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Değerli Okurlarımız,
Güney Ege Bölgesi spor ve sağlık turizmi öğeleri açısından oldukça zengin bir
coğrafyada yer almaktadır. Yeryüzünün en eski turizm türlerinden biri olan sağlık
turizmi tedavi amacıyla bir ülkeden başka ülkeye gidilmesi olup Antik Çağ’dan
bu yana bölgemiz sağlık ve şifa arayanların uğrak adreslerinden biri olmuştur.
Öte yandan; başta doğa ve su sporları yönünden olmak üzere yüksek spor turizmi potansiyeli arz eden Güney Ege, sportif faaliyetler odağında seyahat eden
ve ortalama bir turistin iki katı harcama yapabilen sporseverlere yönelik eşsiz bir
alternatif oluşturmaktadır. Ajansımız sağlık ve spor konularını gerek mali destek
programlarıyla desteklemekte gerekse ilgili fuar ve etkinliklere aktif bir şekilde katılım sağlamaktadır.

Ayrıca Ajansımız, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’da 8-16 Şubat 2018 tarihleri
arasında geniş katılımlı toplantılar düzenlemiştir. Toplantılara toplam 480 kamu
kurum ve kuruluş, STK, özel sektör temsilcisi ile öğrenci katılım sağlamış ve Plan
çalışmalarına girdi sağlayacak önemli bilgiler elde edilmiştir. Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu çalışmaların devamı niteliğinde; Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi
ELVAN'ın başkanlığında yedi coğrafi bölgede mahalli kamu idarelerinin, üniversitelerin ve meslek örgütlerinin katılımıyla düzenlenmekte olan bölgesel düzeydeki
toplantıların ilki olan “On Birinci Kalkınma Planı Ege Bölgesi İstişare Toplantısı” 16
Mart tarihinde Ajansımız koordinasyonunda Denizli’de gerçekleştirilmiştir.
Spor ve Sağlık temasıyla ilgili yazıları, bölgemizdeki gelişmeleri, Ajansımızın destek
olduğu projeleri ve gerçekleştirdiği faaliyetleri sizlerle paylaşmayı amaçlayan dergimizin bu sayısının ilginizi çekeceğini umar, tüm çalışmaların Bölgemiz için hayırlı
olmasını temenni ederim.
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Yavuz Selim KÖŞGER
Aydın Valisi
Güney Ege Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı

Bunun yanı sıra Ajansımız 2018 Ocak-Mart ayları arasında önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Öncelikle 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli
Altyapı Projelerine Yönelik Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kâr Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yönelik Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarını 28 Aralık 2017 itibariyle ilan etmiştir. 2 Nisan 2018 taahhütnamelerin son
teslim tarihi ile de programa başvurular tamamlanmıştır. Proje Teklif Çağrısı kapsamında; Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na toplam 54 proje
başvurusu yapılmıştır. Başvuruların toplam proje bütçesi yaklaşık 92 milyon 800
bin TL iken Ajansımızdan talep edilen destek tutarı yaklaşık 66 milyon 350 bin
TL’dir. Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’na ise toplam
40 proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. Başvurularda toplam proje bütçesi yaklaşık 18 milyon 790 bin TL iken Ajansımızdan yaklaşık 15 milyon 870 bin TL destek
talep edilmektedir. Projelerin değerlendirme süreçleri halen devam etmektedir.
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UZMAN GÖZÜYLE

GÜNEY EGE'DE SPOR TURİZMİ

GüneyEge

DENİZLİ KAYAK MERKEZİ

2015 yılı Alternatif Turizm Altyapısı
Mali Destek Programı kapsamında
Tavas Kaymakamlığı tarafından sunulan
ve başarılı bulunan “Maviden Beyaz'a:
Denizli Bozdağ” projesi ile kış turizminin
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi adına
kayak turizmi kültürünün şekillenmesine
katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda Denizli Bozdağ kayak merkezinin
kitlesel turizme kazandırılması, spor
kültürünün gelişimi ve Denizli Bozdağ kayak
merkezinde yapılacak faaliyetlerle turizm
gelirine katkıda bulunulması hedeflenmiştir.
Ajansımız tarafından 248.485 TL destek
verilen ve toplam 333.529 TL bütçe tutarı ile
tamamlanan projede kayak ekipmanları alımı
yapılmış, sonrasında kayak eğitimlerini
verecek profesyonel eğiticiler
belirlenerek 600 öğrenciye temel kayak
eğitimi verilmiştir. Proje kapsamında
eğitim alan öğrenciler için Bozdağ’a transfer
ve yeme-içme hizmetleri de sağlanmıştır.
Ayrıca alımı yapılan kayak ekipmanları için
Bozdağ’daki sosyal tesis bünyesinde kayak
odası dizayn edilmiştir.
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Hazırlayan: Tavas Kaymakamlığı Proje Ekibi

D

enizli’nin 14 dağından biri, aynı zamanda Gölgeli sıradağlarının zirvelerinden olan Bozdağ 2420 m yüksekliğinde, Acıpayam-Gireniz vadisi ile Tavas-Barza
ovası arasında bulunmaktadır. Rakımın yüksek olması dağda
uzun süre kar olması anlamına gelmektedir. Bu da kış sporlarından kayak branşının yapılabilmesi için gerekli olan şartlardan birini sağlamaktadır.

Denizli Kayak Merkezi’nde her seviyedeki kayakçıya uygun
farklı zorluk derecelerine sahip (mavi, kırmızı, siyah) toplam
11 bin metre uzunluğunda 9 adet pist vardır. Sporcuların
kendilerini geliştirebilecekleri bu pistler kayak severler için de
cazibe haline gelmiştir. Ayrıca merkezi konumundan dolayı
sezon boyunca hava şartlarının iyi olduğu gün sayısı diğer
kayak merkezlerine göre daha fazladır. Böylelikle kış turizmi
açısından ön plana geçmektedir.

Bugün Türkiye’deki kayak merkezleri arasında önemli bir
yer edinen Denizli Kayak Merkezi, Güney Ege’de kış turizmini, dolayısıyla spor turizmini çok ileri seviyelere taşıyacaktır. Hem yaz turizmi hem de kış turizmi ile bu bölge
diğer bölgelere göre her zaman bir adım önde olacaktır.

geka.gov.tr

Kış turizmi denildiğinde akla ilk olarak kayak sporu gelmektedir. Bu sporun yapılabilmesi için gerekli yeterlilikleri karşılayan
Bozdağ’da, Ege’nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi faaliyet göstermektedir. Denizli merkeze 85 km,
Muğla’ya 150 km, Antalya’ya 200 km uzaklıktadır. Hem kış
turizmine hem de kış sporlarına katkı sağlayan Denizli Kayak Merkezi, Güney Ege’de spor turizmini çok önemli yerlere
taşımaktadır. Yaz turizminin yapıldığı bölgelere yakın olması
önemini daha da arttırmaktadır.
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HABERLER

AJANSTAN HABERLER

GüneyEge
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11. KALKINMA PLANI
HAZIRLIKLARI
PAYDAŞ TOPLANTILARI
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Aydın Denizli Muğla

T

On Birinci Kalkınma Planı’nın temelini oluşturacak sonuçların
alındığı yerel paydaş toplantılarında öncelikler ve alt öncelikler
tartışılarak, bunlara ilişkin çözüm önerileri dile getirildi. Elektronik oylama sistemi ile anketler gerçekleştirildi.Toplantılarda
değerlendirilen ve ön plana çıkan yerel paydaşların görüşleri,
On Birinci Kalkınma Planı’na aktarılması için raporlanarak Kalkınma Bakanlığı ile paylaşıldı.
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Kamu ve özel kesim kuruluşları, üniversiürkiye’nin gelecek beş yıl içinde ulaşteler ile sivil toplum örgütlerinin katkımak istediği hedefleri ortaya kolarıyla hazırlanan Onuncu Kalkınma
yacak olan On Birinci Kalkınma
Planı’nın kapsadığı dönem, 2018
Planı hazırlıkları kapsamında AjansıToplam 9 toplantıda
yılında tamamlanacak. Bu nedenle
mız koordinasyonunda Aydın, DeTürkiye’nin
gelecek
On Birinci Kalkınma Planı hazırlıknizli ve Muğla illerinde toplantılar
beş yıl içinde ulaşmak
ları, 2019-2023 yıllarını kapsamak
yapıldı. Aydın, Denizli ve Muğla’da
istediği hedeflere yönelik
üzere Kalkınma Bakanlığı koordieş zamanlı olarak yapılan toplantıöncelikler ve çözüm önerileri
nasyonunda başladı.
lara, kamu, özel kesim ve STK’lartartışıldı.
dan temsilciler katıldı.
Ajansımız, faaliyet alanında olan Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 08-16
Şubat 2018 tarihleri arasında geniş katılımlı toplam 9 il toplantısı düzenledi. Yerel
paydaşlar, gençler ve kadınlara yönelik düzenlenen toplantılara gösterilen ilgi yüksek oldu ve toplam yaklaşık
450 kişi katılım sağladı.

HABERLER

AJANSTAN HABERLER

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
EGE BÖLGESİ İSTİŞARE TOPLANTISI
DENİZLİ’DE DÜZENLENDİ

O

n Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında; yedi
coğrafi bölgede mahalli kamu idarelerinin, üniversitelerin ve meslek örgütlerinin katılımıyla organize edilecek toplantılardan ilki olan “On Birinci Kalkınma Planı Ege
Bölgesi İstişare Toplantısı” Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan
başkanlığında, Denizli ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“On Birinci Kalkınma Planı
Ege Bölgesi İstişare Toplantısı”
Kalkınma Bakanı
Sayın Lütfi Elvan başkanlığında,
Denizli ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.

Toplantı, Ege Bölgesi’ndeki İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak olmak üzere toplam
sekiz ili kapsadı. Toplantıya Ege Bölgesi’ndeki illerin valileri,
büyükşehir belediye ve belediye başkanları, rektörleri, oda
borsa ve birlik başkanları gibi üst düzey yöneticiler iştirak etti.

GüneyEge

Toplantı esnasında On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında şimdiye kadar gerçekleştirilen faaliyetler, 20192023 yıllarını kapsayacak Plan’da yer alacak öncelikli konular
ve politikalar istişare edildi.
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Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında şu bilgilere yer verdi: “Ege Bölgesi’ndeki illerin
kalkınma planı hedefinin netleştirilmesi ve bölgenin bakış
açısının ne olması gerektiğinin belirlenmesi amacıyla bugün
bu toplantıyı yapıyoruz. Kıymetli katılımcıların öncelikler hakkındaki bakış açısı, Plan’da muhakkak yer alması gerekenler ve bölgeye özgü hususların belirlenmesi Plan hazırlıkları
kapsamında önem arz etmektedir. Kalkınma çok boyutlu
bir hadisedir. Kalkınmanın sağlanabilmesi için gereken; öncelikli sektörlerin netleştirilmesi, bu sektörlerin eşgüdüm ve
entegrasyonunun tesis edilmesi ile ileriye dönük hedeflerin
belirlenmesidir. Kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil
toplum kuruluşlarının tek bir hedefe odaklanması ve hedefin
sahiplenmesi halinde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu
sebeple katılımcılığı önemsiyoruz. İlkini Denizli’de gerçekleştirdiğimiz On Birinci Kalkınma Planı Bölge İstişare Toplantıları’nı bundan sonra diğer bölgelerde de gerçekleştireceğiz.
Değerli katılımlarınız, görüş ve düşünceleriniz için teşekkür
ederim.”

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) döneminin nihayete
ermek üzere olması sebebiyle 2019-2023 yıllarını kapsayacak On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı
tarafından başlatıldı. On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında şimdiye kadar merkezi düzeyde Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları düzenlendi. Ayrıca, 81 ilde
toplam 12.000 kişinin katılımıyla çalıştaylar organize edildi.
Plan çalışmalarına girdi teşkil eden bu çalıştaylara kadınlar,
gençler ve vatandaşların yanı sıra yerel paydaşlar bilfiil iştirak
etti.

geka.gov.tr

Denizli Valisi Sayın Hasan Karahan ise On Birinci Kalkınma
Planı Ege Bölgesi İstişare Toplantısı’na Denizli’nin ev sahipliği
etmesinden duyduğu onur ve mutluluğu dile getirdi ve konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “On Birinci Kalkınma Planı
hazırlıkları çalışmalarının bir ayağını Denizli’de gerçekleştirmekten kıvanç duyuyoruz. Ciddi ve ileriye dönük bir devlet
olmanın esası kalkınma planı yapmak ve hedef belirlemektir.
Denizli’nin ve ülkemizin geleceğini çok parlak görüyorum. On
Birinci Kalkınma Planı’nın bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
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UZMAN GÖZÜYLE

TARİHİN TERMAL SAĞLIK ŞEHRİ

GüneyEge

PAMUKKALE

Hazırlayan: Dilşad AKAR / Uzman
Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi
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Sağlık Vadisi Lykos

Lykos (Çürüksu) Nehri, Honaz (Kadmos) Dağı eteklerinden
doğarak Sarayköy yakınında Büyük Menderes Nehri'ne
karışmakta ve Lykos Ovası’nı oluşturmaktadır. Lykos Ovası
için “Tanrı’nın cömert davrandığı bölgelerden birisi” denilmektedir. Coğrafi konumu, verimli toprakları, termal suları
ve travertenleri ile 500.000 yıldan bu yana medeniyetlere
kucak açan Ova, bu deyişin doğruluğunu kanıtlamaktadır.
Afyon’dan başlayıp Aydın’a kadar ulaşan fay hattına bağlı
olarak ortaya çıkan termal sular, Lykos Ovası’nı ve çevresini, hem bir traverten ocağı haline getirmiş hem de bir şifa
kaynağı olmuştur. Termal su vadide insanlar tarafından binlerce yıldır tedavi amaçlı kullanılmış ve görkemli hamamlar
yapılmıştır.



Antik Çağın Tıp Okulları Denizli’de

Bir öğrenim merkezi olan Laodikeia'da, antik dünyanın en
ünlü hekimi olan Herophile’in öğretilerine dayanan, hem su
terapisine bağlı tedavileri hem de diğer tedavileri uygulayan,
bir tıp okulu Zeuxis tarafından kurulmuştur. Yunan tarihçi
ve filozof Strabon’un yazılarında anlatıldığına göre bölgenin
en önemli antik kenti olan Laodikeia'da bir tıp fakültesi yer
almaktaydı ve yukarıda sözü edilen kentlerin tıp doktorları
bu fakültede eğitilmekteydi.
Herakleia Salbace (Tavas-Vakıf Köyü) Antik Kenti, güç tanrısı Herakles adına kurulmuş olmasına rağmen kentin baş
tanrısı tıbbın ve sağlığın tanrısı olan Asclepius ve karısı Hygeia'dır. Kentte kabartmalar ve heykeller üzerinde sağlık
tanrısı Asclepius ve karısı Hygeia sıkça betimlenmiştir. Bunlarla ilgili olarak antik kentte bir tıp okulunun bulunduğu ve
burada antik dünyanın en meşhur hekimlerinin yetiştirildiği
belirlenmiştir. Antik kentin tıp alanında çok ileriye gittiği ve
antik dönemde burada yetişen doktorların tüm dünyada ün
saldıkları tahmin edilmektedir. Bunlarla ilgili kazılar devam
etmektedir.
Eumeneia (Çivril-Işıklı) Antik Kenti'nde yer alan tıp okulunda
teşhis-tanı ve tedavi yoluyla hizmet veriliyordu. Yine elde
edilen yazıtlar burada yetişen tıp doktorlarının önemli hizmetler verdiğini göstermektedir.
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Lykos Ovası ve çevresinde kurulan Helenistik çağ şehirleri;
Hierapolis, Laodikeia, Attouda, Karura, Herakleia Salbace
ve Eumeneia kentlerinde tıp bir bilim dalı olarak kabul edilmiş ve bu şifalı ova çağlar boyunca sağlık ve tıp merkezi
haline gelmiştir.

UZMAN GÖZÜYLE



Roma’nın En Ünlü Tedavi Merkezi Hierapolis

Hierapolis (Pamukkale, Karahayıt) arkeoloji literatüründe
Kutsal Kent olarak adlandırılmaktadır. Roma döneminde
kent, kaplıcaları sayesinde önemli bir tıbbi merkez haline
gelmiş ve şifa bulmak niyetiyle Anadolu'nun bir çok yerinden gelen hastalar burada yaşamlarının sonuna kadar
kalmışlardır. Roma Nekropolü (mezarları), çoklukla bu hastaların mezarlarından oluşmakta ve kültürel çeşitlilik içermektedir. Hierapolis'teki Nimfeum (Antik Çeşme) ve Roma
Hamamları, kentin bu özelliği nedeniyle inşa edilmiş ve bu
yapılar, günümüze kadar gelmiştir.

Bir sağlık turizm merkezi olan Hierapolis’te hamam, yolcuların yıkanarak şehre girmeleri için şehrin dışına inşa
edilmiştir.
Karahayıt’ta şimdiki termal yapıların öncüsü sayılacak
1500 yıllık termal bir yapı tespit edilmiştir. MS 4. ve 5. yüzyıla tarihlenen yapının yuvarlak planlı olan orta mekânında
sıhhi amaçlı kullanılan havuz ortaya çıkarılmıştır. Basamaklı
olan havuzun yüzme amaçlı değil, tedavi amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Havuza termal suyun, kırmızı su kaynağından özel kanallarla taşındığı ve kullanılan termal suyun
dışarı atılması için kanallar yapıldığı belirlenmiştir. Binanın
ısıtılması için Hipokaust sistemi tespit edilmiştir.

GüneyEge

Termal yapının içinde insanların tek başına yıkanabilmeleri için bugünkü duşa kabinlerin öncüsü sayılabilecek yarım daire formlu ve mermer kaplamalı duş yeri, yuvarlak
formlu üst üste tuğlalardan oluşturulmuş günümüz göbek
taşlarının ilk örnekleri sayılabilecek yapı, bu göbek taşına
alttan termal su sağlayan pişmiş toprak künk, basamaklı havuzlar, küçük küvetler ve doğal jakuzi bulunmaktadır.
Ayrıca termal suyun tesiste uzun süre kullanıldığını belirten
traverten mermer tabakası mevcuttur.
Ayrıca Büyük Menderes Irmağı yanında kurulmuş olan Tripolis (Buldan) Antik Kenti'nin kuruluş amaçlarından biri de
günümüzde Yenicekent Kaplıcaları olarak bilinen termal su
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Günümüzün Su ve Sağlık Kenti: Pamukkale

Günümüzde termal kaynaklara bağlı sağlık turizmi dünyada önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye jeotermal kaynaklar
açısından dünyada ilk yedi ülke arasında yer alırken, Avrupa'da birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü
sırada yer almaktadır.
Doğa, kültür, kış ve spor gibi turizm çeşitleri ile entegre
olabilecek ve önemli destinasyonlar oluşturabilecek kapasiteye sahip olan Bölge; Çardak Beylerli, Buldan Yenicekent - Bölmekaya, Sarayköy İlçesinde Tekkeköy, İnsuyu,
Babacık - Kızıldere Bölgesi ve Akköy İlçesi Gölemezli Bölgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Termal Turizm Merkezi
ilan edilmiştir.
Binlerce yıldır bilime dayalı tıp ve termal suya bağlı teda-

vi uygulayan ve görkemli hamamlar inşa eden Denizli’de,
Pamukkale, Karahayıt, Akköy, Yenicekent, Sarayköy arasında uzanan bölge Türkiye’nin en önemli sağlık turizm
merkezi olmaya adaydır.
Bölgenin termal su sıcaklığı 36°C ile 240°C arasında değişmekte ve kalp, damar sertliği, tansiyon, romatizma,
deri, göz, raşitizm, felç, sinir hastalıklarını, uyuz, kaşıntı gibi
deri hastalıklarını iyileştirebildiği gibi ılık içildiğinde ise mide,
damar iltihapları ve reyno hastalığının tedavisine de muktedir olduğu bilinmektedir. Bilhassa çamur banyosuyla alınan
tedavi ile cildin daha genç ve zinde hale gelmesi mümkün
olabilmektedir. Mevcut ve yeni yapılmakta olan uluslararası standartlara sahip tesisler ile bölge sadece ülkemizde
değil dünyanın en önemli termal tedavi merkezlerindendir.
Bölgenin termal sağlık turizmi alanında markalaşarak bir
turizm merkezi haline gelmesi için tüm yerel kurum ve kuruluşlar el ele vermiş, çalışmalarını bu yöne çevirmişlerdir.
Bölgede bulunan modern tıbbi ekipmanlarla tedavi uygulayan kür merkezleri, modern beş yıldızlı oteller, rekreasyon
alanları ve halen yapılmakta olan çevre düzenlemeleri ile
Pamukkale geleceğin parlayan yıldızı olacaktır.

Kaynakça
Denizli İl Kültür Turizm Müdürlüğü Web Sayfası
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kaynaklarından tedavi amaçlı yararlanılmasıdır. Yine Sarayköy-Tekke Kaplıcaları olarak bilinen bölgede antik dönemde Karura adında bir kent kurulmuştur. Bu kentin kaplıcalarının sağlık ve tedavi amaçlı olarak kullanıldığı antik
kaynaklardan bilinmektedir. Binlerce yıldır bölgemizde bilime dayalı tıp ve termal suya bağlı tedavi uygulanmaktadır.

HABERLER

AJANSTAN HABERLER

DENİZLİ, MENA ÜLKELERİNDEN
GELEN TEMSİLCİLERE TANITILDI

GüneyEge

Suudi Arabistan
Turizm Bakanlığı
Yatırım Danışmanı:
"Denizli’nin de turizm açısından
potansiyeli çok yüksek. Tekrar
gelmeyi ve daha çok vakit
geçirmeyi çok isteriz."
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A

jansımız, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ve Zafer Kalkınma Ajansı
işbirliğinde; Türk Hava Yolları sponsorluğunda, 2930 Mart 2018 tarihleri arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Ülkelerinin (MENA) 27 farklı seyahat acentesi, tur operatörü ile gazetecisi tarafından Denizli’ye termal ve sağlık turizmine yönelik ziyaret gerçekleştirildi.
Etkinlikte Ajansımız; TYDTA, TYDTA MENA Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği
(TTYD), Türk Havayolları (THY), Zafer Kalkınma Ajansı ve
özel sektör işbirliğiyle programı organize etti. Organizasyonda 5 kişilik TRT Arapça kanalı ve Arapça yayın yapan

diğer kanallardan muhabir ve haberciler heyete eşlik ederken, haber ve sosyal medya paylaşımlarında bulunuldu.

dından Hierapolis Antik Kenti’ne ve Pamukkale’ye yapılan
ziyarette misafirler bölgemize hayran kaldıklarını ifade etti.
Bu organizasyon, Ajansımızın 2018 yılından itibaren uygulamakta olduğu Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Sonuç
Odaklı Programı kapsamında düzenlenen bir faaliyet olup
Bölgemizin termal ve sağlık turizmine yönelik potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması ve yeni iş fırsatlarının oluşturulması için önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

geka.gov.tr

29 Mart 2018 Perşembe günü akşam saatlerinde Pamukkale’ye gelen heyet, Pamukkale’de termal bir otelde misafir edildi. 30 Mart 2018 Cuma günü Pamukkale’de ildeki
termal otel ve hastane temsilcileri ile Orta Doğu ve Kuzey
Afrika ülkelerindeki seyahat acenteleri temsilcileri “Termal
ve Sağlık Turizmi” B2B programında bir araya geldiler. Katılımcılar, toplantıda turizm turları üzerine fikir alışverişinde
bulunarak ortak çalışma planları oluşturdu. Toplantının ardından Denizli Valisi ve Ajansımız Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Hasan Karahan’ın katılımı ile öğle yemeği gerçekleştirildi. Yemek sırasında yapılan görüşmelerde etkinlik katılımcılarından yatırımcı ve Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı
Yatırım Danışmanı Abdülaziz Jaber yaklaşık 9 yıldır Trabzon ile çalıştıklarını ancak Denizli’nin de turizm açısından
potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. İlk defa Denizli’ye geldiklerini ve çok beğendiklerini ifade eden Jaber,
bu etkinliğin Denizli ile yapılacak faaliyetlerin bir başlangıcı
olduğunu, tekrar gelmeyi ve daha çok vakit geçirmeyi çok
istediklerini belirtti. Yemek sonrası termal sağlık hizmetleri
ve konaklama imkanları sunan bir tesise gerçekleştirilen
ziyaretin ardından teleferik ile Bağbaşı Yaylası’na geçilerek
misafirler yemyeşil doğada karlı yaylanın keyfini çıkarttı. Ar-
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AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

DERİNİN, DEMİRİN, HAMURUN, ÇAMURUN,
MERMERİN HAYAT BULDUĞU İLÇE

KARACASU

Karacasu Belediyesi Basın Birimi



Genel Bilgiler

GüneyEge

Aydın’ın güneydoğusunda, sırtını Karıncalı Dağa yaslayan
güzel ilçemiz Karacasu tarihi MÖ 6000’lere uzanan bir geçmişe sahiptir. Aydın merkeze 87 km uzaklıktadır ve Denizli’nin
önemli ilçeleri olan Kale, Tavas ve Babadağ ile sınır komşusudur. Menderes ovasına açılan Dandalaz Vadisi'nde yer
alır1. İzmir, Denizli, Muğla ve Antalya ile karayolu bağlantısı
bulunmaktadır.
2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi istatistiklerine
göre ilçenin nüfusu 18.466 kişidir2. Küçük bir yerleşim yeri
olmasına karşın çeşitli kültür ve turizm öğelerine sahip zengin
bir ilçedir. Dericilik, demircilik, pidecilik ve çömlekçilik Karaca1

T.C. Karacasu Belediyesi web sitesi (2017), Karacasu, Tarih.
(2017), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, İlçe Nüfusları.

2 TUİK
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Hazırlayan: Aydın Yatırım Destek Ofisi
su kültürünün birer parçalarıdır. Antik çağın önde gelen kenti
Aphrodisias kalıntıları, Bahçeköy ve Dandalaz şelaleleri, Sırtlanini Mağarası ve Görle Kanyonu ise ilçenin yüksek turizm
potansiyelinin adeta birer kanıtıdır.
İlçe sadece kültür ve turizm öğelerinin zenginliği ile değil, özgün kırmızı topraklarında yetişen bereketli tarım ürünleriyle de
ön plana çıkmaktadır. Elma, zeytin, tütün ve nar ilçede en
fazla yetiştirilen tarım ürünleridir. Saf zeytinyağı üretimi de son
yıllarda popüler olmuştur.
Bu yazımızda siz okuyucularımıza Karacasu ilçesini tanıtacağız. İlerleyen bölümlerde ilçe tarihi, kültür ve turizm öğeleri ile
ilçenin tarımsal yapısı hakkında daha detaylı bilgiler vereceğiz.



Tarih

Günümüzde, Karacasu’nun bulunduğu bölge tarih boyunca
birçok uygarlığa, farklı kültürlerden insanlara ev sahipliği yapmıştır. Aphrodisias Antik Kenti'nde yapılan kazılar Karacasu’da
ilk yerleşimlere ait izlerin geç Neolitik çağa kadar tarihlendiğini
göstermektedir3. Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı
ve Cumhuriyet dönemlerinde Karacasu bazen büyük bazen
ise küçük bir yerleşim olarak, hep varlığını sürdürmüştür.
1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’ya akın eden Türk beyleri
Karacasu’nun da yer aldığı Batı Anadolu’da Bizans halkı ile ilk
ilişkileri kurmaya başlamışlar, ticaret yapmışlar ve kültür alışverişinde bulunmuşlardır. Türklerin, bölgede siyaseten bir güç
olarak ortaya çıkmaları ile günümüz ilçe sınırlarında öncelikle
Menteşe Beyliği, ardından Aydınoğulları Beyliği hâkimiyet kurmuştur.
Antik “Gardio Teichos” şehri üzerine yerleşim inşa eden Türkler
burayı “Yenişehir” olarak adlandırmışlardır. Karacasu ise Yenişehir kazasına bağlı bir köy olarak geçmekle birlikte her iki
isim aynı yeri ifade etmek için kullanılmıştır. Yenişehir 15-18
yüzyılları arasında Aydın sancağına bağlı görkemli bir kazadır.
Milli Mücadele döneminde Karacasu, Batı Anadolu’nun düşman işgalinden kurtulması yolunda önemli bir rol oynamıştır.
İlçe 1895-1896 yılları arasında kaza merkezi olmuştur. Yunan
ordusuna büyük zararlar veren Demirci Mehmet Efe Karınca
Dağı'nı mesken tutarak milis güçlerini yönetmiştir.
Karacasu adının nereden geldiğine dair çeşitli rivayetler vardır.
Bu rivayetlerden en akla yatkın olanı 24 Türk kabilesinden Dağhan sülalesine mensup Yazır boyunun günümüz Karacasu ilçe
sınırlarına yerleşerek yaşamaya başlaması ve bu boy içinden
Karacasu oymağının Karacasu köyünü kurmasıdır. Başka bir
rivayete göre, Rodos seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman ve ordusu dinlenmek amacıyla bugünkü ilçe sınırlarına
yönelir. Haberi alan halk ordunun su içerek ferahlaması ve dinlenmesi amacıyla Karınca Dağı’ndan getirdikleri karı suya karıştırarak askerlere verir. Suyun lezzetinden çok memnun kalan
askerler yöre için kar su demeye başlarlar. Kar su zamanla
3

T.C. Karacasu Belediyesi web sitesi (2017), Karacasu, Tarih.



Kültür ve Turizm Öğeleri

Çömlekçilik
Karacasu Belediyesi Basın Birimi

Karacasu’da çömlekçilik zanaatının geçmişi Neolitik döneme
kadar gitmektedir. İlk örneklerine Aphrodisias kazılarında rastlanmıştır. Karacasu çömlekçiliğinin Anadolu’nun diğer yörelerinde yapılan çömlekçilikten farkı Karacasu toprağının kendine
has kırmızı rengi ve insan sağlığına zarar veren hiçbir madde
içermemesidir. Günümüzde aktif olarak icra edilen bu zanaatın
ünü ne yazık ki bölge dışına çok çıkamamıştır. Kendine has
kırmızı renge ait bu topraktan güveç tenceresi, testi, bardak ve
fırın kapları üretilmektedir.
Dericilik
İlçede dericilik zanaatının geçmişi Osmanlı dönemine kadar
gitmektedir. Dericiliğin hammaddesi olan palamudun ilçede
çokça bulunması Osmanlı yöneticilerinin halkı bu zanaata
yönlendirmesini sağlamıştır. 1800’lü yıllarda dericiliğin daha da
gelişmesi için devlet yöreye maddi destekte bulunulmuştur. İlk
modern deri fabrikasının 1985 yılında açıldığı Karacasu’da yöreye özgü vaketa deri üretilmekte olup, giydiğimiz sandaletlerin
derileri ilçemizde üretilmektedir.

geka.gov.tr

Karacasu Belediyesi Basın Birimi

ilçenin adı “Karacasu” ya dönüşür. Son rivayete göre ise uzun
zaman önce Karacasu halkı çok çeşitli diyarlardan ticaret yaparmış. Getirdikleri ürünlerden biri de kahve imiş. Kahve yerli
halk tarafından çok sevilir ve Kara su diye adlandırılırmış. Yıllar
geçtikçe bu lezzetli içeceğin adı Karacasu’ya dönüşerek ilçeye ad olmuştur.

Karacasu Belediyesi Basın Birimi
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Demircilik

Karacasu Belediyesi Basın Birimi

Karacasu Belediyesi Basın Birimi

Karacasu’da demirciliğin kökenleri Antik Çağ’a kadar uzanmakta olup günümüzde de usta-çırak ilişkisine dayalı bir şekilde devam etmektedir. Tarım aletleri, bıçak, nacak, balta ve
süs eşyaları üretimi yapılan başlıca nesnelerdir. Son yıllarda,
Karacasu’da üretilen ve Zeus’un simgeleri olan çift başlı balta
Labrys ve tek yüzlü balta Teber’in yurtdışından talep görmesi
olumlu bir gelişmedir.

ması, ikincisi ise önemli bir heykeltıraşlık okuluna ev sahipliği
yapmış olmasıdır. Roma döneminde bazı imparatorların kendini Aphrodite’e adamalarıyla kent belirli süreler vergiden muaf
tutulmuştur. Tapınma için gelen binlerce ziyaretçi kentin ticari
hayatını canlandırmıştır. Anadolu’da, Roma döneminde kurulan birkaç heykeltıraşlık atölyesinden birine sahiptir. Kendine
özgü bir stil geliştirmiştir. Plastik eserler, rölyefler ve lahitler MÖ
1. ve 7. yüzyıllar arasında kesintisiz bir şekilde üretilmiş ve diğer
kentlere ihraç edilmiştir. Günümüzde, başkent Roma’da çeşitli
mekânlarda Aphrodisias’ta üretilen heykeller sergilenmektedir.
Aphrodisias Antik Kenti 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası
asıl listesine alınmıştır.

Pidecilik
Aphrodisias Müzesi

Karacasu Belediyesi Basın Birimi

Özgün hamuru, bol iç malzemesi ve lezzetiyle diğer pidelerden
ayrılan Karacasu pidesi ilçe halkının özellikle önemli günlerde
tükettiği geleneksel bir yemektir. Aydın, İzmir, Denizli, Ankara
ve İstanbul gibi şehirlerde pide salonları bulunan Karacasulu
ustalar ilçenin bu konuda marka değerine katkıda bulunmaktadır.
Aphrodisias Antik Kenti

GüneyEge

Aphrodisias Antik Kenti'nde ilk yerleşmeler MÖ 13. yüzyılda
başlamaktadır. Efes-Hierapolis arasındaki ulaşım güzergâhında yer alması sebebiyle kent ticari filoların konakladığı ve mal
değiş tokuşu yaptığı önemli bir konuma yükselmiştir. Azatlı
köle Zoilos tarafından imar edilen Aphrodisias onun sayesinde kente kazandırılan tiyatro, Agora ve tapınak ile görkemine
kavuşmuştur.
Aphrodisias Antik Kenti ön plana çıkan iki özelliği ile diğer antik
kentlerden ayrılmaktadır. İlki kentin bir inanç (kült) merkezi ol-
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Müze Karacasu’ya 13 km uzaklıkta bulunan Geyre'de Aphrodisias Antik Kenti içinde bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak mavi-gri
mermer heykel grupları sergilenmektedir. Bunun yanı sıra Antik
Çağ’da hayatı anlatan rölyefler, süs eşyaları, pişmiş topraktan
yapılmış gereçler de bulunmaktadır. Müzeyi özgün kılan iki
eser ön plana çıkmaktadır. İlki siyah beyaz damarlı mermerden
işlenmiş, Boğa kılığına girmiş Zeus’un prenses Europa’yı kaçırışının tasvir edildiği bir grup heykelciği, ikincisi ise Aphrodite
büstü ve kült heykelciğidir.
Bahçeköy ve Dandalaz Şelaleleri
Karacasu’nun doğal güzellikleri olan Bahçeköy ve Dandalaz
şelaleleri ziyaretçilerini beklemektedir. Bahçeköy’de, Karıncadağ ormanlık alanında bulunan şelaleye kısa bir doğa yürüyüşü yaparak ulaşabilirsiniz. Dandalaz çayı üzerinde bulunan
Dandalaz şelalesi ise sizi eski değirmenleri ve eski bir köprü ile
karşılar. Şelale civarında dinlenebileceğiniz kafe ve restoranlar
mevcuttur.
Karacasu Belediyesi Basın Birimi

Sırtlanini Mağarası ilçe merkezine 20 km uzaklıkta bulunan Çamarası Köyü mevkiinde bulunmaktadır. Mağaraya karayolu ile
ulaşım mümkündür. Biyolojik açıdan önem taşıyan mağarada
farklı böcek türleri tespit edilmiştir. Turizme kazandırıldığı takdirde ilçe ekonomisine önemli bir katkı yapacaktır.
Görle Kanyonu
Görle Kanyonu Ihlara Vadisi'ni aratmayacak bir güzelliğe sahiptir. İlçeye 20 km uzaklıkta bulunan kanyona Yaykın Ovası'ndan
yaklaşık iki yüz elli metre aşağı inilerek ulaşılır. Doğal kaynak
sularının aktığı kanyon macera turizmi öğesi olarak değerlendirilebilir.
Dedebağ Keşkek Hayrı
Karacasu’da birçok evliyaya ait türbe bulunmaktadır. Bu evliyalardan biri de Dedebağ’dır. Her yıl ağustos ayının son haftasında gönüllülerin bağışı ile yine gönüllüler tarafından pişirilen keşkek Dedebağ’ın hayrına binlerce ziyaretçiye dağıtılır. Bu etkinlik
ilçede imece kültürünü ve yardımlaşmayı yaşatmaktadır.



Tarım

Karacasu, tıpkı Aydın’ın diğer ilçeleri gibi, verimli toprakları ve
ürün çeşitliliği ile öne çıkmaktadır. 2017 yılı TUİK istatistiklerine
göre ilçede 192 bin 476 dekar4 tarım alanı bulunmaktadır.
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler grubunda en çok yetiştirilen ürün
34 bin 750 ton5 ile silajlık mısırdır. Ancak ilçe 8 tonluk kuru bezelye üretimi ile TR 32 Bölgesi’nin en fazla kuru bezelye üreten
ilçesidir. Adi fiğ ve arpa (diğer) üretimi de önemli yer tutmaktadır.
İlçe TR 32 Bölgesi’nde en fazla adi fiğ üretiminin yapıldığı 3.
ilçedir. Yulaf ve yem şalgamı da üretilmektedir. Bu durum ilçede
yem bitkilerinin üretiminin önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.
Sebzeler kategorisinde ise 2017 yılında sofralık domates ve
karpuz üretimi miktar olarak ön plana çıkmaktadır. İlçe 70 ton6
kök kereviz üretimi ile TR32 Bölgesi’nin en fazla kereviz üretilen
4. ilçesidir.
Meyveler kategorisinde ilçenin en başarılı olduğu ürün sofralık
zeytindir. 2017 yılında ilçede 10.596 ton7 sofralık zeytin üretilmiştir. Bu üretim miktarı ile ilçe 2017 yılında TR32 Bölgesi’nde sofralık zeytinin en fazla üretildiği ilçe konumuna erişmiştir.

Sofralık zeytinin ardından üretimin en fazla yapıldığı diğer ürün
3.825 ton8 ile elma (starking) üretimidir. İlçe TR32 Bölgesi'nde
elmanın (starking) en fazla üretildiği 3. ilçedir.
İlçe küçükbaş hayvancılık alanında uzmanlaşmıştır. İlçede
28.906 baş9 keçi (kıl) bulunmaktadır. Bu sayı ile ilçe TR32 Bölgesi’nde keçi (kıl) sayısı en fazla 5. ilçedir. Bunun yanı sıra ilçede
27.594 baş10 koyun (yerli) bulunmaktadır. Genç Çiftçi programı
kapsamında Karacasu’da desteklenen projeler ile ilçede istiridye mantarı yetiştiriciliği ve organik tavukçuluk faaliyetleri de
başlamıştır. Kültür kekiği üretimi de yapılmaktadır.



Görüş ve Öneriler

Karacasu turizme kazandırılmayı bekleyen birçok kültürel ve doğal öğeye sahiptir. Tarihi evleri ve çeşmeleri, köklü kültürü, çeşitli
uygarlıklardan kalan mirası, mağara, vadi ve şelaleleri ile deniz,
güneş, kum turizmini tamamlayacak ya da ona alternatif olacak
yayla-kültür turizminde yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır.
Dericilik faaliyetinin gelişerek devam etmesi ve ilçenin muhteşem çevresel güzelliklerinin korunabilmesi için kapsamlı bir atık
su arıtma tesisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Kültürel öğelerin korunup yaşatılabilmesi için coğrafi işaret ve
markalaşma çalışmalarına hız verilmelidir.
Konaklama tesislerinin çeşitlendirilmesi, özellikle tarihi Osmanlı
evlerinin ve taş sokakların restore edilerek turizme kazandırılması ile Karacasu bir kültür şehri haline getirilebilir.
Tarımda sulama imkânlarının geliştirilmesi ile birlikte ilçede yem
bitkileri üretimi artabilir. Bu üreticiliğin ilçeye yayılmasıyla çiftçi
gelirleri artırılabilir.
Yerel, ulusal ve uluslararası çapta Aphrodisias Antik Kenti ve
Müzesi'nin tanınırlığının artırılması amacıyla tanıtım çalışmaları
yapılmalıdır. Antik kente ve müzeye karayolu ile ulaşım imkanının
geliştirilmesi gerekmektedir.
4

TUİK (2017), Bitkisel Üretim İstatistikleri, Tarım Alanı (dekar)
TUİK (2017), Bitkisel Üretim İstatistikleri, Tahıllar ve Diğer Bitkisel 		
Ürünler (ton)
6 TUİK (2017), Bitkisel Üretim İstatistikleri, Sebzeler (ton)
7 TUİK (2017), Bitkisel Üretim İstatistikleri, Meyveler (ton)
8 TUİK (2017), Bitkisel Üretim İstatistikleri, Meyveler (ton)
9 TUİK (2017), Hayvancılık İstatistikleri, Hayvan Sayısı ve Hayvansal
Ürünler (baş)
10 TUİK (2017), Hayvancılık İstatistikleri, Hayvan Sayısı ve Hayvansal
Ürünler (baş)
Karacasu Belediyesi’ne paylaştıkları fotoğraflar için teşekkür ederiz.
5
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Sırtlanini Mağarası
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HABERLER

AJANSTAN HABERLER

GüneyEge

DENİZLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM VE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ PANELİ DÜZENLENDİ

20

2

014 yılından bu yana tekstil sektöründe farkındalık yaratma ve dönüşümü hızlandırma amacıyla düzenlenen
konferansların beşincisi niteliğindeki “Denizli Tekstil ve
Hazır Giyim Sektöründe Temiz Üretim ve Enerji Verimliliği Paneli” Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli İhracatçılar
Birliği, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği, Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile Ajansımız işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Panel vesilesiyle tekstil sektörü yöneticileri ve iş adamları, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri, tasarımcılar ve AR-GE uzmanları temiz üretim ve enerji verimliliği hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi. Denizli Organize Sanayi
Bölgesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele
Ajansımız Genel Sekreter V. Özgür Akdoğan,
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü
Ahmet Taş ve Denizli Tekstil ve Giyim
Sanayicileri Derneği (DETGİS) BaşkaTemiz üretim ve
nı Mustafa Koltuksuz da katıldı.

uluslararası markanın alımlarında tercih sebebi
haline geliyor. Alıcıları başka ülkelere kaptırmamak için şimdiden aksiyon alınmalı” dedi. Ayrıca, Büyük Menderes
Havzası'na ilişkin yıllardır çalışmakta
enerjinin verimli
olduklarını belirten Pasinli temiz
kullanımının bölgemizin
üretim ve enerji verimliliği aracıyla
lokomotif sektörlerinden
havzanın da korunmasına katkı
tekstilin sürdürülebilirliğinin
saylayabilecek faaliyetlere ilişkin
sağlanabilmesi için
Ajansımız ile işbirliği içerisinde çavazgeçilmez olduğu
lışmalar yürütülmesinin planlandığını
müjdeledi.
vurgulandı.

Denizli Enerji Verimliliği Derneği Genel Sekreteri Mustafa Güner
moderatörlüğündeki panele WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli, Bursa Enerji Verimliliği
Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ziya Söğüt ile Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi Müdürü Canpolat
Çakal konuşmacı olarak iştirak etti.
WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı
Pasinli Dünya Su Günü’nde Denizli’de olmaktan ve temiz üretim hakkında fikir alış verişinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. “Sürdürülebilirlik ve çevreye uyumluluk tüm
dünyada her geçen gün daha önemli oluyor ve artık pek çok

Bursa Enerji Verimliliği Derneği Genel
Sekreteri Doç. Dr. Ziya Söğüt ise enerji verimliliğinin hem bireyleri hem de uluslararası
ekonomiyi etkilemesi sebebiyle önem arz eden bir konu olduğunu belirtti. Tekstil sektörünün enerji verimliliği açısından
iyileştirmeye en açık sektörler arasında yer aldığını belirten Söğüt, “Sürdürülebilir kalkınma kimlik değiştirdi. Küresel ısınma ve
iklim değişikliği kaynaklı problemlerin çözümü fosil kaynakların
kullanımının azaltılmasından geçiyor. Bunun yolu enerji verimliliği, bunun yolu farkındalık oluşturmak” dedi.
Ayrıca panelde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği
Merkezi Müdürü Canpolat Çakal, merkezlerindeki iyi uygulama ve tecrübeleri paylaştı. 6 firmadan oluşan Bursa’daki tekstil
kümesinde verimli enerji kullanımına yönelik gerçekleştirilen
faaliyetler sayesinde yüzde 25 enerji kazancı sağlandığı ve yatırımın kendisini 1,5 yıl içinde kompanse ettiği örneğini verdi.
Uluslararası rekabetçiliğin sağlanabilmesi için birim maliyetin
azaltılması gerektiği ve bunun da enerji verimliliği ile mümkün
olabileceğini belirten Çakal “Enerji verimliliği bir kültürdür. Ancak tüm katmanlarca sahiplenilerek başarıya ulaşılabilir” dedi.
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Açılışta konuşma yapan Ajansımız
Genel Sekreter V. Özgür Akdoğan
bölgenin lokomotif sektörlerinden
tekstil sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için temiz üretim
ile enerjinin verimli kullanımının vazgeçilmez olduğundan bahsetti. Akdoğan, Ajansımız işbirliğinde gerçekleşen
organizasyona teşrif eden tüm katılımcılara
teşekkür etti ve konuşmasında şu ifadelere yer
verdi: “Gelecekteki ortak çalışmalarımızın başlangıcı niteliğindeki bu panel, birlikte yürünecek bir yolun başı. Sanayicilerimizle, Organize Sanayi Bölgemizle ve diğer paydaşlarımızla
hareket etmeyi ve bu yolun sonunda örnek teşkil edecek uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

PROJELER l Mali Destek Programı

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN KUŞADASI'NA
YOLCULUK
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AYDIN

A

GüneyEge

dnan Menderes Üniversitesi, Ajansımızın 2015
yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında proje ortağı Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile “Diş Sağlığı için Kuşadası'na Yolculuk”
projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje ile Kuşadası’nda, sağlık turizm potansiyelini altyapı çalışmalarıyla
değerlendirmek, sağlık turizmi için gelen turistler için Kuşadası’nı cazibe merkezi haline getirmek, sağlık turizminin
sürdürebilirliğini sağlayarak alternatif turizmi yaygınlaştırmak amaçlanmıştır.
Ajansımız tarafından 598.172 TL destek verilen ve
1.257.172 TL toplam bütçe tutarı olan proje kapsamında
Kuşadası’nda diş sağlığı merkezi inşaatı gerçekleştirilerek,
merkezin tüm malzeme ve ekipmanları temin edilmiştir. Diş
Sağlığı Merkezi kurulmasıyla diş sağlığı turizmini tur paketleriyle tanıtarak cazibe oluşturulacak, ilçenin ve bölgenin
tanıtımı yapılacaktır.
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Projenin sonuçlanmasıyla Kuşadası’nda diş sağlığı hastanesiyle birlikte dört mevsim turizme katkı sunulması ve
sağlık turizminin diğer turizm alanları ile yapılan işbirliği ile
güçlendirilmesi beklenmektedir.

BÖLGENİN DALIŞ TURİZMİ ACTIVE BLUE
İLE CANLANIYOR
SITKI TAĞMAÇ SARAÇOĞLU-ACTIVE BLUE SU ALTI SU ÜSTÜ SU SPORLARI

AYDIN

S

ıtkı Tağmaç Saraçoğlu-Active Blue Su Altı Su Üstü Su
Sporları tarafından 2015 yılı Alternatif Turizm Mali Destek Programı kapsamında sunulan “Bölgenin Dalış Turizmi Active Blue ile Canlanıyor” projesi destek almaya hak
kazanmıştır. Ajansımız tarafından 77.151 TL ile %50 oranında
destek verilen ve 12 ayda tamamlanan projede kapalı devre
dalış sistemi, su altı motosiklet ve su altı robotu alınmıştır. Kapalı devre dalış sistemi ile kış aylarında da dalış imkanı sağlanmış, su altı motosiklet ile dalış turizmi çeşitliliği arttırılmış ve
su altı robotu ile de yeni dalış lokasyonları belirlenmiştir.
Proje ile dalış süresini ve kalitesini artıran kapalı devre dalış
sistemine geçişin sağlanması, kış sezonu dalışlarının cazip
hale getirilerek dalış faaliyetlerinin sadece yaz sezonu şeklinde sınırlandırılmasının önüne geçilmesi ile Kuşadası’nın yerli
ve yabancı turistler için dalış turizminin yeni cazibe merkezi
haline getirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

geka.gov.tr

Projenin sonuçlanmasıyla birlikte firma faaliyetlerini arttırmış
ve gelen yabancı ve yerli turistlere dört mevsim dalış imkanı
sağlayarak turizmin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
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PROJELER l Mali Destek Programı

TERMAL KENT'TE DOĞAYLA BULUŞMA
PAMUKKALE BELEDİYESİ
DENİZLİ

2

GüneyEge

015 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Pamukkale Belediyesi tarafından
“Termal Kent'te Doğayla Buluşma” projesi yürütülmektedir. Pamukkale-Karahayıt bölgesinin alternatif turizm
açısından hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırarak, termal su
için bölgeye gelen tüm ziyaretçilerin bölgeden memnun
ayrılması, çeşitlenen hizmetlerle bölgede daha uzun vakit
geçirebilmesi için Karahayıt Kent Ormanı'nın sportif faaliyetlerle ve doğa turizmiyle ön plana çıkartılması hedeflenmektedir. Proje ile termal turizm ve sağlık turizminin gelişmesi
amacıyla yerli ve yabancı turistlere orman içinde spor yapma imkânı sunulacaktır.
Ajansımız tarafından %33,60 oranında desteklenen ve
1.781.910 TL toplam bütçe tutarı ile sözleşmeye bağlanan
proje ile Karahayıt bölgesi sakinleri ve turistler için sağlık turizmi dışında kalmış olan kent ormanı tamamen orman konseptine uygun olarak restore edilerek hizmete açılacaktır.
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ÇAMELİ SPOR, MACERA VE DOĞA
TURİZMİ ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ
ÇAMELİ KAYMAKAMLIĞI
DENİZLİ

Ç

ameli Kaymakamlığı tarafından yürütülen, Çameli
Belediyesi’nin ortağı olduğu “Çameli Spor, Macera ve Doğa Turizmi Altyapı Geliştirme Projesi”,
2015 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı
kapsamında Ajansımız tarafından 185.000 TL destek tutarı ile desteklenmiş, 340.000 TL toplam bütçe ile tamamlanmıştır.

geka.gov.tr

Proje kapsamında dağ bisikleti tur ve maraton yarış rotaları, Kibyratis Antik Trekking Rotaları'na kış dağcılığı rotaları
ve dağ kayağı rotaları belirlenmiştir. 1380 kilometre dağ
bisikleti ve yürüyüş rotalarının işaretlendirme, levhalandırma ve GPS kayıtlarının alınması çalışmaları tamamlanmıştır. Gönüllü doğa, dağ arama kurtarma rehberleri belirlenerek eğitim verilmiştir. Çameli Karadağ'a 3 kademeli yamaç
paraşütü eğitim pisti yapılmıştır.
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PROJELER l Mali Destek Programı

KÖYCEĞİZ-ORTACA-DALAMAN YÜRÜYÜŞ
VE BİSİKLET YOLLARI-THE ECO TRAIL
DALYAN TURİZM, KÜLTÜR VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ
MUĞLA

GüneyEge

D

alyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği’nin
“Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüş ve Bisiklet
Yolları - The ECO Trail” projesi 2015 yılı Alternatif
Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunmuştur. Proje ile Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman
ilçelerinde, eko-turizm anlayış ve kurallarına uygun olarak,
Karya ve Likya yollarını birbirine bağlayacak şekilde doğa
yürüyüşü ve bisiklet turizmi altyapısını oluşturmak; başta
endemik veya nesli tehdit/tehlike altındaki türler olmak
üzere bölgenin doğal, ekolojik, tarihi, kültürel ve yöresel
öğelerini (bölge değerlerini) doğa yürüyüşü ve bisiklet tu-
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rizmine entegre etmek; doğa yürüyüşü ve bisiklet turizmini, etkin ve yenilikçi yöntemlerle tanıtmak ve geliştirmek
amaçlanmaktadır. Ayrıca kırsal ve iç kesimlerin doğa yürüyüşü ve bisiklet turizminden pay almasının sağlanması ve
doğa yürüyüşü ve bisiklet turizminin ilkbahar ve sonbahar
aylarına yayılması beklenmektedir.
Ajansımız tarafından %74,77 oranında desteklenen projenin toplam bütçesi 300.570 TL’dir. 2018 yılı nisan ayında
tamamlanacak projenin özellikle alternatif turizm alanında
bölgede fark yaratması beklenmektedir.

DÖRT MEVSİM YERKÜPE, ALTERNATİF
TURİZMLE ZİYARETÇİLERİNİ KUCAKLIYOR
KAVAKLIDERE BELEDİYESİ
MUĞLA

2

015 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında sunulan ve başarılı bulunan “Dört
Mevsim Yerküpe, Alternatif Turizmle Ziyaretçilerini Kucaklıyor” projesi Kavaklıdere Belediyesi tarafından
yürütülmüştür. Proje ile Kavaklıdere’de alternatif turizm
potansiyeline sahip Yerküpe Mağarası'nın altyapısının iyi-

Ajansımız tarafından %51,61 oranında desteklenen,
573.881,09 TL toplam bütçe tutarı ile sözleşmeye bağlanan proje 2017 yılı kasım ayında tamamlanmış, Yerküpe
Mağarası yeni çehresine kavuşmuştur. Özellikle mağara
ışıklandırması, çevre düzenlemesi ve güreş alanında yapılan çalışmalar, geleneksel yağlı güreş organizasyonunda
Yerküpe’ye çok sayıda ziyaretçi çekilmesini sağlamıştır.
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geka.gov.tr

leştirilmesi, donanımsal eksikliklerinin giderilmesi ve her
yıl düzenlenen geleneksel yağlı güreş organizasyonu ile
bölgenin cazibesinin arttırılması hedeflenmiştir.

HABERLER

AJANSTAN HABERLER

GüneyEge

MALİ DESTEK PROGRAMLARI
HAKKINDA BİLGİLENDİRME
TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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A

jansımızın 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamındaki
iki mali destek programı (MDP) “Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Kültür Turizminin Geliştirilmesi
Mali Destek Programı” ile “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yönelik Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek
Programı” 28 Aralık 2017 itibariyle ilan edildi.
Güney Ege Bölgesi'nde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının artırılması amacı taşıyan Kültür Turizminin Geliştirilmesi MDP için
20 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır. Üretim
odaklı kooperatif ve birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılması hedeflenen Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif
ve Birliklerin Güçlendirilmesi MDP için ise bu tutar 10 milyon
TL’dir. Programlara KAYS üzerinden son başvuru tarihi 26
Mart 2018 olarak duyuruldu.

14-16 Mart 2018 tarihleri arasında potansiyel başvuru sahiplerinin teknik anlamda uygun, ilgili ve idari açıdan eksiksiz biçimde proje hazırlamalarına yardımcı olmak için Teknik
Yardım Masası hizmeti sunuldu. Toplamda 27 proje başvuru
sahibi teknik detaylar konusunda dış uzman tarafından bilgilendirildi.

Programların tanıtılması amacıyla 3 Ocak'ta Aydın’da, 4
Ocak'ta Denizli’de ve 5 Ocak'ta Muğla’da Ajansımız Yönetim
Kurulu üyelerinin katılımlarıyla basın toplantılı lansmanlar gerçekleştirildi. Lansman toplantılarının yanı sıra Aydın, Denizli
ve Muğla merkezlerinde ve bütün ilçelerinde program bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Bölgemizde 48 toplantı organize edilerek Ajans internet sayfasında duyuruldu. 1 adet
toplantı da Antalya’da HAY-KOOP Denizli Şubesi üyelerine
gerçekleştirildi. Böylelikle toplam 49 toplantıda 1629 kişiye
programlar hakkında bilgi verildi.

geka.gov.tr

Bilgilendirme toplantılarından sonra her il merkezinde 3, toplamda 9 tane ücretsiz proje hazırlama eğitimi düzenlendi ve
219 kişinin proje yazım yetkinlikleri arttırılmaya çalışıldı.
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ÖRNEK UYGULAMALAR

GüneyEge

SAĞLIK ve SPOR
TURİZMİNDE
KUŞADASI

Hazırlayan: Kuşadası Ticaret Odası
30

S

ağlık Turizmi; kısaca tedavi amacı ile yapılan seyahatler olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle,
sağlık turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan
turizm türüdür.

Sağlık turizmi hastaların ve hasta ailelerinin rahatlığını
sağlamak için tıbbi seçenekleri sunmayı hedeflemektedir. Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve refah seviyesinin yüksek olmasına paralel olarak sağlık hizmetleri sunumu da
yüksek maliyetli olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşlanan
nüfusun sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin payı her
geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenlik maliyetlerinin artan giderleri sosyal güvenlik kurumlarını zorlamaktadır. Bu
sıkıntıları aşmak için, gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal
güvenlik kurumları ve özel sigorta kurumlarının kaliteli tıbbi
hizmet sunan ve yakında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar yaparak sağlık hizmetlerini düşük maliyetli alma çabaları görülmektedir.

Son yıllarda, ülkemizin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli
sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık
hizmetleri sunmasından dolayı ülkemize dünyanın dört bir
yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Özellikle
1990'lı yıllar sonrasında ülkemizde kamu sağlık hizmetlerine ilaveten özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi
yatırımlar yaptığı görülmüştür. Bu gelişmeler sonucunda,
Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özellikle
büyük illerde özel sağlık kuruluşları artmaya başlamıştır. Yapım ve işletme bakımından yüksek maliyetleri olan
söz konusu sağlık tesislerinin yurtdışı pazarlara açılması
bu maliyetlerin azaltılması açısından giderek zorunlu bir
durum olmaktadır. Ayrıca, ülkemizin coğrafi konumu ve
sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü sağlık
turizminde Türkiye'nin önemli avantajları arasındadır. Medikal turizm, ileri yaş ve engelli turizmi, termal turizm ve
spa-wellness sağlık turizmi çeşitleri olarak sıralanmaktadır.
Kuşadası, gerek termal tesisleri, gerek hastane ve doktor
altyapısı ile sağlık turizminde de önemli bir turizm destinasyonudur.
Kuşadası’na yıllardır hizmet veren Naturmed ve Radon
Termal’in yanında Gümüş Termal Suite Hotel açılmıştır.
Böylelikle Kuşadası’nda termal turizm alanında yatak kapasitesi artmıştır.

geka.gov.tr

SAĞLIK TURİZMİ
ve KUŞADASI
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ÖRNEK UYGULAMALAR
Kuşadası Devlet Hastanesi, Özel Kuşadası Hastanesi ve
poliklinikler de (göz, diş gibi) Kuşadası sağlık turizmi açısından önemlidir.
Diğer taraftan, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş
Hekimliği Fakültesi, Türkiye’de sağlık turizmi alanında
yatırım yapan ilk fakülte olmuştur. Güney Ege Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenen, ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin projelendirdiği “Diş Sağlığı İçin Kuşadası’na Yolculuk” adlı proje ile yurt dışından turist getirilerek, hem diş
problemleri çözülecek, hem de ülkemizin tarihi ve doğal
güzellikleri tanıtılacaktır.
3-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kuşadası’nda 8. Uluslararası Sağlık Kongresi yapılacaktır. Ana teması, “sağlık
turizminde yol haritası” olan kongreye, dünyadan sağlık
alanında pek çok katılımcı ve yatırımcı gelecektir. Dünya
pazarları, medikal turizm, gastronomi, spa-wellness turizmi, turist sağlığı, etik ve hasta hakları, yaşlı ve engelli
turizmi kongrede tartışılacak ana konulardan bazılarıdır.

SPOR TURİZMİ
ve KUŞADASI

GüneyEge

Spor turizmi, spora ilgi duyan kişilerin
turizme katılmalarından doğan olaylar
ve ilişkilerin bütünüdür.
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At safari, jeep safari, tracking, bisiklet,
dalış, doğa yürüyüşleri bakımından
Kuşadası oldukça zengindir.
Davutlar, Güzelçamlı bölgesi doğa
yürüyüşleri için mükemmeldir.

Diğer taraftan, geçtiğimiz günlerde, Kuşadası Güzelçamlı’da
yamaç paraşütü yapılması ile ilgili olarak Delibaş Dağı'nda
Türk Hava Kurumu pilotları deneme uçuşlarını gerçekleştirmiştir. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Ticaret Odası, Türk
Hava Kurumu Kuşadası Şubesi ve Kuşadası Sivil Havacılık
Kulübü tarafından desteklenen proje hayata geçtiğinde, Kuşadası’nda yeni bir turizm türü yapılmaya başlanacaktır.

geka.gov.tr

Kısaca, doğası, milli parkı, termal tesisleri, denizi, güneşi,
kumu ve turizmin diğer çeşitleri ile Kuşadası, sizleri bekliyor….
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GüneyEge

GÜNEY EGE ITB BERLİN FUARI’NDA

34

B

u yıl 52’ncisi organize edilen dünyanın en büyük ve
önemli turizm fuarı olan ITB Berlin Turizm Fuarı 7-11
Mart tarihleri arasında 5 kıtadan 186 ülkeye kapılarını açtı. Ajansımız tarafından Güney Ege Bölgesi’ni tanıtmak
üzere fuara katılım sağlandı ve fuar boyunca sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirildi.
Fuarın açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirirken Türkiye stantlarının açılışını Kültür ve Turizm Bakanı
Sayın Numan Kurtulmuş yaptı. 26 holden oluşan ve yaklaşık
160 bin metrekarelik bir alanı kaplayan fuarda en öne çıkan
ülkelerden biri 3 bin 79 metrekarelik stant alanında Kültür ve
Turizm Bakanlığının öncülüğünde temsil edilen Türkiye oldu.
Fuara 186 ülkeden tur operatörleri, oteller, uçak şirketleri,
çevrimiçi rezervasyon yapan internet siteleri başta olmak
üzere turizm örgütleri, bakanlıklar ve yerel yönetimler iştirak
etti. Beş gün boyunca devam eden fuarın ilk üç günü firmalar
ve ilgili kurumlara hitap ederken fuar son iki gününde halka
açık olarak devam etti.

rumlar da fuarda yer alarak Güney Ege’nin etkin tanıtımında
rol oynadı. Ege Bölgesi’nin tanıtımı için Bodrum evlerinden
esinlenerek hazırlanan beyaz ev ve sahil ambiyansı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Ajansın deskinin de bulunduğu Türkiye standında bölgemizden Kuşadası Otelciler Birliği, Bodrum Tanıtma Vakfı,
Dalaman Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Didim Ticaret
Odası, Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği gibi ku-

Hem mevcut iş ilişkilerinin devamlılığını hem de yeni kontaklar
kurulmasını sağlama hedefi taşıyan fuarı 2017 yılında yaklaşık 160 bin kişi ziyaret etmişken 2018 yılındaki ziyaretçi sayısının geçen yılı aştığı tahmin edilmekte.
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Fuar süresince Ajansımız uzmanları ve sektör temsilcileri, ziyaret eden katılımcılara bölge turizmi ve termal turizm olanaklarını tanıttı. Ajansımızın alanını ziyaret eden tur operatörleri,
farklı ülkelerin turizm firmaları ile kurum temsilcilerine; Güney
Ege Bölgesi’nin turizm olanakları ile termal turizm potansiyeli
hakkında bilgi verildi.
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PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

KUŞADASI LİMANININ BİSİKLET ROTALARI
İLE BÖLGEDEKİ 6 TARİHİ DESTİNASYONA
BAĞLANMASI YATIRIM ANALİZ PROJESİ

GüneyEge

Kuşadası Turizm Danışma Bürosu
AYDIN

36

K

Ajansımız tarafından 68.995 TL bütçe ile %100 oranında destek verilen proje ile Kuşadası ile 6 önemli tarihi destinasyon olan Şirince, Efes, Güvercinada Kalesi, Prien,
Milet ve Apollon Tapınağı (Didyma) arasında kalan bölgenin mevcut yollar kullanılarak
bisiklet rotaları belirlenmiştir. Rotaların fiziki altyapısını oluşturacak nitelikte maliyet
analizleri hazırlanmış, bu yapılan rotalama çalışmaları ve maliyet analizleri ile orta
vadede yerleşim alanında bisiklet ulaşımının geliştirilmesi için benimsenmesi gereken
politikaları belirleyen bir yol haritası oluşturulmuştur. Ayrıca kısa ve orta dönemde
uygulanacak somut altyapı ve işletme projeleri tanımlanması ve bu projelerin gerçekleştirilmesi için alınması gereken önlem ve öneriler belirlenmiştir.
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uşadası Turizm Danışma Bürosu tarafından 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında sunulan “Kuşadası Limanının Bisiklet Rotaları ile Bölgedeki
6 Tarihi Destinasyona Bağlanması Yatırım Analiz Projesi” desteklenmeye hak
kazanmıştır.

PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

DENİZLİ'DE SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİNİN
dünü, bugünü ve yarını

GüneyEge

DEnizli valiliği
DENİZLİ

38

D

enizli Valiliği tarafından Ajansımız 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında “Denizli'de Sağlık ve Termal Turizminin Dünü, Bugünü ve Yarını” projesi destek
almaya hak kazanmıştır. Projeye Ajansımız tarafından 34.230 TL bütçe ile %100
oranında destek verilmiştir.
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Proje ile Denizli’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, kalkınmaya ivme kazandıracak, sürdürülebilir çevre ve altyapının geliştirilmesini sağlayacak, Denizli için kritik öneme haiz bir
alternatif turizm çeşidi olarak termal ve sağlık turizminin önemine vurgu yapmak amacıyla
strateji belgesi ve eylem planı ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu kapsamda ilin sahip
olduğu termal kaynakların etkin kullanımının sağlanmasına, sürekli kalkınma için kapasitenin geliştirilmesine yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceği ortaya konmuş; Denizli’nin
sahip olduğu termal kaynaklardan en üst seviyede faydalanmak için gerekli olan altyapı
ve üstyapıdaki eksikliklerini giderecek gerekli rehabilitasyon çalışmaları belirlenmiş ve bu
konuda stratejiler oluşturulmuştur. Tesislerdeki fiziki kapasite yetersizliğinin, uzman kadro
eksikliğinin giderilmesine yönelik çalışmalar belirlenmiş; termal sağlık turizminde Denizli’nin marka şehir olmasını sağlayacak stratejik çalışmalar yapılmış; dünya standartlarına
uygun tesisler ile turizm cazibe merkezleri oluşturacak stratejiler belirlenmiştir.
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PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

ALTERNATİF TURİZM DEĞERİ
MİLAS MAĞARALARININ VE
GÖKÇELER KANYONU'NUN
ARAŞTIRILMASI VE TANITILMASI

GüneyEge

MİLAS KAYMAKAMLIĞI
MUĞLA
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ilas Kaymakamlığı tarafından 2016 yılı Doğrudan
Faaliyet Desteği kapsamında “Alternatif Turizm
Değeri Milas Mağaralarının ve Gökçeler Kanyonu'nun Araştırılması ve Tanıtılması” projesi sunulmuş ve
başarılı bulunmuştur. 11 km uzunluğundaki doğa harikası
Gökçeler Kanyonu’nun Gökçeler Mağarası’nın turizme kazandırılması ile artan turizm potansiyelini daha da artırmak
için kanyondaki diğer mağaralar ve doğa yürüyüş yollarının
da turizme kazandırılması amaçlanmıştır.
Ajansımız tarafından 49.914 TL ile %100 oranında destek
verilen ve 3 ayda tamamlanan proje kapsamında Gökçeler Kanyonu ve Milas mağaraları araştırılmış ve planları çıkartılmış, fotoğrafları çekilmiş ve tanıtım filmi hazırlanmıştır.
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Projenin sonuçlanmasıyla birlikte elde edilen veriler ve
görseller tanıtım amacıyla broşür, kitapçık ve CD haline
dönüştürülmüş ve tüm paydaşlara sunulmuştur.
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GüneyEge

GÜNEY EGE
HİNDİSTAN’DA TANITILDI
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A

jansımızın bu yıl ilk kez katıldığı 31 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Yeni Delhi’de gerçekleştirilen
SATTE (South Asia’s Leading Travel Show) Turizm
Fuarı’nda, Güney Ege Bölgesi; Aydın, Denizli ve Muğla’nın
turizmden sorumlu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından tanıtıldı.

Özellikle otel ve turizm işletmeleri yetkilileri, tur operatörleri,
seyahat acenteleri yetkilileri, turizm tedarikçileri, diplomatik
temsilcilikler ve etkinlik organizatörleri vb. turizm profesyonelleri ile birebir görüşmelerin yapıldığı stant alanında, Hindistan turist pazarının Güney Ege Bölgesi’ne yönlendirilmesi
için bağlantılar kuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar

Yardımcısı Sn. Dr. Ziya Taşkent’in de ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu Güney Ege standında, Taşkent fuar
hakkında sohbet de etti.
Hindistan Turizm Federasyonu, Travel Agents Federation of
India’nın (TAFI) Başkanı Praveen Chugh, TAFI Genel Sekreteri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak’ın ağırlandığı stant alanı pek çok
ziyaretçinin de ilgi odağı oldu. Fuar sırasında THY Hindistan
Sorumlusu Özer Güler, turizm acentelerinin yetkilileri, seyahat bloggerları, Hindistan düğün organizasyon firmaları,
basın mensupları ve fuar firmalarının sahipleri Ajansımız yetkilileri tarafından ağırlandı. Uluslararası turizm acentelerinin
yetkilileri ve seyahat bloggerları, Güney Ege’nin kurum temsilcileriyle bir araya getirilerek bölge tanıtımına yönelik geliştirilebilecek projeler üzerine konuştu ve bu doğrultuda ilgili
bağlantılar sağlandı.
Ajansımız tahsis ettiği stant alanında hem bölgedeki turizmle
ilgili kurum ve kuruluşların tanıtım yapmaları, hem de Güney
Ege Bölgesi’nden bireysel olarak fuara katılanların birebir görüşmeler gerçekleştirebilmeleri için bir ortam oluşturdu.
Ajansımız bölge turizminin çeşitlendirilmesi ve rekabet gücünün artırılması amacıyla küresel turizm odağı Güney Ege
vizyonu çerçevesinde yaklaşık 4 yıldır turizmde tanıtım ve lobicilik faaliyetleri yürütüyor. Bu amaçla, ulusal ve uluslararası
turizm arenasında ağırlığı olan fuarlara düzenli olarak katılım
sağlayan GEKA, önümüzdeki dönemde de farklı ülkelerin
turizm pazarlarına yönelik faaliyetlere ağırlık vermeyi planlıyor.
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Ajansımızın Aydın, Denizli ve Muğla’nın turizm potansiyelini
Hindistan turizm pazarında tanıtmak amacıyla SATTE Turizm
Fuarı’nda açtığı Güney Ege standı katılımcılardan yoğun ilgi
gördü. Hindistan pazarı ile dünya turizminin temsilcilerini bir
araya getiren fuarda Güney Ege Bölgesi’nden turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, Ajansımızın
tahsis ettiği kırk beş metrelik stant alanında turizm profesyonelleri ile bir araya geldi. Fuarda Güney Ege’den; Denizli
Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği, Bodrum Yarımadası
Tanıtma Vakfı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Dalaman,
Ortaca, Köyceğiz Turizm Birliği Derneği bölgenin ve bulundukları destinasyonların tanıtımını yaptı.

AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

LEBLEBİNİN DİYARI:

SERİNHİSAR

Hazırlayan: Denizli Yatırım Destek Ofisi

GüneyEge

Serinhisar’ın eski adı Kızılhisar olarak geçmekte olup Kızılhisar'ın MÖ 1500-1400 yıllarında Etiler (Hititler) tarafından kurulduğu aktarılmaktadır. Kızılhisar 200 yıla yakın Eti
İmparatorluğunun, MÖ 1200 yıllarında İonlar- Akarların, MÖ 800 yılında Lidyalıların,
MÖ 546 yılında Perslerin, MÖ 440 yılında Karyalıların MÖ 334 yılında MakeDenizli
donyalıların idaresinde kalmıştır. MÖ 200 yılında Makedon İmparatorluğunun
parçalanması üzerine Selevkoslar'ın, MÖ 133 yılında da Roma İmparatoril merkezine 36 km
luğunun idaresine geçmiştir. MÖ 1077 yılında ise, 1308 yılına kadar Anauzaklıkta geniş bir ova
dolu Selçukluları'nın idaresi altına girmiştir. 1292 yılında Cengiz Han'ın
içerisinde yer alan Serinhisar;
idaresine giren Kızılhisar, 1402 yılında Timur tarafından Germiyanoğulları
geleneksel el sanatları,
Beyliğine bağlanmıştır. 1292 yılında Cengiz İmparatorluğunun tanınmış
Türkiye’nin en fazla leblebi
şahsiyetlerinden Ketykavus'un ölümü ve 1300 yılında İlhaniler'in tahtına
üreten yeri olması ve ticari
sahip Ebusait Bahadır Han'ın küçük olması dolayısıyla Kızılhisar, Gölhisar
ilişkileri ile dikkat çeken
Sultanlığı tarafından idare edilmiştir. Gölhisar Sultanı Mehmet Çelebi'nin
bir ilçemizdir.
1325 yılında ölmesi üzerine 1326 yılında Germiyanlarla savaş ilan edilmiş
ve bu sene içinde Kızılhisar ve yöresi Kütahya'da bulunan Germiyanların eline
geçmiştir. Böylece Kızılhisar 1429 yılından İstiklal Harbine kadar Osmanlı İmparatorluğunca idare edilmiştir.
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Günümüzün üretim ve ticari
potansiyeli ile öne çıkan bu sevimli
ilçesine, 1300-1310 yıllarında taş ve
tuğladan yapılan küçük bir Hisar ile
tuğla ve toprağının kırmızı olması
nedenleriyle bu ismin verildiği
rivayet edilmektedir.

Kızılhisar yöresindeki ve yukarıda isimleri belirtilen küçük oba
ve köylerin, Oğuz Türkleri-Türkmenler tarafından kurulduğu,
adet, ırk, dil, din ve ananelerine bağlı bulundukları bir gerçektir.
Kızılhisar ve çevresi Oğuzlar ve bunların bir kolu olan Avşarlar
tarafından kurulmuştur.
1987 yılına kadar Acıpayam ilçesine bağlı kasaba olarak faaliyet gösteren Kızılhisar, 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı
Kanunla 103 ilçe kurulmuş Kızılhisar da bunlarla birlikte “İlçe”
olmuştur. Kızılhisar adı da “Serinhisar” olarak değiştirilerek,
02.09.1988 tarihinde ilçe resmen törenle açılarak kurulmuştur.

Ege Bölgesi'nin iç kesiminde yer alan Serinhisar’ın toprakları
Denizli’nin güney yönünde bulunmakta olup rakımı 1000 metredir. İlçe kuzeyden Denizli, güney yönünden Acıpayam, batıda Tavas, doğuda Acıpayam’a bağlı Yeşilyuva ile çevrilmiştir.
İlçenin kuzey sınırı Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin sınırını
oluşturmaktadır. Kareleme metoduyla yapılan yüzölçümü hesaplamasına göre ilçenin yüzölçümü 274 km2’dir. Serinhisar,
göller yöresi iklimi sahasında yer almakta olup bulunduğu alan
tabi orman sahasıdır. Ağaçlandırılma çalışmaları ile ilçe ağaç
örtüsü ile kaplı son derece güzel tabiat güzelliğine kavuşabilecek bunun yanı sıra mesire yeri ve av alanları da oluşacaktır.
İklim olayları incelendiğinde, aynı zamanda bir yayla ikliminin
varlığı ortaya çıkar. Bu arada taşıdığı özellikleriyle büyük ölçüde
İç Anadolu karasal iklimine de yaklaşır. Serinhisar iklim bakımından bir geçiş alanında bulunmaktadır.

2017 Adrese Dayalı
Nüfus Kaydına göre
toplam nüfusu
14.488’dır.

geka.gov.tr

XVI. yüzyılın başlarında Karaaağaç Ovası'na hakim; Yören Dağı
eteğinde önce Kepez sonra Yerlikaya adıyla köy olarak kurulmuştur. Kızılhisar'ın 1429 yılında Osmanlı İmparatorluğunun
sınırları içine alınmasından sonra Değirmen Deresi önündeki
Cevizler (Karaağaçlar), Honaz Dağı eteğindeki Eğrikavak, Alaylı, Harami (Akmazca), Yağlıhan, Kısmen Boyralı-Karacaören,
Meleş-Menengeç ve en sonrada (1760 yılında) Omurtakta
bulunan küçük oba ve köyler yerlerinden kaldırılarak burada
toplanmasıyla büyümüş olan Kızılhisar, mahalleler kurulduğunda Kaya, Orta, Pınarcık, Aşağı ve Yenice olmak üzere 5
mahalleye ayrılmış ve 5 muhtarlık tarafından idare edilmeye
başlanmıştır.

45

AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM
Tüm dünyada “Türk Kılıcı” olarak
bilinen Yatağanlar, keskinliği ve
sağlamlığı kadar tarihe yolculuk
yaptıran göz alıcı bir sanat
eseri olarak da adından söz
ettirmektedir.

Serinhisar’da bir çok iş kolu vardır. İlçe merkezinde halkın geçim kaynaklarının başında leblebicilik, tütüncülük, nakliyecilik
ve pazarcılık gelmektedir. İlçe merkezi nüfusunun yaklaşık
%50'si leblebi üretimi ile uğraşmaktadır. İmalathanelerin tamamına yakını aile işletmesidir. İhracatta özellikle Ortadoğu ülkelerine yaptığı leblebi satışı ile önemli bir noktaya gelmiştir. Ayrıca
geleneksel testicilik ve urgancılık işleri de yapılmaktadır.



Kılıçtan Bıçağa Uzanan Tarihsel Bir Yolculuk:
Yatağan Bıçakları

16. yüzyılın ortalarından itibaren yapımına başlanan ve 19.
yüzyılın sonlarına kadar kullanılan bu kılıçları, Yeniçerilerin bellerine bağladıkları, meşinden yapılan silahlığın içine yanlamasına
yatık olarak koydukları ve öyle taşıdıkları için “Yatağan” adı verildiği söylense de; “yatağan” isminin tarihte bu kılıçların yapıldığı
yer olan Denizli'nin Yatağan beldesinden aldığı daha güçlü bir
rivayettir. Bir iskan yeri olarak Yatağan ismi ise, Selçuklu komutanlarından olduğu rivayet edilen, Yatağan Baba namıyla maruf Osman Bey'in lakabıdır. Yatağan'ı fethettikten sonra buraya
yerleşen ve demircilikle uğraşan Osman Bey, yörede Yatağan
Baba adıyla nam salmış ve öldükten sonra da (1274) buraya
defnedilmiştir. Yatağan Baba sadece adını vermekle kalmamış, kasabada üretilen ve tüm dünyaya nam salan kılıçların da
isim babası olmuştur.

GüneyEge



Kılıç Baston İmalatı

Kılıç baston, bastonların içinin oyularak küçük bir kılıç tipinde
çeliğin yerleştirilmesiyle oluşturulmuş bir silahtır. Böylece bastonlar her ne kadar yekpare bir görünüm sergilemesine karşın
iki parçadan meydana gelmektedir. Bunlardan ilki baston, ikincisi ise bastonu dıştan saran kın bölümüdür. Boyutları genelde
standart olarak yapılmış olup 0,80 m civarındadır. Bastonun
eğri olan yani tutulacak sapı çekildiği takdirde 1,5-2 cm genişlikten başlayarak uca doğru incelen bir kılıç çıkar. Kesmekten
ziyade bir şiş vazifesi gördüğü için şiş baston ismi de takılmıştır.
Yapım süreci aynen yatağanlarda olduğu gibidir. Külçe demir
kızgın ateşte ısıtıldıktan sonra dövülerek şekil verilmektedir.
Bastonların bezemesi, sap ve kın kısımlarında yoğunlaşmıştır.
Sap kısımları genellikle kuşbaşı veya ejderi anımsatan figürlerden meydana gelmektedir. Kınlarda ceviz ağacından oluşan
bölümün üzerine kakma tekniğinden meydana gelen süsleme yer almıştır. Kınların süslenmesinde şöyle bir yol izlenmiştir:
önce gümüş yazının yazılacağı yer kazınır, eriyik haldeki gümüş
haddeden geçirilerek ince tel haline gelene kadar uzatılırdı.
Sonra soğuyan bu tel hazırlanan satha yerleştirilir ve düzenlenirdi. Şiş bastonları normal bastonlardan ayırabilmek mümkün
olmadığından savunma aracı olarak her zaman kullanılmışlardır.

Yüzyıllardır Sürdürülen Bir Zanaatın Öyküsüdür Bu…

Yatağan Baba’nın yadigârı olan demircilik sanatı köyün kurulduğu tarihten beri devam etmektedir. Buna bağlı olarak
bıçakçılık sanatı gelişmiş olup bıçak, çakı, tahra, balta, makas, kırklık, saban demiri ve pala gibi iş aletleri günümüzde de
yapılmaktadır. Ülkenin her yerine gönderilerek, yöre insanının
maden sanatındaki yaratıcılığı ve tarihten beri süregelen “Ata
Sanatı” tanıtılmaktadır. Yatağan adıyla özdeşleşen palalar, literatüre “Yatağan” olarak girmiştir.
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Demirin kızgın alevlerle buluşmasıyla başlardı
yeni bir hikaye…
Her vuruşu üstadın demire tutkuyu, zarafeti ve
kusursuzluğu yansıtırdı…
Kim bilir hangi yiğidin, hangi efenin elinde hangi
savaşta meydan okuyacaktı düşmana…
Kusurlu ellerinden kusursuz eserdi ortaya çıkan
Ateşin demirle dansı değildi önemli olan
Asıl üstadın yeteneğiydi demirde hayat bulan…



Günümüze Uzanan Yerel Bir Zanaat: Testi ve
Bardak Yapımcılığı

bölgede her yıl temmuz ayında yapılmaktadır. Her sene çeşitli
mahalli ve ulusal sanatçılarında katılımıyla 3 gün süren festivale çevre il ve ilçelerden çok sayıda konuk gelmektedir. Ayrıca
Serinhisar'a bağlı Yatağan’da da her sene “Yatağan Bıçakçılık
Festivali ve Kefe Yaylası Şenlikleri” yapılmaktadır.



Testi, toprak bardak, küp, sakası Serinhisar’da çok eski yıllardan beri devam eden bir zanaat dalıdır. Yörenin kırmızı toprağı,
bardak yapımcılığına uygun olduğu için bu dal ilçede gelişme
göstermiştir.



Mis Kokulu Sağlıklı Denizli’den Dünyaya Açılan Bir
Lezzet: Leblebi
Türkiye’deki leblebi üretiminin yaklaşık yüzde 80’inini karşılayan
Denizli’nin bu üretiminin büyük bir kısmı ilçeden karşılamaktadır. Antalya ana tur güzergâhındaki Serinhisar ilçe merkezinde
nüfusun yaklaşık %50'si leblebi üretimi ile uğraşmakta olup
leblebinin 22 çeşidi üretilmektedir. Leblebi üretiminde kadınlar
da aktif rol almakta ve aile ekonomilerine önemli katkılar sunmaktadır. Denizli leblebisi olarak coğrafi işareti bulunan leblebinin üretimi için, Seyfullah Hacı Müftüoğlu Leblebi İmalatçıları
Küçük Sanayi Sitesi kurulmuş olup üretimde modern yaklaşım
ile geleneksel üretim tarzının harmanlanması sağlanmaktadır.



Doğa İle Buluşmanın Yeri: Yatağan Kefe Yaylası

Anadolu'ya ilk gelen Oğuz boylarının yerleşim yerlerinden birisi
olan Yatağan kasabasına 5 km mesafede olan Kefe Yaylası,
Yatağan ile Honaz’ın bazı köylerini birbirine bağlayan asfalt yol
üzerinde yer alır. 1100 m rakımlı yaylada karaçam, kızılçam ve
ardıç ağaçları mevcuttur.
Elektrik, su, çadır, piknik alanları, wc, duş, restoran, market,
kasap ve çeşitli spor alanları gibi altyapı ve üst yapıları belediyesince tamamlanarak 2000 yılından bu yana iç turizme
hizmet etmektedir.
Yatağan, Denizli-Antalya karayolu üzerinde güzergâh dışında
kalmasına rağmen yaylanın temiz havası ve bol oksijeni, huzuru ve sakinliği, hizmete giren sosyal tesisleri ve iletişim ağı
ile ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bir alandır. Kefe Yaylası’nda her
yıl ağustos ayının ilk haftasında düzenlenen Bıçakçılık ve Kefe
Yaylası Şenlikleri ile ilçenin turizm potansiyeli geliştirilmektedir.

Kültürel Etkinlikler

2001 yılından beri ilçe merkezinde “Serinhisar Leblebi ve
Kültür Festivali” yapılmaktadır. Festival, ilçede Çamlık denilen

Yolunuz her düştüğünde mis gibi yayla havası almak, sağlıklı
bir lezzeti yerinde taze taze tatmak, şenliklerde eğlenmek, yerel ürünler ile buluşmak üzere sizi Serinhisar’a bekleriz.

geka.gov.tr

Kaynakça
Serinhisar Belediyesi, <<http://www.serinhisar.bel.tr/>>, (08.03.2018).
Serinhisar Kaymakamlığı, <<http://www.serinhisar.gov.tr/ilcemiz>>, (08.03.2018).
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, <<http://www.pamukkale.gov.tr/>>, (08.03.2018).
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, <<http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Denizli-Tanitim-Brosur>>, (08.03.2018).
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, <<http://www.pamukkale.gov.tr/www/resimler/orjinal/files/Denizli_Turizmi.pdf>>, (08.03.2018).
Serinhisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, <<<http://www.sekuyad.net/index.php>>>, (08.03.2018).
Seyfullah Hacı Müftüoğlu Leblebi İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi, <<http://www.leblebicilersitesi.com>> (08.03.2018)
Çalışmada GEKA Yatağan Bıçakları kitapçığından, Denizli Yatırım Destek Ofisi Bir Denizli Seyahati kitabı ile Denizli İş ve Yatırım Ortamı kitabından
yararlanılmıştır. Ayrıca Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlünün Denizli Turizm Değerleri kitapçığından da faydalanılmıştır.
Paylaştıkları bilgiler için Serinhisar Kaymakamlığına; paylaştıkları bilgiler ve fotoğraflar için Serinhisar Belediyesine teşekkür ederiz.
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PROJELER l Teknik Destek

SÖKE, EKO TURİZM İLE TANIŞIYOR
SÖKE DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KLÜBÜ
AYDIN

A

GüneyEge

jansımız 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Söke Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından sunulmuş olan “Söke, Eko Turizm ile Tanışıyor” projesine destek sağlanmıştır.
Eğitim faaliyeti bölgede turizmin gelişmesine yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarını eko turizm hakkında bilinçlendirmeyi hedeflemiştir. 20 katılımcı 6 gün süren
eğitim ile sürdürülebilir turizm, turizmin çevre ve ekoloji ile
ilişkisi, eko turizm planlaması ile yönetim biçiminin yanında
eko turizmde farklı uygulamalar ve yaşam biçimlerine ilişkin
bilgi edinmişlerdir.
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Katılımcılar ve iletişimde bulundukları bölge halkı üzerinde
farkındalık yaratmış olan proje sayesinde eko turizm ile ilgili
gelecekteki çalışmalara zemin oluşturulmuştur. Eko turizm
projesi bölgenin dört mevsim turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve turizm faaliyetlerinin yıl boyunca yaygınlaştırılarak turizm gelirlerinin artırılması hedeflerine katkıda
bulunması açısından diğer kurum ve STK’lara örnek teşkil
etmektedir.

KÖYCEĞİZ YAĞLI GÜREŞ İLE MARKALAŞIYOR
KÖYCEĞİZ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA

A

jansımız 2015 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Köyceğiz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sunulmuş olan “Köyceğiz Yağlı Güreş
ile Markalaşıyor” projesine destek sağlanmıştır.

Proje, Köyceğiz’in yanı sıra Muğla’nın tanıtımına katkıda bulunması, yağlı güreş sporunun yöredeki diğer turizm faaliyetleri ile de desteklenerek bölgenin turizm kapasitesinin ve
çekim gücünün artırılmasına yönelik projeler üretilmesi için
önemli bir adım olmuştur.

Proje kapsamında, ilçenin kalkınması, markalaşması ve kültürel miras niteliğinde olan yağlı güreş sporunun tanıtımı ile
görevli 15 kişilik proje ekibi, büyük kısmı uygulamalı olarak
verilen ve konuya yönelik daha büyük ölçekte projelerin hazırlanmasını hedefleyen 12 gün ve 60 saatlik proje hazırlama
eğitimi almıştır. Faaliyetin uygulama aşamasında yağlı güreşin
ulusal ve uluslararası tanıtımı amacına yönelik sorun ve hedef ağacı oluşturulmuş, strateji ve paydaş analizi aşamaları
tamamlanmıştır.

geka.gov.tr

Son olarak uygun ortakların araştırılması, paydaşlar ile iletişim
ve lobi faaliyetlerinin de öğrenilmesiyle iki farklı kuruma sunulmak üzere biri yerel biri uluslararası iki adet projenin taslağı
hazırlanmış, orta vadede de farklı proje fikirlerinin temelleri
atılmıştır.
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PROJELER l Teknik Destek

DİJİTAL ROTA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALINMASI
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ
MUĞLA

GüneyEge

A

jansımız 2013 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Muğla Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma
Derneği tarafından sunulmuş olan “Dijital Rota Hazırlık Eğitimi Alınması” projesine destek sağlanmıştır. EuroVelo Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Ulusal Koordinatörü olarak
görevlendirilen derneğin üyelerinden oluşan 7 kişiye dijital
bisiklet rotaları çalışmalarının yapılabilmesi için 7 gün süren
eğitim sağlanmıştır. Faaliyet ile katılımcılar temel harita bilgisi, GPS ve uydu gözlemlerinden faydalanma, veri toplama, sorgulama ve koordinatlama gibi teorik konularda bilgi
edinmişler ayrıca elde ettikleri teorik bilgileri örnek olarak
belirlenen bir proje sahası için bisiklet yol haritasının çizilmesi ile de uygulamaya dökme imkanı bulmuşlardır. Proje
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bölgedeki bisiklet rotalarının derlenmesi ve Avrupa’daki bisiklet rotalarına entegre edilmesi yoluyla bölgedeki spor ve
doğa turizminin geliştirilmesini hedeflemiştir.

ÖRNEK UYGULAMALAR

GüneyEge

İN
M
İZ
R
U
T
I
F
İ
D
T
A ALA
N
R
R
E
A
T
I
L
N
A
I
Lİ ILAR
E
M
P
A
A
Ç
K
Hazırlayan: Selami UYSAL / Proje Koordinatörü

Çameli Kaymakamlığı
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T

urizm cenneti Fethiye ilçesine komşu Çameli Kalkınma Ajansından programlar
kapsamında aldığı desteklerle trekking, dağ bisikleti, kış dağcılığı, dağ kayağı
rotalarının belirlenmesi ile Çameli’nin doğa güzelliği en mükemmel olan ormanlıklar, dağların keşfedilmemiş doğası herkesin keşfine açılmıştır.

geka.gov.tr

Çameli’nin en ihtişamlı kanyonlarını, binlerce yıllık çam ve kavak ağaçlarını, 3 bin yıllık
ardıç ağacı, sedir ormanı, Türkiye’de nadir görülen muhteşem akkavak ormanları,
dağ çilekleri, yaban gülü, yaban zambağı, çeşitli kekik türleri, dağ çaylarını görerek
bisiklet sürüp, yürüyüş yapmak mümkün olup; panaromik Çameli manzaralı Yaylacık
Dağı’ndan yamaç paraşütü sporunu ve ihtişamlı karlı zirvelerden muhteşem manzaralar eşliğinde tur kayağı yapabilme; vahşi doğada kamp tecrübesi yaşama şansını
yakalamak için rotanızı Çameli olarak belirlemeniz yeterlidir.
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ÖRNEK UYGULAMALAR
 Çameli'de Trekking ve Doğal Kamp Alanlarının
Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi
Projenin Amacı: Bölgemizin doğal güzelliklerini ortaya
çıkararak ilçemizi turizme kazandırmak ve turizm
yatırımlarının yapılmasını sağlamak.
Proje ile yapılanlar:
650 km uzunluğunda ilçemizin bilinmeyen doğal güzelliklerinin en yoğun olduğu bölgelerde tematik antik,
doğa ve yaz dağcılığı yürüyüş rotaları belirlenmiştir.

•

Bu proje ile 4 adet kanyon rotası, 54 adet yürüyüş
rotası, 54 adet de doğa kamp alanları belirlenmiştir.

•

Bu proje ile ilçe coğrafyasının tamamı incelenerek bu
coğrafyada turizme yönelik ilk ve çok kapsamlı fizilibitesi yapılarak mali destek projelerinin hazırlanmasına
dayanak bir stratejik projedir.

•

Bu proje Çameli’nin ilk ajans hibe destekli projesidir.

GüneyEge

•
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Çameli Spor, Macera ve Doğa Turizmi Altyapı

Geliştirme Projesi
İlçemize bir turistin niçin gelmesi gerektiği, nasıl vakit geçireceği sorularının cevabının verildiği, turiste hoşça vakit geçireceği turizm aktivite paketini sunarak bölgemizi
turizme kazandıracak özel sektör yatırımlarının başlangıç
maliyetlerini düşürecek bir alt yapı projesidir.

len Epic tarzı etaplı dağ bisikleti her biri minimum 100 km
uzunluğunda 15 adede yakın rota belirleme çalışmalarının
sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rota çalışmaları bittikten
sonra yapılacak olan yarışmalarla artık ilçemiz ve ülkemiz
dünyaya tanıtılarak uluslararası üne sahip bir yer haline
gelecektir.
Bu çok kapsamlı proje ile ilçemiz turizme kazandırılacaktır.
Bu proje ile yapılanlardan örnekler:

•

•

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde ilk devlet destekli yamaç paraşütü eğitim pistidir.

Kış Dağcılığı ve Dağ Kayağı Rotalarının Çıkarılması:

3 Adet Kademeli Yamaç Paraşütü Eğitimi Pistlerinin
Yapımı:

Çameli Fethiye sınırındaki ortak yüksek rakımlı dağlarımızın 2200 m rakımın üstündeki tüm zirvelerine 4x4, traktör vs. araçlara ihtiyaç duymadan kolaylıkla ulaşılabilecek
noktalardan 11 adet zirve rotaları belirlenerek Çameli ve
Fethiye ilçelerimiz kış turizmine açılmıştır.
Projemiz yapılırken yaptırmış olduğumuz incelemede
dağlarımızın heliski sporuna ve kayak pisti yapımına da
uygun olduğu belirlenmiştir.
•

Bisiklet Rotalarının Çıkarılması:

İlçemizin doğa güzelliklerinin en fazla olduğu yerlerde minimum 1000 km uzunluğunda 60 adede yakın rota belirleme çalışmalarının sonuna gelmiş bulunmaktayız.
Uluslararası Etaplı Dağ Bisikleti Yarış Parkurlarının
Belirlenmesi:

geka.gov.tr

•

Yine ilçemizin doğa güzelliklerinin en fazla olduğu yerlerde
ülkemizde henüz yapılamayan dünyada 2 yerde yapılabi-
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GÜNEY EGE MITT MOSKOVA TURİZM
FUARI’NDA TANITILDI
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Bölge turizm destinasyonlarının tanıtılması amacıyla Ajansımız; Rusya’nın en büyük seyahat ve turizm fuarı olan, bu yıl
25’inci kez gerçekleşen MITT Turizm Fuarı’na katılım sağladı.
Bölge paydaşlarımız Ajansımızın tahsis etmiş olduğu stant
alanında ziyaretçilere Güney Ege’yi tanıttılar. Stant alanımızda bölge paydaşlarımızdan; Denizli Büyükşehir Belediyesi,
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Marmaris Ticaret
Odası ile Milas Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri yer aldı.
Tüm dünyadan tur operatörlerinin, hava yolu şirketlerinin, seyahat acentelerinin, turizm yazarlarının, turizm teknolojisi üreten firmaların, restoranların, otellerin, gemi turizmi ve turizm
pazarlama şirketlerinin, turizm birliklerinin ve de turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok profesyonelin ilgi gösterdiği
fuarda 190'dan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 2000 şirketin
stant kurduğu belirtildi.
Ajansımızın MITT Moskova Fuarı’ndaki stant alanını pek çok
ziyaretçinin yanı sıra Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başka-

Güney Ege
standına gelen
ziyaretçilerin bölgemiz
turizm sektörüyle
ilgili merak ettiği
sorular yanıtlandı.

nı ile Dalaman Belediye Başkanı ziyaret etti. Ayrıca Dışişleri
Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı
Sayın Numan Kurtulmuş standımıza ziyaret gerçekleştirerek
katılımcılar ile sohbet etti.
Fuar süresince, Güney Ege standına gelen ziyaretçilere Rusça lisanında bölgemiz turizm sektörü ile ilgili genel bilgiler verildi ve ziyaretçilerin bölgemiz hakkında merak ettiği sorular
cevaplandırıldı. Yapılan görüşmelere göre, 2018 yılında Rusya Federasyonu'ndan bölgemize gelecek turist sayısında artış olmasının beklendiği açıklandı.
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G

üney Ege, 13-15 Mart 2018 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Moskova
Seyahat ve Turizm Fuarı’nda (MITT) tanıtıldı.

AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

MUĞLA
SU SPORLARIYLA
DAHA HEYECANLI
Hazırlayan: Muğla Yatırım Destek Ofisi

GüneyEge

Masmavi berrak sularıyla
Muğla kıyıları ve koyları
misafirlerini ağırlamaya
her daim hazır!
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1570 km’lik kıyı şeridi, zengin su kaynaklarıyla Muğla su sporlarının en iyi
adreslerinden biridir. Sadece kıyı şeridinde değil, iç sularda da su sporları etkin bir şekilde yapılmaktadır. Dalaman Çayı’nın rafting tutkunlarının
adresi olduğu herkesin malumu. Ya Köyceğiz Gölü’ne ne demeli? Her
yıl onlarca etkinliğe ve yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Birçok su sporu
takımının yanı sıra milli takımlar da Köyceğiz’de kamp yapıp antrenmanlarını Göl’de gerçekleştiriyor. Özellikle durgun su kano sporunun kalbi
Köyceğiz’de atıyor dersek abartmış olmayız.

Yüzme

İnsana en faydalı sporların başında gelen yüzme, diğer su
sporu yapanların da mutlaka bilmesi gereken bir spor hatta zorunluluk. Yüzme kimilerince etkinlik olarak algılansa da
aslında gerektirdiği beceri ve harcattığı efor göz önüne alındığında spor demek daha doğru. Vücuttaki hemen hemen
her kası çalıştırıp güçlendirmesi, kalbi güçlendirerek kardiyovascüler hastalıklara karşı direnç sağlaması, eklem ve kas
rahatsızlıklarının tedavisini hızlandırması bunlardan sadece
birkaçı. Özellikle temiz ve doğal sularda yapıldığında faydaları daha da artan yüzme maliyeti en az olan sporlardan biri.
Masmavi berrak sularıyla Muğla kıyıları ve koyları misafirlerini
ağırlamaya her daim hazır.



Rüzgar Sörfü

Rüzgar sörfü daha kaç yerde Muğla’daki kadar güzel yapılabilir; fırsatınız olursa keyfini çıkarın! Zira, uygun iklim ve
doğa koşulları Muğla’da fazlasıyla mevcut. Bu sporu zaten
yapıyorsanız, siz bizden fazlasını biliyorsunuz. Sözümüz yeni
başlayacaklara; başlarsanız bırakamayacağınız bir spor rüzgar sörfü; masmavi dalgalarla dans edercesine süzülmenin
dayanılmaz hafifliği tutkunuz olacak.
Muğla'da rüzgar sörfü yapabileceğiniz adreslerden biri, uygun fiziki şartlara sahip, rüzgar açısından çok elverişli bir bölge olan Fethiye Çalış bölgesindedir. Aynı zamanda rüzgar
sörfü hakkında temel teorik ve pratik bilgilere sahip orta seviye sörfçüler için de çok uygun fiziki şartlara sahip olan bu koy
sörfçülerin hareket alanı bakımından Muğla coğrafyasındaki
en geniş rüzgar sörfü eğitim sahalarından birisine sahiptir.
Çalış plajı sahili, kendine has güzellikleri ile doğal özelliklerini
koruyan denizi rüzgarı ve gün batımıyla eşsiz güzellikleri bir
arada barındıran bir atmosfere sahiptir.

geka.gov.tr
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GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

Uçurtma Sörfü (Kitesurf)

Ayağınızı yerden kesecek ama sudan kesmeyecek, genç
yaşlı herkesin yapabileceği, aynı duyguları hissedebileceği
bir spor yapmak isterseniz, kitesurf tam size göre. Başlangıcından bitişine kadar çığlık çığlığa uçabilir, kendinizi mutlu
çocukluk şarkıları söylerken bulabilirsiniz. Sporun rüzgar ve
suyla flörtü diyebileceğimiz kitesurf için Muğla kıyılarındaki kitesurf plajları ve okulları sizi bekliyor. Etkinliğin ardından yorgunluğunuzu yörenin meyve kokteyleriyle atabilirsiniz. Muğla’da birçok yerde yapılmakla birlikte, Bodrum Bitez, Gökova
ve Fethiye Çalış Plajı ilk akla gelen yerlerden.

etmek istiyorsanız Narlı etabını deneyebilirsiniz. Yine de ne
olur ne olmaz mutlaka çayı ve raftingi iyi bilen birileri eşliğinde.
Çaya ulaşım çok kolay ve turistik yörelere de çok yakın, belki
de bu yüzden ülkemizin en popüler rafting destinasyonu.



Dalış

Engin denizlerin içindeki alemleri merak edenler için dalış
sporu… İnanamayacağınız türde ve çeşitte balıklar, bitkiler,
mercanlar ve diğer formasyonlar… Bitmesini istemediğiniz
bir rüya gibi başınızı sudan çıkarmak istemeyeceksiniz. Tecrübesi olanlara sözümüz yok, onlar zaten en iyi dalış yerlerini
herkesten iyi biliyorlar. Tecrübem yok diyenler! Muğla’da nereye giderseniz gidin size dalışın temel kurallarını öğretecek
birileri mutlaka var. Aman ha! Kendinizi birden de kaptırmayın, tekniğinizi geliştirdikçe bir adım sonrasına geçin. Büyülü
bir dünyanın keyfini doyasıya çıkarın. Bol bol fotoğraf çekip
film kaydı yaparak anılarınızı somutlaştırmayı ihmal etmeyin.
Aşağıda bazı dalış noktalarını ve özelliklerini verelim. Daha
kapsamlı bilgiyi Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün internet sayfasında bulabilirsiniz;



Kano

Daha çok durgun sularda yapılan ama dalgalı sularda da yapılabilen kano sporu, bireysel ya da takım halinde yapılabilir.
Kızılderililerin icadından bugüne durgun suda kolay ilerleyecek şekilde tasarlanan kanolar, günümüz teknolojisiyle daha
az efor gerektirse de bir çok spora göre daha fazla dayanıklılık ve kondisyona dayalı bir spordur. Köyceğiz Gölü ve
Dalyan Kanalı bu sporu yapabileceğiniz en nadide yerlerden.
Vaktiniz olursa, özellikle Köyceğiz Gölü ve İztuzu Plajını birbirine bağlayan Dalyan Kanalı’nda kano turu yapınız.

GüneyEge



Rafting

Yüksek debisi, yıl boyu rafting yapma imkanı ve kolaydan
zora parkur alternatifleriyle Dalaman Çayı, rafting tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden. Öyle ki, Avrupa’dan Uzak
Doğu’ya, Avustralya’dan Güney Amerika’ya birçok maceracı
ta oralardan kaçıncı kez gelmişler ve yine de geleceklerini
söylemekteler. Genelde herkes kendi grubuyla gelmekte,
ama yeni edindiğiniz arkadaşlarınızla da bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Başlangıç aşaması için Akköprü Barajı’ndan sonraki
parkurlar daha uygun, ama ille de kendinizi doğaya karşı test
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Marmaris’te Dalış İçin En Uygun Yerler
Derinliği 5-21 m arasında değişen kayalık bir yapıya sahip,
gece dalışları için de uygun Sarı Mehmet Burnu, burada ayrıca Katedral Mağarası’na dalabilirsiniz. 8-38 m arası derinliğe
sahip, tecrübeli dalgıçları daha çok çeken, ay dönümlerinde
hafif ve değişken akıntıların olabileceği Keçi Adası Feneri,
tropik deniz görüntüsüne sahip, su altı dağları ve çok farklı
renkte deniz tavşanlarını görebileceğiniz İnce Burun Feneri, mercanlarıyla Hayıtlı Burnu, akvaryum kadar berrak Abdi
Reis Koyu, Yazılı Kaya, Baca Mağarası, Aksu Koyu ve daha
niceleri.
Fethiye’deki Dalış Noktaları
8-15 m derinlikte, 15 metrede amfi tiyatro görüntüsüne sahip topoğrafyasıyla Kızıl Ada Feneri, derinliği en fazla 10 m
olan, gece dalışı ve yeni başlayanlar için ideal bir nokta olan
Dalyan Koyu, usta dalgıçların dalış yapabileceği Üç Tüneller, Baracuda Resifi, Afkule, Piramit (dalış feneriyle dalarsanız
renk cümbüşünü yaşabilirsiniz), ismiyle müsemma Soğuk
Mağara, Fok Mağarası, orta ve ileri düzey dalışçılar için Şahin
Burnu, Tüneller, Karides Kovuğu, Balaban Adası, İblis Burnu,
Fethiye’nin en derin dalış bölgesi ve bir dağın içinden geçen
yaklaşık 90 metrelik tünelin olduğu Turgut'un Yeri ve daha
niceleri…

Deniz kıyısındaki hemen her otelde eğlenceli su sporlarını
bulabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikteyseniz muza, hız tutkunuysanız jetskiye binebilirsiniz. Üzerimizdeki ataleti atalım

derseniz deniz bisikleti sizin için ideal. Gelmişken bir çılgınlık
yapalım derseniz, dalga kayağı ve uçan kayak yapabileceğiniz sporlardan bazıları.
Spor yapmanın yanı sıra izlemeyi de seviyorsanız, Muğla’da
ulusal ve uluslararası bir çok su sporu yarışması ve festivali
düzenlenmektedir; her yıl mayıs ayı ortalarında düzenlenen
Uluslararası Marmaris Yat Festivali çok sayıda gulet, yat ve
motorlu yelken katılım sağlamaktadır. Bodrum Uluslararası
Optimist Yarışları her yıl mart-nisan aylarında büyükler ve küçükler olmak üzere iki sınıfta yapılmaktadır. Köyceğiz durgun
su kano yarışları, deniz kano yarışları, hemen her destinasyonda yapılan yüzme yarışları ve Göcek Yarış Haftası’nı kaçırmamanızı öneririz.
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Bodrum'daki Dalış Noktaları
En derin yeri 4 m olan ama sığlığın çevresi 28-32 m’ye kadar inen ve balık çeşitliliğiyle hayran bırakan Büyük Bango
ve yakınlarındaki Küçük Bango, Bodrum ve çevresinin Kos
Adası'na en yakın bölgesi Kargı Adası, çevresindeki kayalıklarda birçok amphora parçası bulunan Köçek Adası, mağarası ve termal suyuyla ünlü Karaada’daki Kaçakçı Koyu,
iki sualtı mağarasına sahip Delikli Mağara ve Aksona Burnu,
Yassıkaya Adası, 65-70 m derinliğe inen sualtı duvarıyla Orak
Ada dalış tutkunlarını bekliyor.

HABERLER
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BODRUM YAT İMALAT SEKTÖRÜ,
AVRASYA BOATSHOW FUARI’NDA

Bodrum
standında
yat imalat,
yat bakım-onarım, charter
gibi konularda sunulan
hizmetler seçkin yat imalat
GüneyEge

firmaları tarafından
ziyaretçilere
anlatıldı.
62

M

uğla’nın Bodrum ilçesinin yat imalat sektörünün
tanıtılması amacıyla, Bodrum Ticaret Odası’na üye
sektör temsilcileri, Ajansımız işbirliğiyle uluslararası
platformda karada yapılan dünyanın 2’nci en büyük tekne
ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show Fuarı’na katılım
sağladı.
İstanbul CNR Expo, Yeşilköy’de 10-18 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen “CNR Avrasya Boat Show – 13.
Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı”nda, Bodrumlu yat imalat sektörü temsilcileri, 1 numaralı
holde kurulan Bodrum standında sektörlerinin ve firmalarının tanıtımını yaptılar.

Bodrum standında özel sektörden seçkin yat imalat firmaları katılımcı olarak stant açarken; yat imalat, yat bakım-onarım, charter gibi konularda sunulan hizmetler ziyaretçilere
anlatıldı. Stant alanında 15 metrelik lobster tarzı Perla 48
isimli yat ile 9 metrelik Anatolia isimli tekne fuarda ziyaretçilere sergilendi.
Güney Ege Bölgesi’nde turizm ve diğer lokomotif sektörlerin tanıtımında özel sektör, kamu kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak ortak tanıtım faaliyetleri yürüten Ajansımız, üçüncü kez bölgede yüksek gelir
grubundan turist çeken ve 12 ay devamlı gelir sağlayan bir
sektör olan yat imalatının uluslararası bir fuarda tanıtılması
amacıyla fuarda yer almasını sağladı.
9 Şubat günü VIP açılışı gerçekleşen fuarın en önemli etkinliklerinden olan SEA TALKS’larda ise Ayhan Sicimoğlu
Tekne Yemekleri Show’u, Denizaltı Fotoğrafçılığı, Süper Yat
Paneli, Naviga Panel, Deniz ve Kadın gibi deniz sohbetleri
ve şovları fuar süresince gerçekleştirildi. Gazeteci Sunay
Akın’ın denizcilik üzerine sergilediği stand up gösterisi ve
ünlü fotoğrafçılar tarafından çekilen eşsiz deniz görüntülerinin yer aldığı fotoğraf sergisi, denizciler ve denize gönül
verenler tarafından ilgi ile takip edildi.
Ayrıca, Doğu Akdeniz Seyri, Bir Sancaktan Bir İskeleden,
Türkiye Yat Kaptanları ve Yatçılıkta Sigorta Kavramı gibi bir-

çok seminerin de yer aldığı CNR Avrasya Boat Show’da
teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk olan Sadun Boro’yu
anma etkinliği de düzenlendi.
CNR Avrasya Boat Show’un 85 bin metrekarelik fuar alanında, 400’den fazla tekne, süper yat, mega yat ve yelkenli markasının yanı sıra amatör denizcilik sektörüne ait
tüm aksesuar ve ekipmanlar da ziyaretçilerle buluştu. CNR
Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde
organize edilen CNR Avrasya Boat Show, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOSGEB ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından
desteklendi.

15 metrelik
lobster tarzı

geka.gov.tr
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Rakamların Diliyle

GÜNEY EGE
GEKA Bölgesi ile ilgili son istatistiki veriler

Spor ve Sağlık Turizmi İstatistikleri
Turizm ya da diğer bir ifadeyle dinlenmek, eğlenmek,
görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir
ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik yönde yapılan çalışmaların tamamıdır. Ülkemiz ve Bölgemiz açısından spor ve sağlık turizmi,
geleneksel turizm anlayışından kaynaklanan düşük fiyat
ve mevsimsellik gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmak için
alternatif turizm politikaları geliştirmede önemli bir fırsattır.
Ülkenin ekonomik faaliyetleri arasında da önemli bir yer
tutan turizm sektörünün gelecek vizyonu Onuncu Kalkınma Planı'nda politikalarla çizilmiştir. Buna göre “Sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi,
kruvaziyer turizmi, golf turizmi ve kültür turizmine ilişkin
altyapı eksiklikleri tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesi
sağlanacak ve alternatif turizm türlerinin gelişimi desteklenecektir.” politikası ile alternatif turizmin önemi belirtilmiştir. Ayrıca “Pazardaki ve müşteri profilindeki gelişmeler
sürekli izlenerek dış tanıtım faaliyetleri etkinleştirilecektir.”
politikası ile birlikte hedef pazara göre etkin tanıtım faaliyetleri vurgulanmıştır.

Mevsim Turizm” gelişme ekseninde Onuncu Kalkınma
Planı ile paralel olarak “Bölge turizminin yenilik, işbirliği ve
markalaşmaya dayalı tanıtımının sağlanması” ve “Bölge
turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması” öncelikleri belirlenmiştir.

geka.gov.tr

Aydın, Denizli ve Muğla’yı kapsayan Güney Ege Bölgesi,
doğal ve kültürel mirası, geçmişe dayanan turizm tecrübesi ile küresel düzeyde önemli bir turizm bölgesi haline
gelmiştir. 2014-2023 TR32 Bölge Planı’nda “Küresel Turizm Odağı Güney Ege” vizyonu ile yola çıkılmış; “Dört
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Bölge'nin mevcut başarısında kitlesel deniz turizmi büyük pay
sahibi olmakla birlikte, termal, doğa ve kültür turizmi başta
olmak üzere çok önemli alternatif turizm olanaklarından Bölge'de yeterince fayda sağlanamadığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere Bölge'nin hâlihazırda ülkemizin en
çok yabancı turist çeken 3 turizm destinasyonundan birisi olması, ortalama geceleme sayısının ülke ortalamasının üstünde
olması, turizm tesisi ve yatak kapasitesi bakımından yaklaşık
%25’lik ülke payı gibi unsurlar, alternatif turizm öğelerinin ulaşılabilirliği ve çekiciliğini artırmaya yönelik faaliyetlerin önemini
artırmaktadır.

Tablo 1. Yabancı Turistlerin Tesislere Geliş, Geceleme ve Ortalama Geceleme Sayısı

GüneyEge

Yıl

2016

2015

Bölge

Tesise Geliş
Sayısı

Geceleme
Sayısı

Ortalama
Geceleme

Tesise Geliş
Sayısı

Geceleme
Sayısı

Ortalama
Geceleme

Türkiye

18.047.874

77.460.373

4,3

27.614.421

109.255.699

4,0

Antalya, Isparta, Burdur

7.034.950

44.034.107

6,3

12.523.989

65.277.892

5,2

İstanbul

5.562.395

14.409.188

2,6

6.432.463

16.659.143

2,6

Aydın, Denizli, Muğla

2.591.492

12.468.259

4,8

4.171.751

17.873.597

4,3

İzmir

542.187

1.859.569

3,4

1.033.706

2.895.128

2,8

Balıkesir, Çanakkale

152.168

278.738

1,8

372.851

557.593

1,5

Kaynak: Kültür Turizm Bakanlığı, 2017
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Tüm bu olumlu hususların yanında, Bölge'de turizm sezonunun Mayıs-Eylül dönemine sıkıştığı ve deniz-kum-güneş turizmi dışındaki
türlerin potansiyelinin değerlendirilemediği görülmektedir.
Tesislerin tüm yıl ortalama doluluk oranları da yine %50’nin altında
kalmaktadır. Bölge'nin alternatif turizm öğelerinin yeterince değerlendirilememesi, bu alandaki yatırımların azlığı, etkin tanıtımının sağlanamaması gibi hususlar müdahale alanlarını oluşturmaktadır.

Tablo 2’de görüleceği üzere, kamu yatırım programına alınan projeler incelendiğinde son 3 yılda ülkemizde turizm
sektöründeki proje sayısı 109 iken Bölge’nin toplam proje sayısı 9 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 2. Turizm Sektöründe Yatırım Programına Alınan Proje Sayısı ve Bütçeleri
TÜRKİYE

TR32

AYDIN

Proje
Sayısı

Bütçesi
(TL)

Proje
Sayısı

Bütçesi
(TL)

Proje
Sayısı

2017

57

258.000.000

1

3.000.000

2016

26

231.000.000

4

4.610.000

2015

26

134.000.000

4

9.000.000

YIL

DENİZLİ

MUĞLA

Bütçesi
(TL)

Proje
Sayısı

Bütçesi
(TL)

Proje
Sayısı

Bütçesi
(TL)

0

0

1

3.000.000

0

0

1

1.060.000

1

1.750.000

2

1.800.000

1

3.000.000

0

0

3

6.000.000

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2017
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Turizm sektöründe yatırım teşvik belgesi
alan yatırım sayıları incelendiğinde, Bölge
illerinin mevcut turizm potansiyeli ile orantılı
yatırım ve istihdam sağlanamadığı
görülmektedir.

Tablo 3. Turizm Sektöründe Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri
2014

2015

Adet

Yatırım
(Milyon TL)

İstihdam

Adet

Yatırım
(Milyon TL)

İstihdam

Adet

Yatırım
(Milyon TL)

İstihdam

Antalya

78

2.628

8.410

44

1.693

6.150

26

539

1.851

İzmir

16

291

925

25

188

818

12

194

732

Aydın

6

98

583

13

386

1.244

4

152

410

İller

Denizli

5

44

218

3

29

53

3

7

45

Muğla

32

472

1.818

20

128

355

27

380

1.173

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2017

Bölge'nin, turistlerin tercihleri ve beklentileri yönünde
belirli stratejiler doğrultusunda hazırlanacak bir tanıtıma
ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir. Günümüzde gelişmiş
bilgi ağları ile birlikte bilgi iletişim teknolojilerinin her alanda kullanımı önem kazanırken Bölge'nin tanıtımında bilgi
iletişim teknolojileri kullanımının istenen seviyede olmadığı
belirlenmiştir.

GüneyEge

2016

Alternatif turizm doğa, kültür, spor, sağlık, tarih gibi birçok
unsurun turizm öğesi haline getirilerek yarınlara aktarılması, korunması ve geliştirilmesinde büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla alternatif turizmin müdahale alanlarından
birisi olarak belirlenmesinde sürdürülebilirliğin de büyük
etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda turizm doğası gereği kültür, istihdam, üretim gibi birçok alanı, gıda, tekstil,
medikal ve hizmetler gibi birçok sektörü ve coğrafi olarak
da geniş bir alanı etkilediği için çarpan etkisinin ve pozitif
dışsallığın diğer birçok alana ya da sektöre göre büyük
olması beklenmektedir.
Kaynak: Güney Ege Kalkınma Ajansı
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¨Bizi Sosyal Medyadan da
Takip Edebilirsiniz¨
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Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)
GüneyEgeKA
guneyegeka
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Türkiye'nin ilk
Devlet Desteği Arama Motoru

Yatırımcıların ilgilendikleri sektör, konu veya anahtar kelime ile destek
arayarak çok sayıda destek unsuru içerisinde uygun desteğe tek tıkla
ulaşmak mümkün. Tüm güncel desteklerin konu ve kurum bazında
aranabildiği www.yatirimadestek.com devlet destekleri ve teşvikleriyle
ilgili tüm bilgilere ücretsiz erişilmesini sağlayan Türkiye’de ilk internet
sitesi. Eklenen teşvik robotu uygulaması ile T.C. Ekonomi Bakanlığı yatırım
teşvikleri kolaylıkla hesaplanabiliyor

