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Özet 

Bu proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı 

kapsamında kabul edilmiş ve desteklenmiştir. Proje kapsamında Karasu İlçesi’nin çeşitli 

yönlerden durum değerlendirmesi yapılmış ve bu başlıklar alında SWOT (güçlü yönler, zayıf 

yönler, fırsatlar ve tehditler) analizi gerçekleştirilmiştir. Bu konu başlıkları şunlardır: 1. Turizm 

2. Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Finans 3. Tarım ve Hayvancılık, 4. Eğitim Gençlik ve Spor, 5. 

İnsan Sermayesi ve İstihdamı, 6. Sağlık ve Sosyal Güvenlik, 7. Çevre, 8. Ulaştırma, 9. 

Kentleşme, Sosyo-Kültürel Yapı. 

Karasu’nun belirtilen başlıklar altında durum değerlendirmesi ve SWOT analizi yapılabilmesi 

için Karasu’nun paydaşları olan birçok resmi kurum ve sivil toplum örgütü ile görüşmeler 

yapılmış ve yetkililerin fikirleri alınmıştır. Her konu başlığı ile ilgili Karasu hakkında çeşitli 

istatistiki ve sayısal veriler elde edilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. Bunun sonucunda 

Karasu çeşitli açılardan değerlendirilmiş ve Karasu’nun güçlü yönleri, zayıf yönleri, önündeki 

fırsatları ve tehditleri ortaya konulmuştur. Bu çalışma, Karasu yetkilileri ve Karasu’ya gönül 

veren sivil toplum örgütlerinin kendilerine stratejik amaçlar ve hedefler koymaları, buna göre 

yol haritaları çizmeleri, faaliyet ve projeler geliştirmeleri için bir temel teşkil edecektir. 
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1. Giriş 

Karasu’nun Genel Durum Değerlendirmesi ve SWOT Analizi Projesi Karasu Avrupa Birliği ile 

İşbirliği Derneği tarafından MARKA’nın Teknik Destek Programı kapsamında sunulmuş ve 

kabul edilmiştir. MARKA, bu projenin gerçekleştirilmesi görevini Doğu Marmara ABİGEM’e 

(Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) vermiş, ABİGEM danışmanları olarak ise projeyi Yrd. 

Doç Dr. Recep Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Özer Uygun yürütmüşlerdir. 

SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini 

belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir 

tekniktir. Bu analiz çevreye uyum sağlayıp başarılı olmak için yapılır. Güçlü yönler ile fırsatlar 

en iyi şekilde değerlendirilerek zayıf yönler geliştirilmeye ve tehditler bertaraf edilmeye 

çalışılır. Karasu’nun da değişen şartlara uyum sağlayıp gelişmesi için güçlü ve zayıf yönlerinin 

ne olduğu bilmesi, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya koyması gereklidir. Bu sayede zayıf 

yönlerini tespit ederek bunları geliştirici tedbirler alabilecek, güçlü yönlerini en iyi şekilde 

kullanarak önündeki fırsatlardan faydalanacak ve tehditlerden kaçınacak çalışmalar ve 

projeler yapabilecektir. 

Karasu’yu çeşitli açılardan değerlendirmek mümkündür. Bu çalışmada Karasu aşağıdaki 

başlıklar altında analiz edilmiştir: 

 Turizm,  

 Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Finans, 

 Tarım ve Hayvancılık, 

 Eğitim Gençlik ve Spor, 

 İnsan Sermayesi ve İstihdamı, 

 Sağlık ve Sosyal Güvenlik, 

 Çevre, 

 Ulaştırma, 

 Kentleşme, Sosyo-Kültürel Yapı. 

Bu başlıklar altında Karasu incelenmiş, mevcut durumu ve potansiyeli ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Karasu ile ilgili çeşitli sayısal ve istatistikî veriler elde edilmiş, paydaşlar ile 

görüşülerek onların değerli bilgi ve tecrübelerine başvurulmuştur. Bunların neticesinde 

incelenen konu başlıkları altında Karasu’nun durum analizi gerçekleştirilerek her konu 

açısından güçlü ve zayıf yönleri, önündeki fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. 

Durum değerlendirmesi ve SWOT analizi yapmak genellikle daha büyük hedef ve projeler için 

bir hazırlık niteliği taşımaktadır. Yoksa sadece durum analizi yaparak elde edilen bilgiler 

ışığında herhangi bir çalışma yapmamak eksik kalacaktır. Bu çalışmanın devamında Karasu 
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için bir stratejik planın oluşturulması, bu kapsamda çeşitli faaliyet ve projelerin 

gerçekleştirilmesi daha faydalı olacaktır. 

2. Metodoloji 

Bu projeye başlamadan önce ve projenin raporunun yapılması esnasında Karasu ile ilgili 

literatür taraması yapılmış, Karasu ile ilgili bilgiler toplanmıştır. 

Projenin hayata geçirilmesi için öncelikle Karasu’nun paydaşları tespit edilmiştir. Bunun 

ardından tüm paydaşlar davet edilerek Karasu Kaymakamı Sn. Murat Duru başkanlığında bir 

bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Karasu Belediyesi Başkanı Sn. Mehmet İspiroğlu 

da toplantıya iştirak etmiştir. 

 

Resim 1. Karasu Kaymakamı Sn. Murat Duru'nun SWOT Toplantısı Konuşması 

 
Bu bilgilendirme toplantısında Yrd. Doç Dr. Recep Yılmaz projenin amacını, kapsamını, ilgili 

konu başlıklarını, paydaşları ifade etmiş ve projenin nasıl yürütüleceğini örneklerle 

anlatmıştır. 
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Resim 2. Yrd. Doç. Dr. Recep Yılmaz'ın Proje Tanıtım Sunumu 

 
Yrd. Doç. Dr. Özer Uygun ise SWOT analizi hakkında bilgi vermiş, bu analizin ne olduğunu, 

nasıl yapıldığını ve niçin yapılması gerektiğini örnek SWOT maddeleri ile açıklamıştır. 

 

Resim 3. Yrd. Doç. Dr. Özer Uygun'un SWOT Analizi Bilgilendirme Sunumu 
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Resim 4. Proje Bilgilendirme Toplantısına Katılan Paydaşlar 

 

Bu bilgilendirme toplantısından sonra, belirlenen konu başlıklarına göre çalışma grupları 

oluşturulmuştur. Bu çalışma grupları ile görüşülerek elde edilen veriler ışığında Karasu’nun 

genel değerlendirmesi ve SWOT analizi çalışmaları yürütülmüştür. 

 

 

Resim 5. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı 
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2.1 Projenin kısıtı 

MARKA’nın Teknik Destek Programına göre bir proje 14 iş günü süresi içerisinde 

tamamlanmak zorundadır. Oysa Karasu gibi birçok yönü (turizm, sanayi, tarım, vb.) öne çıkan 

bir ilçenin SWOT analizini bu süre içerisinde kapsamlı bir şekilde yapmak ve benzeri şehirlerle 

karşılaştırmak çok zordur. Buna rağmen Karasu hakkında çok boyutlu bir değerlendirme 

yapılmaya ve SWOT analizi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak diğer şehirler ile 

karşılaştırma imkanı olmamıştır. 

Bu proje resmen 14 iş günü sonunda sonlandırılacak olsa da proje danışmanları tarafından bu 

çalışma devam ettirilmeli ve Karasu Belediyesi tarafından kitapçık haline getirilmelidir. 

3. Paydaşlar 

Bu çalışma kapsamında Karasu’nun mümkün olan tüm paydaşları ile görüşülerek bilgi ve 

tecrübelerine başvurulmuştur. Bu paydaşlar resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri 

ve çeşitli kişilerden oluşmaktadır. Karasu ile ilgili görüşülen paydaşlar aşağıda verilmiştir: 

 Karasu Kaymakamlığı 

 Sakarya İl Özel İdaresi, 

 Sakarya Çevre İl Müdürlüğü, 

 Sakarya Turizm ve Kültür İl Müdürlüğü, 

 Karasu Belediyesi, 

 Karasu Cumhuriyet Savcılığı, 

 Karasu Meslek Yüksekokulu, 

 Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü, 

 Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 

 Karasu İlçe Mal Müdürlüğü, 

 Karasu İlçe Tarım Müdürlüğü, 

 Karasu Orman İşletme Müdürlüğü, 

 Karasu Spor İlçe Müdürlüğü, 

 Karasu Sağlık Grup Başkanı, 

 İl Genel Meclis Üyesi İlyas Balcı, 

 İl Genel Meclis Üyesi Hasan Filiz Fidanoğlu, 

 İl Genel Meclis Üyesi Nuri Haşmenoğlu, 

 Karasu Belediye Meclis Üyesi Fatih Şentürk, 

 Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, 
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 Karasu Ziraat Odası Başkanlığı, 

 Karasulu Sakarya Üniversitesi Akademisyenleri, 

 Karasu Kültür ve Turizm Derneği, 

 Medya Temsilcileri 

 Sakarya Üniversitesi Karasu Meslek Yüksekokulu Yapma ve Yaşatma Derneği, 

 Karasu Sanayici ve İşadamları Derneği, 

 Karasu Sivil İnisiyatif Platformu, 

 İnşaat Firması Yetkilileri. 

4. Karasu Hakkında 

Marmara Bölgesi’nde Sakarya’ya bağlı olan bir ilçe olan Karasu Kuzeyden Sakarya İli’nin, 

turistik özelliğe sahip ilçesi Karasu, Batı Karadeniz Bölgesi’nin bittiği, Marmara Bölgesi’nin 

başladığı yerdedir. Deniz seviyesinden 31 metre yükseklikte olan Karasu, il merkezi 

Sakarya’ya 51 km uzaklıktadır. 

4.1 Coğrafi Konum ve Ulaşım 

Marmara Bölgesi’nde, Sakarya İli'ne bağlı bir ilçe olan Karasu, doğusunda Kocaali ilçesi, 

güneyinde Hendek ilçesi, güneybatısında Söğütlü ilçesi batısında Kaynarca ilçesi ve kuzeyinde 

de Karadeniz ile çevrilidir. Marmara Bölgesi’nin Batı Karadeniz ile birleştiği yerde, Sakarya’nın 

kuzeyinde yer alan ilçe toprakları hafif dalgalı alçak alanlardan oluşmuştur. Karadeniz 

kıyısındaki düzlüklerin gerisinde hafif eğimlerle yükselen alanlar, bu alanların güneyinde de 

dalgalı düzlükler bulunur. Şekil 1’deki harita Karasu’nun Sakarya İlindeki konumunu ve 

komşularını göstermektedir. 

İlçe topraklarını Sakarya nehri sulamaktadır. Sakarya'nın taşıdığı alüvyonlarla vadi 

tabanlarında ve denize ulaştıkları kesimlerde verimli düzlükler oluşturur. Acarlar, Akgöl ve 

Küçükboğaz Gölleri ilçedeki belli başlı göllerdir.  

Karadeniz ikliminin hakim olduğu Karasu'da kışlar çok soğuk değildir, yazın aşırı sıcaklar 

görülmez, her mevsim yağışlı geçmektedir. 
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Şekil 1. Karasu'nun konumu 

Karasu İstanbul’a 200 km, Ankara’ya 290 km’dir. İstanbul’dan Karasu'ya 2 saatte 

varılabilmektedir. Karadeniz Sahil Yolu açıldığı taktirde İstanbul’a yaklaşık olarak 1 saatte 

gitmek mümkün olacaktır. Sabiha Gökçen Havaalanı Karasu’ya 140 km uzaklıktadır ve 

yaklaşık 1,5 saat’lik mesafededir. İstanbul’dan Karasu’ya ulaşımı Şekil 2’de yeşil hat olarak 

görmek mümkündür. Ankara’dan da Karasu'ya yine 2,5 saatte ulaşmak mümkündür. 

Alternatif olarak Akçakoca, Kocaali üzerinden de sahil yolu boyunca Karasu’ya 

ulaşılabilmektedir. Şekil 3’de Ankara’dan Karasu’ya ulaşım, yeşil hat olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 2. İstanbul'dan Karasu'ya ulaşım 

 

 

Şekil 3. Ankara'dan Karasu'ya ulaşım 
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4.2 Karasu’nun Tarihi 

İlçede, M.Ö. 3. yüzyılda başlayan Bithynia Krallığının egemenliği M.Ö. 1. yüzyıldaki Roma 

yönetimine kadar sürmüştür. Bizanslıların Optimation Theması’nın sınırları içerisindeki 

Sakarya bölgesi zaman zaman Arap istilalarına uğramıştır. 11. yüzyılın sonlarında 

Selçuklulardan Artuk Bey’in buradaki Bizanslıları yenmesi ile yöre Selçukluların eline 

geçmişse de 1072’de yeniden Bizanslılar yöreye hakim olmuşlardır. Bunun ardından 1097’de 

Haçlıların, Danişmendlilerin, Anadolu Selçuklularının ve İznik’te merkezi kurulan Nicaia 

İmparatorluğunun yönetimine girmiştir. 1322’de Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına 

katılmıştır. 

Eski adı İncilli olan Karasu, 19. yüzyıl sonlarında bağımsız İzmit Mutasarrıflığının Kandıra 

kazasına bağlı bir nahiye idi. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde Karasu’dan; “Bundan 300 sene 

evvel Karasu Köyü’nde kurulmuştur. İzmit Sancağı’nın Kandıra Kazası’na bağlı bir kasabadır. 

Halkı çoğunlukla kömür taşımacılığı ve balıkçılık yapmaktadır” diye söz etmektedir. 

Cumhuriyet döneminde bataklıklar kurutulmuş, Kafkasya ve Balkanlardan gelen göçmenler 

yöreye yerleştirilmiştir.1940'larda başlayan ve halen devam eden Doğu Karadeniz’den aldığı 

göçlerle hızla büyümüştür. 1933’te ilçe merkezi olmuş, 1954’te Sakarya’nın il olması ile 

Sakarya’ya ilçe olmuştur. 

Karasu’da tarihi özelliğe sahip Aziziye Camii, 5 adet konut, Merkez Cami, Karasu Tuzla Kalesi 

(Sakarya Nehri kenarında) ve A. İncilli Mezarlığı bulunmaktadır. 

4.3 Karasu’nun Nüfusu 

TÜİK’ten alınan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Karasu ilçesinin genel 

nüfusu 53.842’dir. Bunun 27.914’ü kent nüfusu, 25.928’i belde/köy nüfusudur. Buna göre 

nüfusun yaklaşık %52’si ilçe merkezinde, %48’i ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Daha 

ayrıntılı bilgi 6.10 Kentleşme, Sosyo-Kültürel Yapı başlığı altında verilmiştir. 

5. Karasu’nun Durum Değerlendirmesi ve SWOT Analizi 

5.1  Turizm 

Karasu deniz, kum, güneş, nehir, göl, orman gibi çok önemli turizm altyapısına sahiptir. 

Karasu’da turizm Haziran ayında başlar, Eylül ayı sonuna kadar devem eder. Karasunun 

başlıca turistik değerleri şunlardı: Karadeniz Sahili, Maden Deresi, Küçük Boğaz Gölü, 

Yenimahalle, Acarlar Longozudur. Karasu Fındık Festivali 30 yıldan beri yer yıl 

düzenlenmektedir. Bunun dışında Kızılcık Yayla Şenliği ve Tın Tın Şenliği de her yıl 

düzenlenmektedir. 
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Karasuda 12 otel, 23 pansiyon bulunmaktadır. Bununla birlikte öğrenci yurtları yazın 

pansiyon olarak kullanılmaktadır. Ayrıca aile pansiyonculuğu da yapılmaktadır. 

5.1.1  Karasu Sahili 

20 km. uzunluğunda geniş bir kumsala sahip olan Karasu Sahili romatizmal rahatsızlıklara iyi 

gelen ince taneli kumu ve temiz suyu ile doğal bir plajdır. Özellikle yaz aylarında hafta sonları 

serinlemek maksadıyla sahil hattına akın eden ziyaretçileri sayesinde yoğunluk 

yaşanmaktadır. Bu ziyaretçiler günübirlik geldiği gibi ikinci konutlarda, ilçede bulunan 

pansiyon ve otellerde de konaklamaktadır. 

5.1.2  Karasu’nun Dere ve Gölleri 

Dereler 

Darıçayır Deresi: Uzunluğu 33 km.dir. Karasu'nun güneyinde Kocatöngel Deresi adıyla kuzeye 

doğru akan bu dere, doğudan ve batıdan küçük yan dereciklerle birleştikten sonra Tuzla 

yakınında Sakarya Nehrine katılır. 

Maden Deresi: Uzunluğu 30 km. olan Maden deresi, Hendek yakınında Çataltepe' den doğar. 

Önce Kabalak Deresi adıyla kuzeye akar. Yayla Deresi ile birleştikten sonra Karasu adını alır ve 

Karasu ilçesinin doğusundan Karadeniz'e dökülür. 

Karaçay Deresi: Geyve ilçesinin doğusunda Mancarlı yöresinde doğar. Uzunluğu 29 km.dir. 

Önce Secde Dere, sonra Karaçay adlarını alarak güneybatıya doğru akar. Güneydoğudan 

gelen Karakaya Deresi ile birleştikten sonra Karasular mevkiinde Sakarya Nehri’ ne katılır. 

Yırtmaç Deresi: Kandıra ilçesinin Kuştünek mevkiinden doğar. Kaynarca-Karasu sınırındaki 

Acarlar Gölü'ne dökülür. Önemli kolları Büyükdere ve Kemer Deresidir. 

Okçu Deresi: Acarlar Gölü’nün atık suyunu, Denizköy, İhsaniye arasından Sakarya Nehri’ne 

taşıyan kanal görevini görmektedir. Etrafında bulunan verimli topraklarda, mısır ve sebze 

ziraatı yapılmaktadır. Sakarya Nehri’ne yakın olan kısımlarındaki arazi, hayvanlar için otlak 

olarak kullanılmaktadır. Dere içinde tatlı su balığı yetişmektedir. 

 

Göller 

Küçük Akgöl: Adapazarı İlçesi’ne 12 km uzaklıkta Karasu Karayolu üzerindeki bu göl, 

yakınındaki Çaltıcak Köyünün adıyla da anılır. Gölün kenarındaki küçük koru, piknik ve kamp 

yapmaya çok elverişlidir. Gölde her çeşit tatlı su balığı yaşamaktadır. Ayrıca, göl çevresinde 

tavşan, keklik ve yaban ördeği avlanabilmektedir. 
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Büyük Akgöl: Karasu karayolu üzerinde Koyunağılı Köyü’nden ayrılan yol sapağındadır. Daha 

çok balık avlamak amacıyla gidilen bu gölün kıyısında piknik ve kamp yeri de düzenlenmiştir. 

Acarlar Gölü (Acarlar Longozu): Karadeniz'e 700 metre uzaklıktaki bu gölün çevresi bütünüyle 

dişbudak ormanlarıyla çevrilidir. Ağaçlar yer yer gölün bataklık kesimlerine sokulmaktadır. 

Buralarda sülün, çulluk ve yaban ördeği gibi hayvanlar yaşamaktadır. 

5.1.3 Acarlar Longozu 

Acarlar gölü ve yakın çevresi, Marmara Bölgesinin kuzeydoğusunda, Sakarya (Adapazarı) ili 

sınırları içinde yer almakta olup, doğusu Karasu ilçesine, batısı ise Kaynarca ilçesine bağlı 

bulunmaktadır. Acarlar gölü, Sakarya nehrinin Karadeniz’e döküldüğü kesimden yaklaşık 6 

km batıda, Denizköy’ü güneybatısındaki Üçoluk köyüne bağlayan yol üzerindeki 

Gölköprü’den itibaren başlamaktadır. Buradan itibaren Karadeniz kıyı çizgisinden ortalama 

1,5 km içeride ve kıyıya paralel olarak, batıya doğru dar ve uzunlamasına yaklaşık 7,5 km 

devam etmektedir. Asıl göl alanının en dar yeri 250 m civarında olup, en geniş yeri 

kuzeybatıya doğru sonlandığı kesimlerde yaklaşık 1250 m civarındadır. Uydu görüntüleri ve 

sahanın dijital haritalarından Coğrafi Bilgi Sistemlerine dayanılarak elde edilen sonuca göre 

alanı 23.231 km2’dir. Göl seviyesi, yağışlı ve kurak mevsim şartlarına bağlı olarak değişme 

göstermektedir. Gölün derinliği yazın 1 metreye düşüp, kışın yaklaşık 5 metreye çıkmaktadır. 

Gölün kuzey kesimini yer yer 20-25 m yüksekliğe ulaşabilen kumul tepeleri sınırlamaktadır. 

Bunlar, doğudan batıya doğru sırasıyla Çakal tepe (22 m), Tombayölüsü tepe (20 m), 

Camitepe (33 m) ve Hacallar köprüsü kuzeyindeki 25 m yüksekliğe sahip tepedir. 

Kuzeybatınsındaki kesiminde ise kumul sırtları, yerlikayadan oluşan kıyı taraçasına 

dayanmaktadır. Bu kesimde, Akmeşe tepe (52 m) ve Başoğlu sırtı (50 m)’nın yamaçları göl 

kıyısına kadar inmektedir. Gölün güney kesimine bakıldığında genelde ortalama yükseltisi 

100 m civarında değişen alçak tepeler dizisi ile sınırlandığını görülür. Bunlar doğudan batıya 

doğru sırasıyla; Boyundurukçu tepe (98 m), Kıravı tepe (129 m) ve Denizbakacağı tepesidir 

(74 m). Buradan batıya doğru, günümüzde kurumuş bulunan eski göl tabanına inilmektedir. 

Eski haritalarda Tokat Gölü adıyla geçmekte olan fakat bugün artık kurumuş tabanında tarım 

yapılan bu kesim, Acarlar gölünü güneybatıdan sınırlamaktadır. 

Acarlar Gölünü diğer göllerden ayıran en önemli özelliği sahip olduğu longoz ormanıdır. 

Longozda Dişbudak, Kızılağaç ve Söğüt gibi ağaç türleri bulunmakta ve bunlar orman kuş 

türlerinin barınması için son derece uygundur. Bunun yanında gölün güney kısmının bir 

bölümü saz, kamış ve çeşitli su bitkileriyle kaplıdır. Gölde sazan, yayın, yılan balığı, kızılkanat 

türlerinin bulunması buraya gelen kuşlara besin kaynağı sağlamaktadır. 
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Resim 6. Acarlar Longozu 

 
Acarlar Longozu Ülkemiz ve dünyada nadir olarak rastlanan subasar orman ekosistemi 

nedeniyle 1998 yılında I.derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Dünyadaki göçmen kuşların 

kullandığı önemli ana göç yollarından birisi de Acarlar Longozu’ndan geçmektedir.  Bu sahada 

tespit edilen 180 kuş türünün büyük bir bölümü, Dünya Doğal Hayatı Koruma Birliği 

(IUCN)’nin kategorisine göre nesli tehlike altında olan türler oluşturmaktadır. Acarlar 

Longozu, nesli tehlike altında olan kuş türlerinin sürdürülebilirliği açısından üreme ve 

konaklama alanını oluşturmaktadır. 

Acarlar Longozu habitat çeşitliliği bakımından şu bölümlere ayrılmıştır: 1. Longoz alanı doğu 

kısmı, 2. Longoz alanı batı kısmı, 3. Okçu dere. 

Longoz alanı ve Okçu dere, Sakarya Nehri ile denizle bağlantısı olan bir göldür. Okçu 

Kanalının proje kotlarıyla Sakarya nehrinin serbest su yüzeyi arasında çok yakın bir ilişki 

bulunmaktadır. Bu durum sonucunda da Sakarya Nehrindeki yüksek su seviyelerinde Okçu 

Kanalının tahliye yapması zorlaşmaktadır. Hatta bazı dönemlerde akış tamamıyla 

durabilmektedir. Sakarya Nehri’nden Longoz alanına su gelmekte ve su seviyesi 

yükselmektedir. Bağlantı olmadığı zaman kefal (Mugil cephalus) türü bu göle geçip üreme 

imkânı bulamaz. Eğer göldeki kefal popülasyonunda bir eksilme gözlenirse, denizle 

bağlantıda bir problem olduğu düşünülmeli ve bağlantı belirli aralıklarla sağlanmalıdır. 
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Bu doğal güzelliği korumak için Karasu’da iki dernek kurulmuştur. Bunlardan biri Acarlar 

Longozu ve Tabiatı Koruma Derneği ve diğeri ise Acarlar Longozu Güzelleştirme ve Yaşatma 

Derneği’dir. 

5.1.4 Maden Deresi 

Maden Deresi olarak bilinen bölge, adını içerisinden akan Maden Deresi’nden almaktadır. 

Uzunluğu 30 km. olan Maden deresi, Hendek yakınında Çataltepe'den doğar. Önce Kabalak 

Deresi adıyla kuzeye akar. Yayla Deresi ile birleştikten sonra Karasu adını alır ve Karasu 

ilçesinin doğusundan Karadeniz'e dökülür. 

Bölge, Karasu için en önemli mesire ve doğa yürüyüşü alanıdır. Maden Deresi Karasu ile 

Kocaali arasındadır ve sit alanı olarak ilan edilmiştir. Çok eskiden burada kurşun, boraks, 

çinko ve altın madenleri bulunmaktaydı. Madenciler, 1914’de bütün galerileri çökerterek 

bölgeyi terk etmişlerdir.  

Dağ yürüyüşü yapmaya elverişli olan Maden Deresi’nde piknik alanları; kamp alanları; kayın, 

çınar, ceviz, kestane, fındık gibi çeşitli ağaçlar ve lokantalar bulunmaktadır. 

Maden Deresi’nde şelâle, eski baraj kalıntıları, yontma taşlar, Fransızlar tarafından yapılıp 

Kurtuluş Savaşı sırasında tahrip edilen simli kurşun madeni işleyen fabrika yerinde yapılan 

kazı çalışmaları da görülecek yerlerdendir. 

 

Resim 7. Maden Deresi'nden Bir Görüntü 
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5.1.5 Turizm SWOT Analizi 

Güçlü Yönler 
 

 Sahilin rehabilite edilme çalışmalarının başlamış olması, 

 Acarlar Longozu’nun turizme açılmış olması ve yürüyüş yolunun yapılmış olması, 

 Acarlar Longozu’na kuş gözlem evlerinin yapılma projesinin geliştirilmesi, 

 Acarlar Longozu’nun ekolojik envanterinin çıkarılması ile ilgili çalışmaların olması, 

 Acarlar Longozu’nda kaçak avcılığın ve kaçak bitki sökümünün alınan tedbirlerle ortadan 

kaldırılmış olması, 

 Acarlar Longozu’ndan tarım için çekilen suların alınan tedbirlerle engellenmiş olması, 

 Acarlar Longozu’nun mikrolight uçaklarla gezilebiliyor olması, 

 Karasu ilçesinde her yıl fotoğraf yarışmalarının düzenleniyor olması, 

 Maden Deresi yolunun yapılması, 

 Maden Deresi’nde piknik alanlarının bulunması, 

 Maden Deresinde dağ yürüyüşü faaliyetlerinin yapılıyor olması, 

 Karasu sahilinde her yaz plaj futbol turnuvasının düzenleniyor olması, 

 Karasu sahilinde her yaz kum maratonunun düzenleniyor olması, 

 Karasu sahilinde jet ski’li, sertifikalı cankurtaran timlerinin kurulmuş olması, 

 Sahilde kıyıya paralel tahkimatların (açık deniz mendireği) yapılıyor olması, bu sayede 

kum erozyonunun önlenecek ve yüzme sezonunun uzayacak olması, 

 Sakarya Nehri ağzında mersin balığının dünyada tek olan türü için dünyada ilk ve tek 

festivalin yapılıyor olması, 

 Yok olma tehdidi altındaki mersin balığının tekrar sularımıza kazandırılması için İstanbul, 

Karadeniz Teknik ve Sinop Üniversiteleri Su Ürünleri Fakülteleri ile çalışmaların yapılıyor 

olması, 

 Yeni Mahalle’de Su Ürünleri Kooperatifinin kurulmuş olması, 

 Karasu İlçesinin her yıl düzenlenen uluslar arası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı’na 

(EMITT) katılıyor olması, 

 Çevre şehirleri cezp edecek Tın Tın Şenliği, Fındık Festivali ve Kızılcık Yayla Şenliğinin her 

yıl düzenleniyor olması. 
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Zayıf Yönler 
 

 Yerel yöneticilerin turizm ile ilgili projelere yeterli kaynak ayıramaması, 

 Yerel yöneticilerin turizm konusunda yeterince danışmanlık desteği almaması, 

 Karasu ile ilgili rehber kitapçık ve broşürlerin olmaması, 

 Kıyı turizmine alternatif yatırımların ve faaliyetlerin yapılmaması, 

 Turizm bölgesindeki altyapı eksiklikleri, 

 Turistik tesislerin yetersiz olması, 

 Yeteri kadar yıldızlı otelin olmaması, 

 Turistik işletmelerin yönetimindeki profesyonel yönetim anlayışı eksikliği, 

 Turistik tesislerde çalışanların yeterli eğitime sahip olmaması, 

 Turistik tesislerde verilen hizmet kalitesinin yetersizliği, 

 Bölgenin ve turistik işletmelerin tanıtım ve pazarlamadaki yetersizliği, 

 Turizm acenteleri ile gerekli işbirliklerinin yapılmamış olması, 

 Deniz ulaşımı için yatırımın yapılmamış olması, 

 Mevcut turizm potansiyelinin değerlendirilemeyişi, 

 Yaz sezonundaki talep artışı nedeniyle kaynakların ve hizmetlerin yetersiz kalması, 

 Karasu halkının turizm bilincinin yeterince güçlü olmaması, 

 Acarlar Longozu’nda ziyaretçilere yönelik yapılan hizmetlerin yeterli kalitede olmaması, 

 Acarlar Longozu’nun şehirde, ülkede ve dünyada yeterince tanıtılamamış olması, 

 Acarlar Longozu’nun korunması bakımından çeşitli ölçüm ve izlemelerin yapılmıyor 

olması, 

 Acarlar Longozu’nun turizme açılması için kapsamlı bir projenin hayata geçirilememiş 

olması, 

 Karasu sahilinde turistleri cezp edecek su sporları imkanlarının (bot, parasailing, muz, vs) 

olmaması, 

 Sahilde soyunma kabinleri, WC, duş, vs. imkânlarının yetersiz olması, 

 Sahil boyunca rekreasyon alanlarının yetersiz olması, 

 Sahilin gerek dış etkenlerle gerekse halk tarafından kirletiliyor olması, 

 Plaj niteliği olan yerlerin daha önceden parsellenerek şahıslara satılmış olması, 

 Sakarya Nehri ağzında mendireğin olmaması ve bu sebeple kayıkların nehre giriş 

çıkışlarını güçleştirmesi, 
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 Küçükboğaz gölü, Akçagöl ve Akgöl’e yönelik çeşitli yatırımların yapılmamış olması, 

 Karasu ilçesi sınırları içerisinde var olan mağaralar ile ilgili herhangi bir tanıtım ve 

yatırımın yapılmamış olması, 

 Yayla turizminin yeterince gelişmemiş olması, 

 Yassıgeçit Köyündeki eski değirmenin ve kel suyunun aktif olarak kullanılmıyor olması, 

 Sahil temizleme araçlarının olmaması. 

Fırsatlar 
 

 Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Sn. Prof. Dr. Mustafa İSEN’nin daha önce Turizm 

Bakanlığı Müsteşarlığı zamanında bölge ile ilgili çeşitli girişimlerde bulunmuş olması, 

 Sakarya ilinde Kültür ve Turizm Platformunun kurulmuş olması, 

 Kültür ve Turizm Platformu tarafından yapılan planlamaya göre Karasu’nun güney 

parkuru (Poyrazlar Gölü, Acarlar Longozu, Küçük Boğaz ve Karasu merkezi) içerisinde yer 

alması, 

 Yöneticilerin turizm bilincine sahip olması, 

 Adapazarı Karasu bölünmüş yolun tamamlanmış olması, 

 Karasu’nun İstanbul, Ankara gibi şehirlere yakın olması, 

 Karadeniz Sahil Yolu’nun Karasu’dan geçecek olması, 

 Özellikle İstanbul olmak üzere başka şehirlerde yaşayan orta sınıf insanların Karasu’dan 

tatil ve yatırım amaçlı ucuz yazlık sahibi olmaları, 

 20 km. uzunluğunda geniş bir kumsalın olması, 

 Sahilin ince taneli kuma sahip olması, 

 Kumsalının bazı romatizmal hastalıklara iyi gelmesi, 

 Kumsalın moto-kross rallisi için son derece uygun olması, 

 Deniz turizminin yanında alternatif turizm faaliyetlerine elverişli olması, 

 Sakarya Üniversitesi Karasu Meslek Yüksekokulu’nun Turizm Bölümü’nün var olması, 

 Turizm Bölümü öğrencilerinin stajlarını Karasu’daki turistik tesislerde yapabilir olması, 

 Bölgeye yapılacak paket turlarda ayak olabilme imkânına sahip olması, 

 Mevcut gazinoların daha uygun yerlere taşınacak olması ve bu sayede turizme elverişli 

alanların genişleyecek olması, 
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 Acarlar Longozu’nun İğne Ada’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük subasar ormanı olması 

vasfı ile ilçemiz sınırları içerisinde olması, 

 Acarlar Longozu’nun birinci derece sit alanı ve yaban hayatı koruma alanı ilan edilmiş 

olması, 

 Acarlar Longozu’nun yerli ve yabancı turistlerin çekilmesinde kullanılabilmesi, 

 Acarlar Longozu çevresindeki Yörük yerleşimlerin ekolojik turizme elverişli olması, 

 Acarlar Longozu’na basında yer veriliyor olması, 

 Acarlar Longozu’nun tampon bölgesi olduğu için Kibar Holding’in civarına başka bir 

sanayinin kurulamaması, 

 Maden Deresinin spor kampı için yatırımlara müsait olması, 

 Maden Deresinin hasta rehabilitasyon yatırımlarına elverişli olması, 

 Maden Deresinin dağ yürüyüşü parkurunda olması, 

 Karasunun dünyada ikinci uzun kum sahiline sahip olması, 

 Karasu kumsalının romatizmal hastalıklarda tedavi edici nitelikte olması, 

 Maden Deresi bölgesinin sit alanı ilan edilmiş olması, 

 Maden Deresi ve çevresinin paint ball vb. oyunlara elverişli olması, 

 Maden Deresi’nde faaliyete geçirilebilecek bir otelin olması, 

 Küçükboğaz Gölünün rekreasyon alanı ilan edilmiş olması, 

 Yeni Mahalle, Sakarya Nehri Ağzının her iki yanının rekreasyon yatırımlarına müsait 

olması 

 Yeni Mahalle’den motorlu kayıklar ile Sakarya Nehri ağzından nehir üzerinde gezinti 

yapılabilme imkânı, 

 Karasu sahilinde turistleri cezp edecek su sporları yatırımlarına müsait olması, 

 Sakarya Nehri Ağzında mersin balığının dünyada tek olan bir türünün yetişiyor olması, 

 Karasu ilçesi sınırları içerisinde Küçükboğaz Gölü, Akçagöl ve Akgölün bulunması, 

 Karasu ilçesi sınırları içerisinde çeşitli mağaraların var olması, 

 Yüksek yerlerde yayla turizmi yapılabilme imkânı, 

 Olta balıkçılığına elverişli yerlerin var olması, 

 Gelecekte yat limanı kurulmasına müsait olması, yolcu gemilerinin gelme ihtimali, 

 Deniz suyuna göre yatların daha az çürütmesi bakımından daha avantajlı olacağı için 

Sakarya Nehri üzerinde denize yakın bir bölgede yat limanı kurulabilme imkânı,  
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 Sahilde, nehir ve dereler üzerinde balık lokantalarının açılmasına elverişli olması, 

 İhsaniye, denizköy hudutlarında tatil köyleri yapılabilme imkânı, 

 1/25.000 turizm planının yapılmış olması, 

 Karasu’nun kongre merkezi haline getirilmesi ihtimali, 

 Golf sahaları yapılması ihtimali, 

 Bünyesinde tenis kortu da olan otellerin yapılabilme imkanı, 

 Sakarya Nehri’nin geçtiği hattın havza olarak ilan edilmiş olması, 

 Caferiye Köyü’nde Kafkas Kültür Şenliği yapılabilme imkânı, 

 Yassıgeçit Köyünde Rumlardan kalma tarihi yapıların bulunması, her yıl buraya belirli 

sayıda Rum turistin geliyor olması, bu potansiyelin daha etkin kullanılabilme imkânı, 

 Yassıgeçit Köyündeki eski değirmenin, egzamaya ve kelliğe karşı etkili olan kel suyunun 

turizm açısından kullanılabilme imkânı, 

 U20 batık Alman Denizaltısı’nın turizm açısından kullanılabilme imkânı, 

 Çatalüvez – Paralı arasında bulunan mesire yerinin değerlendirilebilmesi imkânı, 

 Küçükboğaz – Sakarya Nehri arasındaki derenin kot farkı giderilip turizm açısından 

değerlendirilebilme imkânı, 

 Tuzla Kalesi’nin turizm açısından değerlendirilebilir oluşu, 

 Küresel ısınma neticesinde Antalya gibi turistik yerlerin çok sıcak hale gelmesi, 

Karasu’nun yaz sezonunda gündüzleri sıcak, geceleri serin olması sebebiyle yeni turizm 

merkezi olması imkânı, 

 Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden deniz yolu ile turist çekebilme imkânı, 

 Acarlar longozunun üst kısmında bulunan köy sahasının düzenlenerek ve doğal yapıya 

uygun bir tesis kurularak spor turizmine açılabilme imkânı, 

Tehditler 
 

 İlçe merkezindeki ve sahildeki çarpık yapılaşmalar, 

 Şehrin nazım planının turizme uygun olarak yapılmaması, 

 Şehirdeki yapıların ve binaların turizme uygun mimaride yapılmaması, 

 Yerel yönetimler, kayıtlı nüfusa göre ödenek aldıklarından yaz sezonundaki nüfus 

artışından dolayı yeterli hizmetin verilememesi (temizlik, su, elektrik, doktor, asayiş vb.) 

 Bölgesel turizm teşvik imkânlarının (mevcut ve yeni yatırımlar için) yetersiz olması, 
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 Termik Santral gibi doğal dengeyi bozacak projelerin sık sık ilçe gündemine gelmesi, 

 Karasu’ya kurulacak Organize Sanayi Bölgesinin kıyı şeridine yakın olması, 

 Karasu’ya bir çimento fabrikasının kurulmasının gündemde olması, 

 Tersanenin yerinin turizm açısından uygun olmadığı düşüncesi, 

 Şile, Ağva, Cebeci, Kerpe ve Akçakoca’nın turizm bilinirliğinin Karasu’dan fazla olması 

nedeniyle daha fazla tercih edilmesi, 

 Karasu ile ilgili basında çıkan olumsuz asayiş haberleri, 

 Acarlar Longozu’nun iki ilçe sınırları içerisinde olması 

 Acarlar Longozunun tampon bölgesine yakın yere liman/sanayi kurulacak olması, 

 Halkın Acarlar Longozu hakkındaki bilinçsizliği, 

 Acarlar Longozu’nun bazı kısımlarının tarım alanı olarak kullanılıyor olması, 

 Acarlar Longozu yakınındaki tarım alanlarında aşırı gübre ve kimyasal madde kullanılıyor 

olması, 

 Acarlar Longozu etrafında bulunan köylerde aşırı yerleşimin olması, evsel atıkların, ahır ve 

ağıllarda sızan pis suların yüzeysel veya yer altı suları yoluyla longozu olumsuz etkilemesi, 

 Acarlar Longozu’na, Sakarya Nehrinden şiddetli taşkın zamanlarında kirli su (3. dereceden 

kirli) kaçışlarının olması, 

 Acarlar Longozu’nun bazı kısımlarının mülkiyet hakları, civarındaki köylere ait olmasından 

korumayı güçleştirmesi, 

 Acarlar Longozu bölgesinde açılan drenaj kanallarının sucul ekosistemi olumsuz 

etkilemesi, 

 Acarlar Longozu’na iki adet gözlem evi yapılması isteğine sit alanı olduğu gerekçesiyle izin 

verilmemiş olması, 

 Sit alanları ve Rant Ekonomisi ile ilgili İl Özel İdaresi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 

Kurulu, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı arasında yetki 

karmaşasından kaynaklanan yönetsel sorunların olması, 

 Maden Deresi’ndeki Alemdar Tesislerinin mülkiyetinin hisseli oluşu, 

 Maden Deresi’ndeki Alemdar Tesislerinin turizm işletme planının olmaması, 

 Maden Deresinin iki ilçe sınırları içerisinde olması, 
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 Yeni Mahalle’den motorlu kayıklar ile Sakarya Nehri ağzından nehir üzerinde gezinti 

yapılabilme imkanının kullanılamıyor olması ve bu güzergahta mesire yerleri 

oluşturulmamış olması, 

 Turizm tesisleri yapılabilecek alanlara konutların yapılıyor olması, 

 Kıyı kenar çizgisinin küresel ısınma, liman inşaatı ve kaçak kum alınması gibi etkenlerle 

bozulmuş olması, 

 Kıyı kenar çizgisi içerisinde kaçak yapılaşmanın olması, 

 Sakarya Nehrindeki kirlilik ve kaçak avlanma nedeniyle mersin balığının dünyada tek olan 

bir türünün neslinin tehlikede olması, 

 Liman’ın turizm alanını işgal ediyor olması, 

 Turizm alanı ilan edilen bazı yerlerin, halkın mahkemeye başvurması ile bu kararın 

bozdurulması, 

5.2 Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Finans 

Karasu ilçesinde 2008 yılı verilerine göre 194 ayrı sektörde toplam 2444 iş yeri 

bulunmaktadır. Karasu Sahil Yolunda bulunan Karasu Sanayi Sitesinde 104 işyeri bulunmakta 

ve 150 kişilik istihdam oluşturmaktadır.  

Karasu’da bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması çalışmaları da devam etmektedir. 

Tablo 1’de Sakarya’da bulunan OSB’lerin tesis sayıları ve istihdamı verilmiştir. Bu tablodan 

anlaşılabileceği gibi Karasu’ya kurulacak OSB’ler önemli bir istihdam kaynağı olacaktır. 

Bir limana ve tersaneye sahip olan Karasu’ya yakın zamanda ikinci bir liman yapılması da 

gündemdedir. Bu limanlar Karasu’yu yatırımcılar açısından cazibe merkezi haline getirecek ve 

sanayiyi güçlendirecektir. 

Tablo 1. Sakarya İli Organize Sanayi Bölgeleri Bilgileri 

 

Bununla birlikte yakın zamanda Karasu'da gerçekleşecek en büyük yatırım, 1,4 milyar dolar 

bedelindeki demir-çelik fabrikasıdır. Yassı ürün ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyet 

gösterecek tesisin üretime geçtiğinde 1.500 kişiye istihdam sağlaması öngörülmektedir. 
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5.2.1 Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Finans SWOT Analizi 

Güçlü Yönler 

 OSB’nin istimlâk işlerinin tamamlanmak üzere olması (Şubat ayında istimlâk işlerinin 

bitirilmesinin öngörülmesi ve ilk fabrikanın 2012 Mart ayında bitmesinin beklenmesi). 

 Karasu’ya Organize Sanayi Bölgesinin kurulacak olması, 

 İlçeye tersane kurulmuş olması, 

 Liman ağzı derinliğinin yükseltilmesi için DSİ ve DLH ile irtibata geçilmiş olması, 

 Karasu’nun, Sakarya ilçeleri arasında gelişim trendi en yüksek olan ilçelerin başında 

gelmesi. 

Zayıf Yönler 

 Sanayileşme bilincinin gelişmemiş olması, 

 Fındığa katma değer katacak yeterli fabrikaların bulunmayışı, 

 Karasu merkezindeki yer altı çarşısının atıl durumda olması, 

Fırsatlar 

 Darıçayırı’ında 3.000 dönüm arazinin özel OSB için tahsis edilmesi düşüncesi, 

 Manav pınarı bölgesinde 12 bin dönümlük sanayi alanının var olması, 

 Karasu’ya mermer ve çimento fabrikaları kurulma ihtimali, 

 Ereğli Demir Çelik Fabrikasının yakın olması, 

 Yeni bir demir çelik fabrikasının kurulacak olması, 

 Cherry otomotiv fabrikasının ilçeye kurulma ihtimali, 

 Cherry otomotiv fabrikası için tahsis edilen yere başka sanayicilerin de talip olması, bu 

alanın birkaç parçaya bölünmesinin istenmesi, 

 Karasuda limanın yapılmış olması (80.000 gros tonluk), 

 Daha büyük kapasiteli yeni bir limanın yapılacak olması (200.000 gros tonluk), 

 Adapazarı Karasu arası bölünmüş yolun tamamlanmış olması, 

 Karadeniz sahil yolunun Karasu’dan geçecek olması, 

 Demir yollu bağlantısının yapılacak olması, 

 Karasu’dan Antalya’ya kadar bir ulaşım koridorunun açılacak olması, 

 OSB için 50 iş adamının başvuruda bulunmuş olması, 
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 Kirli sanayinin Karasu’da istenmiyor olması, 

 TİGEM arazisinde yapılması beklenen hayvancılık projesinin, et entegre tesisinin 

kurulması için bir fırsat olması, 

 Limanın çevre düzenlemesinin tamamlanmış olması, 

 Karasu’nun Serbest Bölge kurulmasına elverişli olması, 

 Karasu’da rüzgar gülleri kurulabilme imkanı, 

 Karasu merkezindeki yer altı çarşısının işler hale getirilmesi imkânı, 

Tehditler 

 OSB’nin zemin probleminin olması, zemininin sulak olması, 

 OSB’nin şehrin içerisinde olması sebebiyle gelişmeye ve yakınında yan sanayi 

oluşturmaya elverişli olmaması, 

 Karasu’da Serbest Bölge kurulmasının iptal edilmiş olması, 

 Liman ağzı derinliğinin, kumların hareketi sonucu azalması, 

5.3 Tarım ve Hayvancılık 

Tarım İlçe Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Karasu’da tarım alanlarının 2/3’ü fındıktır. 

Karasuda fındık bölgelerini üçe ayırmak mümkündür: sahil bandı, orta bant ve yüksek bant. 

Sahil bandında dönüm başına 80-100 kg, orta bantta 150-200 kg ve yüksek bantta ise 250-

300 kg fındık elde edilebilmektedir. Yüksek bantta olan fındıklıklara özenli bakım yapıldığında 

365 kg fındık elde edildiği tecrübe edilmiştir. 

Karasu ilçesinde hayvancılık da önemli bir potansiyele sahiptir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 

ile ortak Islah ve Soy Kütüğü Projesi ile Ön Soy Kütüğü Projesi yürütülmektedir. Bu projelerin 

amacı Islah ve Soy Kütüğüne alt yapı oluşturmak ve İlimizde yapılan Suni Tohumlamaları 

kontrol etmektir. Tablo 2’de Soy Kütüğü’ne ve Tablo 3’de Ön Soy Kütüğüne kayıtlı işletme ve 

hayvan sayıları verilmektedir. Buna göre diğer ilçelerle karşılaştırıldığında Karasu’nun 

durumu oldukça iyi görünmektedir. 

Tablo 2. İlçe Bazında İşletme Ve Hayvan Mevcutları 

2009 sonu S  o  y  k  ü  t  ü  ğ  ü 

İLÇE ADI İşletme Sayısı 
İnek Sayısı 

(Baş) 

Toplam Kayıtlı Sığır Sayısı 

(Baş) 

Adapazarı 233 1997 5.411 
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Akyazı 23 161 452 

Arifiye 5 45 128 

Erenler 41 314 822 

Ferizli 43 431 1.125 

Geyve 26 265 695 

Hendek 27 338 770 

Karapürçek 15 130 371 

Karasu 73 660 1.578 

Kaynarca 212 1.808 4.882 

Kocaali 2 12 38 

Pamukova 4 206 545 

Sapanca 3 27 44 

Serdivan 42 458 1.261 

Söğütlü 93 806 2.263 

Taraklı 19 135 364 

Alt toplam 861 7.793 20.658 
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Tablo 3. İşçe bazında Ön Soy Kütüğü'ne kayıtlı işletme ve hayvan sayıları 

 

 

 

 

 

 

2009 sonu Ö  n  s  o  y  k  ü  t  ü  ğ  ü 

İlçe Adı İşletme Sayısı İnek Sayısı (Baş) 
Toplam Kayıtlı Sığır Sayısı 
(Baş) 

Adapazarı 2.222 8,806 11.184 

Akyazı 2,178 3,346 3.846 

Arifiye 410 699 781 

Erenler 1,046 2,103 2.385 

Ferizli 1,912 4,575 5.434 

Geyve 1,845 3,914 5.705 

Hendek 1,058 1,188 1.174 

Karapürçek 417 638 760 

Karasu 2,247 4,914 6.050 

Kaynarca 2,368 8,109 8.595 

Kocaali 858 1,149 1.336 

Pamukova 489 814 968 

Sapanca 107 149 161 

Serdivan 776 1,730 2.040 

Söğütlü 1,318 3,841 5.553 

Taraklı 780 2,707 3.783 

Alt toplam 20,893 48,694 72.519 
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Karasu’da 143 adet avlanma ruhsatlı balıkçı teknesine kayıtlı 564 personel bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra 70 kadar ruhsatsız balıkçı teknesi bulunmaktadır. 

Karasu’da avlanan balık türleri ve miktarları şu şekildedir: Palamut (300 bin adet), Lüfer (100 

bin adet), Barbun (Tekir) (10 bin  kasa, her kasa 10 kg), Mezgit (20 bin kasa, her kasa 15 kg), 

İstavrit (15 bin kasa, her kasa 15 kg), Kalkan 100 kg civarında, Kefal, tirsi vb. 50 ton civarında, 

köpek balığı, vatoz 50 ton civarındadır. Bununla birlikte 900 ton çaça, çapari denize 

dökülmektedir. 

5.3.1 Tarım ve Hayvancılık SWOT Analizi 

Güçlü Yönler 

 Halkı bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi, bu konuda akademisyenlerden de 

faydalanılması, 

 Halkın bilinç düzeyini artırmak için “Fındık zararlıları ile mücadele takvimi” ve benzeri 

broşürler hazırlanıp dağıtılması, kahvehanelere asılması, 

 Fındık yetiştiriciliği konusunda kitap temin edilmesi ve üreticilere dağıtılması, 

 Karasunun 8.000 ton fındık kapasitesinin olması, fındık üretiminin yüksek olması, 

 Çeşitli sebzelerin ticari hale getirilmeye başlanması, 

 Çiftçilere hasat verimliliği, üretimi ve pazarlaması konularında eğitimler verilmesinin 

planlanması, 

 Ziraat odasının binasının ve fiziki imkânlarının iyi olması, 

 Ziraat odasında eğitim salonunun bulunması, 

 Ziraat odasında ziraat mühendislerinin istihdam edilmiş olması, 

 Süt ile ilgili kooperatif ve birliklerin kurulmuş olması,  

 Ziraat odasının çiftçilere kimlik kartı vermiş olması, kart okuma sistemi gibi bilişim 

altyapısının kurulmuş olması, 

 Ziraat odasının ilaç alımı vb. konularda çiftçilere avantaj sağlıyor olması, 

 Deneme seralarının ve üretim alanlarının planlanıyor olması, 

 Sapçı Dere Göleti içme suyu ve sulama projesi için İl Özel İdaresi’nin 2011 yılı bütçesinden 

200.000 TL’nin ayrılmış olması, 

 Karasu’da çeşitli türlerde balıkların avlanabiliyor ve pazarlanıyor olması, 

 Yılda 30 bin ton  (çevre illerden gelenlerle 50 bin ton) kum midyesi avlanılıyor olması ve 

tamamının ihraç edilmesi, 
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 Yılda 5 bin ton deniz salyangozu avcılığı yapılıyor olması ve tamamının ihraç edilmesi, 

 Kum midyesinin 2 yıllık dönemler halinde avlanmaya izin veriliyor olması, 

 Balıkçılık ile ilgili teknik imkân ve personel sayısının yeterli olması, 

Zayıf Yön 

 Halkın eğitimlere yeterli ilgiyi göstermemesi, 

 Mısır, pancar ve benzeri alternatif tarım ürünlerinin yeterince fazla üretilmemesi, 

 Zirai ilaçlamanın ve gübrelemenin bilinçli yapılmaması, tabiata zarar verilmesi, 

 Sulama projelerinin yetersiz olması, 

 Çiftçide yeterli çalışma kültürünün olmaması, 

 Üreticilerin yeterli bilgiye sahip olmamaları, 

 Doğu Karadeniz bölgesinden göçle gelenlerin genellikle fındık yetiştiriciliğine aşina 

olmaları ancak sebze vb. diğer tarım ürünlerini üretme kültürünün gelişmemiş olması, 

 Fındık tarlalarında bulunan fındık türlerinin karışık olması, 

 Tarlaya fındık ekimlerinin tam doğru yapılmaması, 

 Farklı toprak ve iklim şartlarına göre uygun fındık türü ekiminin yapılmıyor olması, 

 Bahçe düzenleme sistemlerinin ve bakımların yetersiz olması, 

 Çerezlik fındık üretiminin Giresun gibi illere göre yetersiz olması,  

 Toprak yapısı ve iklime göre ziraat haritasının oluşturulmamış olması, 

 Yerel yöneticilerin tarıma gereği kadar önem vermemesi, 

 Hayvancılığın yeterli seviyede olmaması, 

 Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yok denecek kadar az olması, 

 Balıkçılığın yeterli seviyede olmaması, 

 Avlanma yapan kişilerin eğitim ve bilinç düzeyinin yeterli olmaması 

 Mevsimi dışında avcılık yapılması, 

 Arıcılığın yeterli seviyede olmaması, 

 Tanıtım ve pazarlamanın yetersiz olması, 

 Köylerde süt için soğutucuların olmaması, 

 Hayvan yemi olarak kullanılabilecek ürünlerin yeterince üretilmemesi, 

 Geçmişte üretilen ve meşhur olan İhsaniye peynirinin artık üretilmiyor olması, 

 Limandere, Adatepe, Akkum gibi yerlerde kamulaştırma işlemlerinin yapılmamış olması, 
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 İmar alanları ve tarım alanlarının tam olarak belirlenmemiş olması, 

 Çiftçilerin kurduğu sivil toplum örgütlerinin zayıf olması, var olan örgütlerin bir kısmının 

kaynaklarını faaliyet dışı alanlarda kullanması ve siyasi davranması, 

 Kooperatifleşme ve örgütlenme eksiklikleri, 

 Su ürünlerini pazarlama konusunda eksikliklerin olması, 

 Su ürünleri koruma ve kontrol merkezindeki yaklaşık 50.000 TL‘lik cihazın personel 

yetersizliğinden dolayı çalıştırılamaması, 

 Karasu’da yakalanan su ürünlerinin, Su Ürünleri Kooperatifi yerine aracılar vasıtasıyla 

satılması, 

 Su Ürünleri Kooperatifinin etkin çalışmaması, 

 Denizin kirlenmesine karşı yeterli duyarlılığın, tepkinin gösterilmemesi, 

 Su ürünleri işletme tesisinin olmaması. Örneğin kum midyesi ve deniz salyangozunun 

işlenmeden satılıyor olması, 

 Balıkçılarımızın eğitim düzeyinin yeterli olmaması, 

Fırsat 

 Tarım Bakanlığı tarafından tarım havzaları çalışmasının yapılmış olması 

 Tarım Bakanlığının çiftçiye 60 farklı destek hizmeti sunması, 

 Karasunun verimli topraklarının olması, 

 Yeterli su kaynaklarının bulunması, 

 Çilek, avokado, ceviz gibi alternatif tarım ürünlerinin deneniyor olması, 

 Sulama yöntemlerinin öğretiliyor olması, 

 Trabzon hurmasının ilaçsız olarak üretilmesine elverişli olması, 

 Kiraz, vişne, erik, incir, ceviz, kivi, karayemiş gibi tarım ürünlerinin üretimine elverişli 

olması, 

 Karasu’nun Sakarya ili ortalamasından daha fazla yağış alması, 

 Bu bölgede yetişen fındığın depo ömrünün daha fazla olması (4 yıl), 

 Giresun gibi illere göre toprağın fındık veriminin fazla olması, 

 Fındığın yanı sıra aile sebzeciliğine elverişli olması, 

 Rusya’nın maydanoz, roka, dereotu gibi tarım ürünlerine olan talebi, 

 Karadeniz’e kıyı ülkelere denizyolu ile ulaşım imkânları, 



T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI  
KARASU’NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ RAPORU 

TEMMUZ 2011   Sayfa 32 

 

 Organik gübre tesisi kurulması durumunda organik tarımın yapılabilir olması, 

 Fındık zürufunun (çotanak, makine atığı) gübre olarak kullanılabilme imkânı, 

 Beyaz kabak, kestane kabağının yetiştirilmesine elverişli olması, 

 İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere olan yakınlığı, 

 Karadeniz Sahil Yolu ile İstanbul’a ulaşım ve pazarlama imkanlarının artacak olması, 

 Yazlıkçıların potansiyel müşteri olmaları, 

 Karasunun hayvancılığa elverişli olması, 

 Devlet destekleri ile köylüye yetiştirmek üzere büyük baş hayvan verilmiş olması, 

 TİGEM arazisinin ihale sürecinin tamamlanmış olması, bu arazide önemli hayvancılık 

projelerinin gerçekleştirilmesinin beklenmesi, 

 Fındıklık içinde küçükbaş hayvan yetiştirme imkânının olması, 

 Hayvancılığı artırmaya yönelik devletin çeşitli projeler geliştiriyor olması, 

 Ormanların olması ve florasının zenginleştirilmesiyle arıcılığa elverişli olması, 

 Su ürünleri üretebilmek için denize ve akarsulara sahip olunması, 

 Resuller – Koncalar bölgesine sulama göletti yapılabilme imkanının olması, 

 Su ürünleri avcılığına elverişli 40 mil sahilin olması, 

 İhsaniye, Karasu Sahil, Küçükkarasu, Kuyumcullu, Melenağzı, Denizköy olmak üzere altı 

balıkçılık bölgesi olması, 

 Sakarya Nehri ağzından gelen, balıklara yem olabilecek atıkların denize taşınması ile 

balıkların beslenmesi ve üremesi için uygun ortamların deniz içinde oluşması, 

 Balık üretiminin artırılması neticesinde havyar üretimine imkan doğması, 

 Balıkçılık barınağı yapılması durumunda balık borsasının kurulabilmesi imkânı, 

 Liman Başkanlığının Karasu’da olması. 

Tehditler 

 Yağışlı bölge olmasından dolayı toprak analizlerine göre toprağın asidik olması, 

 Sanayileşmenin tarımı etkileyebilecek olması, 

 Çimento fabrikasının kurulmasının planlanması, 

 Yer altı sularının bazı yerlerde yetersiz olması, 

 Mülkiyet sorunlarından dolayı devlet desteklerinden yararlanılamaması, 
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 Mülkiyet sorunlarından dolayı tarım ve hayvancılık yatırımlarında sorunlarla 

karşılaşılması, 

 Mevsimsel değişikliklerin fındık üretimini etkiliyor olması (erken bahar), 

 Fındık dışındaki tarım ürünlerinden yeteri kadar gelir elde edilemediği için çiftçilik yapan 

kişi sayısının azalıyor olması, 

 Mikro ölçekli çiftçilere (10 baştan az hayvana sahip) devlet desteğinin verilmiyor olması, 

 Nehir boyunca elektrik hattı bulunmamasından dolayı sulamada elektrik kullanılamaması, 

 Süt işleme tesislerinin yetersiz olmasından dolayı hayvancılığın yeteri kadar gelişmemiş 

olması, 

 Tarım üreticilerinin aşırı miktarda kredi borçlarının bulunması, icralık dosya sayısında 

artışın olması, 

 Hayvancılık ile ilgili profesyonel ve örnek üreticilerin bulunmayışı, 

 Hayvancılık için uygun geniş meraların bulunmaması, 

 İlçe Tarım Müdürlüğünde yeterli sayıda personelin bulunmayışı, norm kadronun 1/3’ü ile 

çalışılıyor olması, 

 İlçe Tarım Müdürlüğünde yeterli personelin olmaması sebebiyle gıda kontrollerinin tam 

olarak yapılamıyor olması, 

 Tarım arazilerinin çok parçalı olması, 

 Avlanma bölgelerinde yeterli kontrol ve denetimin yapılmaması, 

 Avlanma bölgelerinde kontrol ve denetimi sağlayacak yetki kargaşası olması ve bu görev 

için özel birimlerin olmaması, 

 Sakarya Nehri suyunun sebze (domates, biberi vb.) yağmurlama sulaması için uygun 

olmaması, bakteri ve mikrop taşıması, 

 Karasu’da 70 kadar avlanma ruhsatsız balıkçı olması, 

 Sakarya Nehrinin su seviyesi azaldığında Sakarya Nehri ağzının kapanması ve bu sebeple 

balıkçıların başka yerlere gitmesi, yakaladıkları balıkları başka şehirlerde pazarlamaları, 

 Su ürünleri koruma ve kontrol merkezinde personel yetersizliği olması, 

 Nesli tehlikede olan mersin balığının olta avcıları tarafından yakalanıyor olması, 

 Balıkçıların liman barınağının olmaması, deniz ürünlerini boşaltma ve depolama 

imkânlarının olmaması, 

 Sakarya Nehrinin kirliliğinden dolayı sık sık balık ölümleri vakaları ile karşılaşılması, 
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 Şeker Fabrikasındaki ünitelerin temizlenmesi için kullanılan kimyasalların Sakarya Nehri’ni 

kirletmesi, 

 Sakarya Nehrinden gelen zehirli atıkların denize taşınması ile balıkların zehirlenmesi, 

 Kalkan balığının azalıyor olması, 

 Balığın yumurtlama döneminde avlanılıyor olması, 

 Karasu Meslek Yüksekokulu’nda tarım, hayvancılık, su ürünleri ve endüstrileri ile ilgili 

programların olmaması, 

5.4 Eğitim, Gençlik ve Spor 

Karasu ilçe merkezinde 12.000’den fazla öğrenci bulunmaktadır. İlçemizde bir öğrenciye 

düşen kitap sayısı 7’dir. Tablo 4’te Sakarya ilindeki kütüphanelerin kitap sayıları, okuyucu 

sayıları, üye ve ödünç sayıları verilmektedir. Buna göre Karasu ilçesi kitap sayısı, okuyucu ve 

üye sayısı ile ortalama değerlere sahip iken ödünç materyal sayısı yeterince yüksek değildir. 

Tablo 4. Sakarya İli ve İlçelerindeki Karşılaştırmalı Kütüphane Bilgileri Tablosu 

 

Karasu’da amatör olarak 200 civarında lisanslı, okul düzeyinde 1000 civarında lisanslı sporcu 

bulunmaktadır. 

5.4.1 Eğitim, Gençlik ve Spor SWOT Analizi 

Güçlü Yönler 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün zorunlu olmamasına rağmen kendi çabalarıyla Stratejik 

Plan hazırlamış olmaları, 
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 YGS sınavı başarısında gözlenen düşüşe karşı hedef ve faaliyetlerin belirlenmiş, 

önlemlerin alınmış olması, 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hafta sonları ücretsiz kurslar düzenlemesi, 

 Karasulu müteşebbislerin Karasu’ya dershane kurmuş olması, 

 Başarılı ve imkanı olmayan öğrencilerin özel dershanelere yerleştirilmeleri için İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nün gayret gösteriyor olması, 

 Karasu’da mesleki eğitime önem veriliyor olması, 

 İlçemizdeki okul/kurumlarda Okul Gelişim Modeli ve TKY çalışmalarının var olması, 

 Karasu okullarında bilişim teknolojileri donanımı bakımından yeterli olmaları, 

 8 yıllık zorunlu eğitimde okullaşma oranının yüksek olması, 

 AB projelerine katılım oranının yüksek olması, 

 Öğrencilere ve ailelerine yönelik moral ve motivasyon etkinliklerinin yapılıyor olması, 

 Anne-Baba eğitimlerinin yapılmış olması, 

 Öğrenci başarısı ve seviyesinin “Kazanım Değerlendirme Sınavı” ile izleniyor olması, 

 Meslek liselerinde atölyelerin var olması, 

 Öğrencilerin katılımı ile tiyatro ve şiir dinletisi gibi etkinliklerin düzenleniyor olması, 

 “Karasu Bilim Sanat ve Proje Günleri” etkinliğinin düzenleniyor olması,  

 Öğrencilere yönelik proje yarışmalarının düzenlenmesi ve bu kapsamda çeşitli patentlerin 

alınmış olması, 

 Dershane sahiplerinin aileleri yakından tanımasından dolayı öğrenci başarısını olumlu 

etkilemesi, 

 Futbol spor kulüplerinin olması, halkın futbola ilgi göstermesi ve destek olması, 

 Belde ve köylerde futbol takımlarının var olması, 

 2010 yılında Karasu Halk Olimpiyatları’nın yapılmış olması, 

Zayıf Yönler 

 YGS sınavı başarısında bu yıl düşüşün olması, 

 Meslek lisesi binasının ve fiziki imkânlarının yetersiz olması, 

 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için finansal kaynakların yeterli olmaması ve gerekli 

sponsorların bulunamaması,  
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 Okullarda öğrencilere kazandırılmaya çalışılan eğitim ve erdemin toplumda yeterince 

karşılık bulamaması 

 Anne-Baba eğitimlerinin devam ettirilmemesi, 

 Denizcilik Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulunun kurulmasının ihtiyaç olarak 

görülmesi, 

 Velilerimizin okullar arasında ayrım yapması (iyi okul-kötü okul yaklaşımı içinde olmaları)  

 Karasu’da Fen Lisesi olmadığından başarılı öğrencilerin merkezdeki Fen Liselerine gitmesi 

ve bu sebeple ilçenin üniversite yerleştirme sınavında (YGS) başarısının düşük görünmesi, 

 Sportif tesislerin yetersiz olması, 

 Mevcut spor salonunun imkânlarının yetersiz olması, 

 Futbol müsabakalarının fazla olmasından dolayı mevcut stadın ihtiyaca cevap 

verememesi, 

 8 – 18 yaş arası atletizm oyunları yarışmasının düzenlenmiyor olması, 

 Karasu Meslek Yüksekokulu’nda tarım, hayvancılık, su ürünleri ve endüstrileri ile ilgili 

programların olmaması, 

Fırsatlar 

 Karasu’da Meslek Yüksekokulunun olması 

 Karasu’nun bazı köylerinin öğretmenler için zorunlu hizmet kapsamına alınmış olması, 

 Derslik sayısının son yıllarda artmış olması, 

 1/100.000 planında Kuyumcullu ile Karasu arasında üniversite yeri planlanmış olması, 

 İlçe ekonomisinin hızla gelişmesi,  

 Eğitim öğretime olan ilginin artması, 

 Yeni devlet hastanesi yapıldığında eski binanın öğrenci yurdu veya lise olarak 

değerlendirilebilme imkânı, 

 Belde ve köylerdeki köy tüzel kişiliğine ait futbol sahalarının mülkiyetlerinin Spor İlçe 

Müdürlüğü’ne verilebilmesi ve tesisleşmesi yönünde ödenek çıkartılabilmesi imkânı, 

 Yeni mahallede bulunan 29 dönümlük arazi üzerine İl Özel İdaresi tarafından bir spor 

kompleksi yaptırılabilme imkanı,  

 Acarlar longozunun üst kısmında bulunan köy sahasının düzenlenerek ve doğal yapıya 

uygun bir tesis kurularak spor turizmine açılabilme imkânı, 
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 Tenis kortu yapılabilme imkânı, 

Tehditler 

 Öğretmen sirkülasyonunun çok fazla olması 

 Öğretmenlerin Karasu’da kalmayı veya Karasu’ya gelmeyi tercih etmemesi, 

 Rehber öğretmen sayısının eksikliği, 

 Branşlar bazında büyük oranda öğretmen eksikliğimizin bulunması,  

 Akademik Benlik Testinin tam olarak uygulanamaması, öğrencilerin bu sınavın sonucuna 

göre yönlendirilememesi, 

 İlçedeki meslek liseleri ile meslek yüksek okulunun programlarının birbiriyle tam olarak 

uyuşmaması, birbirinin devamı niteliğinde olmaması, 

 Denizcilik ve Su Ürünleri ile ilgili Meslek Lisesinin, Meslek Yüksekokulunun ve Fakültesinin 

bulunmaması, 

 Turizm ve Ticaret Lisesinin bulunmaması, 

 Dershanecilik ile Milli Eğitim Okullarının amaçlarının tam olarak örtüşmemesi, 

 Parçalanmış ailelerin çok olması 

 Karasu’da özel okulun olmaması, 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yönetim açığının bulunması, 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde personel eksikliğinin olması, 

 Taşımalı Eğitim uygulamasının olumsuz etkilerinin olması, 

 Okullarımızda kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yapılacağı salonların olmayışı  

 İlçede Rehberlik Araştırma Merkezi’nin bulunmaması, 

 Avrupa Birliği Eğitim Destek Programlarının olması, 

 İlçeye sürekli göçün gelmesi, 

 İlköğretimden sonra ortaöğretime devam etmedeki ailevi ve ekonomik sorunlar,  

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeterli kaynağa sahip olmaması, 

 Sınav merkezli eğitim anlayışı, 

 Yeniliklere ve gelişmelere kapalı yönetici ve öğretmenlerin bulunması, 

 Eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük veli ve çevre profilinin olması,  

 Bazı ailelerin imkânlarını erkek çocuklarına kullanması kız çocuklarına yeteri kadar eğitim 

imkânı sunmaması,  



T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI  
KARASU’NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ RAPORU 

TEMMUZ 2011   Sayfa 38 

 

 Bazı ailelerin çocuklarına şiddet uygulaması,  

5.5 İnsan Sermayesi ve İstihdamı 

Ekonomik gelişmeyi sağlamak, üretim düzeyini artırmak için insan sermayesi faktörü oldukça 

büyük öneme sahiptir. Kalkınma açısında şehrin insan faktörünün sahip olması gereken 

özellikler, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmelidir. 

Karasu’nun gelecek vizyonuna göre ihtiyaç duyacağı insan sermayesi şimdiden planlanmalı ve 

gerekli nitelikler kazandırılarak yetiştirilmelidir. Bu ihtiyaç, ya yetişmiş insan gücünün 

Karasu’ya gelmesi sağlanarak ya da Karasu’nun mevcut insan gücünün Karasu’nun ihtiyaçları 

doğrultusunda eğitilerek karşılanmalıdır. Bu iki stratejinin birlikte gerçekleştirilmesi de 

mümkündür. Karasu’da sanayi ve turizm geliştikçe bu iki durumun aynı anda gelişeceği 

öngörülmektedir. 

Bu süreci hızlandırmak için Karasu Meslek Yüksekokulu, Endüstri Meslek Lisesi ve Halk Eğitim 

Merkezi aracılığı ile sertifikalı meslek edindirme ve beceri kazandırma eğitimleri verilmelidir. 

5.5.1 İnsan Sermayesi ve İstihdamı SWOT Analizi 

Güçlü Yönler 

 İnşaat sektöründe girişimcilik ruhunun güçlü olması, 

 Doğu Karadeniz’den göçe edenlerin girişimcik kabiliyetlerinin olması, 

Zayıf Yönler 

 İnşaat sektörü dışında yeteri kadar müteşebbis yetişmemesi, ortaklaşma ve birlikte 

hareket etme kültürünün gelişmemiş olması, 

 Yetişmiş insan gücünün yeterince olmaması, 

 Yetişmiş insan gücünün istihdam edilemediği için başka şehirlerde ikamet etmesi, 

 Fındık üretimine dayalı ekonomisinden kaynaklanan gizli işsizlik, 

 Mevsimlik işçi ihtiyaçlarını diğer bölgelerden karşılamaları, mevcut insan kaynaklarını 

yeterince kullanmaması, 

 Sebzecilik gibi alternatif tarım ürünlerinin çok fazla üretilmiyor olması, 

 Hayvancılığın yeterince gelişmemiş olması ve buna dayalı işletmelerin olmaması, 

 Küçükbaş hayvancılığın fındık bahçelerinde yetiştirilebilir olmasına rağmen yapılmaması, 

 Arıcılığın yeterince yapılmıyor olması, 

 Su ürünlerinin bilinçsiz avlanmasından dolayı uzun vadede işsizliğe sebep olması, 
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 Siyasi kaygıların Karasu’nun menfaatlerinin önüne geçiyor olması, yatırımları geciktirmesi, 

 Girişimcilik bilincinin ve ortaklık kültürünün yeterince gelişmemiş olması, örnek alınacak 

işletmelerin olmaması, 

 Yeni ve mevcut girişimcileri yönlendirebilecek danışmanlardan faydalanmamaları, 

Fırsat 

 Karasu halkının OSB ve sanayide istihdam edilebilecek olması, 

 Karasu’nun yetişmiş insan gücünün sanayinin artması sebebiyle Karasu’da iş bulma 

imkânına kavuşacak ve Karasuya hizmet edecek olması, 

 Turizm yatırımlarının artması ile Karasu halkının istihdam imkânının artacak olması, 

 Karasu Meslek Yüksekokulunun var olması, 

Tehdit 

 Mevcut ve gelecek yatırımlar için gerekli olan üst düzey yöneticilerin, kentleşme 

yetersizliğinden ailelerini getirmek istememeleri, 

 Sanayinin yeterince olmaması, 

 Turizm sezonunun kısa olması, yaz sezonu dışında turizm işletmelerinin kullanılamaması, 

 Alternatif turizm imkânlarının geliştirilmemiş olması, 

 Kayıt dışı istihdamın olması, 

5.6 Sağlık ve Sosyal Güvenlik 

Karasu ilçesinde 1 Devlet Hastanesi, 1 Merkez Sağlık Ocağı, 7 Perifer Sağlık Ocağı ve 1 

Dispanser bulunmaktadır. Devlet Hastanesinin yatak sayısı 55 ve ilave yatak sayısı 20’dir. 

Buna ilaveten 75 yatak kapasiteli yeni bir devlet hastanesi de yapılmaktadır. Doktor ve yatak 

başına düşen insan sayıları karşılaştırmalı tablosu Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Doktor ve yatak başına düşen kişi sayısı karşılaştırmalı tablosu 

Avrupa 
1 Doktor 300 kişi 

1 Yatak 98 kişi 

Türkiye 
1 Doktor 745 kişi 

1 Yatak 392 kişi 

Sakarya 
1 Doktor 1277 kişi 

1 Yatak 693 kişi 

Karasu 
1 Doktor 1395 kişi 

1 Yatak 687 kişi 
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Karasu’da 16 aile hekimi, 22 kadrolu doktor (16 uzman, 6 pratisyen) bulunmakta ve 2 

ambulans hizmet vermektedir. 

5.6.1 Sağlık ve Sosyal Güvenlik SWOT Analizi 

Güçlü Yönler 

 75 yataklı bir devlet hastanesinin yapılıyor olması, 

 Devlet Hastanesinde otomasyon sisteminin var olması, 

Zayıf Yönler 

 Sağlık ocaklarında kullanılmayan lojmanların envanterinin çıkartılmamış olması, 

 Yaz aylarında artan nüfusun sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması, 

 Acil tıp desteği eksikliğinin olması, 

 Suyun daha temiz ve dinlendirilmiş olma ihtiyacı, 

 Kadın doğum ve çocuk hastanesinin iki ayrı hastane olması gerekliliği, 

Fırsatlar 

 Sağlık ocaklarında kullanılmayan lojmanların envanterinin çıkartılarak değerlendirilmesi 

imkânı, 

Tehditler 

 Sağlık alanında personel eksikliğinin bulunması, 

 Kurudere beldesinde doktor bulunmaması, 

 Yapılmakta olan 75 yataklı devlet hastanesinin kapasitesinin yetersiz görülmesi, 

5.7 Çevre 

Sakarya nehri, Maden deresi, Darıçayırı deresi, Okçu deresi belli başlı akarsulardır. Sakarya 

Nehrinin İlçe sınırlarındaki uzunluğu 43 km.’dir. İlk ve sonbahardaki aşırı yağışlarda Sakarya 

nehri taşkınlara sebep olur. Sakarya nehri İlçemiz Yeni mahalleden denize dökülmektedir. 

Darıçayırı Beldesi, Kızılcık ve Karapınar köylerinin arazisini sel baskınlarından korumak üzere 

yapılmış Darıçayırı baraj gölü mevcuttur. 

Ayrıca 1.562 hektarlık bir alanı kapsayan Acarlar gölü önemli bir göldür. Göl, Karasu ile 

Kaynarca İlçe sınırlarının birleştiği bölgede yer almaktadır. Karadeniz’e 700 metre uzaklıkta 

olan Acarlar Gölü’ne Kaynarca istikametinde Kulaklı ve Zıngılkışla Köyü üzerinden ulaşılır. 
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Koruma bölgesi içinde bulunan Acarlar Gölü, yaz aylarında kurumakta, kışın ise su birikintisi 

ile oluşmaktadır. Gölün yüzölçümü 1.562 hektar olup, derinliği 1,5 metreye kadar 

çıkmaktadır. Yazın suları çekilen gölün toprakları köylüler tarafından tarım arazisi olarak 

kullanılmaktadır. Gölün çevresi bütünüyle dişbudak ormanlarıyla çevrilidir ve bu ağaçlar yer 

yer gölün bataklık kesimlerine sokulmaktadır. Buralarda sülün, çulluk ve yaban ördeği gibi 

hayvanlar yaşamakta ve tatlı su balığı avcılığı yapılmaktadır. 

Yine Akgöl bir diğer göldür. Karasu-Adapazarı karayolundan ayrılan Adatepe-Gölkent yolu 

üzerinde, Gölün Adapazarı’na uzaklığı 35 km.’dir. Kıyısında piknik ve kamp yapılabilen gölde 

balık avcılığı da yapılmaktadır. Gölde her çeşit tatlı su balığı ve yılın belli aylarında da 

karameke, yabankazı ve yaban ördeği avları yapılmaktadır. 

Maden Deresi bölgesi, Karasu için en önemli mesire ve doğa yürüyüşü alanıdır. Bu bölge 

Karasu ile Kocaali arasındadır ve sit alanı olarak ilan edilmiştir. Dağ yürüyüşü yapmaya 

elverişli olan Maden Deresi’nde piknik alanları; kamp alanları; kayın, çınar, ceviz, kestane, 

fındık gibi çeşitli ağaçlar bulunmaktadır. 

Küçükboğaz Gölü’nün rekreasyon alanı ilan edilmiş olması ve Aşağı Sakarya Bölgesi’nin 

rekreasyon alanı ilan edilmesi için çalışmaların olması çevre açısından önemli olan diğer 

hususlardır. 

Karasu’nun ormanlık alan varlığı toplam 12.465 hektardır. İlçede Akdeniz bitki örtüsü 

haricinde birçok ağaç çeşidi bulunmaktadır. 

5.7.1 Çevre SWOT Analizi 

Güçlü Yönler 

 Daha fazla orman işgal edilmemesi için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çaba 

gösteriliyor olması, 

 Orman İşletme Müdürlüğünce kesim ve ekim planlarının uygulanıyor olması, 

 Orman ürünlerinden gelir elde ediliyor olması, 

 Acarlar Longozu için geçmişte AB fonlarından 60.000 TL alınmış olması, 

 Sakarya Nehri’nin ilimiz sınırları içerisinde önemli derecede kirletilmiyor olması, 

Zayıf Yönler 

 Ormanların genellikle fındıklık olmak üzere tarım ve konut için işgal edilmiş olması, 

 Ormanların işgal edilmiş olmasından dolayı halkın orman ürünlerinden gelir elde 

edemiyor olması, 

 Halkın eğitim ve bilinç düzeyinin yeterli olmaması, 
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 Ekimi yasak olan bitkilerin zaman zaman ekildiğinin görülmesi, 

Fırsatlar 

 Ormanlaşma için ideal coğrafi özelliklere ve iklime sahip olunması, 

 İşgal edilen arazilerin tekrar orman statüsüne kavuşturulması durumunda ceviz, çam 

fıstığı gibi meyvesinden yararlanılabilecek veya arıcılık için uygun ağaçların ekilebilir 

olması, 

 Ciddi bir erozyon tehdidinin bulunmayışı, 

 İl Özel İdaresi tarafından her yıl Acarlar Longozu için bütçe ayrılıyor olması, 

Tehditler 

 Sakarya nehrinin kumunun değerli olmasından dolayı çok fazla kum ocağının bulunması, 

 Sakarya nehrinden çekilen kumlardan dolayı Sakarya nehrinin kum ve alüvyon 

taşıyamaması bu sebeple yerleşim yerlerinin ve sahilin deniz tarafından aşınması, 

 Sakarya Nehri suyunun nehrin geçtiği diğer illerde kirleniyor olması, ilimiz sınırlarına 3. 

derece kirli su olarak giriyor olması, 

 Yapılacak HES’lerin Sakarya nehrinin alüvyon taşımasını azaltacak olması, 

 Liman’ın kıyı erozyonuna sebep olması, 

 Zirai ilaçlamanın ve gübrelemenin bilinçli yapılmaması, çevreye zarar verilmesi, 

 Tarla infazlarında halkın güçlük çıkarması, yetkilileri tehdit etmesi, 

 2B ormanlaşma açısından tehdit olarak görülmektedir, 

 Ormanlık alanı işgal edenlere verilen cezaların yetersiz olması, cezaların gereği gibi 

uygulanamaması, 

 Orman İşletme Müdürlüğünde yeterli sayıda personelin olmayışı, 

 Kanunlarda veya uygulanmasında görülen yetersizlikler, 

 İşsizliğin fazla olması sebebiyle orman arazilerinin işgal edilerek gelir elde edilmeye 

çalışılması, 

 Ormanlık arazi 30 dönümü geçtiğinde özel orman statüsüne girmekte, bu durumda 

ormanlık alanın kontrolü Orman Bölge Şefliğine geçmekte, orman sahipleri de bu 

durumdan kurtulmak için ormanlık alanı daraltmaya çalışması, 
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5.8 Ulaştırma 

Adapazarı-Karasu arasında yapımı planlanan demiryolu hattı, Adapazarı kent merkezinin 

güneyinden, Sakarya Nehri'nin yaklaşık 50 metre Doğusu'ndan, Bekirpaşa Belediyesi 

Pirahmetler mevkiinde D-100 karayolunun hemen Güneyi'nden başlayıp, nehre paralel 15 

kilometre sürecektir.  

Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Karasu-Akçakoca-Ereğli-

Zonguldak-Bartın arasında yapılması planlanan demiryolunun uzunluğu yaklaşık 300 

kilometre olacak. ''Adapazarı-Bartın Demiryolu Projesi'' ile Bartın, Zonguldak Filyos, Ereğli ve 

Karasu limanlarının yanı sıra Türkiye'nin en önemli ağır sanayilerinden Ereğli ve Karabük 

Demir Çelik fabrikalarının, Adapazarı üzerinden demiryolu ağına bağlantısı sağlanacaktır. 

Söz konusu hat, Poyrazlar Gölü yakınlarında viyadükle nehri geçip, Batı'dan 10 kilometre 

boyunca nehirle paralel sürdükten sonra, ikinci bir viyadükle nehrin doğusuna geçerek 

Karasu istasyonuna ulaşacaktır. 

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel Müdürlüğü, projenin ilk etabı 

olan Adapazarı-Karasu arasındaki 57 kilometrelik bölümün yapım ihalesi için gerekli olan 

proje çalışmalarını tamamlamıştır. Projenin ikinci etabını oluşturan Karasu-Bartın arası için de 

çalışmalarını sürdüren DLH Genel Müdürlüğü, projenin tamamının 7 yılda tamamlanmasını 

öngörmektedir. Bu demiryolu hattı Şekil 4’te görülmektedir. 

 

 

Şekil 4. Adapazarı-Karasu-Bartın Demiryolu Hattı 

Karasu-Kaynarca bölünmüş yol inşaatına başlanmıştır.  2010 yılı Temmuz ayında ihalesi 

yapılan 35 kilometre uzunluğundaki yolun yapımı 2011 yılı sonu bitirilmesi planlanmaktadır. 

Güzergâh belirlemesinde Acarlar Longozu dikkate alınmıştır. Yol ilk projede Yenimahalle’den 

Sakarya Köprüsü’ne bağlanmaktaydı. Yeni projeye göre Karasu’nun batı çıkışındaki kavşağa 
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kadar ulaşacaktır. Dolayısıyla Sakarya Nehri üzerinde yeni bir köprü yapımı söz konusu 

olacaktır. 

İstanbul Boğazı üzerine inşa edilecek üçüncü köprünün güzergâhı,  Karasu-Kandıra-Şile-

İstanbul üzerinden geçecektir. Karasu ile İstanbul arasındaki mesafeyi 110 km’ye indirecektir. 

5.8.1 Ulaştırma SWOT Analizi 

Güçlü Yönler 

 Adapazarı-Karasu arası bölünmüş yolun tamamlanmış olması, 

 Karasu’ya limanın yapılmış olması, 

 Karasu-Adapazarı arası yolcu taşımacılığı yapan araçların yeni ve kaliteli olması, 

 Kocaali-Tuzla arası sefer yapan dolmuşların Karasu’dan da geçiyor olması, 

Zayıf Yönler 

 Plaj caddesi gibi birbirine paralel denize dik caddelerin açılmamış olması, 

 Adapazarı-Karasu arası yolcu taşımacılığında rekabetin olmaması, yolcu taşıma ücretin 

yüksek olması, 

Fırsatlar 

 Karadeniz sahil yolunun Karasu’dan geçecek olması, 

 Adapazarı-Karasu demir yolunun yapılacak olması, 

 Karasu-Bartın demiryolunun yapılacak olması, 

 Karasu’ya ikinci bir limanın yapılacak olması, 

 Karasu’dan Karadeniz’e kıyı ülkelere ulaşım imkânının olması, 

 Sakarya Nehri’nin ulaşımda kullanılabilme imkânı, 

 Cengiz Topel Havaalanına yakın olması, 

 Sabiha Gökçen Havaalanına yakın olması, 

 Karasu’da havalimanı yapılabilecek elverişli alanın var olması,  

Tehdit 

 Adapazarı-Karasu bölünmüş yolunun zemininin sağlam olmaması, sürekli yol bakım 

çalışmalarının yapılması, 
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5.9 Kentleşme, Sosyo-Kültürel Yapı 

Karasu’nun 2009 yılı toplam nüfusu 53.842’dir. Bu nüfusun 27.914’ü ilçe merkezinde, 

25.928’i ise belde ve köylerde yaşamaktadır. 2009 yılında toplam nüfusun % 51,84’ü şehir 

merkezinde, % 48,16’sı belde ve köylerde ikamet etmektedir. 

2010 yılı verilerine göre ise Karasu’nun toplam nüfusu 53.708’dir. Bu nüfusun 28.782’si ilçe 

merkezinde, 24.926’sı ise belde ve köylerde yaşamaktadır. 2010 yılında toplam nüfusun % 

53,59’u şehir merkezinde, % 46,41’i belde ve köylerde ikamet etmektedir. 

2009 yılı verileriyle karşılaştırıldığında 2010 yılında toplam nüfusun bir miktar azaldığı (% -

0,25) görülmektedir. Bu Karasu’nun göç verdiği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte 

Karasu’da şehirde ikamet edenlerin arttığı (% 3,11), belde ve köylerde ikamet edenlerin ise 

azaldığı (% -3,86) anlaşılmaktadır. Karasu’nun toplam erkek nüfusunun azaldığı, kadın 

nüfusunun ise arttı görülmektedir. O halde Karasu’dan göç edenlerin özellikle erkekler 

olduğu söylenebilir. Bu verilerden görüldüğü üzere tarıma dayalı gelirin yetmediği, şehir 

merkezlerine göçün arttığı anlaşılmaktadır. Toplam nüfusun azalması da Karasu’da yapılan 

yatırımların bu şehirleşmeyi karşılayamadığını göstermektedir. Tablo 6’da Karasu’nun nüfus 

bilgileri ve değişimi görülmektedir. 

Tablo 6. Karasu nüfus dağılımı 

 

İl/ilçe merkezleri Belde/köyler Toplam 

Yıl Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

2009 27.914 14.006 13.908 25.928 13.012 12.916 53.842 27.018 26.824 

2010 28.782 14.363 14.419 24.926 12.394 12.532 53.708 26.757 26.951 

Değişim  %3,11 %2,55 %3,67 %-3,86 %-4,75 %-2,97 %-0,25 %-0,97 %0,47 

 

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden elde edilen verilere göre Karasu’da kayıtlı 

esnaf sayısı 1150’dir. Bunların 62’si kahvehane ve internet kafe işletmecisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu durum işsizlik/gizli işsizlik oranının yüksek olduğunu, halkın kahvehanelere 

rağbet ettiğini ve alternatif sosyo-kültürel imkanların olmadığını göstermektedir. 

5.9.1 Kentleşme, Sosyo-Kültürel Yapı SWOT Analizi 

Güçlü Yönler 

 1/100.000’lik planın yapılmış olması, 

 1/25.000’lik planın yapılıyor olması, 
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 Etnik çeşitlilik olmasına rağmen bunlar arasında önemli problemlerin yaşanmıyor olması, 

 İnşaat sektöründe hızlı bir gelişme kaydedilmiş olması, 

 Sapçı Dere Göleti içme suyu ve sulama projesi için İl Özel İdaresi’nin 2011 yılı bütçesinden 

200.000 TL’nin ayrılmış olması, 

 Çamdağı içme suyu projesinin 2011 sonunda tamamlanacak olması, 

 Karasu’nun merkezinden plaja doğru caddenin var olması, 

 Karasu Belediyesi Meclis Üyeleri arasında ve İmar Komisyonunda bir mimarın var olması, 

 Sahilin rehabilite edilme çalışmalarının başlamış olması, 

Zayıf Yönler 

 Şehirleşme ile ilgili mastır bir planın olmaması, 

 Plansız ve çarpık yapılaşmanın olması, 

 Yapılaşmada imar planlarına uyulmaması, 

 İmara açık alanlarda alt yapı ve yol eksikliği, imarlı arsaların yaklaşık %30’unun yollarının 

açılmamış olması. 

 Karasu’nun göçe dayalı bir nüfusa sahip olması ve bazı ailelerin nüfusunun ve etkisinin 

fazla olması, 

 Karasululuk bilincinin yeterince gelişmemiş olması. (Örneğin kişilere “Nerelisin?” diye 

sorsanız mesela “Karadenizliyim” derler, “Karasuluyum” demeyebilirler). 

 İnsanların değişime kapalı olması, 

 Eğitimli insan sayısının az olması, 

 Kentleşme düzeyi düşük olması sebebiyle dışarıdan gelecek yatırımcıların ihtiyaç 

duydukları nitelikli elemanların ilçede ikamet etmemeleri, 

 Toplumu yönlendirecek akil insanların fazla olmaması, 

 İnisiyatif alan, toplumu yönlendirmeye ve değiştirmeye çalışan yöneticilere halkın sahip 

olmaması, benimsememesi, 

 Karasu’yu yönetenler arasında birliğin olmaması, siyasi görüşlerin ön plana çıkması, 

 Fuhuş vb. suçların yaygın olması, 

 Hırsızlık ve mala karşı cürümlerin fazlaca görülüyor olması, 

 Cezaları uygulamada yaşanan zorluklar, 

 Turizm sezonu dışında Saat 19.00’dan sonra ilçede hareketliliğin neredeyse bitmesi, 
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 Toplum yararına çalışan ve düşünen insan sayısının az olması, 

 Karasu ile ilgili lobicilik faaliyetlerinin yetersiz olması, 

 Karasu doğumlu valiler, profesörler, generaller ve bürokratların var olması ancak 

bunlardan Karasu yararına faydalanılamaması, 

 Sivil toplum örgütlerinin yeterince etkin olmaması, siyasi davranışlar sergilemeleri, 

 Sosyal ve kültürel faaliyetler için yeterli kamu ve özel yatırımların bulunmaması, 

 Mikro-milliyetçiliğin ve hemşericiliğin var olması, 

 Parçalanmış ailelerin çok olması, 

 Karasu’nun sosyo-kültürel yapısına uygun olarak hazırlanmış sosyal politika mastır 

planının ve sosyal yardıma muhtaç olanların envanterinin olmaması, 

 Karasu’nun sosyal hizmetler ihtiyacını karşılayacak tecrübeli sosyal hizmet uzmanı, sosyal 

pedagog, sosyal psikolog, sosyal güvenlik uzmanı ve sosyal politikacıların bulunmaması, 

 Afet yönetim merkezinin kurulmamış olması, 

 Karasu merkezindeki yer altı çarşısının atıl durumda olması, 

Fırsat 

 OSB ve sanayinin artacak olması sebebiyle Karasu’ya gelecek eğitimli insanların artacak 

olması, 

 OSB kurulduğu takdirde Karasu’ya doğalgaz gelecek olması. Konutların da doğalgazdan 

yararlanacak olması, 

 Kıyı erozyonu için projelerin düşünülüyor ve araştırılıyor olması (İtalya örneği), 

 Aşağı Sakarya ıslah ve rekreasyon projelerinin planlanıyor olması. 

 Mevcut gazinoların daha uygun yerlere taşınacak olması, bu yolla planlı bir şehirleşme ve 

daha güvenli bir sahil şeridine sahip olunacak olması, 

 Geliştirilecek çeşitli projeler için AB fonlarından faydalanma imkânları, 

 Tepelik yerlere manzarası güzel villa tipi konutlar, yerleşim yerleri yapılabilme imkânları, 

 Karasulu olup başka şehirlerde başarılı olanların emeklilik sonrası Karasuya dönüyor 

olmaları, 

 Karasu Meslek Yüksekokulu’nun ilçeye kültürel açıdan katkıda bulunuyor olması, 

 Karasu’nun Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınacak olması, yapılaşmada 

denetimlerin etkinliğinin artacak olması, 
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 Emniyet binası için yeni bir arsanın bulunmuş olması, proje aşamasında olması, 

Tehdit 

 Belediyenin hizmet alanının çok geniş olması, 

 Daha önceki dönemlerde sahil şeridinde iskânlı, ruhsatlı konutlara izin verilmiş olması, 

 Toplanan Çevre Temizlik Vergisinin, çöp toplamak için yapılan masrafın %15’ine tekabül 

etmesi, 

 OSB’nin şehrin içerisinde olması, sahile çok yakın olması, 

 Tersanenin yerinin şehir planı açısından uygun olmadığı düşüncesi, 

 Yeterli sanayi ve iş imkânları olmaması sebebiyle Karasu’nun eğitimli insanlarının 

Karasu’da kalamaması, 

 Mevcut gazinoların gürültü ve sosyal kirliliğe sebep olması, 

 Fındıkçılığın insanları tembelliğe itiyor olması, 

 Hızlı bir inşaatlaşma olmasına rağmen plansız ve çarpık gelişmenin var olması, 

 Sakarya Nehri’nin Körfeze bağlanması projesinin Karasu’nun tek başına 

gerçekleştiremeyeceği kadar büyük bir proje olması, 

 İlçede yapı denetimlerinin yeni başlamış olması, 

 Deprem sonrası daire fiyatlarının düşük olması sebebiyle sosyo-kültürel yapısı farklı 

insanların Karasu’ya yerleşmiş olmaları, 

 Karasu Meslek Yüksekokulu’nun ilçeye kültürel açıdan katkıda bulunuyor olması, 

 Karasu Emniyet Müdürlüğü’nün araç ve personel sayısının yetersiz olması, binasının çok 

eski olması, 

 Nüfusa oranla halkta çok fazla silah olması, 
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6. Sonuç ve Öneriler 

Bütün, onu oluşturan parçaların toplamından daha fazladır. 

Aristo 

 

Dünyada rekabet ülkeler ve firmalar arasında olduğu gibi şehirler arasında da yaşanmaktadır. 

Şehirler mevcut fırsatları en iyi şekilde kullanarak daha yaşanabilir, daha rekabet edebilen bir 

şehir olmak için stratejiler geliştirmeli ve bunları hayata geçirmelidir. 

 

Şehirlerin fırsatları genellikle bulundukları coğrafya, doğal ve beşeri kaynaklarından 

oluşmaktadır. Bu fırsatları gereği gibi kullanabilmek için eğitim, girişimciliği destekleyen bir 

kültür, sermayeyi şehre çekmek için çaba sarf eden yerel yöneticiler, şehir temsilcileri, sivil 

toplum kuruluşları gerekmektedir. 

 

Karasu kısa, orta ve uzun dönemlerde nereye varmak istediğini bir yol haritası ile bugünden 

belirlemek durumundadır. Bu rota belirlenmezse Karasu geleceğini şekillendiremeyecektir. 

Karasu için şehrin resmi ve sivil güç önderlerinin Karasu için vizyon birliği ve stratejik gelecek 

haritası oluşturması gerekmektedir. Bu stratejik gelecek haritası şehir önderleri tarafından; 

her kesimden ve her yaş grubundan kişilerin görüşleri alınarak geliştirilerek misyon, vizyon, 

hedefler belirlenmelidir. 

 

Bu proje ile Karasu ilçesinin çeşitli yönlerden değerlendirmesi yapılarak içerisinde bulunduğu 

durum analiz edilmeye, güçlü yönleri, zayıf yönleri, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, Karasu’nun izlemesi gereken stratejileri, hedef ve 

politikaları belirlemede göz önünde bulundurulmalı ve kaynak alınmalıdır. Durum 

değerlendirmesi ve SWOT analizi gidilecek yolun çizilmesi ve değişen şartlara uyum 

sağlanabilmesi için yapılan bir hazırlık niteliğindedir. O halde bu çalışmayı temel alan başka 

projelerin geliştirilmesi en azından Karasu’nun stratejik planının oluşturulması 

gerekmektedir. 

  

Bu çalışmanın daha faydalı olabilmesi için süre kısıtından kaynaklanan birtakım eksikliklerinin 

giderilmesi, PEST (Politik, Ekonomik, Sosyolojik ve Teknolojik) analizi ile desteklenmesi ve 

dengi şehirler ile kıyaslanması gerekmektedir. Bunun ardından kapsamlı bir stratejik plan 

hazırlanmalı, Karasu’nun gelişmesi için kendine hedefler çizmeli, bu hedeflere ulaşmak için 

faaliyet ve projelerini planlayıp uygulamalıdır. Durum değerlendirmesi ve SWOT analizini tek 
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başına yapmak nasıl yeterli değilse, stratejik planı hazırlamak da tek başına yeterli değildir. 

Bu planın hayata geçirilmesi sağlanmalı ve hedeflerin performansı izlenmelidir. Belirli 

periyotlarla stratejik plan gözden geçirilmeli, hedeflerin performansı incelenmeli, iyi giden ve 

aksayan faaliyet ve projeler görülmelidir. Performansı düşük çıkan hedeflerin ve aksayan 

projelerin sebepleri araştırılmalı, bu sebepler ortadan kaldırılmalı veya tamamlayıcı başka 

projeler ve hedefler belirlenmelidir. Bu şekilde stratejik plan belirli periyotlarla değişen 

şartlara göre güncellenmiş olacak ve uygulanabilirliği sağlanacaktır. 

Karasu’da kurulacak olan tüm alt yapı ve üst yapı projelerinde ÇED ve ÇED ön araştırma 

raporlarının yapılması sağlanmalı ve denetlenmelidir. 

 

Yapılan çalışmadan aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Karasu’nun turizm alanındaki fırsatlarını yeterince değerlendirememektedir. Birçok 

turizm faaliyetini gerçekleştirebilecek potansiyele sahip iken turizm bilincinin ve 

vizyonunun olmamasından kaynaklanan yatırım eksiklikleri görülmektedir.  

 Karasu’da sanayinin gelişmemesi olumsuz bir durum gibi görünse de liman, kara yolları, 

demir yolları ağının tamamlanması ile Karasu’nun çok yakın zamanda sanayileşeceği 

anlaşılmaktadır. Bu durum sanayileşmenin planlı ve bir vizyon dahilinde yapılması için bir 

fırsat niteliğindedir. Ayrıca Karasu bir turizm bölgesi olduğu için sanayileşmede seçici 

davranılması, çevreyi kirletmeyen doğa dostu sanayilerin tercih edilmesi gerekmektedir. 

 Karasu’da mevcut KOBİ ve turizm işletmelerinin kurumsallaşma, kurum kültürü, ortaklık 

kültürü, finans, satış, gibi konularda yönlendirici eğitimlerini kapsayan girişimcilik 

eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir. 

 Karasu’nun elverişli iklimi, verimli toprakları bulunmaktadır. Buna göre Karasu’nun tarım 

haritasının ek kısa zamanda çıkarılması ihtiyacı görülmektedir. Karasun’nun en önemli 

tarım ürününün fındık olduğu aşikârdır. Ancak fındığın kalitesi, üretimi ve fındığa değer 

katılması ile ilgili eksikliklerin olduğu görülmektedir. Tarım ve hayvancılık alanlarında 

örnek işletmelerin kurulması teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu işletmeler üzerinden 

çiftçilere uygulamalı eğitimler verilmelidir. 

 Görüşmeler sonucunda turizm, sanayi ve tarım alanlarında önemli gelişmelerin 

kaydedilmemiş olmasının başlıca sebebi; Karasu’luların kendi imkân ve potansiyellerinin 

yeterince farkında olmamaları, bu potansiyeli nasıl kullanacaklarını bilememeleri ve bu 

konularda yeterli eğitim ve danışmanlık desteği almamaları olduğu gözlemlenmiştir. 
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 Bu proje ve devamında yapılması düşünülen stratejik plan sayesinde Karasu’nun 

paydaşlarının bir araya gelmesi ile Karasu’luluk ruhunun ve bilincinin canlandırılmasına 

ihtiyaç olduğu görülmüştür. Karasu’nun hedeflerine ve beklentilerine ancak bu yolla daha 

kolay ulaşabileceği düşünülmektedir. 

 

Çalışma sonrasında ne yapılması gerektiği ile ilgili verilen önerilerin kısıtlı tutulmasının 

sebebi, hem bu çalışmanın kapsamı dışında olması hem de stratejik planlama çalışmaları 

esnasında yapılması gerektiği içindir. 

Bu projenin resmi süresi 14 işgünü olduğu için elde edilen veriler en geniş haliyle bu raporda 

verilmiş ancak bu çalışma genişletilecektir. Bu rapor 4. Şubat 2011 tarihinde tüm paydaşlara 

gönderilecek, 16 Şubat 2011 tarihinde bir çalıştay organize edilerek Karasu’nun durum 

değerlendirmesi ve SWOT analizi daha ayrıntılı ele alınacaktır. Bu çalıştaydan elde edilen bilgi 

ve analizler neticesinde raporda gerekli güncellemeler yapılacak, Karasu’nun genel SWOT’u 

belirlenecektir. 

Bu çalıştay, ileride yapılması düşünülen stratejik planın bir ön çalışması ve hazırlık faaliyeti 

niteliğinde olması ön görülmektedir. Bu çalışmadan elde edilen yukarıdaki sonuç ve öneriler 

çalıştayda ne gibi konuların tartışmaya açılmasını göstermesi bakımından örnekler 

içermektedir. Paydaşların bunları dikkate alarak benzer konuları düşünmeleri, çalıştayın 

gündemine getirmeleri ve etraflıca konuşulmasını sağlamaları beklenmektedir. 
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