlendirilmesi. 

Doğal güzelliklerin korunması, ekolojik dengenin bozulmasının önlenmesi. 

Farklılık oluşturacak, dikkat çekici ama basit projelere önem verilmeli. Köy hayatını yaşatan, köy ortamının yaşatılması gibi. 

İpekyolu hattına sportif faaliyetler düzenlenerek tanıtımının artırılması. 

İpekyolu'ndaki yerel halkın bilinçlendirilmesi için çalışma yapılması. 

Koridorda bulunan ilçelerin farklılıkları ortaya çıkarılmalı. 

Kitle iletişim araçları kullanılarak projenin halk tarafından da duyurulması ve katılımının sağlanması. 

Uluslararası TV kanallarına İpekyolu Koridoru üzerinde bir tur yaptırılarak dünyaya tanıtılması. 

Restorasyon faaliyetlerinden doğa koşullarını gözeterek güzel işler çıkartmamız ve bu çıkan sonuçları yerel ve ulusal med-
yada paylaşmak. 

Ankara'da restore edilen Hamanönü, Beypazarı gibi yerleşim yerlerinin halka ve diğer şehirlere tanıtımının yapılması. 

Ortak kaynak bulunup, bu kaynak ile ne yapılabilir üzerinde durulmalı, ulusal medyayı kullanım, reklama kaynak ayrılması.  

İpekyolu'nun STK ve kurumlar aracılığı ile tanıtımı. 

Turistlerin gelebilmesi ulaşabilmesi için yolların altyapısının düzeltilmesi. 

İpekyolu koridorunda ilçeler arası sportif müsabakaların düzenlenmesi.(İpekyolu Ligi gibi.) 

İpekyolu koridoru doğa sporları açısından harika bir parkur. Bu parkurların dünyaya tanıtılması (Trekking, yamaç paraşütü, 
su sporları, kayak, kano, rafting vb.) 

İpekyolu üzerinde doğal güzellikleri korumak için sivil toplum örgütlerini harekete geçirmek. 

Bolu'da tanıtılmış birçok göl mevcut fakat Mudurnu'daki göller fazla bilinmemektedir. Bu göllerin turizme katkısı sağlanıp 
tanıtımı yapılabilir. 

Bölgenin esnafının, yatırımcılarının eğitimi sağlanmalı ancak bu şu anki toplantı gibi bir üst yönetim başkanlığında olmalı.  

Koridor hattının başlangıç ve bitiş hattının net şekilde belirlenmesi. 

Akademisyenler danışmanlığı ile eğitim çalışmalarının artırılması. 

Bu koridora gelen yerli ve yabancı turistler yerel halk tarafından yolunacak kaz gibi görülmemeli. 

Bu koridorda yaşayan vatandaşlar mutlaka bu koridorun önemi hakkında bilinçlendirilmeli. 
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Tablo 10- Koridorun Geliştirilmesinde Öncelikli Bulunan Görüşler (Koridor 5 Masası) Puan 

Ayaş-Sapanca güzergâhında yer alan ilçe belediye başkanlığı, kaymakamlıkların ve STK temsilcileri-
nin olduğu Ayaş-Sapanca turizm koordinasyon kurulu oluşturulmalı ve her ay farklı bir ilçede top-
lanmalı ve oluşumda daha çok eylem planı değerlendirilmeli. 

3 

Koridorda bulunan ilçelerin kültür turizm envanterlerinin çıkarılması. Bu konuda ajanslardan proje 
desteği sağlanması. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi. 

3 

Alan yönetimleri oluşturulmalı. 3 

Koridor kavramına turizm alan ve merkezi gibi ayrı bir statü kazandırılmalı, teşviklerden ayrıcalıklı 
olarak yararlandırılmalıdır. 

3 

Koridor bitki desenlerinin incelenmesi. 2 

Koridorda yapılacak restorasyon çalışmalarının uluslararası noktada sahiplenilmesini sağlamalıyız. 2 

Geyve İlçesi Ali Fuat Paşa Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmeli ve Geyve Boğazı’nın 
Kurtuluş Savaşı’nda oynamış olduğu önemi vurgulayan bir etkinlik düzenlenmeli ve kültür turizm 
anlamında değerlendirilmeli. 

1 

Seçilmiş gruplara yönelik tanıtımlar. 1 

Kamu kurumları ve özel şirketler çalışmalarını ve hedeflerini çevresiyle paylaşmalı. Öncelikle insan-
ların çevresini tanıtacak çalışmalar yapılmalı. Tanıtım önce kendini tanımakla başlar. 

1 

Komşu ilçe ve yörelerle iletişim ve etkileşim sağlanmalıdır. 1 

Ürün çeşitliliğinde kalite sağlanması ve tanıtım yapılması lazım. 1 

Koridorun tanıtıldığı ortak fuarlar düzenlenebilir. İpekyolu festivali ( Geyve ilçesinde düzenlenme-
sini öneriyoruz ). 

1 

Geçmişten bu günümüze gelen tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkartılması ve gezilerin artırılması. 0 

Ayaş ilçesinin tarım politikalarının desteklenip doğal ürünler pazarlarıyla ekolojik tarımın özendiril-
mesi sağlanmalıdır. 

0 

Kültür yatırım ve işletmeciliği kavramı gelişmeli. 0 

Koridorda yer alan yerleşkelerin kendi aralarında proje takaslarının ve desteklerinin yapılması. 0 

Ayyaşın tescilli ve tescil harici ev ve konaklarının restorasyon çalışmalarının başlaması sağlanmalı-
dır. Bu evlerin hemen butik otellere çevrilmesi gerekir. 

0 

İpekyolunun sürekli gündemde tutulması. Basın, medyanın bu konuda değerlendirilmesi. 0 

Harekete geçiren güç özel sektörden gelmiyorsa kamu kurumları destekleriyle yöre dinamikleri 
harekete geçirilmelidir. 

0 

Öncelikle yöre halkının turizm noktasında bilinçlendirilip projelere dahil edilmesinin sağlanması. 0 

İnsan ilişkileri ve misafirperverlik ön plana çıkarılmalı. 0 

Tanıtım malzemesi üretiminde farklılık. 0 

Çevresinde bulunan uzman kuruluşların, yöre halkının fikirlerinin alınması. 0 

Ayaşın el sanatlarının geliştirilmesi, Ankara tiftik keçisinin üretimine destek verilip ürünlerin değer-
lendirilmesi için gerekli kaynak ve desteğin sağlanması. 

0 

Koridorda yer alan Geyve ilçesinin tanıtımına destek olunması için Elvan Bey Zaviyesi’nin kimliğinin 
ve yapısının güçlendirilmesi için projeler üretilmelidir. 

0 

Bu koridora köylerimizi de katmalıyız. 0 

Koridor yerleşimlerinde ( ilçe ve köyler ) dernek vb. kurularak konuya ilgiyi artıracak çalışmalar 
yapılmalıdır. 

0 

Koridor etkinliklerinin Koridor ilçelerinde yapılması. 0 

Koridorda Ayaş’da başlayan Sapanca'da son bulan turlar düzenlenmeli ve özendirilmelidir. 0 

İpekyolu kavramı tarihi misyonu, geçmişi ile ele alınmalı. 0 

Yaşanabilir, yaşatılabilir yerleşimler. 0 
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Ayaş-Sapanca ipek yolunun daha kullanılır olabilmesi için altyapısının kuvvetlendirilerek daha modern 
hale getirilmesi. 

0 

İstatistikler uydu hesap sistemi ile tutulmalı. 0 

Ayaş ve civarda bulunan ya da turizmi ve doğal vadilerinin bağ ve bahçelerin turizme açılımını sağlamak 
ve ürünlerinin varlıklarını sağlamak. 

0 

Güzergâhta yetişen fikir, din, siyaset adamlarının turizmde değerlendirilebilmesi için özel araştırma 
kitap vs. ile tanıtımına dönük çalışmaların desteklenmesi. 

0 

Geyveli Divan şairi Mehmet Süreyya Güvahi'nin tanıtılması amacıyla projeler üretilmeli ve desteklen-
melidir. Edebi şahsiyetlerin de gün ışığına çıkarılmasının desteklenmesi. 

0 

İpekyolu koridorunda başarılı olunması için üniversitelerin devreye girmesi gerekir. Özellikle Geyve için 
Sakarya Üniversitesi devreye girmelidir. 

0 

 

 

Tablo 11- Elenen Görüşler (Öncelikli Bulunmayan Görüşler) (Koridor 5 Masası) 

Yapılan çalışmaların her ay toplanarak değerlendirme ve sonuçlar çıkarmak. 

İlçeler arası kaynaşmanın sağlanması için turizme inanan bütün öncülerin sık aralıklarla bir araya gelmelerinin 
sağlanması. 

Yöre insanlarının turizm bilinçlerinin artırılması. 

Adı geçen İpekyolu hakkında toplantılar tertip edilmesi. 

Geyve ilçesinin tarihi misyonunun açığa çıkarılması ve güçlendirilmesi için müze ve dokümanlarla tanıtımının 
yapılması. 

Koridorda üretilen tarım ürünlerine ilave destek sağlanmalıdır. (domates-havuç vb.) 

Turizm altyapısını oluşturacak unsurlar için ortak proje yapılması ve kaynak sağlanması. 

Turizmin gelişmesinde ekonomik gelir çok önemli. Yöre katılımcılarının katkısının sağlanması için belirli konular-
da ortak organizasyonların yapılması lazım. 

Her köy-ilçe ve ilçeler grubu ya da bütün olarak koridorda ne var ne yoksa mevcut durum ve gelişme potansiye-
lini konu alan broşür-kitap, sempozyum vs. ile farkındalık oluşturacak çalışmalar yapılmalı. 

Her yöre insanı koridorda beklenen amacı, benzer ama kalkınmış olan yörelere seyahatler düzenlenerek varıla-
cak amacın zihinlerde yeşermesine yol açmalı. Göreceli eğitim yapılmalı. 

Gençlerin eğitimi. 

Turizm altyapı ürünlerinin fizibilitesi çıkarılarak ayrı ayrı ilçe, yöre konumunda değerlendirilmelidir. 

Koridorda bulunan yerleşkelerde üretilen tarım ürünlerinin tanıtım ve desteklenmesi amaçlı projeler üretilmeli 
ve desteklenmeli. Geyve ilçesi yaylalarının tanıtımında fikirler üretilmeli 

Bu çalışmaya sadece turizmcilerin değil diğer STK'ların da katkıda bulunması. 

Turizme tarımın entegre edilmesi. 

Hafta sonu nefes alınabilecek mekânlar yaratılıp hobi bahçelerinde sebze meyve yetiştiriciliğini yapmak. 
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Tablo 12- Koridorun Geliştirilmesinde Öncelikli Bulunan Görüşler (Koridor 6 Masası) Puan 

El sanatlarının yaşatılması için üniversite desteği ile çalışmalar yapılması. Bu sanat dalla-
rında ilgi yaratmak, eğitimler vermek ve tanıtım yapmak. 

2 

Çocukların tatil mekânı seçiminde çok belirleyici oldukları düşünüldüğünde koridor içeri-
sinde büyük bir çocuk parkı, lunapark benzeri yapının varlığı cazibeyi artıracaktır. 

2 

Koridor üzerindeki yerleşim yerlerinde turizm bilinci geliştirilmesine yönelik eğitim çalış-
maları yapılmalıdır. 

2 

Farklı turist segmentlerine ulaşmak için dünyadaki diğer başarılı uygulamalar incelenerek 
benchmark çalışmaları yapılabilir. 

2 

Golf turizmine uygun tesisler inşa edilmesi. 2 

Koridorda üretilen (yeme-içme konusunda) birlikteliğin yanında kendi aralarındaki farklı 
taraflarının ön plana çıkarılması (tatlı bir kıyaslama)- Yerel turistik değerler belirlenmeli 
ve farklılaştırmaya (ürün farklılaştırılması) gidilmelidir. 

2 

Ürünler geliştirilmeli, ticarileştirilmesi için yatırımlar planlanmalı ve turistlere satışına 
yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

2 

Kültürel değerlerin yaşatılması - yeme içme kültürünün incelenmesi ve devamının sağ-
lanması. 

2 

Turizm trendleri dikkate alınarak, kitle turizmi dışına çıkılarak yeni turistik aktiviteler ge-
liştirilmelidir. 

2 

Bu çalıştayda bulunanların bu İpekyolu'nu bizzat yerinde görmeleri gerekir. Halkın turizm 
potansiyeli ile ilgili bilgilendirilmesi, turizm odaklı düşünebilme kültürünü oluşturmak 
üzere eğitilmesi. STK'ların politika oluşturma süreçlerine dahil edilmesi. 

1 

Koridorda konaklamaya yönelik çalışmalar yapılması, sadece gelip, görüp gitmenin olma-
ması için. 

1 

Mevcut doğanın korunmasına yönelik ne tür çalışmalar yapabiliriz? 0 

Bu İpekyolu'nun son halinin dünya çapında tanıtılması gerektiği. 0 

Kongre turizmi temalı bir merkez oluşturularak uluslararası kongrelerin düzenlenmesi ile 
gelişim sağlanması. 

0 

Mevcut yol güzergâhının iyileştirilmesi. 0 

Destinasyon olarak bölgenin tamamı düşünülerek hareket edilmeli. 0 

Bölge öncelikle iç turizm hedef kitlesine tanıtılmalı sonra dış turizme yönelik çalışmalar 
planlanmalıdır. 

0 
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Tablo 13- Elenen Görüşler (Öncelikli Bulunmayan Görüşler) (Koridor 6 Masası) 

Yöre halkının bilinçlendirilmesi- Kamu arasında ortak çalışma yapılması. 

Turistik ürünlerimizin korunması ve yaygınlaştırılması. 

Halk oyunları sergilemek. 

İpek Yolu her mevsime hitap etmeli. 

Yöresel ürünleri sergilemek. 

Öncelikli olarak koridordaki tarihi yapılar; kullanılabilir duruma getirilmeli ve orjinallerini koruyarak 
ticari amaçla kullanılabilir (konaklama-yeme içme-müze sanat merkezi) yapılar halinde yaşatılmalıdır. 

Doğa-turizm temalı halk eğitimleri kapsamında ilköğretimden başlayarak tüm seviyelerde yeni kuşak-
ların eğitiminin sağlanması. 

Ayaş- Sapanca Turizm İpekyolu içerisinde mikro temalar belirlenerek, ilçelerin farklı mikro alanlarda 
uzmanlaşması temin edilmelidir. 

Anketlerle halkın önerilerinin alınması gerekir. 

Tarihi evlerimizi restore etmeliyiz. 

Yer altı kazılarımızla yapıları yüzeye çıkarmalıyız. 

Ürün çeşitlendirilmesine gidilmeli ve geliştirilen ürünlerin sürekliliği sağlanmalıdır. 

Termal turizm yapılmalıdır. 

Turistik yapılar özellikle turizm bilincine sahip olan müteşebbisler veya müteşebbisler ortaklığı ile pro-
fesyonelce uygulamaya konmalıdır. 

Turizm oteli faaliyete geçirmeliyiz. 

Ayaş- Sapanca İpekyolu'nda bazı şeyler yapabilmek için bu çalışmalara öğrenci ayağını dahil etmek ge-
reklidir. 

Halkla ilişkiler. 

Koridor potansiyelinin envanterinin çıkarılması. 

Bu koridorda sadece belirlenen yerlere odaklanmamak yani Göynük'e gelip geri gitmeyecek. Şelale de 
Mudurnu da onu oraya çekmeli. 
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Tablo 14- Koridorun Geliştirilmesinde Öncelikli Bulunan Görüşler (Koridor 7 Masası) Puan 

Koridorda potansiyeli olan termal turizm ön plana çıkartılarak ivme kazandırılmalı (Ayaz, Güdül). 2 

Bölgenin el sanatlarının desteklenmesi ve ekonomik değer sağlayacak hale getirilmesi. 2 

Koridor boyunca hizmet verecek raylı bir ulaşım sisteminin kurulması. 2 

Konunun önemine dikkat çekmek için ulusal basın kullanılmalı, görsel ve yazılı medya için turlar düzen-
lenmelidir. 

2 

Sapanca-Ayaş İpekyolu üzerindeki kültür envanterlerinin ortaya çıkarılıp, tespit edilip var olanların res-
torasyonu, kaybolanların yeniden hayat kazandırılması ve tanıtılması gerekiyor. 

2 

Ayaş-Sapanca koridorunda ilk olarak kültür, turizm başta olmak üzere nitelikli envanter oluşturulmalı. 2 

Ayaş-Sapanca koridorunda yer alan her yerleşimle ilgili nitelikli kitap ve CD gibi görsel materyaller bası-
lıp öncelikle halka aktarılmalı. 

2 

Tanıtımın ve farkındalığın daha kolay ve anlaşılabilir olması için standart işaretler belirlenmeli. 2 

Geliştirilen strateji ve verilen eğitimler sonrasında koridorda eğlence mekânları oluşturulmalı. (Öncelikli 
olarak çocuk ve gençler için). 

1 

Yeni tesis ve işletmelerin tarihi ve kültürel dokuya uygun mimaride yapılmaları sağlanmalıdır. 1 

İpekyolu koridorundaki gezilerin bir bölümünün eski yıllarda olduğu gibi ilkel ulaşımlarla (Deve Kervanı) 
yapılması canlandırılabilir. 

1 

Hazırlanan planlar çerçevesinde kaynaklar alt ve üst yapı ile eğitim faaliyetlerine ayrılmalı. 1 

Hazırlanan projelerin medyada ve basında tanıtımının yapılması gerekir. 1 

Yöre halkının bu projelere entegre edilmesi için turizm kurulları ve örgütlenme faaliyetleri yapılmalıdır. 1 

Yok olmaya yüz tutmuş orta oyunlarının tespiti ve canlandırılması. 1 

Koridor içerisinde yer alan tesislerde temiz tuvalet alışkanlığının kazandırılması gerekir. 1 

İpekyolu güzergâhında belli merkezlerde alışveriş ve ticaretle ilgili çarşı ve alışverişi canlandıracak yerler 
açılmalıdır 

1 

Koridor içerisinde yer alan bölgelerde agro-turizm (tarım turizmi) desteklenmeli. 1 

Her ilçeye ayrı proje geliştirilerek projelerin maddi kaynağı için çalışmalar yapılmalı. 1 

Her ilçenin ihtiyacına göre eğitilmiş eleman yetiştirmek üzere kurslar açılmalı ve özel eğitimler verilmeli-
dir. 

1 

Ayaş-Sapanca yolu üzerindeki ilçelerin ürünlerinin pazarlanması yönünde çalışmalar yapılması. 1 

Üst bir kurul oluşturulmalı. Bölgede yer alan şehir ve ilçelerin işbölümü ve işlerin takibi sağlanmalı. Gö-
rev ve yetki dağılımı sağlanmalı. 

1 

İpek yolunun tarihteki durumu incelenerek, geçmişi çağrıştıracak düzenlemeler yapılmalı. 1 

Sapanca-Ayaş koridorunda potansiyeli bulunan yatırım ve iş olanaklarının dış turizmi de kapsayacak bi-
çimde farklı örnek ülkeler incelenerek ortak reklam ve tanıtımı yapılmalı. 

1 

Koridordaki tarihi, kültürel ve doğal güzellikler daha detaylı olarak incelenmeli ve önemli olan değerler 
bu çalışmaya dahil edilmeli. 

1 

Yörenin folklor değerlerinin araştırılması, yok olmaya yüz tutmuş değerlerin araştırılması. 1 

İpekyol'unu anlatan tanıtıcı broşürler basılmalı. 1 

Yerel yönetimlerin hassasiyeti sağlanmalı, her konuda destekleri alınmalıdır. 1 

Tarihi ve kültürel değerlerin tespit edilip aslına sadık kalınarak onarılması ve yaşatılması için çalışmalara 
başlanmalı. 

1 
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Konaklama tesisi ve günübirlik tesisleri geliştirme ve güzelleştirme çalışmalarının yapılması. 1 

Koridorun canlandırılması çalışması start aldığında öncelikle bir slogan bulunmalı. Örneğin ''Tarih sizi 
çağırıyor'' gibi. Ses getirecek bir lansmanı yapılmalı. Devlet politikası haline gelmeli. 

1 

En önemlisi sağlıklı netice almak için bu konuda başta yasa olmak üzere ilçe ve illerdeki en üst makamla-
rın benimsemesi ve sahiplenmesi sağlanmalı yoksa iş başlamadan biter. 

1 

Koridorun bir veya iki ayrı noktasında küçük havaalanları oluşturulmalı. 0 

Koridorda envanter ve yerel tanıtım sonrasında yapılması gerekenlerin ne olması gerektiği konusu üzeri-
ne halka anketler düzenlenerek öncelikli tercihler tespit edilmeli. 

0 

Yaşam alışkanlıkları ve kurumsal iş bölümleri ardından yatırımcılar için koridor konusunda belli bir prog-
ram sunulmalı. 

0 

Somut adım olarak İpekyolu koridorundaki her ilçe kendisi için …. İpekyolu …. İçeren bir slogan üretmeli 
ve bunu gerek tabela, gerek farklı materyallerle desteklemeli. 

0 

İpekyolu güzergâhındaki her ilçe kendi envanterini çıkarsın. 0 

Tüm kültür envanterinin tanıtımının yapılması. 0 

İlçeler arası koordinasyonun sağlıklı ve düzenli olabilmesi için kurullar oluşturulmalıdır. 0 

İpekyolu Türkçe, İngilizce, Fransızca vb. global dillerde tanıtılmalı. ''Ben de buradayım'' demeli ilçeler. 0 

Ayaş-Sapanca koridorunun tanıtılması amacıyla tanıtıcı reklamlar yapılmalıdır. 0 

Koridordaki her bir yerleşim yerindeki değişik kurumların öncülüğünde ''Proje Ofisleri'' kurulup yerleşim 
yeri sakinlerinin ilginç ve değişik proje başvurularında yardımcı olunabilir. 

0 

Ayaş-Sapanca kültürel-turizm değerler ön plana çıkartılabilir. 0 

Projenin sürdürebilirliğine dikkat edilmeli. Stratejik bir plan dahilinde hareket edilmeli. Akamete uğra-
maması sağlanmalıdır. 

0 

Büyük yerleşim yerlerinde turizm meslek liseleri veya turizm meslek yüksek okulları açılabilir. 0 

Kalkınma ajansı tarafından kabul edilen ve uygun görülen projenin yapılması için daha geniş oranda yap-
tırım sağlanmalıdır. 

0 

Bu Çalıştayın benzerleri koridordaki her bir yerleşim yerinde geniş bir katılımla yapılabilir ve görüş ve 
öneriler yerelden daha iyi alınabilir. 

0 

 

Tablo 15- Elenen Görüşler (Öncelikli Bulunmayan Görüşler) (Koridor 7 Masası) 

Ayaş-Sapanca İpekyolu koridorunda konaklamaya yönelik yatak kapasitesini artırmak üzere, yeni yatırım ve işletmelere 
yardımcı olmak üzere master plan çıkarılmalı. 

Kültürel değerlerimizi daha çok ön plana çıkarmalıyız. 

Duyarlılığı ve farkındalığı artırmak için tanıtım filmleri çekilip, eğitim faaliyetleri yapılmalıdır. 

İpekyolu nedir? Bunun İpekyolu hattı üzerinde yaşayan insanlar başta olmak üzere genel bir tanıtımı yapılmalı, biz İpekyolu 
üzerindeymişiz bilinci geliştirilmeli. 

Yöresel ürünlerimizin tanıtımına destek verilmelidir 

Koridorda yer alan yerleşim yerleri sakinleri için farkındalık oluşturacak eğitim çalışmaları. 

Her ilçede bulunan doğal zenginliklerin envanteri çıkarılmalı, turizm ve tanıtıma kazandırılması için kamu kurum ve kuruluş-
larıyla istişare yapılmalı. 

Profesyonel tarafından yeni iş olanakları üzerine eğitim faaliyetleri yapılmalı ve tekrar yerelin anketle görüşleri alınıp uygu-
lamaların ne olması gerektiği konusunda sağlanan konsensüs üzerine strateji oluşturulmalı. 

Yeni nesillere tarihi değerlerimizin korunması öğretilmeli. 

Koridordaki her bir yerleşim yerinin farklı farklı marka ürünleri oluşturulup bunlar tanıtılmaya çalışılabilir. 

Bölgede nitelikli yiyecek içecek tesisleri ve konaklama tesislerinin kurulması desteklenmeli. 

Tarihi değerlerin tanıtımına daha fazla önem verilmelidir. 

Ayaş-Sapanca İpekyolu koridoru tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. 

Koridorda yer alan ilçelerin daha sık olarak bir araya gelmeleri sağlanmalı. 

Ayaş-Sapanca İpekyolu turizm koridorunun canlandırılması için öncelikle inovasyon firmalarından destek alınıp stratejik yol 
haritası belirlenmeli. 
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Tablo 16- Koridorun Geliştirilmesinde Öncelikli Bulunan Görüşler (Koridor 8 Masası) Puan 

Ayaş-Sapanca İpekyolu’nda bulunan ilçelerin tanıtım filmi yapılmalı, değişik dillerde olacak şekilde. 3 

Ayaş-Sapanca yürüyüş yolları için bir güzergâh belirlenerek yerli/yabancı turistler için bu konuda proje 
geliştirilebilir. 

3 

Pansiyonculuk teşvik edilmeli ve köy turizmi desteklenmeli. 3 

İpekyolu koridorundaki bölgelerde ürünler mutlaka organik olmalıdır. Sağlık açısından önemli. 2 

Kırsal kalkınma için projelendirilmesi yapılmalı, bu konudaki yaylalar ve dağlar turizme açılmalıdır. 2 

Bolu iline açılması düşünülen sivil havaalanının en yakın zamanda açılması için bölgede işbirliğine gidil-
mesi (turizm için gelenlerin isteği). 

2 

Koridorla ilgili kurumlarca 5 yıllık bir eylem planı yapılmalı. 2 

Doğa sporlarına önem verilerek gerekli alt yapı oluşturulmalıdır. 2 

Bölgedeki Turizmin gelişmesi için alt yapının mutlaka çözülmesi gerekir. Doğanın korunması vs. gibi. 2 

Ayaş-Sapanca, Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları organizasyonu(WIPO)'na başvuruda bulunarak, bölge-
sel markalaşma çalışması yapılarak bu koridordaki markalaşma çalışmaları geliştirilebilir. 

2 

Bu koridordaki yerleşim yerlerinde gençler için çeşitli aktiviteler düzenlenmelidir. Eğlence olmadığı tak-
dirde gençler bu güzergâha katılmazlar. 

2 

Bu koridorda birbirine benzeyen tabiat-kültür-tarih varlıklarının birbiri ile koordineli çalışması sağlanma-
lı. 

1 

Kent içi ve kentlerin dışındaki atık maddelerin belirli bir yerlerde ve sağlıklı olarak izole edilmesinin tu-
rizm tanıtımı için yararlı olacağı düşünülmektedir. 

1 

Koridor ilçelerindeki halkın bilinçlendirilmesi amacıyla MEB ve üniversitelerin turizm bölümü hocaların-
dan oluşan bir ekibin eğitim seferberliği başlatması. 

1 

Belediyeler Birliği ortak bir web sayfası oluşturup kendi ilçelerinin özelliklerini tanıtmalı. 1 

Kurumlara (belediyelere) imkân ve yetkiler daha fazla verilmeli. 1 

Tarihi evler ve diğer yapıların, atıl durumda olanların turizme kazandırılması. 1 

İlçelerin bölgedeki turizm faaliyetlerini, müşterilerini uygun komşu ilçelere yönlendirmesi. 0 

Yöresel yemekler konusunda bölgede yaşayan kişilerin de görüşleri alınarak gastronomi turları düzenle-
nebilir. 

0 

Koridor içindeki dinsel temaların ön plana çıkarılması ve tanıtımının yapılması. 0 

Oluşturulacak bir başkanlık bünyesinde tüm beldelerde turizm bürolarının oluşturularak tek merkezden 
eğitim ve organizasyonlarının sağlanması. 

0 

Bu koridorda birbirine benzemeyen özelliklerin geliştirilmesine ve topluma kazandırılmasına çalışmalı. 0 

Ayaş-Sapanca koridorunun Turizm Envanteri çıkarılmalı, birbiriyle örtüşenler arasında işbirliği yapılmalı. 0 

İlçe merkezlerinde ve turistlerin uğrayacakları alanlarda mutlaka tuvaletler yapılmalı ve temizliğine dik-
kat edilmeli. 

0 

Yarışmalar düzenlenmeli (Gençler-Ev hanımları arasında), özendirici ödüller verilmeli.(Kurumlar ve iller 
de ilave edilebilir.) 

0 

Yörede yetişen tarımsal ürünlerin işleme tesislerinin kurulması. 0 

Bütün beldelerde oturan vatandaşların kültürel yaşam şartlarının değerlendirilmesi açısından kendi ara-
larındaki turizm seyahatlerinin geliştirilmesi konusu teşvik görmelidir. 

0 

Spor tesislerinin arttırılarak turizm amaçlı sportif faaliyetlerin arttırılması. 0 
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Tablo 17- Elenen Görüşler (Öncelikli Bulunmayan Görüşler) (Koridor 8 Masası) 

Folklorik özelliklerin tespit ve tanıtımı. 

İyi bir reklam ve bölgeyi kapsayan faaliyetlere önem verilmelidir. 

Bu koridorda geziye gelenlerin ilgisini çeken tarihi ve kültürel yapılar konunun uzmanları tarafından incelenmeli 
ve yöresel idareciler yönlendirilmeli. 

Yazılı ve görsel basında yörenin tanıtımı yapılmalıdır. 

Turizmle ilgili okullarda eğitim verilmeli. 

İpekyolu koridorundaki yöresel ve tarihi geleneklere önem verilmeli. 

Bu koridorda turizm büroları kurulmalı, mutlaka danışmanlık hizmetleri verilmelidir. 

Dünyamız üzerindeki değişik ülkelerin turizm alanındaki çalışmaları saptanmalı. Uygun olanların bölgemizde uy-
gulanması programlanmalı. 

İpek Yolu Belediyeler Birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda büyük görevler üstlenmelidir. 

Bu koridora seyahat edenlerin beklentilerinin ne olduğu yöre halkı tarafından irdelenmeli. 

Koridorda bulunan ilçelerin girişinde mutlaka turistler için danışma büroları açılmalı 

Mahalli ürünlerin, el sanatlarının her il ve ilçe düzeyinde ortaya çıkarılması ve tanıtılması. 

Turizm için finans desteği lazım (doğa turizm için odaklanmalı). 

Yöre mutfaklarının tanıtımı ile mahalli yemeklerin ön plana çıkarılarak tanıtımının yapılması. 

Eski eserlerin envanter kayıtlarının çıkarılması. 

Organik ve doğa turizmine ağırlık verilmeli. 

Bölgelerde organik ürünlere önem verilmeli ve turizme kazandırılmalı. 

İpekyolunu iyi tanıtmalıyız, görsel basından yararlanmalıyız. 

Bu koridordaki tarihi ahşap evler korunmalı, turizme kazandırılmalıdır. Bunun için envanter yapılmalıdır. 

Bu koridorda turizmle ilgili kuruluşlar devamlı yardımlaşmalı, işbirliği yapmalı. 

İller ve ilçelerin ellerindeki imkânların (merak uyandırıcı, cezbedici değerlerin) öne çıkarılması, iyi bir reklam ile 
bölge koordinasyon sorumlusuna sunulması. 

İl ve ilçelerde bulunan eski eserlerin, aslına uygun şekilde restorasyonlarının yapılarak korunmaya alınmasının 
sağlanması. 

Her bölge için tanıtım dokümanlarının hazırlanarak yurt içi ve dışı turizm organizasyon firmaları ile koordinasyo-
nun sağlanması. 

Doğa sporlarının geliştirilmesi. 

Doğal Turizme önem verilmeli ama doğayı bozmadan, dünyada doğa turizmine dönüş başladı. 

İlçelerdeki tarihi doğal turizm ve o ilçenin önde giden özelliğini 1. sıraya çıkararak bölgesel turizmin gelişmesine 
yönlendirici olunmalı (ör. ilçe doğa turizmini sporda öne çıkarmak). 

Bölgede bulunan küçük ölçekli işletmelerin (KOBİ) projelerine KOSGEB destek veriyor.(bireysel veya birkaç kobi 
biraraya gelerek olabilir) Bölgedeki KOBİ’lere proje desteği sağlanmalı. 

İpekyolu turizmini hep beraber birlikte yürütmeliyiz. 

Bu bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınarak ortak kültürel etkinlikler düzenlenebilir. 

İl özel idarelerinin mali desteklerini belediyelere daha fazla vermesi. 
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Tablo 18- Koridorun Geliştirilmesinde Öncelikli Bulunan Görüşler (Koridor 9 Masası) Puan 

Turistlere konaklama ve yiyecek-içecek, etkinlikler vb. hizmetler sunulurken öncelikli olarak yerel giri-
şimlerin desteklenmesi. 

4 

Bölgede üretilen, yetişik ürünlerin sanal ortamda dünyaya tanıtılıp satışının yapılması. Bir el sanatları 
ustasının yapmış olduğu tahta kaşık, ibrik pazarda 3 TL'ye satılacağına internet üzerinden yüksek mik-
tarda satışa sunulmalı. 

3 

Türkiye ve yurtdışında başarı ile sonuçlanmış benzer turizm beldelerinden yetkin insanlar getirilerek 
tecrübelerinden istifade edilmeli. 

2 

İpekyolu Belediyeler Birliği’nin bütçesinin kaynaklarla (kamu, özel) desteklenmesi mevcut yasal düzen-
lemelere ilişkin personelin eğitimden geçirilmesi gerekir. 

2 

Bölge esnafının turizm açısından eğitimden geçirilmesi ve gerekirse bunlardan bir kısmının yurtdışına 
gönderilmesi adına proje üretilmeli. 

2 

Bölgede şenlik, festival gibi etkinlikler kesintisiz devam edecek şekilde planlanmalı ve uygulanmalı. 2 

Reklamı yapılmalı, yerli ve yabancı turisti çekebilecek doğal güzelliklerin tanıtılması. 1 

Koridor üzerinde yer alan yerel halkın turizm gelişimi konusundaki görüşlerini almaya yönelik çalışmala-
rın yapılması. 

1 

Koridorun tanıtımında kalkınma ajanslarının aktif rol oynaması gerekmektedir. 1 

Mevcut yapıya uyarlanarak tarihsel dokusu bozulmadan turizm çalışmalarının hızlandırılması. 1 

Bahse konu koridorun tarihi eserlerinin tespiti, tescile değer alanlarının tescil süreçlerinin tamamlanma-
sı ve mülkiyet envanterinin belirlenmesi. 

1 

Ayaş- Sapanca koridorundaki potansiyel öncelikle kendi içerisinde çok iyi tanıtılmalı ve bilinmelidir. 1 

Ayaş-Sapanca koridorunda ev pansiyonculuğunu geliştirebiliriz. 1 

Tüm hizmet sağlayıcılar değerlendirilip destinasyonlar planlanmalıdır. 1 

Koridor güzergâhındaki yollarda yol kenarı stantları açılarak yöresel ürünlerin yol kenarlarında pazarlan-
ması. 

1 

Komşu illerle beraber turizme yönelirken aynı işler üzerinde değil herkes daha farklı işler yaparak daha 
faydalı işlere yönelebiliriz. Farklı fikir, farklı proje. 

1 

Kamu kaynakları ve kişisel kaynaklar koridorda farklı yatırımlara yönlendirilmelidir. 1 

Koridordaki ilçeler arası işbirliği ile yeni istihdam alanları kurulabilir. 1 

Koridor üzerinde kadın girişimcilerin ( el sanatları, pansiyonculuk vb. ) pozitif ayrımcılıkla desteklenme-
si. 

1 

Ankara ve İstanbul arasında kalan İpekyolu koridorunu insanlara tanıtmak için Sapanca’da Ayaz Yolu 
gibi (tren yolu) bir güzergâh belirleyip insanlara bu doğa harikalarını göstermek daha faydalı olabilir. 

1 

Kırsal kalkınmanın yaygınlaştırılması için ekonomik gelişmişliği artırmak gerekir. 1 

Koridorda bulunan tarihi ve turizme değer eserlere ilişkin hikâyeler geliştirilmeli. 1 

Koridor üzerinde turizm türlerine göre (gastronomi turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi) tur güzergâhla-
rının belirlenmesi. 

1 

İlçelerin tarihsel dokuları incelenerek İpekyolu’nun hayatta olduğu dönemle günümüzdeki farkların be-
lirlenerek karşılaştırmalarının yapılması. 

0 

Aslında tarihi evlerimizi restore ederken restorasyona çok önem vermeliyiz. Usta seçimi ve tarihi yapıyı 
bozmadan restorasyon önem taşımaktadır. O zamanki tarihin yansıtılması lazım. 

0 

Bu tanıtıma komşu ilçelerden başlanmalıdır. 0 

Halkın bölgedeki yaşantısı dikkate alınarak her ilçede tespitler yapılarak ortak yatırımlar yapılabilir. Ör-
neğin Sapanca ayrı, Geyve ayrı, Taraklı ve Göynük ayrı değerlendirilmelidir. 

0 

Mudurnu ilçemizde gerçekleştirilen ahilik geleneğinin ipek yolu ile bağlantıları kurularak tüm koridorda 
tanıtımı yapılabilir. 

0 
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Koridor bazındaki tüm ilçelerin yatak kapasitelerinin geliştirilmesi gereklidir. 0 

Koridor üzerindeki özgün tarihi, doğal ve kültürel değerlerin turistik ürüne dönüştürülmesi yönünde ça-
lışmaların yapılması. 

0 

Kentsel gelişmenin öneminin daha iyi hale getirilmesi ve ortak bir paydada tüm ilçelerle beraber bir pay-
da altında çalışarak yürütülmesi. 

0 

Avrupa kaynakları araştırılmalı ve ajanslarla ortak projeler geliştirilmeli. 0 

Koridor bazındaki tüm ilçelerin İpekyolu Belediyeler Birliği’ne üye olması. 0 

Abant Gölü koridorun kuzeyinde bulunan bir doğa harikası. Taşkesti-Abant bağlantı yolunun asfaltlan-
masının tamamlanması. 

0 

Mudurnu Babas Kaplıcası ve civarının termal turizm alanı olarak ilanının gerçekleştirilmesi (K. ve İ. Bak ). 0 

Antik kentlerin, tarihi yapıların turizme katılması. 0 

Bu tanıtımı bölgesel bazda yaparak, dışa açılımını sağlamak. 0 

Koridorun restorasyonunda yasal engellerin belirlenmesi ve bu konunun siyasi otoriteye aktarılması. 0 

Söz konusu koridorda tarihsellik ön planda tutularak, bir senaryo oluşturularak film yapılabilir. Ülke ve 
dünya ölçeğinde tanıtım yapılır. 

0 

Gelişen turizme göre danışma ofisleri açılmalı. Dokuyu anlatabilecek profesyonel ekipler oluşturulmalı. 0 

İlçe festival tarihlerinin birbirine yakın belirlenmesi ve koridor festivali diye tanıtımının yapılması. 0 

Bölgesel yemekler markalaştırılıp tüm Türkiye'de tanıtılarak ve restoranlar açarak bölgenin tanıtımı ya-
pılabilir. 

0 

 

 

Tablo 19- Elenen Görüşler (Öncelikli Bulunmayan Görüşler) (Koridor 9 Masası) 

Bölge insanının günübirlik veya birkaç gün kullanabilecekleri konaklama yerlerinin sayıları artırılabilir. 

Yapılan festivallerin kapsamı genişletilerek daha fazla turistin daha uzun süre kalmaları sağlanmalı. Bunun için eksik olan 
tesisler artırılmalıdır. 

Yeni yapılacak imarlarda İpekyolu’nun aslına uygun dokuda inşaatlar ve yollar, eserler yapılarak bir benzetim sağlanabilir. 

Basında bölgenin daha fazla zikredilmesi sağlanmalı. 

Koridor üzerindeki pazarlama imkânları değerlendirilmelidir. 

Yerleşim yerlerinde yaşayan halkın turizme tam katılımının sağlanması. 

Koridora diğer illerden turlar düzenlersek ülke genelinde daha yoğun tanıtım yapabiliriz. 

Belediyeler Birliği’nin markalaşmış ürünlerin tüketilmesinde yardımcı olması gerekir. 

Koridorun potansiyeli tespit edilip her bir ilçe için en önemli değerler belirlenmelidir ve öne çıkarılmalıdır. 

İpekyolundaki güzergâh üstünde bulunan konaklama yerleri daha çok han şeklinde daha eski yapılabilir. Yol üstünde eski 
han şeklinde binalar dikkat çeker. 

Koridor üzerindeki özgün, doğal, tarihi ve kültürel kaynak değerlerinin envanterinin yapılması. 

Koridor kapsamındaki tüm ilçelerde diğer ilçelerin yöresel ürünleri sergilenmelidir 

Her yerleşimin birbirinden farklı yöresel ürünlerini marka haline getirerek tanıtmak. 

Tanıtım faaliyetleri yapılırken tek tek düşünülmeden koridor olarak değerlendirilmeli ve hep birlikte ele alınarak yapılmalı-
dır. 

Kültürel açıdan bizlerle çok fazla benzerlikleri olan ülkelere daha fazla reklam yapılabilir. Ruslar nasıl Akdeniz’den çıkmıyor-
larsa Japonların bu bölgeyi seveceğini düşünüyorum. 

Tüm ilçelerde yapılan festivalleri medya kanalıyla tanıtmak. Aslında İpekyolu’nun bir yandan da reklama çok ihtiyacı var. Bir 
sloganla ismini duyurması. 

Tescilli sivil mimari örneklerinin onarımlarını hızlandırarak turizme katılabilirliği sağlamak. 

Profesyonel tanıtım ekipleri kurularak bugüne kadar yapılan çalışmaların tam anlamıyla kamuoyuna aktarılması. 

Koridor üzerindeki yerel halkın doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerlerinin korunması konusunda bilinçlendirilmesi.  

Koridordaki gerekli altyapıların tamamlanması. 

Görsel materyaller hazırlanırken dizi ya da film gibi çekimlerin senaryoları koridora uyarlanarak yazılıp çekimler yapılmalıdır. 

Mülkiyetlerinin belirlenmesinden sonra bu eserlerin koruma altına alınması ve restorasyon gerektiren yerlerde sürecin baş-
latılması. 

Koridor kapsamında Ayaş- Sapanca güzergâhına turlar, Ayaş’tan başlanıp Sapanca’ya kadar tüm ilçelere uğrayan turlar dü-
zenlenmelidir. 
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Tablo 20- Koridorun Geliştirilmesinde Öncelikli Bulunan Görüşler (Koridor 10 Masası) Puan 

Koridor üzerinde mikro life ile (havada) gezi düzenlenmesi (küçük uçaklarla). 3 

Termal turizm için jeotermal kanunun yenilenmesi. 3 

Ankara -Mudurnu arasını masal yolu olarak isimlendirelim. Mudurnu-Sapanca güzergâhı-
nızda romantik yol olarak isimlendirelim. Koridor sözcüğünü kaldıralım. 

3 

İpekyolu üzerinde turizme konu yerlerin tespiti için komisyon kurulması ve bu komisyonda 
da gezilmeye görülmeye değer zenginlikler tespit edilmesi. 

3 

İpekyolu güzergâhlarının tur operatörlerine (yerli-yabancı) daha fazla tanıtılması. 2 

Sapanca'dan başlayıp Ayaş'a kadar nostaljik (eski ulaştırma araçları ile) seyahatler yapıla-
bilir. 

2 

Koridorun tanıtımı için CD’ler hazırlanıp tren, otobüs ve resmi sitelerde tanıtılması. 2 

Koridora ait özel bir teşvik sistemi uygulamaya konulabilir (Bakanlık- Kalkınma ajansları). 2 

Yerel yönetimlerin eşgüdüm içerisinde çalışmasını sağlamalıyız. 2 

Özel teşebbüsü ve STK'ları turizm politikalarına dâhil etmek. 2 

Güzergâh üzerinde bulunan tesislerde çalışan personele yönelik eğitimler verilmesi. 2 

Ayaş-Sapanca İpekyolu koridoru için web üzerinden bir portal oluşturulması. 2 

Aynı zamanda konukların aradığı altyapının oluşturulması, müzik eğlence alanlarındaki alt 
yapı eksiklerinin giderilmesi, misafirlere göre yaş gruplarına hitap edecek hizmet hazırlığı 
yapılması. 

1 

Tanıtım için sponsorlar bulalım. 1 

Turizm konusunda uzman kurum, kuruluş ve uzmanlar tarafından sık sık halkın bilgilendi-
rilmesi yönünde toplantılar düzenlenmesi iyi olur. 

1 

İpekyolu envanterinin çıkartılması. 1 

Koridordaki gastronomi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yemek kültürünün yaşatılması. 0 

Ortak Proje Kültürü: Düşünülen eylemler önceden büyük bir strateji üzerine oturmalı ve 
atılan her adım büyük stratejinin alt eylemi olmalı ve çalışmalar yaygınlaştırılmalı. 

0 

Tablo 21- Elenen Görüşler (Öncelikli Bulunmayan Görüşler) (Koridor 10 Masası) 

Sivil Toplum kuruluşları mutlaka bu çalışmaların içinde olsun. 

Bu koridordaki ilköğretim okullarında bu koridora yönelik dersler konulabilir. 

Koridordaki tüm yerleşim birimlerinde ikamet eden insanların, turizmin kendilerinin katılımı ile gelişeceği konusunda bilgi-
lendirilmesi. 

Bölgedeki geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yeni nesillere öğretilmesi için kurslar açılması ve bu el sanatlarının tu-
rizme katkısının sağlanması. 

Oluşturulacak bir komisyon ile İpekyolu koridorundaki tüm yerleşim bölgelerinin turizme ivme kazandıracak argümanların 
tespit edilip öne çıkartılması ve akabinde strateji üretilmesi. 

Envanter çalışmaları (doğa-kültür-turizm, ekoloji-termal-yaşam) oluşturmak. 

Güzergâhtaki değerlere ait kapsamlı bir envanter çalışması yapılmalı, ortak bir web sitesi üzerinde her ilçeye ait değerlerin 
tanıtımı yapılmalı. 

Kültür varlıklarının tarihi değerlendirilmesinin ileri kuşaklara aktarılması için yaşam sürelerinin uzatılması, bakım onarımla-
rın yapılması. 

Bölgedeki tüm tarihi tescilli yapıların onarımlarının tamamlanması. 

Güzergâhta ulaşım ve konaklama sorununun öncelikli olarak çözüme kavuşturulması. 

Ayaş Sapanca İpekyolu Turizmi (ASİT) için web üzerinden bir portal oluşturulması. 
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Yerleşim yerlerinde o yörenin kültürüne ait sempozyum vs. düzenlenmesi. 

Koridordaki farklı farklı yerleşimlerin farklı unsurlarla öne çıkartılması gerekir. 

Koridorun özelliğinden dolayı belediyelerce tescil edilmemiş tarihi özelliği olan evlerin tescillenmesi. 

Doğal yaşam alanlarının tespit edilmesi gereklidir. 

Halk amaç konusunda bilgilendirilip sorumluluk yüklenmelidir. 

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının kaybolmaması için yaşayan el sanatları ustalarından istifade edilip kurslar açılması. 

Yerel yönetimlerin turizm uzmanları ile halkın birebir eğitilmesi ve bilgilendirilmesi. 

Yaygınlaştırma-belirlenen stratejiler ve uygulanan projeler tüm koridor paydaşlarına yaygınlaştırılmalı. 

Altyapının tamamlanması. 

O dönemdeki yemek kültürünün ortaya çıkartılıp sunulması. 

Kurumsal dayanışma, sivil toplum örgütleri ön plana çıkarılmalı. 

Öncelikle koridorun alt yapısı tamamlanmalı (yol-ulaşım sorunları). 

Çalışmalar kurumsallaştırılmalı. 

İpekyolu ile ilgili eğitimlere ağırlık verilmeli. 

Koridorda hizmet sektöründeki insanların turizm odaklı eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi. 

Tur güzergâhı. Koridorda cazibesi olan bütün yerler sınıflandırılarak her turizm kategorisine göre güzergâh oluşturulmalı. 

Bölgeyi ön plana çıkartacak araştırma yapılmalı. 

Devlet kurumları sivil toplum örgütleri ve vatandaş arasında iletişimin güçlendirilmesi iyi olur. 

Özellikle tanıtıma ağırlık verilmesi, özellikle tren, otobüs ve resmi kurumların web sayfasında. 

Koridordaki geleneksel yemek kültürüne gereken önemi verip turistlere mutlaka yerel ev yemekleri sunalım. 

Kültür turizmi yatırımcılarını özendirecek teşvikler verilmeli. 

Yatırımcı cazibesi-Koridor üzerinde yapılacak her türlü yatırım için konsolide bir ortam oluşturulmalı ve yatırımcılar için 
prosedürler kolaylaştırılmalı. 

Otantiklik korunmalı. Her yerleşim yerinin kendine özgü mimari yapısı ve kültürel özellikleri korunarak iskân izinleri veril-
meli. 

Bölgedeki özel kişiliklerin tanıtıma katkısının sağlanması (Ör; Fatih'in hocası Akşemsettin). 

Hizmet sektörü iyi niyetli olup malzeme hırsızlığından kaçınmalı, fırsatçılığı bırakmalı, az gelsin ama devamlı gelsin düşün-
cesi hasıl olmalı. 

Koridordaki yerleşim yerlerine ait hikâyeler, masallar araştırılıp tanıtımda istifade edilmeli. 

Mükerrerlik önlenmeli. Koridorda yer alan ilçeler birbirini tekrar eden uygulamalardan kaçınmalı. 

Tanıtım. Reklamda insan öğesinin ve yaşam alanlarının ön planda olması. 

Koridorda iletişimin daha sağlıklı yapılması. 

İlçeler arasındaki festivallere destek olmak, ortak kültür yaşamlarını festivallerde temsil etmek (Halk Oyunları-Tiyatro-İğne 
Oyası-Sanat Eserleri). 

Genel anlamda insanlarda var olan her şeyi devletten bekleme düşüncesinin ortadan kaldırılması yönünde bir dizi çalışma-
ların yapılması. 

Ekonomik altyapı (parasal) sorunlarının çözülmesi. 

Kaybolmaya yüz tutmuş örf ve adetlerimizi araştırmalı, tekrar gün yüzüne çıkartmalı ve yaşatmalıyız. 
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 Bakanlıkların temsilcileri, akademisyenler, ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin 

yer aldığı Genel Grup’tan Koridor bazındaki grup çalışmaları sonucunda belirlenen (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17 ve 19 nolu tablolar) öncelikli faaliyet alanlarını tüm koridor boyunca bütüncül bir bakış açısıyla entegre 

eden bir yol haritasının çıkarılması talep edilmiştir.  

 
 

Tablo 22– Genel Grup Çalışmasında Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 

Strateji/Eylemler 
Yapılması Gereken Faali-
yetler 

İşbirlikleri 

Eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin geliştiril-
mesi 

    

Konaklamanın (geceleme) ve kalış süresinin artırılması     

Konaklama kapasitesinin ve niteliğinin artırılması .Ev pansiyonculuğu   

İnanç turizminin destinasyonu desteklemesi (Akşemseddin, 
Tapduk Emre vb.) 

    

Sağlık ve termal turizmin koridoru desteklemesi 
.Mevcudun kullanımı 
.Yenilerin kullanımı 

  

Doğa ve spor turizminin, eko ve agro turizminin koridoru 
desteklemesi 

.Spor tesislerinin aktif kullanımı 

.Yaban hayatı koruma (envanter 
çıkarılması), .gözlemcilik vs. 
.Uluslararası bisiklet turu 
.Av turizmi 
.Özgün bitkiler 

  

Koridora yönelik tanıtım ve pazarlama stratejisinin belirlen-
mesi 

.Markalaşma (VIPO) 

.Bölgesel işaretler ağı (TSE, TDE) 

.Sosyal ağlar, web, CBS 

.Yönlendirmeler 

.Sempozyumlar 

.Kitap, broşür 

.Kısa film, film vb. 

  

Kamp ve karavan turizminin geliştirilmesi (koridordaki uy-
gun yerlerde uluslararası standartlarda alan ayrılması) 

    

Alternatif tur güzergâhları oluşturulması (gün sayılarına gö-
re) 

  TURSAB, KTB, STK'lar 

Yöresel ürünlerin (ipek böceği vb.) üretimi, pazarlanması ve 
markalaşması 

    

Özgün mimari stilin korunması, hâlihazır harita ve imar plan-
larının yapılması 

    

Koridor için Stratejik Plan hazırlanması 
.İşbirliği ve eşgüdüm 
.Bakanlık çalışmaları 

Valilikler, KTB, Ajanslar, 
vb. 

Ulusal ve uluslararası fonlar     

Yöresel kahramanların öne çıkarılması     

GENEL MASA 
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GENEL GRUBUN DİĞER ÖNERİLERİ 

Araştırılması gereken konu başlıkları: 

- Kültür Yolları Enstitüsü/Hollanda 

- Güney Doğu Avrupa Kültür Yolları 

- Diagonal Route 

- B.M. Ortaklık Platformu 

- Dünya Bankası Fonları 

- İşi olgunlaştıracak heyet oluşturulması (örneklerin değerlendirilmesi) 

8-9 Aralık 2011  
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 Bu bölümde Koridor bazındaki grup çalışmalarının sonuçları dikkate alınarak katılımcılardan korido-

run geliştirilmesine katkıda bulunabilecek faaliyetleri, ilçelerinin potansiyelleri temelinde belirlemeleri ta-

lep edilmiştir. Her grup için ajans uzmanı bir raportör belirlenmiştir. Çalışmada gruptan ilçeleri için strateji/

eylemler belirlemesi ve her bir strateji/eylem için İl/İlçe/Belde olarak uygulanabilecek yerler, bölgenin bu 

konuda mevcut ve geliştirilebilecek potansiyelleri ve yapılması gereken faaliyetleri belirlemeleri istenerek 

bunlar kaydedilmiştir. Daha sonra her ilçe raportörü çıkan sonuçları paylaşmak üzere belirlenen ilçe masa-

larına dönüşümlü giderek bir sunum yapmıştır. Gidilen ilçe masası bu strateji/eylemler konusunda yapıla-

bilecek işbirliklerini belirtmiştir. Böyle bir çalışma ile ilçelerin diğer ilçe strateji/eylem fikirlerini öğrenmesi 

ve potansiyel işbirliği alanlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

İLÇE MASALARI 
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Tablo 23- Ayaş İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 

Ayaş Eylem/Strateji 1 Eylem/Strateji 2 Eylem/Strateji 3 

Strateji/Eylem Adı Termal projelerin geliştirilmesi 
Yöresel ürünlerin değerlendi-
rilmesi ve pazarlanması 

Yöresel yemek çeşitlerinin 
geliştirilmesi 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/
Belde) 

İlçe merkezi 
İlhan-Ilıca-Akkaya Köyleri ve 
Sinanlı Mahallesi 

Merkez ve tüm köyler 

Faaliyet alanı ile 
ilgili bölgenin mev-
cut ve geliştirilebi-
lecek potansiyelleri 

.Mevcut 3 kuyuya ilaveten 3 
kuyu daha açılması planlan-
makta 
.Barolar Birliği Oteli 
.Ayaş İçmece ve Kaplıca Hama-
mı 
.Belediye Kaplıca Hamamı 
.Başkent Hastane-
si .Rehabilitasyon Merkezi 
.Devlet Hastanesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Merkezi 

Domates, dut, kiraz, tiftik ilçe-
de geliştirilebilecek ürünlerin 
başında gelmektedir. 

Sarma, güveç, kapama ve 
hoşmerim 

Yapılması Gereken 
Faaliyetler 

Özel işletmelerin devlet des-
tekli yatırımına ihtiyaç var. 

.Üretici birlikleri ve kooperatif-
lerin oluşturulması 
.Doğal ürünlerin yetiştirilmesi-
ne yönelik çalışmaların yapıl-
ması 
.Paketleme ünitelerinin kurul-
ması 
.Markalaşmanın yapılması 
.Standartlaşma 
.Standların kurulması 
.Depolama ünitelerinin kurulu-
mu 
.Pazarlama 
.Bölgelere özel tesisler oluştu-
rularak bölgelerin potansiyeli-
nin en fazla olabileceği üründe 
uzmanlaşma gündeme getiri-
lebilir 

Ayaş-Beypazarı ilçeleri ara-
sında yol satıcılarına yöne-
lik ortak standartlar getiri-
lebilir. 

İşbirlikleri 

Beypazarı ve Güdül Ayaş ilçesi-
nin kaplıca konusundaki Ayaş 
tecrübelerinin kendileri ile 
paylaşılmasını istiyor. 

.Tarihi evlerin restore edilerek 
Lokantaya dönüştürülmesi ve 
buralarda yöresel yemeklerin 
sunulması 
.Yerli halkın eğitimi ve bu işe 
özendirilmesi 
.Ayaş ve Güdül ilçeleri arasın-
da yemek yarışmaları düzen-
lenmesi 

.Ayaş ve Güdül Belediyeleri 
arasında yöresel yemekle-
rin tespitine yönelik çalış-
malar gerçekleşebilir. 
.Beypazarı’na yönelik tur-
larda Ayaş'ta farklı tadabi-
lecekleri turistlere anlatıla-
bilir. 

8-9 Aralık 2011  
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Tablo 24- Beypazarı İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 

Beypazarı Eylem/Strateji 1 Eylem/Strateji 2 Eylem/Strateji 3 

Strateji/Eylem 
Adı 

Restorasyonların ve sokak sağlıklaştırmasının arttırıla-
rak devam ettirilmesi 

Alternatif turizm türlerinin 
geliştirilmesi, özellikle kış 
turizmi, doğa turizmi ve eko-
turizm 

Turizme kalifiye ve ara ele-
man kazandırılması için 
faaliyetlerde bulunmak. 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/
Belde) 

Beypazarı - Merkez'de mevcut konaklar ve sokaklar 

.Karaşar Beldesi Eğriova Yaylası - 
Eko Turizm 
.Karaşar Nallıkaşı Mevkii’nde Kış 
Sporları 
.Eğirova Yaylası'nda Kamp ve 
Karavan Turizmi 
.Köseler, Saray, Karacaören, 
Yıldız, Dudaş gibi farklı kültürleri 
olan köylerin turizm faaliyetleri 
içine katılması yöntemlerinin 
geliştirilmesi. 
.Farklı bitki örtüsüne sahip alan-
larda trekking: İnözü, Salagöz 
Vadisi, Karaşar, Depelerarkası 
Köyler, dağsal köyler. 
.Farklı kuş türlerini barındıran 
bölgeler: Beypazarı Merkez, 
İnözü Vadisi. Küçük akbaba, 
karaleylek, keklik. Bunların göz-
lenmesine yönelik turizm aktivi-
telerinin geliştirilmesi. 

.Belediye Gençlik Merkezleri 

.Halk Eğitim Merkezleri 

.Üniversiteler 

.Sivil Toplum Örgütlerinde 

Faaliyet alanı ile 
ilgili bölgenin 
mevcut ve geliş-
tirilebilecek po-
tansiyelleri 

Yeterli sayıda konak bulunmakta. 
Alternatif turizm türlerinin 
geliştirilebileceği alanların 
bulunması 

Bölge İnsanı, Gençler, Tu-
rizm İşletmeleri Sahipleri, 
İlçede faaliyet gösteren 
üniversitelerin öğrencileri 

Yapılması Gere-
ken Faaliyetler 

.Kaynak temini: kamu kaynakları, konak sahiplerinin katılımı, 
hibeler-teşvikler, sponsorlar gibi kaynaklardan temini müm-
kün. 
.Restore edilen konakların bir kısmı müzeye (yaşayan mutfak 
müzesi gibi), bir kısmı el sanatları merkezine, bir kısmı araş-
tırma uygulama merkezine veya doğa evine dönüştürülebi-
lir. 
.Rekreasyon alanları yaratılabilir, tabiat müzeleri vb. 
Şehrin ve konakların turizm amaçlı aydınlatılması sağlanabi-
lir. 
.Farklı etkinliklerin ve eğlencelerin gerçekleştirildiği kültür 
evi gibi mekanlar oluşturulması. 
.Tarihi sokaklardan bir tanesinin o yüzyıla ait olarak, onu 
yansıtabilecek şekilde düzenlenmesi (yemekleri, müziği, 
kıyafetleri, gündelik eşyaları vb.) 
.Farklı tarihi dönemlerin kültürlerinin yansıtıldığı mekanlar, 
kültür evleri oluşturulması. 
.Mevcut konakların tanıtımının yapılması. 

.Kırsal kesimde bu faaliyetlere 
sahip çıkabilmeleri için halkın 
bilinçlendirilmesi. 
.Alan belirlenmesi konusunda bir 
envanter çalışması yapılması. 
.Bölgenin özellikle turizm konu-
sunda yayın yapan radyo, gazete 
gibi yazılı ve görsel medyada 
tanıtımının yapılması, yer alması-
nın sağlanması. 
.Bu alanların tanıtımı konusunda 
web portalı hazırlanması. 
.Bölge çiftçilerinin organik tarım 
konusunda bilinçlendirilmesi. 

.Yabancı dil eğitimine ağırlık 
verilmesi. 
.Rehberlik, danışmanlık. 
.Servis ve garsonluk. 
.Esnafın davranışları husu-
sunda eğitim. 
.Hijyen, temizlik, kılık-
kıyafet. 

İşbirlikleri 

.Nallıhan, Çayırhan, Sarıyar, Göynük ve Mudurnu özellikle 
reklam,  tanıtım ve restorasyon konularında Beypazarı'nın 
tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirttiler. 
.Tur operatörleri ortak kullanılarak Beypazarı'na gelen turist-
lerin bu ilçelere ve beldelere de yönlendirilebileceği bir 
işbirliğine gidilmesini önerdiler. 
.Göynük ilçesi reklam ve tanıtım konusunda işbirliği gerçek-
leştirilebileceğini, Beypazarı'nın bu konuda yol gösterici 
olmasını ve ilçelerin kendi ilçelerini tanıtımını yaparken 
karşılıklı olarak birbirlerinin tanıtımını da yapabileceği öneri-
sinde bulundular. 
.Beypazarı Göynük arasında doğrudan ulaşımın sağlanması 
için işbirliği yapılabileceğini belittiler. 
.Ortak turlar düzenlenmesi için tur operatörlerine yönelik 
işbirliği yapılması. 
.Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediyesi ve Bolu Kültür 
Müdürlüğü Beypazarı ile işbirliğine açık olduğunu belirtti. 

.Nallıhan ve Mudurnu bu 
konuda işbirliğine açık olduk-
larını belirttiler. 
.Mudurnu seyahat acentaları 
ile ortak hareket edilmesi 
önerisinde bulundu. 
.Beypazarı yakınındaki Kıbrıs-
cık, Karagöl ve Seben-
Taşlıyayla göllerini gösteren 
levhaların Beyparazı’nda 
belirli yerlere konulması, web 
sitelerinde karşılıklı olarak 
tanıtımlara yer verilmesi. 

Nallıhan, bu konuda işbirli-
ğinde bulunabileceklerini 
belirtti. 
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Tablo 25- Geyve İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 1 

Geyve 1 
Eylem/Strateji 
1 

Eylem/Strateji 
2 

Eylem/Strateji 
3 

Eylem/Strateji 
4 

Eylem/Strateji 
5 

Strateji/Eylem 
Adı 

Tarihi sanat eserleri 
envanteri ve bunun 
festivali. 

Divan Şairi Güvahi, 
Elvan Bey, Ali Fuat 
Paşa'nın tanıtımı, 
araştırmalarının 
yapılması. 

Yayla turizmi, dağ 
turizmi vs., yamaç 
paraşütü 

Ali Fuat Paşa Beldesi 
rolüne ilişkin etkinlik 

Müze kimliğine ka-
vuşturulması 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/
Belde) 

Geyve İlçe Merkezi, 
Ali Fuat Paşa Beldesi 

Üniversite'de tez 
çalışmaları, Belediye, 
Kaymakamlık, Üni-
versite işbirliği 

Kırca Yaylası, Esen-
köy, Sütalan Yaylası, 
Koru Yaylası 

   

Faaliyet alanı ile 
ilgili bölgenin 
mevcut ve gelişti-
rilebilecek potan-
siyelleri 

      Tarih ve Turizm  

Yapılması Gere-
ken Faaliyetler 

MARKA'dan proje 
desteği sağlanması. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı koordinas-
yonunun sağlanması. 

MARKA, Kaymakam-
lık 

İl Turizm Müdürlüğü 
görüşmeleri 

10 Ocak Ali Fuat 
Cebesoy Haftası ve 
etkinlikler 

Üniversiteler, Beledi-
ye, Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü 

İşbirlikleri     Güdül- Geyve işbirliği   

Tablo 26- Geyve İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 2 

Geyve 2 
Eylem/
Strateji 6 

Eylem/
Strateji 7 

Eylem/
Strateji 8 

Eylem/
Strateji 9 

Eylem/
Strateji 10 

Eylem/
Strateji 11 

Strateji/Eylem Adı 
Kültür, sanat, 
meyve festivali 

Okullarda İpek-
yolu gezileri 
düzenlenmesi 

İlçe Kültür Tu-
rizm Kurulu oluş-
turulması 

İpekyolu koridor 
fikrinin tanıtımı-
nın yapılması 
(Geyve- Ali Fuat 
Paşa halkı ara-
sında ve bura-
dan görüşlerin 
alınması) 

Sakarya Nehri'nin 
turizm bağlamın-
da değerlendiril-
mesi 

Ali Fuat Paşa 
Parla Tepesi'nin 
açık alan müzesi 
olarak düzenlen-
mesi 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/
Belde) 

        

Yürüyüş bandı, 
kayık gezileri, 
park, parkur, 
botanik parkı, 
kafeler 

 

Faaliyet alanı ile 
ilgili bölgenin 
mevcut ve gelişti-
rilebilecek potan-
siyelleri 

           

Yapılması Gere-
ken Faaliyetler 

  

Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Kayma-
kamlık, Belediye 
Başkanlığı 

Kaymakamlık, 
yerel yönetim-
ler, STK'lar 

.Anket çalışma-
ları 
.web sitesi üze-
rinden tanıtım 
.Afiş yaptırılma-
sı 

DSİ, belediyeler, 
kaymakamlıklar, İl 
Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü, Kül-
tür ve Turizm 
Müdürlüğü 

Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, 
Belediye ve 
STK'lar 

İşbirlikleri         

Güdül Sorgun 
Göleti'nde benzer 
bir düzenleme 
yapılabilir. 

 



60 

 
Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda 

“Yeni Fikirler – Yeni Fırsatlar” Çalıştayı Raporu  

 

 

 

Tablo 27- Göynük İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 1 

Göynük 1 Eylem/Strateji 1 Eylem/Strateji 2 Eylem/Strateji 3 Eylem/Strateji 4 

Strateji/Eylem Adı 
Tarihi dokunun tanıtılma-
sı 

Doğa turizminin geliştiril-
mesi 

Termal potansiyelin değer-
lendirilmesi 

Bilinçli alan kılavuzluğu 
(rehberlik) yapılması 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/Belde) 

Göynük 
Sünnet gölü 
Çubuk Gölü 

Çatak Kaplıcaları, Göynük Göynük ve yakın ilçeler 

Faaliyet alanı ile ilgili 
bölgenin mevcut ve 
geliştirilebilecek 
potansiyelleri 

.Bozulmamış tarihi doku, 

.Tarihi evler 

.Röleveleri hazır 

.Akşemseddin 

.Otel 

.Gölün doğal güzelliği 

.Balık tutulabilecek bir 
alan 

.İçme suyu olarak da kulla-
nılabilecek termal su 
.İçinden dere geçen güzel 
bir mekân 

.Özellikle inanç turizmin-
de çok kişinin gelmesi 
.Birçok festival olması 
(Akşemseddin gibi) 
.120 tescilli konutun 
olması 

Yapılması Gereken 
Faaliyetler 

.Diğer turizm alanlarında 
tanıtım levhası 
.Ulusal medyada tanıtım 
.Ulusal fuarlara katılım 
.Kent müzesi oluşturul-
ması 

.Göle giden yolun düzeltil-
mesi 
.Yönlendirme levhalarının 
yerleştirilmesi 
.Tanıtım faaliyetleri 
.Otantik köy evleri ve köy 
yaşantısı 

.Ulaşım sağlanması 

.Konaklama tesisi 

.Derenin ıslahı 

.Restore edilmesi 

.Halka ve esnafa bilinç-
lendirme yapılması 
.Yabancı dil kursu veril-
mesi 
.Pansiyonculuk eğitimi 
verilmesi 
.Turizm danışmanlık 
bürosu kurulması 

İşbirlikleri 

.Belediye, Kaymakamlık, 
MARKA, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı 
.Taraklı ile kent müzesi 
oluşturmada işbirliği 
.Mudurnu ile fuarlara 
katılımda işbirliği (ortak 
broşür ve katılım) 

.Tanıtım faaliyetlerinde 
Taraklı'nın da yer alması 
.Geyve ile ortak tanıtım 
levhalarında işbirliği 

Mudurnu ve Taraklı ile 
tecrübe paylaşımı 

.Karşılıklı yönlendirme 
ve eğitimlerin verilme-
sinde Mudurnu ile işbir-
liği 
.Taraklı ile beraber tu-
rizm bürosunda işbirliği 
.Geyve ile turların bera-
ber düzenlenmesi 

Tablo 28- Göynük İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 2 

Göynük 2 Eylem/Strateji 5 Eylem/Strateji 6 Eylem/Strateji 7 

Strateji/Eylem Adı El sanatlarının geliştirilmesi Fonlardan faydalanma Halk oyunları canlandırılması 

Uygulanabilecek Yer-
ler (İl/İlçe/Belde) 

Göynük Göynük Göynük 

Faaliyet alanı ile ilgili 
bölgenin mevcut ve 
geliştirilebilecek po-
tansiyelleri 

.Kaşıkçılık, Göynük maketleri, tokalı 
örtü vb. ürünlerin hala devam et-
mesi 
.Turistlerin yöresel ürünlere rağbet 
etmesi 

.Tarihi ve kültürel doku 

.Bozulmamış geleneksel yapı 
Oyunları bilen ve oynayan insan-
ların bulunması 

Yapılması Gereken 
Faaliyetler 

.El sanatlarının belirlenmesi 

.Eğitim verilmesi 

.İş yerleri için girişimcilik desteği 

.Fizibilite yapılması 

.Ortakların belirlenmesi 

.Proje yazılması 

.Uygun fonlara başvurulması 

.Kurslarda eğitim verilmesi 

.Çeşitli organizasyonlarda tanıtım 
yapılması 

İşbirlikleri 

.Mudurnu ile eğitimlere katılım 

.Mudurnu bebekleri ile el ürünleri-
nin beraber ele alınması 
.Taraklı ile malzeme desteği konu-
sunda işbirliği 

.Mudurnu ile projelere ortak katı-
lım 
.Taraklı ile ortak başvuru 

.Mudurnu ile oyunlara ve eğitim-
lere ortak katılım 
.Geyve ile karşılıklı organizasyon-
lara katılım 
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Tablo 29- Güdül İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 1 

Güdül 1 Eylem/Strateji 1 Eylem/Strateji 2 

Strateji/Eylem Adı İlçe genelinde termal turizmin geliştirilmesi 
Çadırlı kamp - karavan konaklama hizmetlerinin ge-
liştirilmesi 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/Belde) 

Güdül-Çağa Beldesi 
Kapaklı Yaylası, Sorgun Göleti, Yeşilöz Beldesi'ndeki 
Kirmir Çayı kenarındaki mağaralar 

Faaliyet alanı ile 
ilgili bölgenin mev-
cut ve geliştirilebile-
cek potansiyelleri 

Belediyenin yaptığı termal tesis inşaatı (yarım), Devre mülk siste-
miyle ilgili devam eden planlama çalışmaları, Suyun içme-
kullanma potansiyelinin olması (sağlık ve tedavi amaçlı araştırıl-
ması gerek), Su kapasitesi kurum temsilcileri olmadığı için biline-
miyor. 

Mevcutta yöreye günübirlik turlar yapılmakta, Sorgun Gö-
let’i çevresinde "Sorgun Göleti Tabiat Parkı" bulunmakta, 
Gölet’in kıyısında bir adet kamuya ait hizmet binası mevcut, 
Ayrıca Kapaklı Yaylası'ndaki yayla evlerinde yöre halkı otur-
makta fakat anakentlerden gelenlerin yaz aylarında bu 
evleri kiralamak için talebi mevcut 

Yapılması Gereken 
Faaliyetler 

Altyapı ve ulaşımın sağlanması, Tanıtımın yapılması, Potansiyele 
dair araştırma yapılması, Mevcut termal tesis inşaatının tamam-
lanması, Diğer ilçelerde de potansiyellerin araştırılması için ortak 
faaliyetler yapılabilir (Nallıhan ve Göynük ilçeleri kendilerinde de 
böyle bir potansiyel olduğunu ortak araştırma yapılabileceğini 
söylediler) 

Altyapı (su, elektrik, kanalizasyon, arıtma) sağlanmalı, Plan-
mala faaliyetleri yapıalrak konaklama için yer sunumu yapıl-
malı, Yörenin tanıtımı yapılmalı 

İşbirlikleri 

Güdül'ün Ayaş-Sapanca gezi programlarına dahil edilmesi için en 
yakındaki Beypazarı ve Ayaş ilçeleriyle işbirliği yapılması, Kredi 
veren merkezi, yerel, uluslar arası kurumlarla fonlar için işbirliği 
yapılabilir. (Kalkınma Ajansları fon sağlasın dendi), Üniversitelerle 
bahsi geçen araştırmalar için işbirliği yapılabilir. 

STKlar ve Kamu kurumlarıyla işbirliği yapılabilir. Karaşar 
Belediyesi (BEYPAZARI masası önerisi), Çayırhan, Sarıyar, 
Nallıhan Belediyeleriyle işbirliği yapılabilir. Çadır ve karavan 
kampları için koridora ait bir harita yapılabilir ve ortak 
broşür hazırlanabilir. Tüm belediyeleri işbirliğiyle (İpekyolu 
Belediyeler Birliği-Nallıhan Belediyesi önerisi) 

Tablo 30- Güdül İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 2 

Güdül 2 Eylem/Strateji 3 Eylem/Strateji 4 Eylem/Strateji 5 

Strateji/Eylem Adı 

Eko-turizm, trekking, orienteering, su 
sporları, sportif balıkçılık faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ve spor klüpleri için yaz 
kamplarının kurulması 

Tarihi yapıların ve arkeolojik 
varlıkların turizme kazandırılma-
sı 

Yöreye özgünlük kazandırma, 
markalaşma ve istihdamı artırma-
ya yönelik çalışmalar yapılması 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/
Belde) 

Kirmir Çayı (Yeşilöz Beldesi) kenarındaki 
mağaralar, Sorgun Göleti ve diğer göletler, 
Kapaklı Yaylası ve çevredeki diğer yaylalar 

Güdül'deki tarihi konaklar ve 
Çağa Beldesi'ndeki tarihi Roma 
Kenti kalıntıları 

Yöresel kıyafet giydirilmiş Güdül 
Bekeklerinin markalaşması, Gü-
dül'de bolca yetiştirilen üzüm, 
kiraz, domates, leblebi gibi ürünle-
rin farklılaşması 

Faaliyet alanı ile 
ilgili bölgenin mev-
cut ve geliştirilebi-
lecek potansiyelleri 

Kurum temsilcileri olmadığından bilinme-
mektedir. Nallıhan Masası bu bölgede 
turizm seyahat acentalarının tur düzenle-
mekte olduğunu, Güdül'ün de bu gü-
zergâha dâhil edilmesi için çalışmalar ya-
pılması gerektiğini söylediler 

Kurum temsilcileri katılmadığın-
dan mevcuta dair bir fikir belirti-
lememiştir. 

 

Yapılması Gereken 
Faaliyetler 

Altyapı (yürüyüş yolu, rotaların belirlen-
mesi, tesislerin yapılması, levhalamaların 
yapılması) hazırlıkları, Akarsularda balıkçı-
lık ve su sporları için su seviyesinin yüksel-
tilesi için bentlerin kurulması, Tanıtım 
yapılması (broşürler, reklamlar, tanıtım 
kitapları...), 1. Lig klüplerini bir dönem 
ücretsiz konaklatarak tanıtım yapılması, Su 
sporları ve sportif balıkçılık için yarışmalar 
düzenlenmesi 

Güdül'de tescilli yapıların tespiti, 
onarımı, restorasyonu ve işlev ka-
zandırılması (konaklama, restoran, 
müze, okul, sergi vb.) Tescil işlemi 
yapılmamış yapıların tespiti, yaşları-
nın tespit edilerek tescillenip korun-
masının sağlanması, Tarihi Roma 
Kentinin arkeolojik kazılarının yapıl-
ması, bunun için üniversitelerle 
çalışılması ve Bakanlıklara proje 
sunulması, Kentin gezi güzergahları-
na dahil edilmesi için tanıtım faali-
yetlerinin yapılması 

Pazarlama-tanıtım üzerine çalış-
malar, Kadınlar için el sanatları 
atölyelerinin kurulması 

İşbirlikleri 

Beypazarı Karaşar Belediyesiyle balıkçılık, 
eko-turizm ve diğer faaliyetler için işbirliği, 
Bu eylemin aynısı Nallıhan ve civarında da 
yapılabilir (NALLIHAN masası önerisi), 
Koridordaki ilçe ve beldelerin turizm alan-
larının tanıtımıyla ilgili paslaşması, karşılık-
lı tanıtım yapılması, birbirlerinin hakkında 
tanıtım yapmaları, bunun için ilçe eşleş-
melerinin olması (GÖYNÜK masası önerisi) 

Bu konuda Beypazarı örneğinin 
incelenmesi ve işbirliği, ortak 
akıl, eşgüdümlü çalışmalar yapıl-
ması 
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Tablo 31- Mudurnu İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 1 

Mudurnu 1 Eylem/Strateji 1 Eylem/Strateji 2 Eylem/Strateji 3 

Strateji/Eylem Adı 
209 tarihi tescilli mimari örnek-
lerinin tamamının onarımının 
sağlanması 

Babas kaplıcası ve civarının 
termal turizm alanı ilan edilmesi 
çalışmalarının sonuçlandırılması 

Mudurnu ve Taşkesti beldesinde Termal 
turizm, yayla turizmi ve dağ ve kayak 
merkezi olarak değerlendirilmesi 

Uygulanabilecek Yer-
ler (İl/İlçe/Belde) 

Mudurnu Mudurnu Taşkesti Beldesi 

Faaliyet alanı ile ilgili 
bölgenin mevcut ve 
geliştirilebilecek po-
tansiyelleri 

Halihazırdaki ve yeni yapıların 
mevcut mimariye uygun olarak 
yapılması, teşvik edilmesi ve 
buna yönelik mevzuatın gözden 
geçirilmesi.                                                                        
Ev pansiyonlarının açılması 

Sağlık turizminin üst seviyeye 
çıkması.                                                                             
İldeki çalışmalar tamamlanmış 
olup dosyası Yatırım İşletmeler 
Genel Müdürlüğü'nde tutul-
maktadır. 

Yayla turizmi (spor turizmi, aktivite alanla-
rı)                                                                       
Kayak turizmi (Çarşak köyü) 

Yapılması Gereken 
Faaliyetler 

Projelerin hazırlanarak ilgili Ba-
kanlıktan uygulama desteğinin 
alınması.                                                                         
Özel sektör ile temasa geçilmesi 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 
tutulan dosyanın gündeme 
getirilmesine yönelik çalışmala-
ra hız kazandırılmalı 

Paraşütle atlama merkezi                                      
Yürüyüş parkurlarının tespiti                                                       
Doğa turizmi                                                                                  
Teleferik                                                                         
Geziler düzenlenebilir (Yayla turizmi) 

İşbirlikleri 

Kaymakamlık, Belediye Başkanlı-
ğı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Özel sektör                                                                  
Yüksekokul Restorasyon Bölümü 
bilimsel Teknik sağlayabilir. Ta-
raklıdaki Restorasyon atölyesin-
den de faydalanmak mümkün-
dür. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı                                                                    
Taraklı projesine katkıda bulu-
nanların desteği sağlanabilir. 

Belediye, Özel sektör, Kalkınma Ajansı, 
İlgili Bakanlıklar, Federasyonlar                                                                           
Yayla turizmi kapsamında Geyve'ye gezi-
ler düzenlenebilir. 

Tablo 32- Mudurnu İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 2 

Mudurnu 2 Eylem/Strateji 4 Eylem/Strateji 5 Eylem/Strateji 6 

Strateji/Eylem Adı 

İnanç turizmi Şehriban Tepesi-
nin düzenlenmesi, merkezde 
bulunan büyük zatların tespiti 
ve tanıtılması 

Bölgede geçmişten günümüze 
gelen ürünlerin devamlılığının 
ve markalaşmanın sağlanması, 
tanıtılması 

Kaybolmaya yüz tutmuş halk oyunları, birik-
me gecelerinde oynayan orta oyunların 
araştırılması ve örneklerin kayda alınması 
ve eğitimler verilmesi 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/Belde) 

Mudurnu Mudurnu Mudurnu 

Faaliyet alanı ile 
ilgili bölgenin mev-
cut ve geliştirilebile-
cek potansiyelleri 

Mevcut Şehriban, Karaaslan 
Tepesi, Hıdırlık Tepesi 

Ticaret hacminin gelişmesi, 
turist sayısında artış, ekonomi-
ye katkı 

Yerli halkın varlığı, Köylerde yaşayanlar 

Yapılması Gereken 
Faaliyetler 

Günübirlik turizm, Ziyaretçi 
artışı, Günlerin belirlenmesi 

    

İşbirlikleri 

Müftülük, STK'lar ve Belediye-
ler                                                                                 
Geyve ile inanç turizminde 
ortak çalışma                                         
Taraklı ile ortak çalışma 

Belediye, Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, Ziraat Odası, Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası, İlgili Odalar 

Üniversiteler, Halk Eğitimleri, Kaymakamlık-
lar, Valilik, Belediyeler, Sakarya Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı ve Taraklı Halk Eğitim 
Merkezi oyunların araştırılması ve geliştiril-
mesi konusunda destek verebilir. Geyve 
ilçesi ile ortak çalışma yapılabilir. 
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Tablo 33- Nallıhan İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 1 

Nallıhan 1 Eylem/Strateji 1 Eylem/Strateji 2 Eylem/Strateji 3 

Strateji/Eylem Adı Yürüyüş parkurlarının belirlenmesi 
Çayırhan Bölgesinin tarihi envanterinin 
ortaya çıkarılması 

Yamaç paraşütü merkezi oluşturulması 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/Belde) 

.Sarıçalı Dağı 

.Kuş Cenneti Jeolojik Oluşumu (Kız 
Tepesi) 
.Sarıyar Karatepe Mevkii 
.Danışment Köyü- Bozyaka Göleti Arası 
.Boz Armut Yaylası-Aksu Yaylası Arası 

Kayıp Kent Juliopolis (Gülşehir) 
Çömlektepe 

Vericiler Bölgesi (yamaç paraşütü tepesi) 

Faaliyet alanı ile 
ilgili bölgenin mev-
cut ve geliştirilebile-
cek potansiyelleri 

 2023 Strateji Eylem Planı  2023 Strateji Eylem Planı  2023 Strateji Eylem Planı 

Yapılması Gereken 
Faaliyetler 

.Mevcut durum analizi 

.Kurum ve kuruluşlar ve halkla ortak 
akıl toplantısı yapılması 
.Proje oluşturulması 
.Proje kaynağının bulunması 
.Uygulanması 

.Mevcut durum analizi 

.Kurum ve kuruluşlar ve halkla ortak 
akıl toplantısı yapılması 
.Proje oluşturulması 
.Proje kaynağının bulunması 
.Uygulanması 

.Mevcut durum analizi 

.Kurum ve kuruluşlar ve halkla ortak akıl 
toplantısı yapılması 
.Proje oluşturulması 
.Proje kaynağının bulunması 
.Uygulanması 

İşbirlikleri 

.Ankara Kalkınma Ajansı, Nallıhan Kay-
makamlığı, Nallıhan-Çayırhan-Sarıyar 
Belediyeleri, Türkiye Çevre Vakfı, Nallı-
han Turizm Gönüllüleri Derneği, İpekyo-
lu Belediyeler Birliği, Ankara Valiliği 
.Göynük Kaymakamlığı ile ilçelerin 
turizm olanaklarının tanıtılması yönün-
de ortak çalışma 

.Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara 
Kalkınma Ajansı, Nallıhan Kaymakamlı-
ğı, Nallıhan-Çayırhan-Sarıyar Belediye-
leri, Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derne-
ği, İpekyolu Belediyeler Birliği, Ankara 
Valiliği 
.Göynük Kaymakamlığı ile ortak arşiv 
paylaşımı, eş zamanlı envanter çıkarma 
çalışmalarının yürütülmesi 
.Taraklı Kaymakamlığı ve Sakarya Üni-
versitesi ile metod konusunda işbirliği 

.Yamaç Paraşütü Federasyonu, Türk Hava 
Kurumu, Nallıhan Halkı, Ankara Kalkınma 
Ajansı, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan-
Çayırhan-Sarıyar Belediyeleri, Nallıhan 
Turizm Gönüllüleri Derneği, İpekyolu 
Belediyeler Birliği, Ankara Valiliği 
.Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları 
Derneği işbirliği ile ortak organizasyon vb. 

Tablo 34- Nallıhan İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 2 

Nallıhan 2 Eylem/Strateji 4 Eylem/Strateji 5 Eylem/Strateji 6 Eylem/Strateji 7 

Strateji/Eylem Adı 

Anadolu Yaban Koyunları 
Üretim Merkezi’nin geliştiril-
mesi ve yeniden besin zinciri-
ne katılmasını sağlamak 

Nallıhan merkezde sokak ve 
cadde sağlıklaştırılması 

Nallıhan Kuş Cenneti jeolojik 
oluşumunun "Jeopark" olarak 
düzenlenmesi 

Nallıhan Kuş Cennetinin tu-
rizm potansiyelinin değerlen-
dirilmesi 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/
Belde) 

Sarıyar Kocatepe Mevkii Nallıhan Merkezi- Çarşı Öbeği Kuş Cenneti (Eski Çayırhan) Kuş Cenneti (Eski Çayırhan) 

Faaliyet alanı ile 
ilgili bölgenin mev-
cut ve geliştirilebi-
lecek potansiyelleri 

Bu merkez mevcut durumda 
faaliyette ancak geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

2023 Strateji Eylem Planı 2023 Strateji Eylem Planı 2023 Strateji Eylem Planı 

Yapılması Gereken 
Faaliyetler 

.Mevcut durum analizi 

.Kurum ve kuruluşlar ve halkla 
ortak akıl toplantısı yapılması 
.Proje oluşturulması 
.Proje kaynağının bulunması 
.Uygulanması 

.Mevcut durum analizi 

.Kurum ve kuruluşlar ve halkla 
ortak akıl toplantısı yapılması 
.Proje oluşturulması 
.Proje kaynağının bulunması 
.Uygulanması 

.Mevcut durum analizi 

.Kurum ve kuruluşlar ve halkla 
ortak akıl toplantısı yapılması 
.Proje oluşturulması 
.Proje kaynağının bulunması 
.Uygulanması 

.Kuş cennetinin hassasiyetini 
ön planda tutmak 
.Mevcut durum analizi 
.Kurum ve kuruluşlar ve halk-
la ortak akıl toplantısı yapıl-
ması 
.Proje oluşturulması 
.Proje kaynağının bulunması 
.Uygulanması 

İşbirlikleri 

.Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
Doğal Hayatı Koruma Md., 
ODTÜ, Ankara Kalkınma Ajan-
sı, Nallıhan Kaymakamlığı, 
Nallıhan-Çayırhan-Sarıyar 
Belediyeleri, Nallıhan Turizm 
Gönüllüleri Derneği, İpekyolu 
Belediyeler Birliği, Ankara 
Valiliği 
.Bolu Milli Parklar 

ÇEKÜL Vakfı, Ankara Valiliği ve 
diğer eylemlerde anılan ku-
rum ve kuruluşlar 
.Mudurnu Kaymakamlığı ve 
Mudurnu Belediyesi ile yapıl-
mış çalışmaların yerinde gö-
rülmesi amacıyla işbirliği 

Üniversiteler ve diğer eylem-
lerde anılan kurum ve kuru-
luşlar 
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Tablo 35- Sapanca İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 

Sapanca Eylem/Strateji 1 Eylem/Strateji 2 Eylem/Strateji 3 

Strateji/Eylem 
Adı 

Sapanca gölü üzerinde çevreye 
zarar vermeyen ulaşım araçları ile 
göl turları düzenlenmesi 

Karavan ve Çadır Turizmi 
Sapanca Gölü’ne dökülen dereler 
üzerinde seyir terasları ve yeme-
içme tesisleri kurulması 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/
Belde) 

Arifiye, Kartepe, Serdivan 
Otoban üzerindeki kapalı olan 
Kırkpınar çıkışındaki 130 dönüm-
lük arazi 

Sapanca Gölü’ne dökülen 11 dere 
üzerine 

Faaliyet alanı ile 
ilgili bölgenin 
mevcut ve gelişti-
rilebilecek potan-
siyelleri 

Dalğıç, yelken, Kırpınar Yüzme 
İhtisas Kulüpleri varlığı, göle yakın 
lüx potansiyel konaklama mekan-
ları 

Daha önce yapılmış olan Türkiye 
Karavanlar Birliği faaliyetleri, tabi-
atın ve lojistik altyapının uygun 
olması 
Bahsi geçen arazinin karavan ve 
çadır turizmine uygun olması 

Tabiatın uygun olması                                               
Bölgenin bilinirliği                                                   
Naturköy ve İstanbul dere örnek-
leri 

Yapılması Gere-
ken Faaliyetler 

.Tur için gerekli iskelelerin yapıl-
masına elverişli faaliyet-
ler                                                        
               .Göl üzerinde tur gü-
zergâhları belirlenme-
si                                                          
                        .Özel sektörün tur 
için gerekli yatırımı yapmasının 
teşvik edilme-
si                                                          
                       .Tur ile ilgili tanıtım-
ların yapılması 

Arazinin kullanımı için Karayolları-
na 49 yıllığına tahsisi için başvu-
rulması                                                                              
(Sapanca Belediyesi/ Sakarya 
Kaymakamlığı Köylere Hizmet 
Götürme Birliği)                                                                          
Yap-İşlet-Devret modeli ile yatırı-
mın çekilmesi 

Yatakların ıslahı                                                                       
Özel sektör ile yatırım çekilmesi                                                                                            
Tanıtım faaliyetleri 

İşbirlikleri 

Bu faaliyet Güdül'deki Sorgun 
Gölü ve Kapaklı Yaylası için de 
uygulanabilir.                                                                                               
Beypazarı’nda belediye desteği ile 
Karaşar ve Eğriova yaylalarına da 
uygulanabilir. 

İlgili arazi özelleştirme kapsamın-
da olduğu için izin alma olasılığı-
nın düşük olduğu belirtilmiştir. 

Sorgun Gölü’nü besleyen derele-
rin ıslahı yapılabilir. 



65 

 
8-9 Aralık 2011  

Abant-BOLU  

 

 

Tablo 36- Taraklı İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 1 

Taraklı 1 
Eylem/
Strateji 1 

Eylem/Strateji 
2 

Eylem/Strateji 
3 

Eylem/Strateji 
4 

Eylem/Strateji 5 

Strateji/Eylem Adı 

Çevre Yolu'ndan 
Taraklı'ya yeni 
bağlantı yolu 
yapılması 

Kent müzesinin hayata 
geçirilmesi 

Taraklı geleneksel el 
sanatlarının geliştirilme-
si 

Hıdırlık Tepesi mesire 
alanının hizmete 
açılması 

Karagöl Yaylası’nın turizme 
kazandırılması 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/
Belde) 

Taraklı Caddesi 
İlçe merkezi, Hacı Murat 
Mah. 

Tüm ilçede 
İlçe merkezinde Ta-
raklı Hıdırlık Tepesi 

Taraklı Karagöl Yaylası 

Faaliyet alanı ile 
ilgili bölgenin mev-
cut ve geliştirilebi-
lecek potansiyelleri 

Uygun alan mev-
cut, ilçeye girişleri 
kolaylaştıracaktır 

Belediye mülkiyetinde 
tescilli tarihi bir bina 
(müzeye uygun mevcut-
tur) 

İlçede çok sayıda yetiş-
miş usta, zanaatkâr 
mevcuttur 

Tepe Belediyeye 
mesire alanı olarak 
tahsis edilmiştir, 
Turizm amaçlı kullanı-
labilecek bir türbe 
mevcuttur 

Yaylada bir gölet bulunmaktadır, 
tesis için alan mevcuttur, Hay-
vancılık yapılmaktadır, enerji 
mevcuttur, yol mevcuttur, ya-
maç paraşütü için doğal şartlar 
vardır, doğal güzellikleri eşsizdir 

Yapılması Gereken 
Faaliyetler 

Karayolları proje-
lendirme yapacak, 
Kamulaştırma 
yapılacak, Yol 
inşası yapılacak 

Kültür Bakanlığı onayı, 
Mevcut binanın resto-
rasyonu, müzenin içeri-
ğinin oluşturulması, 
Açılış 

Hammadde olanakları-
nın artırılması (ör: özel 
ağaç üretim alanları 
oluşturulmalı), İlçede ve 
turizmin yoğun olduğu 
bölgelerde pazarlama 
imkânlarının geliştiril-
mesi 

Altyapının tamamlan-
ması (ulaşım-yol 
yapım), Mesire alanı-
nın ihtiyaçlarının 
giderilmesi (yiyecek, 
içecek vs.), Türbenin 
restore edilmesi, 
Açılış 

Yolun geliştirilmesi, Kırsal turizm 
amacıyla köylülerin eğitilmesi, 
bilinçlendirilmesi, Göletin etrafı-
nın mesire amacıyla düzenlen-
mesi, Yaylada konaklama-yeme/
içme amacıyla tesisler yapılması, 
Yamaç paraşütü ve motokross, 
yürüyüş sporlarına yönelik hazır-
lıkların yapılması, tanıtım faali-
yetleri 

İşbirlikleri 
Belediye, Özel 
İdare, Karayolları 

Belediye, Kaymakamlık, 
Kültür Bakanlığı, Üniver-
site, Yerel Kültür Derne-
ği ve STK’lar, bazı alan-
larda Geyve Müze Çalış-
ması ile ortaklaştırılabilir 
(GEYVE masası önerisi) 

Belediye, Kaymakamlık, 
Orman Bölge, Kültür 
Bakanlığı, Üniversite, 
ilgili STK’lar, Kalkınma 
Ajansı, TURSAB, Esnaf 
Odaları 

Belediye, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
Kaymakamlık, Orman 
Bölge Müdürlüğü 

Belediye, Kaymakamlık, Çevre 
muhtarlar, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Özel İdare, ilgili 
STK’lar, Orman Bölge, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, 
TURSAB 

Tablo 37- Taraklı İlçesi Grubunda Ortaya Çıkan Eylem/Stratejiler 2 

Taraklı 2 Eylem/Strateji 6 Eylem/Strateji 7 
Eylem/
Strateji 8 

Eylem/
Strateji 9 

Eylem/
Strateji 10 

Strateji/Eylem Adı 
Kayaboğazı Gölet’i çevre 
düzenlemesi 

Gürleyik ve Güngörmez 
şelalelerinin düzenlen-
mesi 

Hark ve Tuzla 
kanyonlarının 
düzenlenmesi 

Su değirmenleri-
nin restorasyonu 

Göynük Deresi’nin 
ıslahı 

Uygulanabilecek 
Yerler (İl/İlçe/
Belde) 

Taraklı Mahdumlar Mahdumlar Mahdumlar Merkez 

Faaliyet alanı ile 
ilgili bölgenin mev-
cut ve geliştirilebi-
lecek potansiyelleri 

Gölet çevresi ormanlık alan, 
doğal güzellikleri, tesis alan-
ları ve ulaşım mevcut 

    Kaynak bulunmalı   

Yapılması Gereken 
Faaliyetler 

Planlama yapılmalı, Konaklama 
tesisleri yapılmalı, Balıkçılık 
turizmi ve ulaşım altyapısı geliş-
tirilmeli, Kırsal turizm amacıyla 
köylülerin eğitilmesi, bilinçlendi-
rilmesi, Göletin etrafının mesire 
amacıyla düzenlenmesi, Yaylada 
konaklama-yeme/içme amacıyla 
tesisler yapılması, Yamaç para-
şütü ve motokross, yürüyüş 
sporlarına yönelik hazırlıkların 
yapılması, tanıtım faaliyetleri 

Planlama çalışmaları, 
Çevre düzenlemesi, 
Ulaşım olanaklarının 
geliştirilmesi, 
Tanıtım 

Planlama çalışma-
ları, Çevre düzen-
lemesi, Ulaşım 
olanaklarının 
geliştirilmesi, 
Tanıtım 

Planlama, Resto-
rasyon 

Planlama, Proje-
lendirme 

İşbirlikleri   

Belediye, Kaymakamlık, 
Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Kalkınma Ajansı, 
Özel İdare 

Belediye, Kayma-
kamlık, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
Kalkınma Ajansı, 
Özel İdare 

Belediye, Kayma-
kamlık, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 

Belediye, Kayma-
kamlık, Özel İdare, 
DSİ (Geyve'de 
dere ıslahı yapılı-
yor, tecrübe payla-
şımı yapılabilir.) 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen tematik turizm koridorlarından olan 
Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridoru’nun stratejide belirlenmiş olduğu gibi kendi başına varış 
noktası haline getirilmesi için Bölgesel ve kentsel ölçekte bütüncül çalışmalar yapılması gereği 
ortaya çıkmaktadır. 

 
2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaların ve değişen ye-

rel eğilimlerin entegre edildiği, işbirliği ve bütüncüllük odaklı olarak devam ettirilmesi önemlidir. 
Özellikle çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında tüm eylemlerin tek bir belge doğrultu-
sunda ilgili kurum ve kuruluşlarca benimsenmesi ve gerçekleştirilmesi bunun için zaruridir.  

 
Bu sürdürülebilirlik, benimsenme ve bütüncüllüğü ele alması açısından 2011 yılında  faa-

liyete başlayan İpekyolu Belediyeler Birliği’nin faaliyetleri ve tüm yerel otoritelerin bu birliğin 
faaliyetlerini desteklemeleri önemlidir.  Ayrıca, birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesinde Kalkınma 
Ajansları ve merkezi yönetimlerden faydalanılması gereklidir. 

 
Bağlayıcı ve yönlendirici üst ölçekli plan ve politika belgelerinden Dünya Turizm Örgütü—

İpekyolu Programı ve Eylem Planı, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013, An-
kara ve Doğu Marmara  Bölge Planları ve bu belgelerde belirlenmiş amaç ve hedeflerin en alt 
ölçeğe kadar uygulanmalarına devam etmeleri tutarlılık açısından gerekmektedir. 

 
Değerlendirilmesi gereken bir başka husus da İpekyolu Turizm Koridoru’nda yaşayan, 

yönetiminde söz sahibi olan, ekonomik veya sosyal ilişkisi bulunan tüm kesimlerin görüş ve fikir-
lerinin yansıtılmasıdır.  Aynı şekilde bölge dışından olup, bölge turizmini etkileyebilecek ya da bu 
turizmden etkilenecek  alanında güçlü paydaşların görüşleri önem arz etmektedir. Katılımcı sü-
reç tasarlanması hem çalışmaların benimsenmesi, hem de aşağıdan yukarı girdi bulması açısın-
dan önemlidir.  

 
Katılımcı sürecin şekillenmesinde merkezi yönetim, bölgesel ve yerel yönetimler, ulusal 

ölçekli önemli sektörel birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderlerinin fikirlerinin alın-
ması ilk aşamayı oluşturmuştur. İkinci aşama olan çalıştay ise 113 kişinin katılımıyla gerçekleşti-
rilmiştir. 8-9 Aralık 2011 tarihlerinde Abant’ta düzenlenen çalıştay, bu kapsamda gerçekleştiril-
miş bir çalışmadır. 

 
Eylem Planı oluşturulmasında, tüm bu üst ölçekli belgeler, katılımcı süreçler, uluslararası, 

ulusal, bölgesel ve yerel eğilimler göz önünde bulundurularak çalışmalar gerçekleştirilecektir.  
 

8-9 Aralık 2011  
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Ek 1 – Katılımcı Listesi 

 

  İsim Kurum / Unvan 
1 Abdulkadir ASLAN Bolu Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü / İl Müdür V. 
2 Abdulkadir USLU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / Sakarya YDO Koordinatörü 
3 Abdullah KESKİN Sakarya Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü / İl Müdürü 
4 Abidin BAYRAKTAR Kültür ve Turizm Bakanlığı / Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü / Kültür ve Turizm Uzmanı 
5 Adem ARI Sakarya Yerel Kültür Derneği 
6 Ahmet Adnan OKUR Nallıhan Belediyesi / Belediye Başkanı 
7 Ahmet GÜRAN Ankara Ticaret Odası / Genel Sekreter Yardımcısı 
8 Ahmet YOLDAŞ Esnaf Kefalet Kooperatifi / Başkan 
9 Alâaddin YILMAZ Bolu Belediyesi - Belediye Başkanı / Taraklı Kent Konseyi - Konsey Başkanı 
10 Ali AKTAŞ Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Araştırmacı 
11 Ali BAŞKARAAĞAÇ Ayaş Belediyesi / Belediye Başkanı 
12 Ali ÖZDAMAR Karaşar Belediyesi / Belediye Başkanı 
13 Alparslan KILIÇ TÜROB - Turistik Otelciler ve İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği 
14 Alpay ŞİRİN Sakarya Kent Konseyi / Konsey Genel Sekreteri 
15 Arif GÜLER Geyve Kaymakamlığı 
16 Aydın Yıldırım DURAN Sakarya Büyükşehir Belediyesi / Halkla İlişkiler ve Medya Tanıtım Görevlisi 
17 Ayhan ABATAY Mudurnu Kaymakamlığı / Kaymakam 
18 Ayhan TURHAN Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / Birim Başkanı 
19 Balamir GÜNDOĞDU Ankara Büyükşehir Belediyesi / Genel Sekreter Yardımcısı 
20 Bekir GÜÇBEY Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü / İl Müdür Yardımcısı V. 
21 Burhan DEMİRBAŞ Oltan Belediyesi / Belediye Başkanı 
22 Cem BAYRAK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / Uzman 
23 Cemile ABDULGANİOĞLU İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü / Abant Sorumlusu 
24 Cengiz ÖZALP Beypazarı Belediyesi / Belediye Başkanı 
25 Cüneyt POLAT Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / İdari Görevli 
26 Didem ULAÇ Ankara Kalkınma Ajansı / Uzman 
27 Doç. Dr. Asım BALCI Ankara Kalkınma Ajansı / Genel Sekreter 
28 Dr. Coşkun ŞEREFOĞLU Ankara Kalkınma Ajansı / Uzman 
29 Dr. Fahri ATASOY Kültür ve Turizm Bakanlığı / Proje Koor. Merkezi Kültür Yolları Geliştirme Programı Başkanı 
30 Duygu GÜZEY TÜRSAB / Avukat 
31 Elvan KAYA Bolu Belediyesi / Mühendis 
32 Emin SEMERCİOĞLU Bolu Ticaret ve Sanayi Odası / Oda Başkanı 
33 Engin EREN Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Genel Sekreterliği / Müdür 
34 Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği / Etobur Türleri Araştırma ve Koruma Sorumlusu 
35 Erkan AYAN Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / Genel Sekreter 
36 Esengül CİVELEK Yalova Valiliği / Vali 
37 Esra Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı / Uzman 
38 Fatih AKYILDIZ Göynük Belediyesi / IT Uzmanı 
39 Fatih RÜZGAR Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Genel Sekreterliği / Gerçekleştirme Görevlisi 
40 Fatma AVŞAR Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / Uzman 
41 Fazıl KARADUMAN Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Müdür Yardımcısı 
42 Fulya Gizem AYTAÇ Ankara Kalkınma Ajansı / Uzman 
43 Gökhan CANLI Ankara Kalkınma Ajansı / Kurumsal İletişim Birim Başkanı 
44 Güler MERT Bolu Belediyesi Başkanlığı / Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
45 H. Necdet ÇALIŞKAN Beypazarı Ticaret Odası / Yönetim Kurulu Başkanı 
46 Halil GÖDEOĞLU Göynük Belediyesi 
47 Halil ÜNSAL Sarıyar Belediyesi / Belediye Başkanı 
48 Halise UYSAL Ankara Kalkınma Ajansı / Uzman 
49 Haluk ÇAKMAK Göynük Kaymakamlığı / Kaymakam 
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  İsim Kurum / Unvan 

56 İbrahim PEHLİVAN Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / Uzman 
57 İdris AKBIYIK Geyve Kaymakamlığı / Kaymakam 
58 Kamil YAVUZ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / İdari Görevli 
59 Kerim BOZKAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü / Bolu Gençlik Merkezi Görevlisi 
60 Kudret CABILAR Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Şube Müdürü 
61 Mahir DURSUN Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü / İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü 
62 Mehmet CANTÜRK Mudurnu Kent Konseyi / Konsey Başkanı 
63 Mehmet EROL Ankara Orman Bölge Müdürlüğü / Planlama ve Proje Şube Müdürü 
64 Mehmet İNEGÖL Mudurnu Belediyesi / Belediye Başkanı 
65 Mehmet KAYA Dünya Gazetesi / Muhabir 
66 Mehmet ŞENTÜRK Bolu İl Sağlık Müdürlüğü / İl Müdür Yardımcısı 
67 Mehmet TUTAŞ Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü / Müdür Yardımcısı 
68 Metin SOYGÜR Şehy-ül İmran Vakfı / Vakıf Başkanı 
69 Muhammed Ali OFLAZ Ankara Kalkınma Ajansı / Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 
70 Muhsin KARAGÜZEL Bolu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü / Şube Müdürü 
71 Murat KAYA Geyve Belediyesi / Belediye Başkanı 
72 Mustafa ATAK Kırbaşı Belediyesi / Belediye Başkanı 
73 Mustafa EKİM Alifuatpaşa Belediyesi 
74 Mustafa KAYA Beypazarı Kaymakamlığı / Kaymakam 
75 Mustafa NAMDAR Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı / Genel Sekreter 
76 Muttalip PEKER Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / Uzman 
77 Muzaffer YALÇIN Çağa Belediyesi / Belediye Başkanı 
78 Namık CİHAN Geyve / Yazar 
79 Necati YAŞLI Esnaf ve Sanatkârlar Odası / Oda Başkan 
80 Nejat KARAGÖZ TÜRSAB / Boğaziçi Yürütme Kurulu Başkanı 
81 Neslihan ERBEK Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü / Ziraat Mühendisi 
82 O. Gürbüz ASLAN Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü / Mühendis 
83 Oktay YILDIRIM Sakarya İl Genel Meclisi Başkanlığı / İl Genel Meclis Başkanı 
84 Osman KARACA Mudurnu Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği / Dernek Başkanı 
85 Osman SARI Sapanca Kaymakamlığı / Kaymakam 
86 Ömer BAYRAK Çayırhan Belediyesi / Belediye Başkanı 
87 Ömer Faruk ZORLU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / Bolu YDO Koordinatörü 
88 Ömer KAYA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / Uzman 
89 Özgür ÖZASLAN Kültür ve Turizm Bakanlığı / Müsteşar 
90 Özlem Yurdanur ÖZGENÇ Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği 
91 Prof. Dr. Hayri COŞKUN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Rektör 
92 Recep SOYTÜRK Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği / Genel Sekreter 
93 S. Aybars ERDEMLİ Ankara Kalkınma Ajansı / İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı 
94 Sait ÖZKILINÇ Ayaş Kaymakamlığı / Kaymakam 
95 Salih AKTÜRK Ankara İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü / Şube Müdürü 
96 Salih KOŞU Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü / İl Müdürü 
97 Seçim AYDIN TÜROFED - Türkiye Otelciler Federasyonu / ATİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
98 Semiha KONAÇ Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / İl Müdür Yardımcısı 
99 Semra TÜRKER Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Şube Müdürü 
100 Serkan KILIÇ Kültür ve Turizm Bakanlığı / Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Uzmanı 
101 Sıla Ceyda OKUR İpek Yolu Belediyeler Birliği / Uzman 
102 Sırrı KÖSTERELİ Bolu Orman İşletme Müdürlüğü / Müdür 
103 Sibel  BOZDAĞCI İpek Yolu Belediyeler Birliği / Birlik Müdürü 
104 Tacettin ÖZKARAMAN Taraklı Belediyesi / Belediye Başkanı 
105 Tahir GAYKET BESOP / Başkan 
106 Tahsin AKDUMAN Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği / Genel Sekreter 
107 Tahsin ÖZCAN Taşkesti Belediyesi / Belediye Başkanı 
108 Tanju SOYTEKİN Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / İdari Görevli 
109 Tolga KAYA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / Uzman 
110 Yaşar AYYILDIZ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Öğretim Üyesi 
111 Yrd. Doç. Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi / İşletme Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı 
112 Yrd. Doç. Dr. S. Zafer ŞAHİN Atılım Üniversitesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Çalıştay Moderatörü 
113 Yusuf Gürhan ÖZTAŞ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı / Uzman 
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Ek 2 – Çalıştay Programı 

AYAŞ-SAPANCA İPEKYOLU TURİZM KORİDORUNDA  
“YENİ FİKİRLER, TURİZMDE YENİ FIRSATLAR” ÇALIŞTAY PROGRAMI 

Taksim International Abant Palace Otel, 8-9 Aralık 2011 
 

8 Aralık 2011 - Perşembe  

19:00 - 20:00 Akşam Yemeği 

20:00 - 21:30  Tanışma Toplantısı 

 

9 Aralık 2011 - Cuma 

09:30 - 10:00  Protokol Konuşmaları  

10:00 - 10:45  Turizm Koridorları ve Ayaş-Sapanca İpekyolu Turizm Koridoru Tanıtım Sunumu  

10:45 - 11:00  Çay/kahve arası 

11:00 - 12:30  Koridor Bazında Grup Çalışmaları  

12:30 - 13:30  Öğle Yemeği* 

13:30 - 15:30  İlçeler Bazında Grup Çalışmaları 

15:30-15:45 Çay/kahve arası 

15:45-16:15  Grup Çalışmaları Değerlendirmesi  

16:15-16:30  Genel Değerlendirme ve Kapanış  

17:00   Otelden Ayrılış** 
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T.C. 

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 

 

Yenişehir Mah. Demokrasi Bul. 

No: 72/A İzmit/KOCAELİ 

 

Telefon 

(262) 332 01 44 

Faks 

(262) 332 01 45 

E-posta 

info@marka.org.tr 

 

www.marka.org.tr 

T.C. 

ANKARA KALKINMA AJANSI 

 

Öveçler 1322. Cad. (Eski 6. Cad.) No: 11 
06460 Çankaya/ANKARA 

 

Telefon 

(312) 310 03 00 

Faks 

(312) 309 34 07 

E-Posta 

bilgi@ankaraka.org.tr 

 

www.ankaraka.org.tr 


