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EKO-VERİMLİLİK

BÜYÜK MENDERES’TE TEMİZ
ÜRETİM ZAMANI

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN KUŞADASI’NA
YOLCULUK

TARİHİN TERMAL SAĞLIK ŞEHRİ
PAMUKKALE

PAMUKKALE VE AFRODİSYAS
ÇİN’DE TANITILACAK

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden,
ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama
aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program
ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel
görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası
ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

fazla bir faaliyet teklif için Teknik Deste
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TEKNİK DESTEK
PROGRAMI 2018 YILI
TEKNİK
DESTEK
PROJE
TEKLİF
ÇAĞRISI
30.000.000 TL
2 Toplam
0 1 8 Destek:
PROGRAMI

Bu amaç doğrultusunda Teknik Destek Programının öncelikleri aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir:

28/12/2018 S

Öncelik 1: Kalite odaklı üreten, örgütlülüğü, verimliliği ve pazarlama
kapasitesi yüksek tarım sektörü oluşturulması

TR32/18/TD
Öncelik 2: Turizminin
çeşitlendirilerek
dört mevsime yayılması ve
Sonuçların

Taahhütnamenin
Başvuru
Dönemi
hizmet
kalitesininSon
artırılması
Teslim Tarihi

Açıklanması
için Son Tarih

NİSAN

Öncelik
3: Yenilik,
markalaşma
ve18 ihracat
17 Nisan-30
Nisan 2018
30 Nisan 2018
/ Saat:18:00
Mayıs 2018 kapasitesi yüksek sanayi
dönüşümünün
sağlanması
2 Mayıs-29
Haziran 2018
29 Haziran 2018 / Saat:18:00
20 Temmuz 2018

TR32/18/TD

31 Ağustos 2018 / Saat:18:00
Eylül 2018hayata entegrasyonlarının
Öncelik 4: Dezavantajlı
grupların 20sosyal
artırılması
3 Eylül-31
Ekim 2018
31 Ekim 2018 / Saat:18:00
20 Kasım 2018

2 Temmuz-31 Ağustos 2018

2018
Öncelik 5: Çevrenin korunması ve kirliliğin azaltılması

1 Kasım-28 Aralık 2018

28 Aralık 2018 / Saat:18:00

DÖNEM

18 Ocak 2019

S

17 Nisan -

MAYIS-HAZİRAN
TEMMUZ-AĞUSTOS

2 Mayıs-

2 Temmuz-

EYLÜL-EKİM
KASIM-ARALIK

MALİ DESTEK PROGRAMI

3 Eylü

1 Kasım

Öncelik (KÜÇÜK
6: Kurum
veALTYAPI
kuruluşların
hizmet
kapasitesi ve çeşitliliğinin
ÖLÇEKLİ
PROJELERİNE
YÖNELİK)

Ajans etkin görmediği durumlarda Teknik Desteğin uygulama dönemi ve
REFERANS NO: TR32/18/TUR
artırılması
içeriğinde
değişiklik yapma hakkına sahip olup destek sürelerini ve
içeriğini
daha
etkin
ve
verimli
olacak şekildearasında
yeniden düzenleyebilir.
Yukarıda belirtilen öncelikler
herhangi bir hiyerarşik sıralama
Teknik Destek talep formu ile sözleşme metni arasında bir farklılığın
yoktur.
Tüm
öncelikler
bu
destek
programı
kapsamında aynı öneme sahiptir.
oluşması halinde sözleşme metni geçerli kabul edilecektir.

Toplam Bütçe : 20.000.000 TL
Asgari Tutar : 100.000 TL
Azami Tutar : 2.000.000 TL

PROGRAM BÜTÇESİ VE DESTEK

BAŞVURU ŞEKLİ

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir
dönemler itibariyle başarılı bulunan te
S O N B A Ş başvuru
V U R Ukabulüne
T A R İ Hson
İ verilecektir. Bu
tekliflerini sunmak için son başvuru dö
- Saat:18:00
KISITLARI 28 Aralık 2018
beklememeleri
tavsiye edilmektedir.

program kapsamında desteklenecek faaliyetler için T.C. Güney Ege
WebBu
Üzerinden
Kalkınma
Ajansı (GEKA) tarafından 2018 yılı bütçesinden tahsis edilen
Bilgi ve Belge Girişi
toplam kaynak tutarı 1.000.000
(https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr)

TL’dir.

Taahhütnamenin ve Başarılı
Proje Dosyasının Teslimi

MALİ DESTEK PROGRAMI

AZAMİ PROJE S

(KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)
REFERANS NO: TR32/18/KOOP

Deneyim

SON BAŞVURU TARİHİ
BAŞVURULAR SADECE KAYS ÜZERİNDEN
28 AralıkYAPILACAKTIR.
2018 - Saat:18:00

Bilgi

Toplam Bütçe

1.000.000

Öğrenme

Proje Başına
En Fazla

BAŞARILI BULUNAN PROJELER AJANSIN WEB SİTESİNDE
YAYINLANACAKTIR.

Toplam Bütçe : 10.000.000 TL
Asgari Tutar : 50.000 TL
Azami Tutar : 500.000 TL

30.000
SON BAŞVURU TARİHİ

UYGUN BAŞVURU SAHİP
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Üniversitesi TEKNOKENT Kat: 3
İŞ GÜNÜ İÇİNDE
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Efeler/AYDIN
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Telefon: +90 256 211 0 216
Telefon: +90 258 371 88 44
Saat:18:00
+90 256 211
0 217
Fax: +90 258 371 88 47
PROGRAM BAŞVURU
REHBERİNİ
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İNCELEYİNİZ
Fax: +90 256 211 0 213
pyb@geka.gov.tr / info@geka.gov.tr
aydin@geka.gov.tr
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00
www.geka.gov.tr
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Organize
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Yeterlilik
www.geka.gov.tr

PROGRAMLA
İLGİLİ HER TÜRLÜ GÖRÜŞ, ÖNERİ
Eğitim
VE SORUNUZ
İÇİN
Başvurular
Kalkınma Ajansları
Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak olup, sistem üzerinden üretilen taahhütnamenin

pyb@geka.gov.tr
teslim edilmesiyle
tamamlanır. Ayrıntılı bilgi Ajans Resmi İnteret Sitesinde ve Başvuru Rehberlerinde bulunmaktadır. Başvuru
Rehberleri, Resmi
Sitesinden,
İleriİnternet
Düzeyde
Eğitim Ajans Merkezinden ve Yatırım Destek Ofislerinden temin edilebilir.
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DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN
EKOVERİMLİLİK PROJE ÇALIŞMALARI

ÖRNEK UYGULAMALAR
SAĞLIĞI İÇİN
42 “DİŞ
KUŞADASI’NA

KAYNAKLARININ
VERİMLİLİK VE
KULLANILABİLİRLİK
ARAŞTIRMASI
VE GÖKGÖL SULAK ALANLARININ
38 IŞIKLI
KURTARILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ İÇİN
FİZİBİLİTE RAPORU
ÇEVRECİLİK VE
50 ULA
GERİ DÖNÜŞÜM

YOLCULUK”
PROJESİ HAYATA
GEÇİRİLDİ

HABERLER

BÖLGEDEN HABERLER

59
60

7. DENİZLİ İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM
FUARI “İŞ’TE BULUŞMA NOKTASI’’ OLDU
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KUŞADASI, SAĞLIK TURİZM KONGRESİ’NE
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

GÜNEY EGE’NİN KÜLTÜR VARLIKLARI
TANITILDI

KONUSUNDA
BİLİNÇLENİYOR

51

ENERJİ VERİMLİLİĞİ
EĞİTİMİ
YEŞİL
52 SÜRDÜRÜLEBİLİR
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YÖNETİMİ

geka.gov.tr
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GÜNEY EGE ARABIAN TRAVEL
MARKET (ATM) FUARI'NDA TANITILDI

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

BÜYÜK MENDERES'İN CAN VERDİĞİ TOPRAKLARDA
KURULMUŞ, LEZZETLİ PORTAKALLARI VE İNCİRLERİ
İLE MEŞHUR KUYUCAK

VE AFRODİSYAS ÇİN’DE
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TANITILACAK

RÖPORTAJLAR
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
"YAŞANABİLİR ÇEVRE VE MARKA ŞEHİRLER"
VİZYONU İLE DENİZLİ İÇİN ÇALIŞIYOR

24

DOĞAYI KORUMAK
BİRLİKTE MÜMKÜN

İSTATİSTİKLER
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Özgür AKDOĞAN

2

54

RAKAMLARIN DİLİYLE
GÜNEY EGE

Künye

ÇIKIP GELEN EZGİLERİN DİYARI:
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Baskı Tarihi
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Yayın Türü
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MUĞLA’DA DOĞA GÜZELLİKLERİ
KORUMA ALTINDA

Baskı ve Cilt
Ankara Ofset
Büyük Sanayi 1. Cad. Necatibey İş Hanı Alt Kat
No:93/43-44 İskitler/Ankara
Dergide bulunan yazılar ve fotoğraflar aksi
belirtilmedikçe GEKA’nın resmi görüşünü
yansıtmaz. İmzalı makalelerdeki yazılar,
yazarına aittir.
Yönetim Yeri
Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mh.
Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070
Pamukkale/Denizli

Değerli Okurlarımız,
Küresel iklim değişikliği ve bu değişikliğe uyum sağlamaya yönelik politikalar ve
uygulama araçları tüm ülkelerin gündemindedir. Dünyada sürdürülebilir kalkınma
stratejilerinin de etkisiyle eko verimliliğe doğru geçiş yapılmaktadır. Sürdürülebilir
üretim ve tüketim çevre koruma kuramının temel unsurlarıdır. Ülkemizde temiz
üretim alanında; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı,
Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Küçük ve Orta
Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kredi Garanti Fonu,
Kalkınma Ajansları ve çeşitli bankalar tarafından mali ve teknik destekler sağlanabilmektedir. Güney Ege Kalkınma Ajansı, enerji verimliliği konusunda destek
verdiği ve ülkemizde enerji verimliliği alanında örnek teşkil eden projelerin tanıtımı
kapsamında, faaliyet alanında olan Aydın, Denizli ve Muğla illerinde faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Ayrıca Ajansımız nisan ayı içerisinde, HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre, Fuarı ile Arabian Travel Market turizm fuarına katılım sağlamıştır. Bu fuarlar aracılığı ile uluslararası katılımcıların yer aldığı platformlarda Güney
Ege’nin değerlerini sunma fırsatı bulunmuştur. Mayıs ayı içerisinde WWF-Türkiye
(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Ajansımız işbirliğinde gerçekleştirilecek “Tekstil
Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaştırılması” hareketinin tanıtılması amacıyla “Temiz Üretim Hareketi Basın Toplantısı” düzenlenmiştir. Toplantıda Büyük Menderes
Nehri’nde kirliliğin önüne geçilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.
Eko Verimlilik 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.

geka.gov.tr

Yavuz Selim KÖŞGER
Aydın Valisi
Güney Ege Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı

Bunun yanı sıra Ajansımız 2018 Nisan-Haziran 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 tamamlanmak üzeredir.
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GüneyEge

EKO-VERİMLİLİK /
BÖLGESEL EKO VERİMLİLİK
NEDİR?

Hazırlayan: Emrah ÇELİK / Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi
4

E

ko-verimlilik; endüstriyel çevre yönetiminde son dönemde bahsi geçen yenilikçi yaklaşım ve kavramlar
arasında yer almaktadır. Genel anlamıyla ürün geliştirme ile ilgili olan eko-verimlilik, işletmelerin çevresel performansının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

bir anlayışla kontrol edilerek minimize edilmesi anlamına
gelmektedir. “Eko-verimlilik” ifadesi, sanayici tarafından
üretim verimliliği ile ilişkilendirilmekte ve kavramın benimsenmesini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman
“Eko-verimlilik” ve “Temiz Üretim” kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır.

Temiz üretim/eko-verimlilik;



Hammadde ve enerjiyi daha az kullanmayı,



Yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırmayı,



Daha az atık oluşturmayı,



Tehlikeli atık miktarını azaltmayı

amaçlayan, çevreye duyarlı bir atık yönetimi yaklaşımıdır.
Eko-verimlilik, yüksek verime sahip üretim teknoloji ve
yöntemlerinin kullanımıyla, aynı miktarda üretim için daha
az doğal kaynak ve enerji kullanımı ve daha az atık üretimi
prensibine dayanmaktadır. Bu niteliği ile sadece çevresel
kaygılara değil, “doğal kaynakların korunması”, “endüstriyel verimlilik” ve “ekonomik kalkınma” gibi pek çok farklı
alana da hitap etmektedir. Kısacası eko-verimlilik, üretimde verimliliği artırarak hem çevresel hem de ekonomik
fayda sağlanması anlamına gelmektedir.

Eko-verimlilik uygulamaları ile sanayici için çevre konusu,
sadece “çevre mevzuatı baskıları” ve “çevre korumaya
yönelik ek maliyetler” olmaktan çıkmakta, “hammadde ve
enerji tüketiminin azaltılması”, “atık miktarının düşmesi”,
“üretim ve atık bertaraf maliyetlerinin minimize edilmesi”
gibi fırsatları içeren bir kavram olmaya doğru yönelmektedir.



Eko-verimliliğin başlıca amaçlarından olan proses veriminin artırılması, enerji, doğal kaynak ve madde kullanımının azaltılması bir kuruluş için doğrudan karlılığı
arttıracak sonuçlar doğuracaktır.



Daha az enerji, doğal kaynak ve hammadde kullanarak aynı işlevi yerine getiren ürünlerin üretilmesi de
ürün maliyetinin düşmesi ve kuruluş için karlılığın artması anlamına gelecektir.

Eko-verimlilik yaklaşımında atıkların oluştuktan sonra bertarafını ve arıtılmasını ifade eden “boru sonu uygulamaları” yerini, çevresel etkilerin ürün tasarımı, satın alma
tercihleri ve üretim süreçlerini kapsayan geniş bir
çerçevede yönetilmesini öngören daha bütünleyici ve pro-aktif bir yaklaşıma bırakmaktadır.

geka.gov.tr

Eko-verimlilik, kavramsal
olarak
“Temiz
Üretim”
yaklaşımıyla örtüşmektedir. Her
iki kavram da üretim sürecinde “doğal kaynak ve enerji
tüketiminin”, “toksik
ve tehlikeli kimyasal kullanımının” ve “atık, atık su ve
emisyon oluşumunun” bütüncül
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EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM)

"Sanayide Rekabet"
ve "Çevresel Uyumu"
güçlendirmek için
• Hammadde Kullanımının
Azaltımı

Koruyucu / Bütünsel / Sürekli
bir Çevresel Stratejinin
Ürünlere
• Üretilirken daha
az atık oluşturan

• Kaynakta Atık Azaltımı

ürünlerin

• Enerji Verimliliğinin
Artırılması

tasarlanması
• Atıklardan yeni

• Çevreye Duyarlı Tasarım

ürünlerin elde

• Ürün Dayanıklılığının ve
Ömrünün Artırılması

edilmesi

• Geri Dönüşüm
çalışmalarını içeren

Üretim Süreçlerine
• Hammadde, su ve

Hizmetlere
• Tasarım ve

• Maliyetlerin Azaltılması

enerji tüketiminde

dağıtımda etkili • Çevresel Performansın

verimin arttırılması

çevre-yönetim

• Oluşan emisyonların
kaynağında azaltılması
• Teknolojik alternatiflerin

stratejilerinin
benimsenmesi

Geliştirilmesi
• Eko-nomik ve Eko-lojik
Verimliliğin Artırılması
• Rekabet Avantajının Artırılması

değerlendirilmesi
• Üretim maliyet ve
risklerin azaltılması
uygulanarak

demektir

Kaynakça
Kirlilik Önleme Yaklaşımının Temel Prensipleri, Prof. Dr. Göksel N. Demirer - TMMOB Çevre Mihendisleri Odası, Çevre ve Mühendis Dergisi, 25. Sayı

GüneyEge

Eko-verimlilik stratejilerini geliştiren ve uygulayan kuruluşlar sadece bugünkü yönetmelikler ile uyum içinde olma
yönünde avantaj elde etmekle kalmayacak, ilerde daha
da katılaşma olasılığı yüksek olan yönetmeliklere karşı da
hazırlıklı duruma geleceklerdir.
Bölgesel kalkınma perspektifi bakımından kritik öneme
sahip olan “sürdürülebilir kalkınma” kavramının bileşenlerinden biri olarak öne çıkan bölgesel eko-verimlilik uygu-
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lamalarının son dönemde ülkemizde de yaygınlaştığı ve
çeşitli programlar ve işbirliği protokolleri kapsamında bu
alanda faaliyetlerin gerçekleştirildiği görülmektedir.
“Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı Birleşmiş Milletler Ortak Programı Haziran
2008’de başlatılmıştır. Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı ise Ortak Program’ın sanayi ile ilgili bileşeni olarak
hayata geçmiştir.

Ülkemizde Ortak Program çerçevesinde yürütülmekte
olan UNIDO Eko-Verimlilik Programı kapsamında, sanayide temiz üretim ve eko-verimlilik konularındaki kapasitenin
geliştirilmesi, Seyhan Havzası’nda (Adana, Niğde, Kayseri) pilot uygulamaların yapılması ve ulusal bazda yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Seyhan Havzası’nda ve Türkiye’nin
birçok bölgesinde iklim değişikliğinin sanayiciyi doğrudan etkileyecek en belirgin etkisinin “kullanılabilir su miktarının azalması”
olduğu öngörülmektedir. Bu noktadan
yola çıkarak UNIDO Eko-Verimlilik
Programı’nın odağını, “üretimde su
tüketiminin azaltılması” oluşturmaktadır.
Böylece, sanayide iklim değişikliğinden
etkilenebilirliğin azaltılması ve iklim değişikliği risklerine uyum için eko-verimlilik
ve temiz üretim çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmekte, sanayi sektörü politikalarında çevresel ve ekonomik kazanımların birlikte öne çıkacağı değişimler beklenmektedir.
Sanayide temiz üretim sürecine geçişin desteklenmesi
politikaları kapsamında Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nde tanımlanan eylemlerden biri olan ve aynı zamanda
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2013-2017 Stratejik
Planı'nda da yer alan "kaynakların verimli kullanılması ve
çevreyle uyumlu üretim prensipleri doğrultusunda, sanayide temiz üretim/eko-verimlilik programlarının uygulanmasının sağlanması, bu çerçevede bir Temiz Üretim/
Eko-Verimlilik Merkezi kurulması" hedefi doğrultusunda;
06.04.2013 tarih ve 218 sayılı Bilim Kurulu'nun 5 nolu
kararı gereğince; TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü, "Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü" olarak yeniden yapılanmış
ve sanayide temiz üretim çalışmalarının uygulanmasını
sağlamak amacıyla “Ulusal Temiz Üretim Merkezi” işle-

vini üstlenmesi sağlanmıştır. Enstitünün, Verimlilik Genel
Müdürlüğü'nün yönlendiriciliği ile temiz üretim uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılarak Türk sanayisinin sürdürülebilir büyümesine ve uluslararası rekabet gücünün
artırılmasına katkı sağlayacak projelerin uygulanması bakımından kilit roller üstlenmesi öngörülmektedir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen bölgesel uygulamalar
kapsamında; 2011 yılında İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA),
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Ege Bölgesi
Sanayi Odası (EBSO) arasında imzalanan protokolle başlayan eko-verimlilik çalışmaları da yer almaktadır. Eko-Verimlilik Programı protokolü kapsamında İzmir Bölgesi'nde
eko-verimlilik konusunda eğitimler ve pilot projeler gerçekleştirilerek örnek uygulamalar yaratmak ve yerelde kapasite artırmak hedeflenmiştir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası Uluslararası Finans Kuruluşu
(DB-IFC) iş birliğinde yürütülen "Türkiye için
Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” son
dönemde eko-verimlilik alanında yürütülen bölgesel uygulamalara örnek
teşkil etmektedir. “Eko Endüstriyel
Parklar” temalı “Türkiye İçin Yeşil OSB
Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” ile
yeşil OSB’ler için ulusal bir çerçeve
oluşturulması, organize sanayi bölgelerinde yeşil rekabetçilik fırsatlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında gelinen aşamada; seçilen
dört OSB’de (İzmir Atatürk OSB, Bursa OSB, Adana Hacı
Sabancı OSB ve Ankara Sanayi Odası 1. OSB) kaynak
yoğun sektörlerde saha çalışmaları yürütülerek kaynak verimliliği, su verimliliği, yeşil altyapı ve endüstriyel simbiyoz
(malzeme, enerji, su ve yan ürünlerin fiziksel değişimi de
dahil olmak üzere, her türlü varlığın, lojistik ve uzmanlık
kaynaklarının endüstriyel işletmeler arasında paylaşımı)
olanakları araştırılmakla birlikte teknik analizler ve literatür
araştırmaları da gerçekleştirilmiştir. Seçilen dört OSB’ye
yapılacak yatırımlarla sağlanabilecek verimlilik ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Buna göre toplamda gerçekleştirilebilecek olan 445 milyon TL’lik bir yatırımın geri dönüş süresi
4,7 yıl olarak hesaplanmış ve yıllık 11 milyon m³ su tasarrufu sağlanabileceği öngörülmüştür. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde başta Denizli Organize Sanayi Bölgesi
olmak üzere bölgemizdeki organize sanayi bölgelerinde
Yeşil OSB alanında çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
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Sanayide iklim değişikliğine uyumun, temiz üretim ve
eko-verimlilik uygulamaları ile sağlanabileceğinden hareket eden Ortak Program kapsamında, sanayide uyum ile
ilgili çalışmalar UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma
Örgütü) ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) tarafından yürütülmektedir. UNIDO, 1994 yılından bu yana
“Ulusal Temiz Üretim Merkezlerinin Kurulması” programını yürütmektedir. Söz konusu programın hedefi özellikle
gelişmekte olan ülkelerde, rekabetçi üretim ve çevresel
gereklilikler arasındaki köprüyü kurarak, çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşması ve bu alanda gerekli kapasitenin
oluşturulmasını sağlamaktır.

UZMAN GÖZÜYLE
Ülkemizde temiz üretim alanında; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı,
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kredi
Garanti Fonu, Kalkınma Ajansları ve çeşitli
bankalar tarafından mali ve teknik destekler sağlanabilmektedir. Temiz üretime yönelik proje uygulama
örneklerine Temiz Üretim Bilgi Platformu aracılığı ile ulaşılabilmektedir.
Güney Ege Kalkınma Ajansı, enerji verimliliği konusunda destek verdiği ve ülkemizde enerji verimliliği alanında
örnek teşkil eden projelerin tanıtımı kapsamında, faaliyet
alanında olan Aydın, Denizli ve Muğla illerinde bilgilendirme toplantıları düzenlemiştir.
Ayrıca; Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (OSB), ve Enerji Verimliliği
Derneği Denizli Şubesi ortak organizasyonu ile “Tekstil ve
Hazır Giyim Sektöründe Temiz Üretim ve Enerji Verimliliği”
konulu bir panel de gerçekleştirilmiştir.
2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında “Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzere bölgede çevre kirliliğinin
azaltılması, atıklardan yeni ürün ve enerji üretilmesi ile
katma değerin artırılması” amaçlı ve 6,1 milyon TL bütçeli
Çevre Mali Destek Programı (Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik) ile “İşletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve
markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin artırılması” amaçlı ve 16,25 milyon TL bütçeli Yenilikle
Dönüşüm Mali Destek Programı (Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik) yürütülmüş ve enerji verimliliğine yönelik
projelere Ajansımız tarafından destek sağlanmıştır.

GüneyEge

2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ise “Bölgede
yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji
maliyetlerinin azaltılması” amaçlı ve 4 milyon TL bütçeli “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” (Kâr Amacı
Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik) ile “Bölgede üretim ve

ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve
çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile
üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması”
amaçlı ve 6,5 milyon TL bütçeli Üretim ve
Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik) yürütülmüş ve enerji verimliliğine yönelik projelere Ajansımız tarafından destek sağlanmıştır.
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında “Denizli İli Sanayide Enerji Verimliliği Potansiyeli Taraması Projesi” ve “Bodrum Eko Sanayi Çarşısı Fizibilite
Çalışması”, 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında ise “Denizli Deri İhtisas OSB’de Enerji Verimliliği” isimli araştırma/fizibilite projeleri desteklenmiştir.
“Denizli İli Sanayide Enerji Verimliliği Potansiyeli Taraması Projesi” kapsamında yıllık enerji maliyetleri 100.000
TL’yi geçen tekstil işletmeleri arasından yapılan seçim ile
10 adet işletmede “Ön Enerji Etüt” çalışması yapılmıştır.
Yapılan ön etüt tetkiklerinde işletmenin üretim ve enerji
tüketim ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmış, enerjinin verimsiz kullanıldığı sistem ve ekipmanlar tespit edilmiştir.
İşletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak,
muhtemel enerji tasarruf olanakları ve elde edilebilecek
kazançlar ortaya konulmuştur.
“Bodrum Eko Sanayi Çarşısı Fizibilite Çalışması" projesi
kapsamında güneş enerjisinden kendi elektriğini üretecek sanayi alanı inşaatında arıtma, geri dönüşüm ve su
yönetimi faaliyetlerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirilerek yeşil sertifika alınması öngörülmüştür.
“Denizli Deri İhtisas OSB’de Enerji Verimliliği” projesi kapsamında OSB’de en yüksek elektrik tüketimi olan atıksu arıtma tesisi üzerinde yoğunlaşan çalışmalarda tesis
içindeki bölümler sarfiyat miktarlarına göre incelenerek
gerekli ekipmanlarla desteklenmek suretiyle atıksu arıtma
tesisinin elektrik sarfiyatının en aza indirilmesine yönelik
bir araştırma/analiz çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kaynakça
Güney Ege Kalkınma Ajansı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Raporu, 2011
Güney Ege Kalkınma Ajansı Web Sitesi, http://www.geka.gov.tr
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Web Sitesi, http://www.izka.org.tr
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Kalkınmada Anahtar: Verimlilik Dergisi, Nisan 2012 Sayı: 280
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Temiz Üretim Bilgi Platformu, http://www.temizuretim.gov.tr/
UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı Web Sitesi, http://www.ekoverimlilik.org
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AJANSTAN HABERLER

GÜNEY EGE’NİN SAĞLIK VE SPOR
TURİZMİ POTANSİYELİ
HESTOUREX 2018’DE TANITILDI

GüneyEge

Yaklaşık 5 bin
katılımcının buluştuğu
HESTOUREX fuarında
GEKA çatısı altındaki
Güney Egeli temsilciler
Bölgenin sağlık ve turizm
potansiyellerini 160 ülkeye
tanıttılar.
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A

jansımız, 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenen 2. Dünya Sağlık,
Spor ve Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı’na, Güney Egeli sağlık ve spor turizmi alanında faaliyet gösteren
kurum ve kuruluş temsilcileriyle katıldı.
Sağlık ve spor turizminde kurumlar ve alım heyetleri arasında köprü kurma misyonu taşıyan Hestourex 2018 Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Dışişleri
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlıklarının katkılarıyla düzenlendi.

Sağlık turizmi, spor turizmi ve alternatif turizm alanlarında Türkiye’ye turist gönderebilecek Asya’dan Avrupa’ya
çeşitli ülkelerden alım heyetlerinin katıldığı fuarda, ağırlıklı
olarak B2B iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmelerde;
yurt dışından ve Türkiye’den seyahat acenteleri, dernekler,
birlikler, özel hastaneler, devlet hastaneleri, klinikler, spor
federasyon ve spor klüpleri bir araya gelerek yeni iş bağlantıları kurdular. Yerli ve yabancı çeşitli firma ve kurumların stant açarak kendini tanıtma imkanı bulduğu dört gün
süren fuarın ikinci ve üçüncü günlerinde B2B görüşmeler
için özel olarak ayrılan salonda ikili görüşmeler yapıldı.
Güney Ege Bölgesi’nin alternatif turizm olanaklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak tanıtım faaliyetleri yürüten Ajansımız,
tahsis ettiği 120 m2 stant alanında Güney Egeli sağlık ve
spor turizmi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerini
yurt dışı alım heyetleriyle buluşturdu. Sağlık ve spor turizmi
alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin arasında
özel ve kamu hastanesi, ağız ve diş sağlığı merkezi, klinik,
tur acentesi, otel ve sivil toplum kuruluşu gibi çeşitli alanlardan kurum ve kuruluşlar yer aldı.

pacakları işbirliklerinin hem kurumlarına hem de bölgenin
bu alandaki potansiyeline önemli katkı sağlamasını umduklarını ifade ettiler.
Ülkemizde spor ve sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren
sektör temsilcilerine alternatif pazarlar oluşturularak, Türkiye genelinde turizmin 12 aya yayılmasını amaçlayan fuarın
üçüncü gününde Ajansımızın stant alanı Dışişleri Bakanı
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ziyaret edildi. Güney
Egeli sektör temsilcileri ile bir araya gelen Sayın Bakan
temsilciler ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti
ifade ederken Hestourex’in her geçen yıl daha da güçlenerek sürmesini temenni ettiklerini belirtti.

geka.gov.tr

Ajansımızın tahsis ettiği stant alanında Güney Egeli sektör
temsilcileri ürünlerini ve tanıtım materyallerini sergileyerek
hem bölgenin sağlık ve spor turizmi alanındaki potansiyelini hem de firma ve kurumlarının tanıtımını yaptılar. Yaklaşık
on beş kurum ve kuruluştan oluşan Güney Egeli sağlık ve
spor turizmi temsilcileri, bağlantı sağladıkları ülkelerle ya-
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UZMAN GÖZÜYLE

DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ

Hazırlayan: Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Denizli'de
eko-verimlilik ile ilgili projeler gerçekleştirilmektedir. Bu sayıda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir.

jesine öncülük edilmiş ve 26 Eylül 2017 tarihinde Sıfır Atık
Projesi'nin Tanıtım Toplantısı yapılarak bu projenin tüm Türkiye'de uygulanmasına ilişkin yola çıkılmıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
1-Sıfır Atık Projesi
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı
kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir
Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın
Emine Erdoğan Hanımefendi'nin takdirleri ile Sıfır Atık Pro-

GüneyEge

Proje ile ülkemiz kaynaklarının verimli kullanılması, plastik
kağıt, karton, metal, cam vb. atıkların geri dönüşümünün
sağlanarak ekonomiye katkı sağlanması, israfın önüne geçilmesi ve katı atık depolama alanlarına giden atık miktarının en aza indirilerek çöp yığınlarının önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır.
Sıfır Atık Projesi'nin ilimizde yaygınlaştırılarak uygulanmasını sağlamak amacıyla "Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık
Semineri" Denizli’de 09 Mart 2018 ve 09 Mayıs 2018 ta-
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rihlerinde gerçekleştirilmiştir. Seminere belediyeler, kamu
kurumları, üniversite, sivil toplum kuruluşları, alışveriş merkezleri, restoranlar, sanayiciler, hastaneler, organize sanayi bölgelerinin temsilcilerinin katılımları sağlanarak proje
hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
Konu ile ilgili İl müdürlüğümüzdeki çalışmalar da hızla devam etmekte olup, atık toplama ve biriktirme ekipmanları,
atık alanı oluşturulması ve personel eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca atık alanımızda bulunan kâğıt presleme makinası ile
kâğıt ve karton atıklarına presleme işlemi yapılarak hacimden tasarrufu sağlanmaktadır.
Artık Müdürlüğümüzde oluşan tüm atıklar kaynağında ayrılarak çevreye zarar vermeden yönetimi sağlanmaktadır.

Kâğıt Kesme ve Presleme

2-Denizli Çimento Fabrikası Arıtma Çamuru ve
Cürufların Bertarafı Projesi
İlimizde faaliyet gösteren Denizli Çimento Fabrikası’nda
arıtma tesislerinde oluşan çamurların ve sanayi tesislerinde oluşan cürufların çimento üretiminde alternatif hammadde ve ilave yakıt olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar
başlatılmıştır. Arıtma çamurları solar kurutma ünitesinde
işlemden geçirilerek alternatif hammadde olarak ve yine
sanayi tesislerinde oluşan kül ve cürufların da silobaslar
vasıtasıyla kapalı sistem besleme yapılarak çimento üretiminde alternatif hammadde olarak kullanılmasına başlanmıştır.

Biriktirme Ekipmanı

Yemekhane

Ayrıca arıtma çamurlarının atıktan türetilmiş yakıt (ATY)
hazırlama tesisinde ön işlemden geçirilerek ek yakıt olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar da devam etmekte olup
proje ile arıtma çamurları, kül ve cüruflardan kaynaklanan
çevresel kirliliğin büyük ölçüde önlenmesi amaçlanmıştır.
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Solar Kurutma Tesisi

UZMAN GÖZÜYLE
Alternatif Yakıt Projesi ile birlikte sera gazı azaltımını, fosil
yakıtların ve doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesini,
ülke ekonomisinin desteklenmesini ve çevresel sorunlara
çözüm noktası olmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken de
çok daha geniş alanda çözümler yaratmak, süreklilik yaratmak ve yeni teknolojileri kullanarak sorumlulukları dâhilinde sektörel gelişimi desteklemeyi hedeflemektedir.
Alternatif hammadde olarak kullanılan bu atıkların değerlendirilmesiyle yıllık yaklaşık 150.000 ton hammaddeden
tasarruf sağlanarak doğal kaynak kullanımının azaltılması
ile doğal kaynakların sürdürülebilirliğine, çevreye ve ülke
ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisi

endüstrisi su tüketiminin ve buna karşılık atık su üretiminin yüksek olduğu endüstrilerdendir. Tekstil endüstrisi atık
sularının arıtılmadan deşarjı söz konusu olamayacağı gibi,
arıtılmaları da oldukça yüksek kimyasal ve enerji maliyetleri getirmektedir. Bu durum tekstil sektöründe hem arıtma
maliyetlerini düşürmek hem de atık sudan faydalı kimyasalların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla projelerin
geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Solar Kurutma Tesisi

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN PROJELER

GüneyEge

1-Tekstil Sektöründen Kaynaklanan
Atık Suların Geri Kazanımı Projesi
Halihazırda endüstriyel atık su miktarının tatlı su miktarını geçtiği dünyamızda endüstriyel atık suların enerji
verimli, geri kazanım odaklı ve çevre
standartlarına uygun olarak arıtılması öncelik haline gelmiştir. Ülkemizin
tatlı su kaynakları açısından zengin
bir bölgede bulunmayışı, tarım faaliyetleri ve yüksek miktarda su tüketen
endüstrilerin ihtiyaçlarıyla birleştiğinde
su bakımından arzın talebi karşılamayacağı yakın bir gelecek kaçınılmazdır. Tekstil
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Bu kapsamda ilimizde bulunan tekstil fabrikalarının arıtma
tesislerinden arıtılarak deşarj edilen arıtma sularının geri
dönüşümde kullanılması için Gümüşsu Arıtma Tesisleri
San. ve Tic. A.Ş.’nin koordinasyonunda “Tekstil Sektöründen Kaynaklanan Atık Suların Geri Kazanımı” projesi
hazırlanarak hibe desteği için Bakanlığımıza sunulmuştur.
Proje ile tekstil sektöründen kaynaklanan atık suların alıcı ortama deşarj edilmeden tekrar üretimde kullanılması
planlanmakta olup, projede öncelikle tekstil endüstrisinde arıtma tesisi çıkış atık sularının
ekonomik olarak enerjiye, tekstil için gerekli olan temel kimyasal maddelere
ve temiz suya dönüştürülerek geri
kullanılması ile sudan bağımsız sürdürülebilir endüstriyel bir üretime geçiş
amaçlanmaktadır.
Projenin hayata geçirilmesi ile su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması ekonomik açıdan daha az
maliyetli arıtım süreçlerinin kullanılması ve tekstil sektöründen kaynaklanan
atık su kirliliğinin önlenmesi sağlanacaktır.

Geleceğe yaşanabilir bir dünya
bırakabilmek için: SOLAR ENERJİ

Entegre İleri Arıtma Sistemi

2- Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Projesi
İlimiz coğrafi konumunun getirdiği avantaj itibariyle oldukça yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Güneşlenme süresi ve global ışınım değerleri özellikle temmuz ayında en yüksek değerlere ulaşmaktadır. İlin yüksek güneş
enerjisi potansiyelinden faydalanarak ülke ekonomisine
katkı sağlamak ve yarınlarımıza temiz bir gelecek bırakmak amacıyla İl Müdürlüğü’müzün çatısına güneş enerjisi santrali yaptırılmasına karar verilmiştir. Denizli Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü çatısına yapılması planlanan GES
tesisi 157,99 kWp kurulu gücünde tasarlanmış olup yılda
237.775 kWh elektrik üretecektir.

Atıksu Arıtma Tesisi

Doğanın Enerjisi
Yarınların Enerjisi

İleri Arıtma Çıkış Suyu

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilecek bu yatırım ile ortalama yıllık 150.000 TL
enerji tasarrufu elde edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Ayrıca tamamen temiz ve çevre dostu olan bu
GES sayesinde yıllık 143.665 kg karbondioksitin doğaya
salınımı engellenecek olup yaklaşık olarak 13.000 adet
ağacın sağlamış olduğu fayda elde edilecektir.
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Üretilen bu elektrik İl Müdürlüğü’nün tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek olup tüketim fazlası elektrik lisanssız
elektrik üretimi kapsamında 13,3 Dolar-Sent/kWh alım fiyatı garantisi ile ilgili şebeke işletmecisine satılabilecektir.

RÖPORTAJLAR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

"YAŞANABİLİR ÇEVRE VE MARKA ŞEHİRLER"
VİZYONU İLE DENİZLİ İÇİN ÇALIŞIYOR

GüneyEge

Bu sayımızda Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Çevre
Yüksek Mühendisi Fikret Büyüksoy ile yaptığımız röportajda,
İl Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.
Röportaj: Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi
16

 Sayın Müdürüm 11 Haziran 2014 tarihinde bakanlık
görevlendirmesiyle başladığınız Denizli Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne 27 Mart 2018 tarihli resmi
gazetede yayımlanan kararname ile atandınız biraz
kendinizi tanıtır mısınız?
1969 Erzurum doğumluyum ilkokul ve lise tahsilimi Erzurum’da tamamladım. Lisans eğitimimi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde çevre mühendisliği bölümünde tamamladıktan
sonra yüksek lisans eğitimimi Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde
tamamladım. Çalışma hayatıma 1990 yılında başladım çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştım. Son olarak Denizli
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak kamu hizmeti görevime
devam etmekteyim.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev, vizyon ve
misyonu ile ilgili bilgi verir misiniz?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair mevzuatı hazırlamak, uygulamaları denetlemek,
dönüşüm çalışmalarını yapmak, mesleki hizmetlerin gelişmesini sağlamak, çevre kirliliğini önlemek ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak üzere, 04.07.2011 tarihli ve 27984 Sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde
kararname ile kurulmuştur.

Vizyonumuz
Yaşanabilir çevre ve marka şehirler.



Denizli il müdürlüğünüz hangi şubelerle hizmet
vermektedir?
Müdürlüğümüzde 2 müdür yardımcımıza bağlı 10 şube ve
direk müdürlüğe bağlı 2 birimle hizmet vermekteyiz. Direk il
müdürüne sivil savunma birimi ve kalite yönetim birimi bağlıdır.
Şubelerimiz ise sırasıyla; Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları
Şube Müdürlüğü, Proje Şube Müdürlüğü, Yapım Şube Müdürlüğü, Yapı Denetimi Şube Müdürlüğü, Yapı Malzemeleri Şube
Müdürlüğü, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü,
ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü, Çevre
Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Koruma
Şube Müdürlüğü, İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü’dür.



İl müdürlüğünüz hizmet binası personel ve araç
durumu hakkında da bilgi verir misiniz?

İl müdürlüğümüz hizmet binası 26.480 m²’lik alan üzerinde;
1929 m2 olup 295 m2´de misafirhane, 70 ve 97 m2´de
arşiv, 140 m2´de laboratuvar, 90 m2´de ise seminer salonu
bulunmaktadır.
145 personelimiz olup 95 teknik personel 50 idari personel ve
işci bulunmaktadır.
Müdürlüğümüzde
bulunmaktadır.

hizmet

aracı

olarak
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adet

araç

 İl müdürlüğünüz hizmet binası ve teknik altyapı
anlamında bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar
nelerdir?

Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre
yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici,
katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak.
Kalite politikamız
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında çevreyi korumak ve yaşam kalitesi yüksek mekanlar oluşturmak; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair yönetim planları
hazırlayarak uygulamaları izlemek ve denetlemek, kalite
yönetim sistemi standardının şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmek, yasal şartlar doğrultusunda hizmet
alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak memnuniyetlerini arttırmaktır.

•
•
•
•

•
•

•

İl müdürlüğü girişine güvenlik kontrol merkezi
oluşturulmuştur,
İl müdürlüğü girişine beyaz masa kurulmuştur,
İl müdürlüğü hizmet binası girişine evrak kayıt birimi restore
edilmiş ve taşınmıştır,
İl müdürlüğümüz hizmet binası yan tarafında bulunan ve
tehlike arz eden yamaçta toprak kaymasının önlenmesi
için 160 m uzunluğunda yaklaşık 2600 m2 çelik ağ ve
kanal yapılmıştır,
İl müdürlüğümüz bünyesinde hasar tespit toplanma
merkezi oluşturulmuştur,
Müdürlüğümüz arşivinde bulunan projelerin, evrakların
taranması ve ozalit çekimleri vb. yapılabilmesi için proje
tarayıcı alınmıştır,
Müdürlüğümüzce kontrollüğü yapılan binaların 3 boyutlu
maketlerinin çıkarılması için 3d yazıcı alımı yapılmıştır.
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Misyonumuz

RÖPORTAJLAR
 Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine ERDOĞAN
önderliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın
yönetiminde başlatmış olduğu "Sıfır Atık Geleceğe
Değer Kattık" projesi kapsamında Denizli pilot il seçildi,
bu konu hakkında düşüncelerinizi ve proje kapsamında
ilinizde yapmış olduğunuz çalışmalar hakkında bilgi verir
misiniz?
“Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık” Projesi Denizli İlimiz pilot il
seçilmiş olup, 9 Mart 2018 tarihinde Bakanlık yetkilileri ve çok
kapsamlı bir katılımla proje tanıtım semineri gerçekleştirilmiştir. 8
Mayıs 2018 tarihinde il müdürlüğümüzde 9 Mayıs 2018 tarihinde ise kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber sıfır atık kapsamına
giren tüm işletmelerde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurulması,
Etkin ve Verimli Bir Şekilde Uygulanması ve İzlenmesi Konulu
Seminer düzenlendi. Ayrıca il müdürlüğümüzde Sıfır Atık Projesi
kapsamında çalışmalar tamamlanmıştır.

 Yapım işlerinden sorumlu şube müdürlüğünüz
tarafından bugüne kadar yapılan faaliyetler nelerdir?
İlimizde bulunan kamu yapılarının büyük bir çoğunluğu ihale ve
kontrollük hizmetleri yeni bina bakım onarım tadilat ve güçlendirme işlemleri il müdürlüğümüz yapım şube
müdürlüğümüz personelince yapılmaktadır. Bunları kısaca belirtmek gerekirse;
genel bütçe işlerinden 2014-2018 yılları
arasında 38 kamu binası, 209 adet diğer
kurumların yapım işleri, 31 adet hayırsever katkısıyla yapılan yapım işleri, 109 adet camii inşaatı
hizmeti, 162 adet tarımsal ve hayvancılık yapıları yine il bazında
2014-2018 kamu binalarında 562 adet yaklaşık maliyet 246
adet de teminine esas yaklaşık maliyet hesaplanmıştır. 5543
sayılı iskân kanunu çerçevesinde ise 446 parsel arsa üretilmiş,
197 hak sahibi belirlenmiş, 40 adet de iskan konutu tamamlanmıştır. Bugüne kadar; Denizli ili Buldan ilçesi vergi dairesi başkanlığı hizmet binası, Baklan ilçe emniyet hizmet binası, İŞKUR
hizmet binası, TUİK hizmet binası, tapu kadastro hizmet binası,
aile sos. pol. hizmet binası, Denizli bakım ve sosyal rehab. merkezi (BSRM), Çivril 200 kişilik yurt, Çameli 200 kişilik yurt, Acıpayam 150 kişilik yurt, Tavas ilçe emniyet hizmet binası, Babadağ
50 kişilik huzurevi hizmet binaları tamamlanmıştır.

GüneyEge



Proje işlerinden sorumlu şube müdürlüğünüz
tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz?
2014-2018 yılları arasında il müdürlüğümüz proje şube müdürlüğü tarafından 49 bina projesi 71 adet de tadilat projesi çizimi
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yapılmıştır. Ayrıca GEKA'dan alınan teknik destekle tüm müdürlük
çalışanlarına bilgisayar destekli tasarım programları olan netcad
6.0, autocad, 3d max (3 boyutlu çizim ve modelleme programı),
xsteel ile ilgili eğitim müdürlüğümüz teknik personellerine teknik
destek faaliyet programı kapsamında eğitim verilmiş ve katılımcılara sertifika dağıtılmıştır.

 Altyapı ve kentsel dönüşüm şubeniz hakkında bilgi
verir misiniz?
2013-2018 yılları arasında toplamda 2642 binanın riskli olduğu
tespit edilmiştir. 4313 konut ve 661 iş yerinden 2304 tanesi
yıktırılmış, 2503 hak sahibine kira yardımı yapılmıştır. Denizli'de
büyükşehir belediyesi tarafından tabakhane dediğimiz 6 hektarlık
alan riskli alan olarak ilan edilerek çalışmalara başlanmıştır.

 İl müdürlüğünüz yapı denetim şubeniz tarafından
yapılan faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz?
İlimizde bulunan 15 yapı denetim firmalarının bürolarına 20142018 yılları arasında 119 büro denetimi yapılmıştır, 383 defa
şantiye denetimi yapılmıştır yine bu süreç içerisinde yapı denetim
firmalarına 80 adet cezai işlem uygulanmış 127 kez şikayet denetimi yapılmış 1222 adet geçici ustalık belgesi verilmiş 2050
adet de müteahhitlik yetki belgesi numarası verilmiştir.



Yapı malzemeleri şube müdürlüğünüz tarafından
yapılan faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz?
2014-2018 yılları arasında Denizli'de yapı malzemeleri üreticilerine toplam 1184 denetim yapılmış, 37 defa cezai işlem uygulanmıştır.

 İmar ve planlama şubenizin
yapmış olduğu faaliyetler hakkında
bilgi verir misiniz?
İmar ve planlama şube müdürlüğümüz tarafından 2014-2018 yılları arasında 1611 adet kurum
görüşü verilmiş, 1584 adet imar planı incelenmiş, 212 adet jeolojik ve jeoteknik etüt raporu onaylanmıştır.



Tabiat varlıkları ve koruma şube müdürlüğünüz
tarafından yapılmış olan faaliyetler hakkında bilgi verir
misiniz?
Bu şube müdürlüğümüz Denizli’nin yanı sıra Aydın’dan da so-



Çevresel etki değerlendirme ve çevre izinleri şube
müdürlüğü şubenizin yapmış olduğu faaliyetler hakkında
bilgi verir misiniz?
2014-2018 yılları arasında 30 adet ÇED olumlu görüşü ve 297
adet ÇED gerekli değildir belgesi verilmiştir. 243 işletmeye de
çevre izin ve lisans belgesi verilmiştir. Bunun yanı sıra 17 egzoz
ölçüm istasyonu denetlemeleri yapılmış yine 404 güneş enerji
santraline de uygun görüş verilmiştir.



Çevre yönetimi ve denetimi şube müdürlüğünüz
tarafından yapılmış olan faaliyetler hakkında bilgi verir
misiniz?
ÇED şube müdürlüğümüz tarafından il bazında 2012-2018 yılları
arasında 3823 denetim yapılmış ve 141 firmaya 3.235,433,12
TL idari yaptırım uygulanmıştır. 2 olan hava kalite izleme istasyonu 6’ya çıkarılarak sadece ısınmadan kaynaklanan kirlilik yanında
egzoz gazından kaynaklanan kirlilik ve sanayiden kaynaklanan
kirlilik ölçümleri de yapılmaya başlanmıştır. 2015 yılında 34 olan
atıksu arıtma tesisi sayısı 2018 yılında 131’e yükselmiştir. Çevre kirliliğini önleme fonunda belediyelerimize toplam 2.345.332
TL yardım yapılmış olup atıksu arıtma tesisi enerji teşvikinden
faydalanan 12 firmaya toplam 4.476.738 tl enerji teşviği geri
ödemesi yapılmıştır. Çevre izni ve lisansa sahip firmaların yıllara
göre ambalaj atıkları, atık yağ, tıbbi atık, tehlikeli atık, atık pil ve
akümülatör, arıtma çamuru, arıtma tesisi harcanan enerji tutarları
atık miktarlarında artış görülmektedir.
Denizli il müdürlüğümüzün tüm bu faaliyetleri dışında yapmış olduğu faaliyetleri sırasıyla; 1- İlimizdeki 5-8 yaş grubu öğrencilerin çevre konusunda bilgilendirilmesi için il milli eğitim müdürlüğü
ile yapılacak olan ortak çalışma sonucu haftanın belirlenen günlerinde öğrencilere çevre bilgisini geliştirici eğitimler verilmesi için
müdürlüğümüz bünyesinde atıl vaziyetteki bir bina düzenlenerek çevre eğitim merkezi (ÇEM) kurulmuştur. 1 yıllık süreç içinde
toplam 1400 öğrenciye çevre eğitimi verildi. Çevre eğitiminde
öğrencilere geri dönüşüm teşvikini kazandırmak için geri dönüşüm notluk, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler farkındalık
olması açısından dağıtılmıştır.
2- İlimizde çok sık olarak yapılan sokak düğünleri, mevlit gibi

organizasyonlarda sık sık şikayete sebep olan aşırı ses yüksekliğinin önlenmesi için, söz konusu organizasyonu yapan kişi ve
kurumlara ses cihazlarında kullanılmak üzere sınır değer olan
85 dbell sınırının il müdürlüğümüzce mühürlenip sabitlendikten
sonra kullanılan ses düzeyi sabitleyici cihazların kullandırılmasına
başlanmış olup bu konudaki şikayetler azaltılmıştır.
3- Japonya’da Shimizu Teknoloji Enstitüsü, Obayashi Araştırma
Enstitüsü, Taisei Teknik Araştırma Enstitüsü il müdürlüğümüz 5
çevre mühendisi personel tarafından ziyaret edilerek, deprem
ve tsunami felaketlerine karşı alınmış olan önlemler ve yapımı
devam eden çalışmalar ile büyük felaketten sonra ortaya çıkan
inşaat/yıkıntı atıklarının ve oluşan diğer atıkların toplama, ayrıştırılma, geri kazanma ve bertaraf yöntemleri ile ilgili Japonya’daki
uygulamalar hakkında bilgi alındı.
Denizli il müdürlüğümüzce yapılması planlanan faaliyetlerimiz ise
şöyledir; 1- İlimizdeki arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurları
ile sanayi tesislerinden çıkan kül ve cüruflarla ilgili olarak ilimizde
faaliyet gösteren Denizli çimento fabrikasında arıtma tesislerinde
oluşan çamurların ve sanayi tesislerinde oluşan cüruflar alternatif hammadde ve ilave yakıt olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar
devam etmektedir. Arıtma çamurları solar kurutma ve atık hazırlama tesisinde ön işlemden geçirilerek ek yakıt olarak kullanılacaktır. Ayrıca söz konusu atıkların alternatif ham madde olarak
kullanılması ile ilgili bakanlığımız uygun görüşleri de alınmış olup
proje arıtma çamurlarından kaynaklanan çevresel kirliliğin önlenmesi
açısından önem arz etmektedir.
2-İlimizde özellikle havzalar
üzerinde zaman zaman balık
ölmelerine sebep olan tarım
ilaçları kutuları ile ilgili olarak gıda,
tarım ve hayvancılık il müdürlüğü
ile birlikte başlatılan proje kapsamında; projede 12 ilçede 60
noktada oluşturulacak atık toplama noktalarında pestisit ambalaj atıklarının toplanacak olup, toplama kutularına atılmadan
önce uluslararası kuruluşların önerdiği üçlü yıkama yönteminin
(üçy) çiftçiler tarafından uygulanmasının sağlanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda çiftçiler tarafından alınan pestisit ilaçları su alım
merkezlerinde bulunan ilaçlama deposuna boşaltılarak (su ile
seyreltme sağlanması gerektiğinden) çiftçi traktöründe bulunan
ilaçlama makinasına aktarımı yapıldıktan sonra kullanımı sağlanacaktır. Boşalan pestisit ambalajları da üçlü yıkama yapılarak
(üç kez su ile çalkalandıktan sonra) toplama konteynırına bırakılacağı belirtilmiştir.
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rumlu olup Denizli’de bulunan 15, Aydın’da bulunan 8 doğal
sit alanıyla ilgili çalışmalar yapmıştır. 2014-2018 yılları içerisinde
372 adet denetim yapılmış, 277 rapor, 36 imar planı, 93 proje
ile 572 tescil dışı alan incelenmiş, 557 kurum görüşü verilmiş
ve 78 şikayet değerlendirilmiştir.

AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

BÜYÜK MENDERES'İN CAN VERDİĞİ
TOPRAKLARDA KURULMUŞ, LEZZETLİ
PORTAKALLARI VE İNCİRLERİ İLE MEŞHUR

KUYUCAK

Hazırlayan: Aydın Yatırım Destek Ofisi

GüneyEge

Kuyucak Aydın merkezin doğusunda yer almaktadır. Aydın’ın
yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Nazilli’ye oldukça yakındır. İzmir-Denizli ulaşım güzergâhı üzerinde yer alan ilçeden
bu iki önemli ili bağlayan demiryolu ve karayolu geçmektedir.
İlçe civarına ilk ne zaman yerleşildiği tam olarak bilinmemekle
birlikte, yakınındaki Mersinlidere’de bulunan toprak küpler ve
süs eşyaları bölgede Romalılardan beri yerleşik hayatın olduğunu kanıtlamaktadır.1

1

Kuyucak İlçesi Nüfus ve Eğitim İstatistikleri - 2017
Nüfus (2017)
26.898
Okuma Yazma Bilmeyen Oranı (15+)
%10
İlkokul veya İlköğretim Mezunu Oranı (15+)
%53
Ortaokul veya Dengi Meslek Ortaokul Mezunu Oranı (15+) %12
Lise ve Dengi Okul Mezunu Oranı (15+)
%16
Yüksekokul veya Fakülte Mezunu Oranı (15+)
%8
Kaynak: TÜİK verilerinden hesaplanmıştır.

Kuyucak Belediyesi, Tarihçe, http://www.kuyucak.bel.tr/v2/pamukoren.asp, (19.06.2018).
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Kargılıdere Prestij Merkezi
Kuyucak, Sabahattin Ali’nin 1937’de yayınlanan Kuyucaklı
Yusuf romanında küçük kasaba hayatının yaşandığı bir yerleşim yeri olarak tasvir edilmiştir. Daha sonra ilçe, yaşanan
nüfus artışından nasibini almıştır. Geçmişteki nüfus sayımlarına bakıldığında 1965’te 33 bin civarında olan ilçe nüfusunun giderek artarak, en yüksek düzeyine 1985 yılında ulaştığı görülmektedir (43 bin civarı).2 Bu tarihten sonra ilçenin
nüfusu istikrarlı bir biçimde azalmıştır. Neticede günümüzde
Kuyucak’ın nüfusu, 1985 yılındaki nüfusunun yaklaşık %60’ı
seviyesine kadar gerilemiştir. TÜİK’in adrese dayalı nüfus
sistemine göre 2017 yılı itibarıyla Kuyucak ilçesinin nüfusu
26.898’dir. Bahsedilen bu nüfus azalışının sebeplerini daha
büyük yerleşim birimlerine göç, ilçedeki temel geçim kaynağı
olan tarım ve hayvancılıktaki sıkıntılar ve Türkiye’deki sanayi
ve hizmet sektörü lehine gelişen iktisadî dönüşüm olarak sıralamak mümkündür. 2017 senesi TÜİK verilerine göre Kuyucak, nüfus büyüklüğü bakımından 17 Aydın ilçesi arasında
11. sıradadır.

veya ilköğretim düzeyinde olduğu görülmektedir (ilkokul
%40, ilköğretim %13). Bu yaş grubu içinde yüksekokul ya
da dört yıllık fakülte düzeyinde eğitimi olanların oranı ise yalnızca %8’dir. İlçede Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı
Kuyucak Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Yüksekokul
Kooperatifçilik, Yerel Yönetimler ve İşletme Yönetimi dallarında eğitim sunmaktadır.

2

geka.gov.tr

İlçe nüfusu içinde 15 yaşından büyük olanların eğitim durumlarına bakıldığında, %53’ünün eğitim seviyesinin ilkokul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Genel Nüfus Sayımları, http://www.tuik.gov.tr/VeriTabanlari.do?vt_id=27&ust_id=109, (20.06.2018).
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GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

Evlidağ Mesire Alanı

GüneyEge

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bölgenin iklimi ve arazi yapısı geniş sayılabilecek bir tarımsal
ürün yelpazesinin yetiştirilmesine olanak vermektedir. Ovalık alanlarda pamuk, yamaçlık arazilerde ise narenciye, erik,
kayısı, incir ve zeytin, daha yüksek alanlarda yaz sebzeleri,
barbunya, fasulye, patates, tütün ve elma yetiştirilmektedir.3
İlçedeki tarım arazileri, Aydın’ın bazı diğer ilçelerindeki tarım
arazileri gibi Büyük Menderes Nehri'nin suyuyla sulanmaktadır. Dolayısıyla, Büyük Menderes’in su kalitesi ilçedeki tarımsal verimlilik ve yaşam kalitesi bakımından hayati öneme
sahiptir.

kat çekmektedir. Örneğin 2004’te 90 ton olan çilek üretimi,
2017 yılında 560 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı zaman aralığında Washington Portakal üretimi 20.434 tondan 34.095
tona, Golden Elma üretimi 1.650 tondan 2.884 tona, nar
üretimi 75 tondan 2.190 tona, kestane üretimi 160 tondan
510 tona çıkmıştır. İlçe TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) Bölgesi
içinde portakal (Washington) üretiminde 2'nci, elma (Golden)
üretiminde 3’üncü sırada yer almaktadır.

TÜİK verileri incelendiğinde (2004-2017), ilçedeki sebze
üretiminin pek çok kalemde önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. 2004’te 540 ton olan taze fasulye üretimi 2017’de
108 tona, karpuz üretimi 2.656 tondan 600 tona, salatalık
üretimi 935 tondan 77 tona, patlıcan üretimi 1.225 tondan
270 tona, sofralık domates üretimi 3.708 tondan 999 tona
düşmüştür. Bazı ürünlerin ekilen alanlarının daralmasıyla, ekilen dekar başına alınan ürün miktarının da yer yer azaldığı görülmektedir. Meyve üretiminde bazı kalemlerdeki artışlar dik-

3

Kuyucak Belediyesi, Ekonomi: Tarım, http://www.kuyucak.bel.tr/v2/pamukoren.asp, (19.06.2018).

22

Deve Güreşi
Bölgenin geleneksel ürünleri zeytin ve incirin üretimi gücünü korumaktadır. İlçe sofralık zeytin üretiminde Bölge içinde
3’üncü sırada yer almaktadır. Verilere kabaca bir bakış, son
14 yılda tarımsal üretim tercihlerinde değişimler yaşandığını
göstermektedir. Bu üretim tercihlerindeki değişimleri tetikleyen faktörler hakkında daha kesin yorumlar yapabilmek için
daha özel etütler gereklidir.
Kuyucak İlçesi Seçilmiş Tarım İstatistikleri, 2017

Yonca (Yeşilot)
Bezelye, Taze
Manda
Portakal (Washington)
Yem Şalgamı
Sofralık Zeytinler
Triticale (Yeşilot)
Fındık
Elma (Golden)
Çavdar
Arpa (Yeşilot)
Mandalina (King)

Değer
(Ton)

TR32
Sıralaması

307.125
1.236
170 (baş)
34.095
13.500
9.652
7.000
2
2.884
333
8.000
5

1
1
1
2
2
3
2
2
3
3
4
4

Kaynak: TÜİK verilerinden hesaplanmıştır.

Tarımın yanında hayvancılık da ilçenin önemli geçim kaynaklarından biridir. TÜİK’in 2017 verilerine göre, Kuyucak’ta toplam 27.025 büyükbaş hayvan, 33.435 küçükbaş hayvan ve
ekseriyeti et tavuğu olmak üzere 125.534 kümes hayvanı
bulunmaktadır. Kuyucak 2017 yılında ilçede bulunan 170
baş manda ile TR32 Bölgesi’nin en büyük manda yetiştiricisidir. Ayrıca ilçede arıcılıkla uğraşan 22 işletme bulunmaktadır.
Kuyucak, eğitimli beşeri sermayesi ve genel olarak nüfusu
sınırlı bir ilçe olsa da, bölgenin tarımsal üretiminde önemli bir
konumdadır.
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Ürünler

RÖPORTAJLAR

DOĞAYI KORUMAK
BİRLİKTE MÜMKÜN

GüneyEge

Bu sayımızda
Türkiye’deki çalışmaları
40 yılı aşkın bir geçmişe
dayanan WWF-Türkiye’nin
Genel Müdürü, girişimciliği
ve sosyal çalışmalarıyla
bilinen Aslı Pasinli ile
WWF Türkiye ve çalışmaları
hakkında keyifli bir röportaj
gerçekleştirdik.
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Röportaj: Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) dünyanın en büyük, deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından
WWF’in uluslararası ağının bir parçası. WWF, 5 milyonu aşkın destekçiye ve 100’den fazla ülkede etkin bir küresel ağa
sahip. Misyonu ise dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruyarak,
yenilenebilir kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak, kirlilik
ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek gezegenimizin
doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla
uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmak.
WWF-Türkiye, 1996 yılında Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin
öncülüğünde kuruldu. 2001 yılında WWF’nin Türkiye ulusal
kuruluşu olarak WWF-Türkiye unvanını aldı. WWF-Türkiye
çalışmalarını bağışlar ve kurumsal sponsorluklarla yürüten,
kâr amacı gütmeyen bağımsız bir vakıftır ve doğa korumada
30 yılı aşkın süredir sayısız başarılı projeye imza atmıştır.
WWF-Türkiye küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların
sürdürülemez tüketimi gibi insan kaynaklı olan, hem doğal
yaşam alanlarının hem de türlerin kaybıyla sonuçlanan tehditleri durdurmayı amaçlar. Mevcut süreçleri değiştirerek,
insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek için çalışır. Bunun için; yerel ve merkezi hükümet, iş dünyası ve vatandaşlarla ortak akıl üretmeyi, farkındalık yaratmayı ve karar
süreçlerinde etkili olmayı hedefler.



Aslı Pasinli’yi tanıyabilir miyiz?

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunuyum. ABD’deki University of Illinois’te işletme masterı yaptım. Kariyerim Coca-Cola’nın
Atlanta’daki dünya merkezinde başladı. Atlanta, İstanbul ve Viyana ofislerinde, stratejik
planlama ve pazarlama alanlarında yöneticilik
yaptım. 2003-2016 yılları arasında kurucusu olduğum Soul Group restoranlarının yönetici ortaklığını
yürüttüm. 80 kişilik ekibiyle, ayda 10 bin kişiye hizmet veren Soul Group restoranlarının birçok yerli ve yabancı ödülü
bulunuyor. Soul Group’la aynı zamanda Türkiye’de yeme-içme sektörünün yarattığı karbon ayak izinin azaltılmasını hedefleyen ve restoranları sertifikalandıran ‘Yeşil Nesil Restorancılık’ girişiminin öncülüğünü yaptık. Bu program dâhilinde,
Türkiye’de ilk defa gıda atığından organik gübre üretimi belediye seviyesinde gerçekleştirildi. WWF-Türkiye’nin Genel

"

Bugün kirliliğin kritik
seviyeye ulaştığı Büyük
Menderes’in suyu biterse Bafa Gölü
kıyısında gölgesinde oturduğumuz zeytin
ağacı da, verimli topraklarda yetişen taptaze
meyveler de, koşarak bir ırmağa atlamak
da, dünyada sadece 4.500 adet kalan
Tepeli Pelikanlar da, tekstil sektörünün
hammaddesi pamuk da, çocuklarımızın
geleceği de biter.

"

Müdürlüğü görevini ise Ocak 2017’den beri yürütüyorum.
Ayrıca Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği’nde (TURYID) Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alıyorum.

 WWF’nin, Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirdiği
projelerden öne çıkanlardan bahseder misiniz?
Desteklediği ana konular/temalar nelerdir?
WWF-Türkiye çalışmalarını “ülkemizin doğasının korunması”,
“yaşam tarzımızın değişmesi” ve “iklim değişikliğiyle mücadele” olmak üzere üç ana bileşende yürütür. Geri bıraktığımız
42 yılda gerçekten pek çok başarılı proje gerçekleştirdik. Bunlar saymakla bitmez. Ancak kısaca değinmeye çalışayım:
Tehlike altındaki kelaynakların korunmasını
sağladık. Dalyan’ın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi sağlanarak, alanda yuvalayan deniz kaplumbağalarının geleceği güvence altına alındı. Göksu Deltası, Özel Çevre
Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edildi. Tehlike altındaki tepeli pelikanların ülkemizde üreyen çift sayısı
artırıldı. Göksu Deltası, Seyfe Gölü, Burdur Gölü, Sultan
Sazlığı ve Manyas Gölü, Türkiye’nin ilk Ramsar Alanları (Uluslararası Öneme Sahip Sulakalan) ilan edildi. Dilek Yarımadası
Milli Parkı’nın sınırları, bakanlar kurulu kararıyla Büyük Menderes Deltası’nı da içine alacak şekilde genişletildi ve Bafa
Gölü Tabiat Parkı ilan edildi. Türkiye’de esaret altında ayı oynatma geleneğinin son bulmasına ve Kaş’taki yunus parkının
kapatılmasına katkı verildi.
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 WWF-Türkiye, amacı ve temel faaliyetleri hakkında
bilgi verebilir misiniz?

RÖPORTAJLAR
Kaçkar Dağları, Hatila Vadisi ve Karagöl-Sahara milli park ilan
edildi. İstanbul’da Polonezköy, Orman Bakanlığı tarafından tabiat
parkı olarak koruma altına alındı. Antalya Belek-Kumköy doğal sit
alanı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına
alındı ve Belek Kıyı Yönetimi Planı hazırlandı. Rize Fırtına Vadisi’nde yapımı planlanan HES mahkeme kararıyla iptal edildi; alan
bakanlık kararıyla doğal sit alanı ilan edildi.

Büyük Menderes

Küre Dağları, 2000’de Orman Bakanlığı tarafından milli park ilan
edildi. Daha sonra, 2011’de PAN Parks sertifikası alarak Avrupa’nın seçkin koruma alanları arasına girdi. Bölgede inşa edilmesi
planlanan HES’ler mahkeme kararıyla 2015’te iptal edildi.
Ayrıca Türkiye’nin 2013’te Önemli Bitki Alanları’nı belirleyen Avrupa’daki ilk ülke olmasını sağladık. Gediz Deltası’ndaki doğal sit
statüsünün kaldırılarak imara açılması girişiminin mahkeme kararıyla engellenmesi sağlandı. Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Kaş’ı da içine alacak şekilde genişletildi. Eğirdir Gölü’ndeki
çalışma alanlarında tarım ilacı kullanımı yüzde 50 azaltıldı. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla göle ulaşan
kirlilik yükü hafifledi. Konya Kapalı Havzası’nda “Entegre Havza
Yönetimi”ne yönelik uzun soluklu çalışmalarımız “En iyi Uygulama
Ödülü” alarak, Birleşmiş Milletler’in Rio+20 konferansında Türkiye’yi temsil etti. 1990’lardan bu yana yapılan çalışmalarla Caretta
caretta popülasyonlarının artmasına katkı sağlandı; türün Kırmızı
Liste’deki statüsü “Tehlikede (EN)”den “Duyarlı (VU)”ya geriledi.
Denizlerimizde sayıları hızla azalanan Orfoz balığının (Epinephelus marginatus) avlanması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından yasaklandı. Kaş’ın doğal mirasını tehdit eden yeni imar
planının mahkeme kararıyla durdurulmasına katkı sağlandı.



GüneyEge

Ülkemizdeki eko-verimlilik ve temiz üretim hakkında
ne düşünüyorsunuz? WWF-Türkiye’nin şimdiye kadar
bu konuda yürüttüğü faaliyetler nelerdir?
Temiz üretim, üretimde verimliliği artırırken aynı anda hem çevresel hem de ekonomik faydanın sağlandığı bir uygulama. Üretim
sürecinde doğal kaynak ve enerji tüketiminin, toksik ve tehlikeli
kimyasal kullanımının, atık, atık su ve emisyon oluşumunun bütünsel bir yaklaşımla kontrol edilerek minimize edilmesini sağlıyor.
Yani aynı miktarda üretim için daha az doğal kaynak ve enerji
kullanıyorsunuz ve daha az atık üretimi yapıyorsunuz. Bu açıdan,
çevresel kaygıların yanı sıra; doğal kaynakların korunması, endüstriyel verimlilik ve tabii ki ekonomik kalkınma gibi pek çok farklı
alana da hitap ediyor. Denizli’de GEKA’yla birlikte Büyük Menderes için attığımız adımla Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak bir
model ortaya koymayı hedefliyoruz. Çünkü bu, çevresel kazanımın yanı sıra, ekonomik sürdürülebilirliği ve sektörel rekabetin
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Büyük Menderes
korunmasını da beraberinde getirecek bir model. Ayrıca sadece
Büyük Menderes’teki değil, tüm Türkiye ve dünyadaki nehirlerin
kirlilik sorununun çözümü temiz üretim dönüşümünden geçiyor.
WWF–Türkiye olarak Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğiyle Denizli’de başlattığımız ‘Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin
Yaygınlaşması’ hareketi Büyük Menderes Havzası’ndaki kirliliği önlemek açısından en önemli girişimlerden biri. Biliyorsunuz, tekstil
sektöründeki dönüşüm, boyama ve apre işlemlerinde yüksek
miktarda su kullanımı nedeniyle özellikle önemli. Bölgedeki tekstil
sektörü, toplamda 12 milyon Euro’ya varacak yatırımla yıllık 10
milyon Euro ve %20’ye varan su, enerji ve kimyasal tasarrufu sağlaması mümkün. Yapılacak yatırımların 1-3 yıl gibi bir sürede geri
kazanılması öngörülüyor.

 Ülkemizde ve dünyadaki su kaynaklarının
korunmasının gerekliliği her geçen gün daha çok
gündeme geliyor. Su kaynaklarını korumak için hepimize
düşen görevler var. Bu konuda çiftçiler, sanayiciler,
bireysel kullanıcılar gibi tüketici gruplarının üzerlerine
düşen sorumluluklar nelerdir?
Çok doğru söylüyorsunuz. Su biterse herkes susar. Su kaynaklarımız hepimizin ve onları kurtaracak olanlar da yine bizleriz. Su
kaynaklarının korunmasında da temiz üretim tek başına yeterli değil elbette.
Sadece Büyük Menderes değil, Türkiye’deki diğer nehirler de,
toplu balık ölüm haberlerinin de gösterdiği üzere, artık alarm veriyor. Su kaynaklarının korunması için kentsel atık suların etkin arıtımı
şart. Diğer sektörlerde de temiz üretim uygulamalarına geçilmesi

gerekiyor. Nehirlere karışan tarım ilaçlarının önüne geçmek içinse
iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekiyor.



Proje kapsamında sektöre yönelik Temiz Üretim eğitim çalışmaları
planlanıyor. Tekstil üreticilerinin iyileştirme amaçlı projelerine teknik ve finansal destek sağlanıyor. Harekete destek veren Garanti
Bankası, üreticilerin dönüşüm projelerini, bu programa özel indirimli faiz oranıyla destekliyor. Boyner Grup, H&M ve Inditex gibi
sürdürülebilir üretim kriterlerini satın alma süreçlerine dâhil eden
küresel tekstil markaları bölgedeki iş ortakları olan tekstil üreticilerini sürece dahil olmaya teşvik ediyorlar. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
ve Denizli Valisi Hasan Karahan’ın da tekstil sektörüne projeyi
duyururken yanımızda olarak, teşvikte bulunması bizim için çok
önemliydi.



Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaşması
konusu bölgemiz için de önem arz eden güncel bir konu.
Peki temiz üretime geçilmezse ve kaynaklar verimli
kullanılmazsa bizi hangi tehlikeler bekliyor?
WWF-Türkiye’nin öncelikli alanlarından biri olan Büyük Menderes
Havzası, Türkiye’nin 25 nehir havzasından biri. Tarım ve sanayi
bakımından sosyo-ekonomik önemi yüksek. Havzada 584 km
uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, kolları ve yeraltı suları ile
ana su kaynağı. Ancak, Havza suları baskı altında. En temel sorun
su kalitesi iken, iklim değişikliği ve kalkınma planlarının mevsimsel
su miktarını yakın gelecekte azaltacağı öngörülüyor. Bu çerçevede, havzada çevresel ve sosyoekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması için, su risklerine yönelik gerekli önlemlerin alınması şart.
Bugün kirliliğin kritik seviyeye ulaştığı Büyük Menderes’in suyu biterse Bafa Gölü kıyısında gölgesinde oturduğumuz zeytin ağacı
da, verimli topraklarda yetişen taptaze meyveler de, koşarak bir
ırmağa atlamak da, dünyada sadece 4.500 adet kalan Tepeli Pelikanlar da, tekstil sektörünün hammaddesi pamuk da, çocuklarımızın geleceği de biter.



Bu çalışmanın çıkış kaynağı Menderes Deltası’nın
hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?
Büyük Menderes Deltası, göçmen kuşlar için en önemli yaşama
alanlarından biri ve barındırdığı biyolojik çeşitlilik, nesli tükenmek

Bafa

Bafa
üzere olan canlılar ve endemik türlerden dolayı “Uluslararası
Öneme Sahip Sulakalan” statüsünde. Delta ayrıca, deniz balıkları için önemli bir yumurtlama sahası.
Sahip olduğu eşsiz çeşitlilik nedeniyle Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Avrupa Konseyi tarafından
"Flora Biogenetik Rezerv Alanı" kabul edilmiş durumda.
Delta, WWF-Türkiye’nin lobi faaliyetleri sonucunda 1994 yılında
Milli Park ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Ancak Delta’dan
denize dökülen Büyük Menderes Nehri’nin sularındaki kirlilik
oranı, Delta’yı ve barındırdığı canlıları tehdit eder konuma gelmiştir. 20 yıl kadar önce Milli Park olarak koruma altına alınması
için WWF-Türkiye olarak verdiğimiz mücadeleyi, şimdi Delta’yı
besleyen Büyük Menderes Nehri’nin su kalitesinin iyileştirilmesi
için sarf ediyoruz.



Böyle bir organizasyonun başında olmak ve
böylesine etkili çalışmalar yürütmek nasıl bir duygu?
Konularının uzmanı, çok iyi eğitim almış 27 kişilik profesyonel
kadromuz, gönüllü ve danışmanlarıyla 100 kişiye varan bir ekibimiz var. Yönetim Kurulumuzda ve WWF’in tüm dünyaya yayılmış
ağında, iş dünyasından akademiye kadar uzanan çok değerli temsilcilere ve onların bize sunduğu bilgi birikimine sahibiz.
Kamu kurumlarından üniversitelere, belediyelerden sivil toplum
örgütlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede işbirliklerimiz var.
Bu birikim sayesinde her gün, Türkiye’de çok önemli değişikliklere imza atabileceğimizi düşünerek güne başlıyorum. Bu heyecanımı tüm ekibimizin yaşadığını görmek beni daha da mutlu
ediyor.
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Ajansımızla WWF ortaklığında birkaç ay önce
Temiz Üretim Hareketi Basın Toplantısı Denizli’de
gerçekleştirildi. Bu çalışmanın devamında neler yapmayı
planlıyorsunuz?

HABERLER

AJANSTAN HABERLER

T
GüneyEge

ekstil markalarının temiz üretim konusunda artan taleplerinin karşılanmasını ve Denizli’nin küresel ölçekte
rekabet gücünün korunması için temiz üretim dönüşümünün hızlanmasını amaçlayan temiz üretim hareketinin
ilk adımı Denizli’de atıldı. Büyük Menderes Nehri’nde kirliliğin
önüne geçilmesine katkı sağlamayı hedefleyen “Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaşması” faaliyetinin tanıtıldığı
basın toplantısı, 3 Mayıs 2018 tarihinde Denizli Valisi Sayın
Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Sayın Osman Zolan’ın teşrifleriyle gerçekleşti.
Basın toplantısına Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel Müdürü Zafer Soylu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Uygulamaları Dairesi
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Başkanı Mustafa Kemal Akgül, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Ercan Gülay, Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürü Sefa Gökalp, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret
Büyüksoy, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şenel, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi
Müdürü Ahmet Taş, WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli
ile Ajansımız Genel Sekreter V. Özgür Akdoğan’ın yanı sıra
tekstil markalarının ve finans kurumlarının temsilcileri ile basın
mensupları iştirak etti.
Katılımcılar arasında sürdürülebilir üretim kriterlerini satın alma
süreçlerine dahil eden küresel tekstil markaları da yer aldı.

WWF-Türkiye (Doğal
Hayatı Koruma Vakfı)
ve Ajansımız işbirliğinde
gerçekleştirilecek “Tekstil
Sektöründe Temiz Üretimin
Yaygınlaştırılması” hareketinin
tanıtılması amacıyla “Temiz
Üretim Hareketi Basın
Toplantısı” düzenlendi.

Denizli Valisi Sayın Hasan Karahan,
gerçekleştirdiği konuşmada “Büyük
Menderes can damarımız. Onu gözümüz
gibi korumalıyız ama maalesef bu konuda kötü
bir sınav verdik. İnşallah bundan sonra gelecek nesle
mahcup olmama adına yüzümüzü ağartacak bir şeyler yaparız. Biz hem genel yönetim hem yerel yönetimlerimizle bu
işin takipçisi ve destekçisiyiz, hep birlikte Büyük Menderes’i
canlandıracağız” ifadelerine yer verdi.

Ajansımız Genel Sekreter V. Özgür Akdoğan ise konuşmasında verimli toprakları, katma değeri yüksek tarım ürünleri,
tarihsel zenginliği, girişimci ve çalışkan insanıyla Güney Ege
Bölgesi’nin değerini vurguladı ve sözlerine şu şekilde devam
etti: “Göz bebeğimiz olan Büyük Menderes Havzası çevresel
sorunların tehdidi altındadır. Burada tüm kurum ve paydaşlarımızın kendilerine düşen çabayı en özverili şekilde gösterdiklerinden eminiz. Ancak, durumun aciliyeti ve önemi farklı bir
bakış açısını gerektirmektedir. İşte bu noktada su tasarrufu
ve enerji verimliliği ile işletmelerin maliyetlerini düşürürken bu
temiz üretim metotlarıyla küresel ölçekte ürünlerine yeni alıcılar bulabileceklerini, daha fazla ihracat yapabileceklerini, yeni
istihdam olanakları yaratabileceklerini ve ekonomimize büyük

katkılar sağlanabileceğini vurgulamak
isteriz. Büyük Menderes Nehrimizin
ışıl ışıl parlayan eski günlerine dönmesine katkıda bulunacak bu
bakış açısı her yönden faydalı ve
olumlu bir perspektiftir.”

WWF-Türkiye Genel Müdürü
Aslı Pasinli ise, Denizli’de atılan
adımla diğer sektörlere, havzalara ve dünyaya örnek olacak büyük
bir dönüşümü hedeflediklerini belirtti.
Bu çalışmayla Türkiye’ye örnek olacak bir
modeli ortaya koymayı hedeflediklerine dikkat
çeken Pasinli konuşmasında “Hedefimiz tekstil sektöründe temiz üretime geçişe aracılık ederken aynı zamanda
Türkiye’ye örnek olacak bir modelin ortaya konması, ancak
bunu yaparken de ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması
ve sektörel rekabetin korunması. Uluslararası öneme sahip
Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası gibi sulak alanlarımızın korunması da ancak bu şekilde sağlanabilir.” ifadelerine
yer verdi.
Temiz üretim faaliyetleri, üretimde daha az su ve kimyasal
kullanılması, enerji verimliliği ve oluşan katı atık ile atık su
miktarının azaltılması gibi unsurları içeren, ekonomik faydalar
sağlayan uygulamalardan oluşmaktadır. “Tekstil Sektöründe
Temiz Üretimin Yaygınlaştırılması” kapsamında küresel ve yerel tekstil markaları, sanayi odası ve organize sanayi bölgeleri
işbirliğiyle eğitim çalışmaları yapılması, temiz üretim rehberi
yayımlanması ve fizibilite çalışmaları hazırlanması planlanmaktadır. Bu vesileyle temiz üretime yönelik yatırımlara hız
kazandırılması amaçlanmaktadır.
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Üreticilerinin küresel piyasalarda rekabet
gücünü korumaları için temiz üretim
yatırımının önemine vurgu yapan
küresel tekstil firmaları, toplantıya
katılımlarıyla temiz üretime desteklerini gösterdi. Toplantıya ayrıca
bölgede temiz üretim dönüşümünün öncüleri olan firmalar da katılım
sağladı.
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PROJELER l Mali Destek Programı

SÖKE’DE SULAMA PLANLAMASI
AKILLI OVA PROJESİ İLE YAPILIYOR
SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ
AYDIN

2
GüneyEge

010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Söke Ovası Sulama
Birliği tarafından “Akıllı Ova - Sulama Sahasında Rezervdeki Su Miktarından Tahsise Göre Sulama Planlamasının GIS Ortamında Yapılması ve Sulama Otomasyonu”
projesi sunulmuş ve başarılı bulunmuştur. Proje ile Söke Ovası Sulama sahasında konuma dayalı bilgilerin (parsel büyüklükleri, arazi sınıfları, bitki deseni, sulama şebekesi) bilgisayar ortamına girilmesi, girilen bu verilerin bilgisayar programı kullanılarak analizlerinin
yapılması ve elde edilen sonuçlara göre sulama suyu miktarının az olduğu dönemlerde
suyun en ekonomik şekilde kullanılmasının planlanması amaçlanmıştır. Ayrıca otomasyon sistemi ile Aydın’ın Söke Ovası’nda bulunan sulama sisteminde; su seviye bilgilerinin
okunması ve analiz edilmesi, sulama kapaklarının kontrol edilmesi, kapak pozisyonlarının
kontrol edilmesi, kapak sıkışma bilgilerinin alınması ve mevcut tüm bu işlemlerin bir merkezden izlenmesi ve kontrol edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

30

Projenin sonuçlanmasıyla; sulama ve işletme bakım/
onarım etkinliği artmış, sulama tesisi, yerleşim birimleri, bitki çeşidi, toprak bünyesi, arazi sınıfı ve parsel
birimlerine ilişkin konumsal ve konumsal olmayan
verinin toplanması, bilgisayar ortamına aktarılması,

depolanması, sorgulanması, analiz edilmesi ve kullanıcılara grafik ve raporlar halinde sunulmasına imkân
sağlanmıştır. Ayrıca proje sonucunda; arazi kullanımı,
arazi sulama oranları, sulama randımanı, bitki çeşidi,
toprak bünyesi, arazi sınıfı vb. bilgileri de içermesi
özelliğinden dolayı arazi bilgi sistemi yanında, üretilebilecek birçok bilgi sistemini barındıran bir coğrafi
bilgi sistemi kurulmuştur. Yapılan faaliyetler; su dağıtımında oluşacak sorunlara anında müdahale yapabilme, su dağıtımını sürekli izleme olanağı sağlanmış ve
sulama sahasındaki suyun durumunun gözlemlenerek uzaktan kontrol edilebilmesini sağlamıştır.
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Ajansımız tarafından 179.295,76 TL ile %25 oranında destek verilen ve 12 ayda tamamlanan proje
kapsamında limnigraf, kapak sistemi için motor ve
şanzıman, güneş paneli seti, GPRS modem, MIS
(Yönetim Bilişim Sistemleri) ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) uygulamaları ve yazılımları alınmıştır.
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PROJELER l Mali Destek Programı

SERVETİMİZ TEMİZ ÇEVRE, SANAYİCİ &
OSB EL ELE
DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
DENİZLİ

2
GüneyEge

015 yılı Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi
Proje Teklif Çağrısı kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgesi tarafından sunulan ve başarılı bulunan
“Servetimiz Temiz Çevre, Sanayici-OSB El Ele” projesi ile
Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin arıtma tesisinde teknoloji yenilemesi gerçekleştirilmiştir. Yenilenen teknoloji ile
arıtma tesisinin verimliliğinin ve böylelikle ortak üretim ve
ticaret alanlarında hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.
Ajansımız tarafından 425.372 TL destek verilen ve toplam
708.953 TL bütçe tutarı ile tamamlanan projede, Denizli
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (DOSB) sanayi kuruluşla-
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rından kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık sularını
fiziksel kimyasal ve biyolojik olarak arıtan ve deşarj kriterlerine uygun olarak deşarj eden DOSB, çamur susuzlaştırma
ünitesindeki ekipmanları modernize etmiş; böylelikle arıtma
tesisinin verimliliği artırılmış, yıllık işletme maliyeti azaltılmış,
susuzlaştırılmış çamur miktarı düşürülerek çevreye etkileri
azaltılmıştır. Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir arıtma işlemi ile sanayicinin daha fazla üretim yapması ve ihraç edebilmesi
için üretim maliyetlerinin düşmesine de katkıda bulunulmuştur. Ayrıca tarımın sürdürülebilirliğini sağlayarak sonraki
nesillere kullanılabilir çevre bırakmayı hedefleyen DOSB,
proje ile daha az çamuru bertaraf ederek bu sorunun azalmasına ve tarımın korunmasına da katkı sağlamıştır.

MERMER ATIKLARI KATMA DEĞERE
DÖNÜŞÜYOR, ÇEVREMİZ NEFES ALIYOR
ÇAYBOYU BELEDİYESİ
MUĞLA

2

010 Yılı Teklif Çağrısı İktisadi Kalkınma Mali Destek
Programı (Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri) kapsamında desteklenen ve Muğla’nın Kavaklıdere İlçesi
Çayboyu Belediyesi tarafında yürütülen “Mermer Atıkları
Katma Değere Dönüşüyor, Çevremiz Nefes Alıyor” projesi
2011 yılı ağustos ayında başlamış olup 2012 yılı haziran
ayında tamamlanmıştır. 850 bin TL bütçe tutarı ile tamamlanan proje Ajansımız tarafından 335 bin TL ile desteklenmiştir.

Proje sonunda proje etki alanındaki mermer atıklarının
oluşturduğu çevre kirliliği ve görüntü kirliliği azalmış, Çayboyu Belediyesi'ne ek gelir sağlanmıştır.
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Proje kapsamında; yıllık 375 bin ton kapasiteli mermer artıkları geri dönüşüm tesisi ve tesis için 400 kva’lık trafo
tesisi kurulmuştur. Ayrıca tesis için kullanılmak üzere ekskavatör ve hidrolik kırıcı alınmıştır. Çayboyu beldesi ve Kavaklıdere ilçesindeki yaklaşık 46 civarındaki mermer fabrikası artıklarını çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf
etme imkanına kavuşarak tesisten yararlanmaya başladı.
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HABERLER

AJANSTAN HABERLER

GüneyEge

GÜNEY EGE ARABIAN TRAVEL
MARKET (ATM) FUARI'NDA TANITILDI
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2

018 yılında 25'inci kez düzenlenen Arabian Travel
Market Turizm Fuarı turizm profesyonellerini Ortadoğu’da bir araya getirmeyi hedefleyen, lider nitelikli
uluslararası bir etkinliktir. Ajansımız ATM Dubai Fuarı’na daha
önce 2016 yılında katılmış olup 2018 yılında ikinci kez katılım
sağlamıştır. 22-25 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen
fuara, Ajansımız Kültür ve Turizm Bakanlığı standının ve Türkiye’den katılımcıların bulunduğu Avrupa için ayrılan holde
bölgemizden DENTUROD (Denizli Turistik Otelciler Birliği) ve
BOYTAV (Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı) temsilcileri ile
katılım sağlamıştır.
Ortadoğu’nun en büyük B2B seyahat fuarı olma iddiası taşıyan fuarın ziyaretçileri yoğunluklu olarak sırasıyla Ortadoğu,
Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Avustralya’dan gelmektedir. Dünyanın dört bir yerinden 2.800 ürün ve destinasyonun
28.000 seyahat ticareti ziyaretçisi ve alıcısına tanıtılmasına
imkan sunan fuar boyunca B2B görüşmeler de gerçekleştirilmektedir. Fuar vesilesiyle turizm profesyonellerinin yanı sıra
kamu yetkilisi, uluslararası basın mensupları hem bir araya
gelmekte hem de turizm endüstrisine ait son gelişme, fikir
ve eğilimleri müzakere etmektedir.

tecrübe paylaşımı etkinlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Fuarda Dubai Ticaret Müşavirliği ziyaret edilerek Ticaret Ateşesi Hasan Önal ve Ticaret Ateşesi Ahmet Canlı ile görüşülmüştür. Gerçekleştirilen toplantı esnasında Güney Ege yatırım ortamı, Ajans faaliyetleri ve sunulan hizmetler tanıtılmış,
ortak gerçekleştirilebilecek faaliyetler üzerine görüşülmüştür.
Bölgenin yabancı yatırımcılara hitap edebilecek özellikleri ve
öne çıkan sektörler vurgulanmıştır.
Fuarda yapılan bir diğer görüşme de T.C. Kültür ve Tanıtma
Müşaviri Salih Özer ile gerçekleştirilmiştir. Müşavirimiz bölgemizin avantajlarından ve MENA ülkelerindeki turistlerin seyahat beklentilerinden bahsetmiştir. Özer ile yapılan görüşmede Arap dünyasına yapılacak verimli tanıtımın yöntemleri
hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Etkinlik süresince yeni destinasyon arayışındaki firma ve kurum temsilcilerine bölgemiz destinasyonları tanıtılmış ve bölgemizin doğal güzellikleri oldukça ilgi görmüştür.
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Fuar süresince; THY Dubai Temsilcisi, Azerbaycan Turizm
Derneği Başkanı, turizm belgeselleri çekilmesi üzerinde çalışan bir online TV kanalı olan Rahhala TV kurucusu ve çeşitli
turizm firmalarından temsilciler ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde Güney Ege’de öne çıkan turizm türleri
ve destinasyonlar tanıtılmıştır. Ayrıca bölgemizin tanıtımına
dair yapılabilecek iş birliği faaliyetleri görüşülmüştür. Özellikle sağlık (termal ve medikal) turizmi üzerine yoğunlaşılmış,
Ajans işbirliğinde gerçekleştirilebilecek projeler, fam trip ve
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PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

BÜYÜK MENDERESİ KİRLETMEK
GELECEĞİNİ KİRLETMEKTİR
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AYDIN

A

GüneyEge

jansımız 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
Programı kapsamında desteklenen ve Adnan
Menderes Üniversitesi tarafından yürütülen “Büyük Menderesi Kirletmek Geleceğini Kirletmektir” projesi
ile bölgemiz için önem arz eden Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik parametreleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda nehirdeki kirlilik boyutu ortaya koyulmuş,
çevresel sorunların beraberinde getirdiği olumsuzlukların
tespit edilmesi ile kirlilik kaynaklarını görsel bir şekilde ortaya koyacak bir harita geliştirilmiştir.
2012 yılı Ekim ayında tamamlanan ve 48.668,64 TL gerçekleşen bütçesi olan proje sonucunda hazırlanan detaylı rapor, bölge için aciliyeti bulunan Menderes Nehri'nde
kirlilik sorununa ilişkin önemli bir kaynak niteliğindedir.
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KARAHAYIT VE GÖLEMEZLİ JEOTERMAL
KAYNAKLARININ VERİMLİLİK VE
KULLANILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
denizli

hastalıkların tedavisi için kullanılabileceği, turizm ve tarım
alanında yeni yapılacak yatırımlar için jeotermal su ihtiyacının karşılanıp karşılanmayacağı, konut ısıtma olanakları
düşünüldüğünde, kaynağın ne kadarlık bir alanı ısıtabilecek kapasiteye sahip olduğunun tespiti yapılmıştır. Ayrıca
projede jeotermal suyun içerdiği gazların da çevreye zararlı olup olmadığının analizi yapılmıştır.
2016 yılı Şubat ayında tamamlanan proje sonucunda
Denizli için öncelikli konular arasında yer alan jeotermal
enerji kapasitesinin irdelendiği bir rapor hazırlanmıştır.
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A

jansımız 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
Programı kapsamında desteklenen ve Denizli
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Denizli Büyükşehir Belediyesi Karahayıt ve Gölemezli Jeotermal Kaynaklarının Verimlilik ve Kullanılabilirlik Araştırması” projesi ile Karahayıt ve Gölemezli kuyularındaki
jeotermal kaynaklara ilişkin detaylı bir fizibilite çalışması
gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Denizli Büyükşehir
Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan Karahayıt ve Gölemezli kuyularındaki jeotermal kaynaklara yönelik araştırma çalışması yapılarak; bölgedeki jeotermal suyun hangi

PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

IŞIKLI VE GÖKGÖL SULAK ALANLARININ
KURTARILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
YÖNETİMİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU

GüneyEge

ÇİVRİL BELEDİYESİ
DENİZLİ
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Proje 63.700 TL tutarında harcama ile tamamlanmış
olup Ajansımız tarafından %100 oranında desteklenerek
63.700 TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Projeyle; Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı ve Gökgöl göllerinin yok oluşa doğru gidişini durdurmak, biyolojik
çeşitliliğini eski haline getirerek sürdürülebilir kılmak, bölgenin ekonomik gelişmişliğine ve halkın gölden faydalanmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Proje kapsamında Işıklı ve Gökgöl göllerinin ekosistemleri
(göller ve çevresi) ile ilgili yapılmış önceki çalışmalardan
yola çıkarak gölün kurtarılmasına ve biyolojik çeşitliliğinin
yeniden eski haline getirilmesine yönelik yol haritası oluşturacak fizibilite raporu oluşturulmuştur. Işıklı ve Gökgöl
göllerinin paydaşları bir araya getirilerek, göllerin mevcut
durumu hakkında farkındalıkları artırılmıştır.

Işıklı ve Gökgöl gölleri ile ilgili yayınlanmış önceki çalışmalar toplanmış ve arşiv oluşturulmuştur. Çalışma toplantısında; göllerin kara ve göl avcılığının mevcut durumu,
istilacı türlerle mücadele ve balıklandırma, balıkçılık faaliyetleri, tarım ve sulama, sanayi ve evsel kirliliğin akarsularla göle taşınması, turizm altyapısı, kuş göçleri, torf üretimi ve ekonomik gelir getirici diğer faaliyetler konularında
çalışma yapılmıştır.
Çalışma sonunda Işıklı ve Gökgöl göllerinde yaşamış
veya yaşayan balık, bitki ve diğer türlerin listesi, yabancı
(istilacı) türlerin listesi ve bu türlerin neden olduğu sorunların giderilmesi için tedbirler protokolü belgesi ve Işıklı ve
Gökgöl göllerinin kirliliğinin önlenmesi için koruma tedbirleri protokolü oluşturulmuştur. Ayrıca proje sonucunda;
yörede yapılan balıkçılık, sülük ve kurbağa toplama ile ilgili
tedbir-kontrol listesi, saz kesimi, torf eldesi, madencilik
gibi faaliyetlerin sürdürülebilirliği için protokol, turna balığının üretim ve adaptasyon ünitesinin projesi, modern tarım uygulamalarının gerekliliği konusunda bulguları içeren
sonuç raporu oluşturulmuştur.
Fotoğraf için Çivril Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Dr. Gürcan
Güven’e teşekkür ederiz.
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2

015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında
Ajansımız tarafından desteklenen ve Çivril Belediyesi tarafından yürütülen “Işıklı ve Gökgöl Sulak
Alanlarının Kurtarılması ve Sürdürülebilir Yönetimi için Fizibilite Raporu" projesi 2015 yılı eylül ayında başlamış ve
aralık ayında tamamlanmıştır.
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HABERLER

AJANSTAN HABERLER

PAMUKKALE VE
AFRODİSYAS
ÇİN’DE
TANITILACAK

GüneyEge

Hazırlayan: Zeynep DONAT / Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi
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 Hong Kong Ulusal Televizyonu TVB Pamukkale ve
Afrodisyas’ta Gezi Filmi Çekimi Yaptı
Çin’in ulusal kanalarından TVB, gezi programı çekimi için Denizli ve Aydın’a geldi. Ajansımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çekimlerle; Pamukkale, Hierapolis ve Afrodisyas antik
kentlerinin tanıtımının yapılacağı çekimler gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılının Çin’de “Türkiye Turizm Yılı” olması nedeniyle Türkiye’nin Çin’de çeşitli
etkinliklerle tanıtım faaliyetleri başlatıldı. Bu kapsamda Çin’in
Hong Kong kentinde yayın yapan ülkenin köklü ulusal kanallarından TVB, gezi programı çekimi için Türk Hava Yolları
(THY) sponsorluğunda Türkiye’ye geldi. Çin medyasının en
çok izlenen kanallarından olan TVB televizyonu çekim ekibi;
Miss Hong Kong 2016 birincisi Tiffany Lau ve ünlü televizyon
yüzü Kamanms Kong ile ülkenin çeşitli yerlerinde çekimler
yaptı. Önce İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerinin çekimlerini tamamlayan ekip sonrasında Aydın’ın Karacasu ilçesinde
bulunan Afrodisyas Antik Kenti’ni ve Denizli’nin Pamukkale
Bölgesi'ni gezerek, tanıtım çekimlerini tamamladı. Ajansımızın
ev sahipliğinde ülkemizin turizm cennetlerinden Pamukkale
ve Afrodisyas’a gelen ekip, Ajansımızın uzmanları eşliğinde
üç gün boyunca çekim yaptı. Ekip; Afrodisyas Antik Kenti ve
Hierapolis Antik Kenti’ni Ajans personeli rehberliğinde gezerek, kentler hakkında bilgi aldı. Aldıkları bilgilerle bir senaryo
oluşturan ekip, Tiffany Lau ve Kamanms Kong eşliğinde antik kentlerde çekimler gerçekleştirdi. Ekip, ülkemizin beyaz
cenneti Pamukkale travertenlerinde ve Hierapolis Antik Havuzu’nda da çekimler gerçekleştirdi. Lau ve Kong aracılığıyla
bölgemizin güzelliklerini ekrana taşıyacak olan ekip, çekim
aralarında ise Türk kültürünü tanıma fırsatı bulup, Türk mutfak
kültürüne ait yemeklerin tadına baktı.

Türk Kültürünü ve Türk Yemeklerini Çok Sevdik

Miss Hong Kong 2016 birincisi Tiffany Lau, Türkiye’de olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Hong Kong’dan
ilk Türkiye’ye geldik. Türk Hava Yolları sponsorluğunda önce
İstanbul’a, sonrasında Denizli’ye geldik. Dün Afrodisyas, bugün de Hierapolis Antik Kenti’nin keyfini çıkardık. Tüm bunlar
GEKA’nın sponsorluğunda oldu. Türk kültürünü ve Türk yemeklerini çok sevdik. Türkiye çok harika, insanları çok cana
yakın” dedi. Ekip, Pamukkale’nin ardından Kapadokya çekimleri için, Nevşehir’e yola çıktı.
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ÖRNEK UYGULAMALAR

“DİŞ SAĞLIĞI İÇİN
KUŞADASI’NA
YOLCULUK” PROJESİ
HAYATA GEÇİRİLDİ

GüneyEge

Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile
Ajansımız tarafından yürütülen
“Diş Sağlığı için Kuşadası’na
Yolculuk” projesi kapsamında
Kuşadası’nda yapımı tamamlanan
“International Dent Care” isimli
diş polikliniğinin açılışı yapıldı.

Hazırlayan: Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi
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A

dnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
tarafından hazırlanan ve Ajansımız tarafından desteklenen ‘Diş Sağlığı için Kuşadası’na Yolculuk’ adlı proje kapsamında yapımı tamamlanan “International Dent Care
(IDC)” diş polikliniğinin açılışı gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi ile çok sayıda projeye imza
atıldığını iş birliği içinde topluma fayda sağlayan çalışmalar
yürütüldüğünü belirten Ajansımız Genel Sekreter V. Özgür
Akdoğan “ADÜ ile GEKA arasında 2015 yılı Alternatif Turizm
Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan "Diş
Sağlığı için Kuşadası'na Yolculuk" adlı proje Aydın iline önemli
katkılar sağlayacaktır.” dedi.
Türkiye’de ilk kez bir diş hekimliği fakültesinin sağlık turizmi
alanında yatırım yapması bakımından önem taşıyan proje,
Kuşadası halkına ve ilçeye gelen turistlere hizmet vermeyi
amaçlıyor. Rektör Yardımcısı aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Törün Özer, Projeye verdiği desteklerden dolayı Rektör Bircan'a ve Ajansımıza teşekkür ederek,
IDC bünyesinde 2 lokal ameliyathane, 4 diş kliniği bulunacağını, hastalara daha ucuz daha kaliteli hizmet vermenin temel
hedefleri olduğunu belirtti. Kuşadası’nı sağlık turizmi alanın-

da cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen
Prof. Dr. Özer, “IDC tarafından verilecek diş sağlığı hizmetleri
arasında implant cerrahisi ve protetik üst yapısı, kök kanal
tedavisi, diş beyazlatması ve estetik diş hekimliği tedavileri
yer alacak.” dedi.
Diş Hekimliği Fakültesi Adnan Menderes Üniversitesi açısından ilklere imza atan bir fakülte olarak gördüklerini söyleyen
Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, “Bu tür projeler bizim geleceğe
yatırımımız. Gurur verici bir proje. Bu proje sayesinde, yurt
dışından gelen turistlerin hem diş sağlığı ile ilgili problemlerini
çözeceğiz, hem de ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacağız.” diye konuştu.
1200 m2’lik alana kurulan binayı gezen Vali Yavuz Selim Köşger “Sağlık turizm alanında gerçekleştirilen bu yatırım inşallah
bir örnek teşkil eder. Emek veren herkese ve proje ortaklarına
teşekkür ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından Diş Hekimi Ziya Özer’e maddi manevi sağladığı katkılardan dolayı Vali Yavuz Selim Köşger tarafından plaket verildi.
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Turizm Fakültesi Kampüsü’nde gerçekleşen açılışa; Aydın
Valisi ve Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim
Köşger, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Ajansımız Genel Sekreter Vekili Özgür
Akdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr.
Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim
üyeleri ve personeli katıldı.
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GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

GÖNÜLDEN ÇIKIP GELEN
EZGİLERİN DİYARI:

ACIPAYAM

Hazırlayan: Denizli Yatırım Destek Ofisi
Anadolu yarım adasının güney batısında, Ege Bölgesi'nin güneydoğusunda bulunan,
Denizli’nin en büyük yüzölçümüne sahip bir dönem Hamit Ovası olarak da anılan
Sizi
ilçenin “Acıpayam” adını alışının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte Bölgeneşelendiren,
de badem ağaçlarının çok oluşu ve bademlerinin de acı oluşu nedeniyle bu
düşündüren, ağlatan
adı aldığı rivayet edilmektedir. Bölgede bademe "payam" denilmesi bu adın
ezgilerin duyulduğu;
yöresel söyleyişten ortaya çıktığını doğrular niteliktedir.

tarımın tarımsal sanayi
ile buluştuğu; kadınların iş
gücünde yer aldığı, tarihi,
doğal, kültürel dokusu ile
kucaklayan çok yönlü
ilçemize hoş geldiniz.
GüneyEge

Yöredeki ilk yerleşim tarihinin MÖ 2000’li yıllara kadar uzandığı belirtilmekte olup sırasıyla Hititler, İonlar, Akalar, Frigler, Lidyalılar, Persler,
Helenler ve Roma İmparatorlukları'nın egemenliği altında kalan bölge o
dönemlerde İndos Vadisi olarak adlandırılmıştır. Türk egemenliğine geçişiyle birlikte dönem dönem Hamit Ovası, Asi Karaağaç, Garbikaraağaç gibi
değişik isimler ile anılan ilçe önce Isparta Sancağı’na sonra Burdur’un sancak
olması ile birlikte Burdur Sancağı’na bağlanmış; 1870 tarihli Osmanlı İdari Nizamnamesi ile ilçe kurulmasına karar verilerek Denizli Sancağı´na bağlanmış, 1871
tarihinde ise ilçe teşkilatı kurulmuştur.
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Coğrafi Yapısı

Kavun ve karpuz deyince akla ilk gelen yer …

Acıpayam, 1.628 km² yüzölçümüne sahip olup deniz seviyesinden yüksekliği 885 metredir. Ege Bölgesi´nden Akdeniz
Bölgesi´ne geçiş noktasında olan ilçe doğusundaki Burdur
iline bağlı Çavdır, Yeşilova ve Gölhisar ilçeleri, batısındaki Tavas ve Beyağaç, kuzeyindeki Serinhisar ve Çardak, güneyindeki Muğla Köyceğiz ve Denizli Çameli ilçeleri ile komşudur.
Acıpayam’ın 2017 Adrese Dayalı Nüfus Kaydına göre toplam
nüfusu 55.384’tür.
Ekonomik ve Sosyal Durum

Kendine özgü ve çok renkli bir ağzı bulunan büyük oranda
gelenekleri koruyan Acıpayam, bölgedeki en eski Türkmen
yerleşim noktalarının başında gelmektedir.
Köylerinde tarla tarımı, kültür ırkı büyükbaş hayvancılık yapılan ilçede, çalışan nüfusun %63,7'si tarım, %25'i hizmet,
%11,3'ü sanayi sektöründe çalışmaktadır.
İlçede özellikle tarımla birlikte tarıma dayalı sanayi sektörü epey gelişmiştir. 2.400 hektar alan üzerine kurulu Avrupa’nın en büyük süt üretim çiftliğine ev sahipliği yapan ilçe
Türkiye’den AB’ye ilk süt ihracatının yapıldığı yerdir. Modern
teknolojiyle donatılmış işletme, 2014 yılı itibari ile aynı alan
üzerinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük tüberküloz ve
bruselloz hastalıklarından ari ve AB onaylı süt üretim işletmesi konumundadır. İlçede üretilen sütleri işleyen büyük çaplı
bir süt ürünleri işleme tesisi, yem fabrikası, selüloz fabrikası,
agnus deri fabrikası, tekstil fabrikası, anason işlemesi bulunmaktadır.

Acıpayam Ovası, Türkiye’nin en büyük karstik oluşumlu ovası
olup ovanın toprağı kumlu topraklardan oluşur ve Denizli'deki
en önemli tarım alanları arasında yer alır. İlçede üretilen tarım ürünleri arasında buğday, arpa, tütün, anason, kavun,
karpuz, haşhaş, mısır, soğan, kiraz ve elma bulunmaktadır.
Özellikle ilçe lezzetli kendine has aroması olan kavun ve karpuzu ile öne çıkmaktadır.

Ayakkabıcılar Diyarı ve Meşhur El Emeği
Göz Nuru Nam-ı Diğer Yeşilyuva Ayakkabıları

Yeşilyuva'ya “Ayakkabıcılar Diyarı” denmesinin nedeni nüfusunun büyük bir kısmının geleneksel olarak ayakkabıcılık
mesleğini icra edenler ve onların ailelerinden oluşmasıdır. Yeşilyuva’da kadınlar ayakkabının ön yüzü anlamına gelen “saya”yı işleyerek aile ekonomisine ve bu sektöre katkı sağlarken, erkekler atölyelerde ayakkabı imal etmektedir. El emeği
göz nuru söz konusu ayakkabılar sadece Türkiye'nin değil
dünyanın dört bir yanına satılmaktadır.
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GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

Acıpayam’da Kültür ve Turizm
Gine Yeşillendi Acıpayam Yolları türküsü
eşliğinde Acıpayam’ın tarihi, kültürel ve doğal
zenginlikleri arasında geçmişten günümüze
güzel bir yolculuğa var mısınız?

Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerler
Keloğlan Mağarası
Özellikle astım hastaları tarafından yoğun
şekilde ziyaret edilen Keloğlan Mağarası’nın
giriş kısmında küçük bir yarasa kolonisi de
bulunmaktadır. Girdiğiniz anda muhteşem bir
galerinin sizi karşılayacağı mağara sizi adeta
başka bir yerdeymiş gibi hissettirecektir.

Efsanelere de konu olan Keloğlan Mağarası, ilçenin 18 km
doğusundaki Dodurgalar Mahallesi’nde yer almakta olup Denizli-Antalya karayoluna yakın olması nedeniyle ulaşımı çok
kolaydır. Denizden 1.110 metre yüksekte olan, içerisinde 145
metre uzunluğunda gezinti yolaklarının olduğu ve yüksekliği
yer yer beş-altı metreye çıkan mağara, bir nevi damla taş ormanını çağrıştırmaktadır.
Karstik yapıdaki ana kaya ve topraklardan, içinde kireç bulunan su damlacıklarının uzun yıllar boyunca oluşturduğu görülmeye değer çok zengin sarkıt ve dikitlerin yer aldığı mağarada,
ayrıca çok sayıda doğal odacık ve bölüm yer almaktadır. İçerisinde nemli ve ılık bir havanın bulunduğu mağaradan özellikle geçmişte astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde de
yararlanılmıştır.
Türkiye’de turizme açık mağaralardan biri olan Keloğlan Mağarası’nı ziyaret ettikten sonra, 200 metrelik bir "doğa yürüyüşü"
ile de Karadağ’ın zirvelerinden birine ulaşabilir, zirveden renkleriyle sizi selamlayan Acıpayam Ovası ile ovayı çevreleyen
Torosların Gölgeli, Honaz, Kızılhisar, Eşeler, Boncuk Dağları ve
platolarını seyredebilirsiniz.
Temiz hava acıktırdıysa bu doğayla iç içe yolculuğunuz sonrasında sadece 20 dakikalık bir yolculukla Dodurgalar-Değirmendere’deki alabalık tesislerinde yol yorgunluğunuzu atıp,
lezzetli yemeklerin tadına bakabilirsiniz.
Aslanini Mağarası

GüneyEge

Dodurgalar Mahallesi'ne 2 km kadar mesafede Karadağ mevkiinde, sarp ve kayalık bir girişten sonra 65 cm çapında bir
delikten içeri girilebilen yatay-yarı yatay, kaynak-geçit konumlu,
yer yer çok katlı fosil mağaralardan olan mağara, Aslanlı İni
olarak da adlandırılmaktadır.

46

Kapuz Deresi Mağarası

Oğuz Baba Türbesi

Arkeolojik niteliği bakımından bölgedeki nadir mağaralardan
olan, girişinin antik dönemde kemerli duvarlarla kapatıldığı kalıntılardan fark edilen, Gölcük Mahallesi'nin sınırları içinde Göldağı Kapuz Deresi Vadisi'ndeki dik kayalıklarda yer alan Kapuz
Deresi Mağarası’nın önündeki dereden akan şelale ve akarsu
kaynağı Çameli Yaylapınar Köyü'nden çıkmaktadır.

Oğuz Türklerinden olan, bölgeyi fetheden ve miras bırakan atalarımızdan biri olan Oğuz Baba, 1000’li yıllarda Yesevi Ocağı’nda yetişen, Anadolu’yu feth edilmek üzere gönderilen Ahmet
Yesevi’nin öğrencilerinden birisi olup Karaağaç Baba ile bu bölgeye gelmiştir. Türbesi, Oğuz Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Karaağaç Baba Türbesi

Alacain Mağarası
Antik dönemdeki adı Agate Chome olan Alacain Ören yeri, “I.
derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak kabul edilmiş olup Acıpayam’ın yaklaşık 5 km batısında yer almaktadır. Ören yeri; kale,
mağaralar ve kayalara oyulmuş lahit tipi mezar tipleri görülen
Nekropolün yer aldığı üç bölümden oluşmakta, dik kayaların
yamaçlarındaki doğal mağaraların ise Bizans döneminde kullanıldığı aktarılmaktadır. Özellikle mağaralardan birinin üst katının kilise olarak kullanıldığı dört bölüm halinde, Hz. İsa ile ilgili
fresklerin yer aldığı görülmektedir.

İlçeye Garbi Karaağaç adını veren Avşar Oymağı'na mensup
Karaağaç baba döneminde, Germiyanoğulları ile birçok defalar
savaşmış, Avşar Oymağı'nın buraya konan ilk uç beyi olarak
Acıpayam Ovası'ndaki köylerin oluşmasına ve Türkleşmesine
sebep olmuştur.
Karaağaç Baba'nın Germiyanoğulları ile yaptığı
savaşlardaki kahramanlıkların dile getirildiği
ezgisiyle sizi alıp götüren "Avşar Beyleri"
türküsünü dinlediniz mi?

Yazır Camii

Adını sevdiğim Avşar Beyleri,
Size de vezirlik yakışıp duru,
Topla dizgini, tanı kendini,
Karşıda Germiyanlar bakışıp duru.
Süleyman Sarızeybek Türbesi
Acıpayam Ovası'nın fethinde Karaağaç Baba ile birlikte çalışmış,
uç beyliği görevini yapmış olan Süleyman Sarızeybek’in Türbesi,
Karahöyükavşarı köyü İtik (Iscak) tepesinde eski mezarlık içinde,
köye 300 metre uzaklıkta yer almakta olup dört köşe, taş çağıl
şeklinde örülmüş, üstü kiremit örtülü, penceresi bulunmayan
basit kapılı bir yapıdır.
Beyazıd Han Türbesi
Selçuklu uç beylerinden olan Beyazıd Han’ın şehit olduğu yerde
anısına bir türbe yaptırılmıştır. Semerkandi Baba ile emirlerine verilen birliklerle Elmadağı’nı geçmiş, "Kayser Kalesi'nin (Yeşilyuva
Kalesi) dışındaki Başalan, Adatepe, Kazlaryakası ve Kale etrafında toplanmış bulunan Bizans ordusu ile savaşmış, sonrasında kaleyi zaptederek bölgedeki toprakların fethini, Türkleşmesini
sağlamış olan Beyazıd Han’ın Türbesi, dört duvar arasında, dört
köşeli, duvarları taş yapılı, havuzvari, üstü tamamen açık, tek
kapılı ve odalı, penceresiz bir yapı olarak günümüze gelmiştir.
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En önemli özelliği 13. yüzyıllarda görülen Selçuklu camilerini hatırlatan ağaç direkli ibadet mekânlarından biri olan Yazır
Cami giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesine göre, Hacı Ömer
Efendi adında bir zat tarafından 1797 yılında yaptırılmıştır. Süslemeleri bakımından çok zengin olan caminin duvarları içeride,
üç sıra panolar halinde resimlerle süslenmiş olup resimlerde
genellikle bitki, ağaç, natürmort motiflerine yer verilmiştir. Yer
yer perspektifin de denendiği resimlerde minyatür üslubu ağırlığını hissettirirken resimlerin panolar halinde duvar yüzeylerine
çizilişlerinde gösterişten kaçınılan ferahlatıcı bir atmosfer ortaya
konulduğu görülmektedir.

AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

Alaaddin Han (Taşkın Dede) Türbesi
Horasan Türklerinden olan Alaaddin Han (Taşkın Dede)’nin
Türbesi, Alaattin Mahallesi "Taşkın Mevkii"nde tepe yamacındadır. Dört köşeli, ahşap çatılı, kiremit örtülü, duvarları harçla
taş yapıdan oluşan türbenin önceleri yuvarlak ve kubbeli, üzeri
sac kaplama ve tamamen Selçuklu mimari tarzında söylenmektedir.
Acıpayam’da yer alan diğer türbeler ise, Tekke Dedesi Türbesi,
Mehmet Emin Dede Türbesi, Ömer Dede Türbesi, Genç Baba
Türbesi, Abdil Dede Türbesi, Gümüş Dede Türbesi, Bedirhan
Türbesi, Kamil Dede Türbesi, Arap Ali Dede Türbesi’dir.
Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri
Acıpayam’da düzenlenen yağlı güreş festivalini takip edebilir,
siz de bu ata sporunu yakından izleyebilirsiniz.

“Geleneksel bir yöre düğününde Cemilem
türküsü eşliğinde hiç oynamadıysanız henüz
eğlenememişsiniz demektir…
(Bir Denizli Seyahati)”

“Cemile’min gezdiği dağlar meşeli imanım,
Haydi üç gün oldu cemilem ben bu derde düşeli.
Gaydiri gubbak Cemile'm,
Nasıl nasıl edelim biz bu işe
Nikahımızı kıysın,
Ünnen gelin hoca Memiş'e.
Acıpayamlı Tarihe İz Bırakanlar
İlçenin okur yazar oranı Türkiye’nin üzerinde
olup %100’dür. Pek çok okur yazar, bilim adamı
ve sporcunun memleketidir, Acıpayam…

Acıpayam’dan Ezgiler
Kah ağlatan kah neşelendiren kah oynatan kah hislendiren ezgilerin gönülden gelip sizlere ulaştığı yerdir, Acıpayam...
Cemilem (Gaydırı Gubbak), Acıpayam Yolları, Al Yazmamı
Düreyim, Aladdin'e Vardım Amma Durmadım, Meşesiyim
Meşesi, A Pınar Senin Ayakucunda Yatmalı ve daha niceleri
kulaklarınızın pasını silmek sizi başka alemlere götürmek için
dinleyebileceğiniz Türk Halk Müziği repertuarına girmiş değerli
eserlerdir. Cemilem (Gaydırı Gubbak) türküsü belki de en bilinenlerden biridir.

Bir çok bürokratın yanı sıra Ali Vehbi Aykota ve Tahir Kutsi Makal gibi gazeteci ve yazarlar; Bayram Şit (güreşçi, Güreş Milli
Takımı ve Güreş Federasyonu antrenörü) ve Hasan Güngör
(olimpiyatlarda dünya şampiyonu güreşçi) gibi güreşçiler; Kerim Aydın Erdem (Ankara Radyosu´nda metin yazarı, şef prodüktörü) gibi yapımcılar; fizik dehası Hüseyin Yılmaz gibi değerli bilim adamları bu yörede yetişmiştir.

GüneyEge

Kaynakça
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları, Denizli, <<http://www.korumakurullari.gov.tr/TR,94232/
acipayam.html>>>, 30.03.2018.
Acıpayam Belediyesi, << http://acipayam.bel.tr/ >>>, 02.04.2018
Acıpayam Kaymakamlığı, <<http://www.acipayam.gov.tr/anasayfa >>>, 29.03.2018
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mağara Turizmi,<< http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Eko-Turizm/Magara-Turizmi >>>30.03.2018.
<< https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/denizli/genelbilgiler >>> , 03.04.2018
<<<http://www.sekuyad.net/index.php>>>, 08.03.2018
<<http://www.pamukkale.gov.tr/www/resimler/orjinal/files/Denizli_Turizmi.pdf>>, 03.04.2018
<<https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/denizli/kulturenvanterisit/alicin-alacain-orenyeri > >>, 29.03.2018
<<<http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Ilceler/Acipayam>>>, 03.04.2018
<<<http://pamukkalegovtr.blogspot.com.tr/p/ilceler.html>>>, 30.03.2018.>>> 30.03.2018.
<<<http://www.ataholding.com.tr/index.php/gida-urunleri/ata-sancak/ >>>, 12.06.2018
<<http://www.pau.edu.tr/zyilmaz/tr/sayfa/dogal-yapilar >>>, 12.04.2018
<<http://www.pau.edu.tr/zyilmaz/tr/sayfa/turbeler>>,12.06.2018.
Çalışmada GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi Bir Denizli Seyahati kitabından, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Denizli Turizm Değerleri
kitabından yararlanılmıştır.
Paylaştıkları bilgiler ve fotoğraflar için Acıpayam Belediyesi’ne teşekkür ederiz.
Paylaştıkları bilgiler ve ilçe brifingi için Acıpayam Kaymakamlığı’na teşekkür ederiz.
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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

PROJELER l Teknik Destek

ULA ÇEVRECİLİK VE GERİ DÖNÜŞÜM
KONUSUNDA BİLİNÇLENİYOR
ULA KAYMAKAMLIĞI
MUĞLA

GüneyEge

A

jansımız 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Ula Kaymakamlığı tarafından sunulmuş
olan “Ula Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Konusunda
Bilinçleniyor” projesine destek sağlanmıştır. Ula ilçesinde
faaliyet gösteren tüm kurumlardan temsilciler içeren 100
personele çevre bilinci aşılamayı amaçlamış olan proje ile
toplamda 4 gruba 1’er günlük eğitim sağlanmıştır. Katılımcılar tüm dünya için büyük öneme sahip “kaynakların
ve çevrenin etkin yönetimi”, “kamu kurumlarında ekolojik
ayak izi”, “atık yönetimi” gibi konulara ilişkin bilgi edinme
fırsatı yakalamışlardır. Projenin en önemli çıktıları kamu kurumlarında israfı engellemek, kaynakların ve enerjinin etkin
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kullanımına katkıda bulunmak olarak sıralanabilir. Proje ile
çevre bilinci gelişen personelin başta aileleri olmak üzere
iletişimde bulundukları kişilere de bu bilinci yansıtmaları
beklenmektedir. Bu şekilde tüm ilçeye nüfuz etmesi beklenen faaliyet ile Ajansımızın yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm odağı
Güney Ege vizyonuna da olumlu bir katkı sağlanmıştır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ
KUŞADASI BELEDİYESİ
AYDIN

A

Proje ile belediye personeli küresel ısınma, hava kirliliği
gibi çevresel etkilerden enerji yönetim sisteminin oluşturulmasına, yenilenebilir enerji kaynaklarından ısıtma ve
soğutma başta olmak üzere birçok sistemde enerji tasarrufuna kadar geniş bir yelpazede bilgi edinmiştir.
Eğitimde aktif söz alan personel gerçekleştirilen ve planlanan projelerine ilişkin de bilgi vermiş ve proje fikirlerini
eğitmen ile birlikte geliştirme imkanı bulmuştur. Katılım-

cıların hedeflenenden daha yoğun ilgi gösterdikleri eğitim bölgede kaynakların ve enerjinin verimli kullanılması
hedefine katkı sağlamasının yanında diğer belediyeler ve
kurumların da benzer faaliyetleri hayata geçirmesi için örnek teşkil etmiştir.
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jansımız 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından sunulmuş
olan “Enerji Verimliliği” projesine destek sağlanmıştır. Belediye’ye bağlı tüm birimlerden katılımcılar içeren
proje kapsamında 2 grup halinde 2’şer gün süre ile enerji
verimliliği eğitimi gerçekleştirilmiştir.

PROJELER l Teknik Destek

SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL KAMPÜS YÖNETİMİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MUĞLA

GüneyEge

A

Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemler ile Güneş
Enerjisinden Elektrik Enerjisi Elde Edilen Fakülte Binası

jansımız 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü
tarafından sunulmuş olan “Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Yönetimi” projesine destek sağlanmıştır. Üniversiteden
ve belediyeden katılımcıların da yer aldığı toplam 40 kişi ile
gerçekleştirilen proje yoğun ilgi görmüş ve yeşil bina, yeşil
çevre uygulamaları, su geri kazanım uygulamaları, yağmur
suyu, gri su toplama teknikleri, kaynakların doğru kullanımı,
enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynakları, atık bertarafına yönelik teknikler gibi pek çok konuda bilgi verilmiştir. Sıtkı
Koçman Üniversitesi’nin sürdürülebilir çevre uygulamalarını
aşamalı olarak benimseyerek yeşil kampüs hedefine ulaşması için zemin teşkil eden projenin diğer kurumları da çevre duyarlılığı konusunda teşvik etmesi beklenmektedir. Projenin, eşsiz doğa güzellikleriyle dikkat çeken bölgemizde
çevre koruma bilincinin yaygınlaştırılmasına ve sürdürülebilir
çevre hedeflerine de katkı sağladığı düşünülmektedir.
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Fotoğraflar için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne teşekkür ederiz.
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MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

MUĞLA’DA
DOĞA GÜZELLİKLERİ
KORUMA ALTINDA

GüneyEge

Dağları,
yaylaları,
kanyonları, eşsiz
güzellikteki koyları, tarihi
ve geleneksel yapısıyla dört
mevsim cazibe merkezi olan
Muğla, ülkemizdeki korunan
alan sayısı ve alan büyüklüğü
açısından ilk sıralarda yer
almaktadır.
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Hazırlayan: Muğla Yatırım Destek Ofisi

Korunan alanlar, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve
geliştirme sahaları, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma
statüsü bulunan, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel
kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre tespit edilen ve yönetilen kara ya da deniz alanlarıdır. Türkiye,
Biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için birçok
uluslararası sözleşmeye taraf olmuştur. Doğal alanların ve kültürel mirasın
korunarak sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye sahip olabilmek için özel çevre ko-
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ruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları gibi koruma bölgeleri oluşturulmuş
ve ilan edilmiştir.

Tabiat
k Kargı

Küçü

Göcek Körfezi ile Göcek-Dalaman Koyları Koruma ve Kullanma Usul
ve Esasları

rt 2017

a
Parkı M

Muğla’daki korunan alanların en önemli
özelliği ise turistik cazibesinin çok yüksek
olmasıdır. Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun
ve Gökova ÖÇK bölgeleri mavi tur teknelerinin en fazla rağbet ettiği güzergahlardandır. Söz konusu korunan alanların turistik
cazibesinin yüksek olmasından dolayı bu
alanlarda yoğun bir turistik tesis yatırım ihtiyacı ve talebi oluşmaktadır. Ancak turizm
sektörü ile doğal çevrenin birbirinin karşıtı
kavramlar olmadığı idrak edilmelidir. Bilakis
turizm ve çevre birbirini bütünleyen ve birbirinden etkilenen iki konudur. Doğal ve tarihi çevre Muğla için en önemli turizm kaynağı olmakla birlikte turizm en fazla çevreyi
etkilemektedir. Bundan dolayı sürdürülebilir
turizmin yapılabilmesi için çevrenin yaşatılması ve korunması gerekmektedir. Ayrıca
Turizm sektörünün çevreyi ve tarihi dokuyu
koruyan bir özelliği de vardır. Bacasız sanayi olarak ta tanımlanan turizm sektörü
sayesinde şehirleşme kaynaklı kirlenme
minimize edilmektedir. Turizm eski yapıların yeni kimlikleriyle bugün de yaşamalarını
sağlayacak düzenlemeleri ve restorasyonları özendirir. Ancak diğer birçok sektörde
olduğu gibi turizm sektörünün kısa dönemde ekonomik getiri elde etme düşüncesine
dayalı bir eğilimi vardır. Bundan dolayı plansız bir gelişmenin önüne geçilerek doğal
ve tarihi değerlerimizin koruma kullanma ve
yaşatma stratejisi ile gelecek nesillere aktarılması önemlidir.
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Muğla korunan alan sayısı ve alan büyüklüğü açısından Türkiye’nin başat illerindendir. Türkiye’nin toplam
1.991.700 hektar alanı doğal sit olup, Muğla’nın doğal sit
alanı 189.279 hektardır. Gökova, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun, Patara Özel Çevre Koruma
Bölgelerinin toplam koruma alanları ise 386.479 hektardır.
Muğla genelinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kontrolünde
olan 11 tabiat parkı, 2 yaban hayatı geliştirme sahası, 7 sulak
alan, 1 örnek avlak, 71 mesire yeri, 2 kent ormanı ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının kontrolünde 5 adet Özel Çevre Koruma
(ÖÇK) Alanı bulunmaktadır.

AYDIN
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MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

KORUNAN ALANLARDAN BAZI ÖRNEKLER…
Marmaris Milli Parkı

ile 1643 Ha. 67 olarak daraltılmıştır. Milli Park Sahasının 87.0
Ha’ı Muğla sınırları içerisinde, 1556 Ha.’ı Antalya sınırları içerisinde kalmaktadır.
Korunan alanlar doğa turizmi etkinlikleri bakımından dikkat
çekici ve cezbedici özelliklere sahiptir.

Akdeniz, Ege bölgeleri geçiş zonunda, Muğla sınırları içinde yer almaktadır. 1996 yılında ilan edilmiştir. Yüz ölçümü
33.350 hektardır. Milli parkta taban suyu yüksek olan düzlüklerde sığla ağacı toplulukları bulunmaktadır. Alandaki yaygın
ağaç türü ise kızılçamdır. Suyun bol olduğu yerlerde çınarlar
bulunmakta, güney bakılarda meşelere rastlanmaktadır. Dere
yataklarında zakkumlar pembe çiçekleriyle yaz boyunca peyzaja renk katmaktadırlar. Milli parkta yaban keçisi, yaban domuzu, sansar, tavşan, sincap kirpi gibi memeli hayvanlarla,
ötücü kuşlar ve sürüngenler yaşamaktadır.

Saklıkent’e yaklaşırken kanyonun ilk görüntüleri nefes kesicidir ve Thor’un baltasıyla ikiye bölünmüş gibi duran muazzam
dağ büyüleyicidir. Arazi yapısı, düşey (dik) yönlü tektonizması
ile derin kanyon oluşturarak iki havza arasında uzanan özelliği ile ziyaretçilerde hayranlık duygusu uyandırmaktadır. Milli Parkın ana kaynak değerlerini, 1000-1100 m yükseklikte
ve oldukça dik vadi yamaçlarına sahip Saklıkent Kanyonu
oluşturmaktadır. Özellikle Saklıkent Kanyonu içerisinde bazı
kesimlerin karstik tünellerin çökmesi sonucu kanyon oluşumuna katkıda bulunduğu gözlemlenmektedir.
Çubucak Tabiat Parkı

Saklıkent Milli Parkı

GüneyEge

Muğla İli, Marmaris İlçesi hudutları içerisinde kalan 3.000
kişi kapasiteli Çubucak Tabiat Parkı'nda, hem çadır-karavan
konaklamalı hem de günübirlik olarak hizmet verilmektedir.
Hisarönü Mevkiinde bulunan Çubucak Tabiat Parkı, 20,5
hektar büyüklüğündeki alanı kaplamaktadır. Geçmişte mesire yeri olan alan 05.07.2011 tarihinde Tabiat Parkı olarak
ilan edilmiştir.

Muğla İli Fethiye İlçesi Kayadibi Köyü ile Antalya İli Kaş İlçesi
Aklar Köyü sınırları içinde yer alan Saklıkent Milli Parkı, 1996
yılında Milli Park olarak tescil edilmiştir. Milli Park sınırları Bakanlar Kurulunun 14 Kasım 2009 tarih ve 27406 sayılı kararı
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Orman ve deniz peyzajının eşsiz güzelliklerini barındıran tabiat parkı, kumsalı, masmavi denizi, kent gürültüsünden ve
kirliliğinden uzak temiz havası ile insanların dinlenmesine ve
rekreasyonel etkinlikler yapmasına olanak sağlayan nadide
alanlardan biri olup, tabiat parkından yöre insanı ve yerli/yabancı turistler özellikle yaz sezonunda Çadır-Karavan Konaklama ve piknik amaçlı faydalanılmaktadır.

Muğla ve Türkiye’de Doğal SİT Alanları
ALANLAR

MUĞLA (ha)

TÜRKİYE (ha)

1. Derece

155.183

1.289.126

2. Derece

8.160

238.762

3. Derece

25.709

184.381

0

1.997

Kesin Korunacak Hassas Alan
Nitelikli Doğal Koruma Alanı
Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı
Derecesi Belirsiz

0

230.057

226

966

0

46.411

Muğla

TOPLAM

189.278
Diğer
İller

1. Derece SİT Alanları (ha)

Muğla
Diğer İller

Metruk T
uzla Ma

1.991.700

rt 2017

2. Derece SİT Alanları (ha)
%3,42

%12,04

Muğla
Muğla

Muğla
Muğla

Diğer İller

Diğer
Muğlaİller
Diğer İller

%87,96

%96,58

3. Derece SİT Alanları (ha)

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı

%13,94

%23,40
Muğla
Diğer İller

Muğla

Muğla

Muğla
Muğla

Diğer İller
Muğla

Diğer İller

Diğer İller
Diğer
İller

Diğer İller

%76,60

%86,06

Muğla
Diğer İller

ükü

Diğer İller

Şub

at 2

geka.gov.tr

İnb

Muğla

017

Kovanlık 2 Şubat 2017
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AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

Muğla
Diğer İller

Muğla’da Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Bölgeler

İlan Tarihi

Nüfus

Kara Alan
(ha)

Deniz Alan
(ha)

Toplam
(ha)

Kıyı
(ha)

Gökova

05.07.1988

8.780

27.755

81.935

109.690

193

Köyceğiz-Dalyan

05.07.1988

36.608

42.062

4.084

46.146

46

Fethiye-Göcek

05.07.1988

105.503

46.526

34.011

80.537

226

Datça-Bozburun

21.11.1990

26.324

70.705

73.663

144.368

417

Patara

18.01.1990

1.465

5.738

8

195.158

386.479

890

TOPLAM

Muğla

Diğer İller
4.273

177.215

191.321

ÖÇK Kara Alanları (ha)

Muğla
Diğer İller

ÖÇK Deniz Alanları (ha)
%13,87

%18,15

Muğla
Muğla

Muğla
Muğla

Diğer İller

Diğer İller

Diğer İller
%81,85

Diğer İller

%86,13

Dalyan İztuzu Kumsalı Caretta Caretta Yıllara Göre Yuva Sayıları

Muğla
Diğer İller

017

ubat 2

GüneyEge

kŞ
Kovanlı

Kaynakça
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü
Yazının hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Bekir Erdoğan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar
Muğla Şube Müdürlüğü’nde görevli Serap Köse’ye teşekkür ederiz.
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7. DENİZLİ İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM
FUARI “İŞ’TE BULUŞMA NOKTASI’’ OLDU

İ

ş Kurumu (İŞKUR) Denizli İl Müdürlüğü (İŞKUR), "7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı" kapsamında, geleneksel olarak düzenlediği
organizasyonda kariyerine yön vermek isteyen katılımcıları, şirketlerin insan kaynakları temsilcileriyle bir araya getirdi. DENİF 2018
10-11 Mayıs'ta 2011'den bu yana iş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR Denizli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı DENİF 2018,
bu yıl "İş'te Buluşma Noktası" ana temasıyla, 10-11 Mayıs 2018
tarihleri arasında, Denizli İŞKUR hizmet binasında gerçekleştirildi.
Ajansımızın da bilgilendirme masası kurarak katıldığı etkinlikte gün
boyunca katılımcılara Ajansımız ve personel rejimi hakkında bilgilendirme yapıldı.

geka.gov.tr

İşgücü arzı ile talebinin buluştuğu etkinlik ortamında katılımcılara;
istihdam politikaları hakkında bilgi verilirken, mesleksizlik nedeniyle
işe girmekte zorlananlara yönelik olarak İŞKUR’un yürüttüğü aktif
işgücü politikaları ile pasif işgücü politika uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler İŞKUR tarafından yapılmıştır.
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AYDIN
Afrodisyas Antik Kenti

GÜNEY EGE’NİN
KÜLTÜR VARLIKLARI
TANITILDI
DENİZLİ

GüneyEge

Pamukkale-Hierapolis Antik Kenti
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T

ürkiye’nin 19 ilinde, UNESCO’nun dünya
mirası (asıl unsur) ve geçici dünya mirası
(aday unsur) listelerinde yer alan kültür mirasının tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Turizm ve Tanıtım Platformu (TUTAP) işbirliğinde
“UNESCO Dünya Mirası Türkiye / UNESCO Heritage of World Turkey” isimli bir proje hazırlandı.
Söz konusu listelerde yer alan bölgemizdeki kültür varlıklarının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen
çalışma, Aydın Ticaret Odası (AYTO), Denizli Ticaret Odası (DTO) ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
(MUTSO) ile Ajansımız tarafından yürütüldü.
Proje ile bölgemizdeki UNESCO Dünya Mirası statüsündeki varlıkların tanıtımı için 2018 yılında ITB
Berlin, MITT Moskova ve UITT Kiev turizm fuarlarına
katılım sağlanmıştır. Fuarlarda dağıtılmak üzere Bölgemizden Xanthos-Letoon, Hierapolis-Pamukkale
ve Afrodisyas asıl unsurlarının ve aday unsurun
tanıtıldığı özel kataloglar, mirasları ve adaylarımızı kapsayan genel bir katalog ve haritalar hazırlanmıştır.
Çalışma kapsamında hazırlanan İnternet
sayfası için howturkey.com adresi ziyaret
edilebilir.

MUĞLA

geka.gov.tr

Letoon Antik Kenti
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Hazırlayan: Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi

GüneyEge

KUŞADASI,
SAĞLIK TURİZM
KONGRESİ’NE
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

62

T

ürkiye Sağlık Turizm Derneği tarafından düzenlenen
8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi Ajansımızın
da katılımıyla 4-5 Mayıs tarihlerinde Kuşadası'nda
gerçekleştirildi. Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda doktor
ve sağlıkla ilgili kişi ve kuruluşun katılımın sağladığı etkinlikte, Ajansımız Güney Ege’deki sağlık sektöründeki faaliyetleri tanıtmak üzere katılım sağladı.
Kongrenin ana teması olan “Sağlık Turizminde Yol Haritası” kapsamında, önde gelen yerli ve yabancı davetli konuşmacıların yanı sıra, paneller, toplantılar, birebir (B2B)
görüşmeler (ticari ortaklıklar, iş teklifleri) ve benzeri etkinliklerle zenginleşen kongreye, sağlık ve turizm alanındaki
akademisyenler, kamu ve özel kuruluşlar, sağlıkla ilgili sivil
toplum kuruluşları, hastane ve sağlık kuruluşları, sağlıkla
ilgili yöneticileri, ilgili yatırımcılar, sağlık sektörü temsilcileri
ve konu ile ilgili iş dünyası temsilcileri katılım sağladı.

Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Ulugbek Egamberdiev da toplantıya davet edildiği için çok mutlu olduğunu,
Özbekistan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının yaptığı ikili
görüşmelerin olumlu adımı olarak burada bulunduklarını
söyledi. Türkiye’nin sağlık turizminde çok geliştiğine dikkati çeken Egamberdiev, "Türkiye sağlık turizminde dünyaya hizmet ediyor. Bundan sonrasında da Özbekistan
ve Türkiye arasında sağlık turizmindeki birçok çalışmayı
ilerletmeye devam edeceğiz. Türkiye’deki kaliteli ve gelişmiş sağlık turizmini Özbekistan’da da yapmayı hedefliyoruz “ dedi.

geka.gov.tr

Açılışta konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın’ın termal turizm noktasında yatırım yapılacak önemli
bir sahaya sahip olduğunu, devletin temsilcileri olarak
yatırım yapmak isteyen herkese destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Vali Köşger, "17 ilçe ancak 22 antik
kentimiz var. Tarihin her döneminde medeniyetleri barındıran bölgemizde, belediye ve bakanlık 550 tesisimiz,
50 bin yatak kapasitemiz var. Biz bunları 4-5 aylık deniz
güneş döneminde kullanıyoruz. Oysa burası sağlık turizmi açısından da çok önemli bir merkez olmaya aday. Avrupa’nın, dünyanın önemli kültür merkezlerinden biri olabilir. Termal turizmi daha aktif kullanım için kullanılmalı.
Buraya gelecek olan yatırımcılara tüm olanakları seferber
edeceğimizi deklare ediyorum" diye konuştu.
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Rakamların Diliyle

GÜNEY EGE
Bölgesi ile ilgili son istatistiki veriler

SU KULLANIMI VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İSTATİSTİKLERİ
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ve Arıtma Tesisleri-2016

Bölge
Adı

İçme ve
İçme ve
Belediyelerde Belediyelerde
Kullanma
Kullanma
Belediyelerde
İçme ve
İçme ve
Suyu
Suyu Arıtma
Toplam
Kişi
Kullanma
Kullanma
Şebekesi ile
Toplam
Tesisi ile
Arıtılan
Başı
Suyu
Suyu
Hizmet Verilen
Çekilen Su Hizmet Verilen
İçme ve
Çekilen
Şebekesi için Şebekesi için
Nüfusun
Miktarı
Nüfusun
Kullanma
Günlük
Çekilen
Çekilen
Belediye
(1000 M3/Yıl)
Belediye
Suyu Miktarı
Su Miktarı
Yüzey Suyu
Yeraltı Suyu
3
Nüfusu
Nüfusu
(1000 M /Yıl)
(Litre/Kişi-Gün)
Miktarı
Miktarı
İçindeki Oranı
İçindeki Oranı
(1000 M3/Yıl) (1000 M3/Yıl)
(%)
(%)

Su Temini
İşleri ve
Hizmetleri
Çevresel
Yatırım
Harcamaları
(Tl)

Türkiye

98

217

5.838.561

59

3.350.389

3.275.202

2.563.359

4.345.985.607

Aydın

97

233

88.220

19

16.929

15.210

73.010

54.253.464

Denizli

99

232

84.252

-

-

-

84.252

379.011.199

Muğla

100

239

80.623

38

30.735

16.426

64.197

24.119.858

Kaynak: TÜİK-2016

TR32 Bölgesi'nde içme ve kullanma suyu şebekesi ile
hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı
ülke ortalamasının üstünde yer almaktadır. Su temini işleri
ve hizmetleri çevresel yatırım harcamalarında Denizli İli;
İstanbul, Ankara ve Bursa illerinden sonra 4. sırada yer
almaktadır.
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Belediye Atıksu İstatistikleri-2016

Bölge
Adı

Kanalizasyon
Şebekesi ile Belediyelerde
Hizmet Verilen
Kişi
Belediye
Başı
Nüfusunun
Günlük Atıksu
Toplam
Miktarı
Belediye
(litre/kişi-gün)
Nüfusuna
Oranı (%)

Belediyeler Belediyelerdeki Belediyelerdeki Belediyelerdeki
Tarafından
Toplam
Biyolojik
Gelişmiş
Arıtılan Atıksu
Atıksu
Atıksu
Atıksu
Miktarı
Arıtma
Arıtma
Arıtma
(1000 metreTesisi
Tesisi
Tesisi
küp/yıl)
Sayısı
Sayısı
Sayısı

Doğal
Arıtma
Sistemi
Sayısı

Atıksu
Yönetimi
Hizmetleri
Çevresel
Yatırım
Harcamaları
(TL)

Türkiye

90

183

3.842.350

881

492

135

199

2.087.500.795

Aydın

75

245

-

33

25

-

7

3.173.186

Denizli

70

181

46.491

39

27

2

10

6.415.757

Muğla

77

254

66.064

29

10

18

1

15.647.297

Kaynak: TÜİK-2016

geka.gov.tr

TR32 Bölgesi'nde kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı
incelendiğinde; 81 il içinde Muğla 69.,
Aydın 73. ve Denizli 76. sırada yer alarak, TR32 İllerinin bu hizmetler bazında
henüz istenilen seviyede olmadığı ve
ülke ortalamasının altında yer aldığı görülmektedir. Aynı zamanda toplam arıtma tesisi sayıları incelendiğinde ülke 81
il içinde Bursa, İstanbul ve İzmir illerinin
ardından Denizli 4., Aydın 5. ve Muğla 7.
sırada yer almaktadır.
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TR32 Bölgesi'nde kişi başı ortalama belediye atık miktarı
(kg/kişi-gün) verileri incelendiğinde; 81 il içinde Muğla ilk
sırada yer alırken, Aydın 15. ve Denizli 47. sırada yer almaktadır. Atık hizmeti verilen nüfusun toplam nüfus içinde
oranları incelendiğinde ise TR32 Bölge illeri ülke ortalamasının üstünde yer aldığı görülmektedir.

GüneyEge

Belediye Atık İstatistikleri-2016

Bölge
Adı

Kişi Başı
Ortalama
Belediye Atık Miktarı
(Kg/Kişi-Gün)

Atık Hizmeti
Verilen Nüfusun
Toplam Nüfus
İçinde Oranı
(%)

Atık Hizmeti
Verilen Nüfusun
Belediye Nüfusu
İçinde Oranı
(%)

Toplanan
Atık Miktarı
(1000 Ton)

Türkiye

1,17

93

99

31.584

31.386

198

Aydın

1,44

97

97

547

547

-

Denizli

1,09

100

100

401

397

4

Muğla

1,97

99

99

660

660

-

Kaynak: TÜİK-2016
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Çöp Depolama
Diğer Bertaraf
Sahalarında Bertaraf
(Çöp Depolama
Edilen Belediye
Sahası ve
Atık Miktarı
Yakma Tesisi Hariç)
(1000 Ton)
(1000 Ton)

Çevresel Sürdürülebilirlik Bilinci

Kaynak: Türkiye Verimlilik Gelişim Haritası,2018

geka.gov.tr

Çevresel sürdürülebilirlik bilinci olarak adlandırılan gizli
değişkenin firmaların çevresel sürdürülebilirliği sağlamaya
yönelik tedbir alma, yeni bir yatırım yapma ya da yeni bir
tedarikçi ile anlaşma öncesinde çevresel risklere yönelik
bir değerlendirme yapıyor olma ve bu tip faaliyetleri kamuoyuyla paylaşma ihtimallerini artırdığı varsayılmaktadır.
Tablo incelendiğinde TR32 Bölgesi'nin çevresel sürdürülebilirlik bilinci büyük ölçek grubuna kıyasla daha düşük
olduğu görülmektedir.
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Doğal Kaynakları Korumaya ve Çevresel Sürdürülebilirlik Sağlamaya Yönelik Tedbirlere
Başvurma Düzeyi, Bölgesel Dağılım

GüneyEge

Kaynak: Türkiye Verimlilik Gelişim Haritası,2018

İşletmelerin yaklaşık %31’i doğal kaynakları korumaya
ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik tedbirler
almaktadır. Küçük ölçekli işletmelerde bu tedbiri uygulayanların oranı %29,1 iken, büyük ölçekli işletmelerde bu
oran %43,1 seviyesindedir. Kaynak verimliliği tedbiri uyguladığını söyleyen işletmelerin yaklaşık üçte ikisi doğal
kaynakları korumaya ve çevresel sürdürülebilirliği korumaya yönelik tedbirler de almaktadır. Bir başka deyişle
şirketlerin üçte biri kaynak verimliliği tedbirleri alıp çevresel sürdürülebilirlikle ilgili bir tedbir almamaktadır. Bununla beraber kaynak verimliliği tedbiri almadığı halde doğal
kaynakları korumaya ve çevresel sürdürülebilirlik sağlamaya yönelik tedbirlerin uygulayan işletmelerin oranı ise
%6,2’dir. Sonuçlar bölgesel bazda değerlendirildiğinde
TR32-(Aydın, Denizli, Muğla), TR33-(Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) ile TR41-(Bursa, Eskişehir, Bilecik)
bölgelerinde çevresel sürdürülebilirliğe yönelik tedbirleri
uygulamayan işletmelerin oranı %80’in üzerindedir.
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2018 YILI

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

fİZİBİLİTE
DESTEĞİ
fİZİBİLİTE
DESTEĞİTL
Toplam
Destek: 30.000.000
fİZİBİLİTE
DESTEĞİ
PROGRAMIN AMACI

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının
desteklenmesidir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve
İlçe Müdürlükleri vb.)
Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
UYGUN
BAŞVURU SAHİPLERİ
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
Üniversite Rektörlükleri
Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve
Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
İlçe Müdürlükleri vb.)
Organize Sanayi Bölgeleri
Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
Küçük Sanayi Siteleri
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
Teknokentler
Üniversite Rektörlükleri
Birlikler ve Kooperatifler
Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
Organize Sanayi Bölgeleri
Küçük
Sanayi
Siteleri 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi
Başvuru
Sahiplerinin,
Teknokentler
Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliğinde
öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba
Birlikler
ve Kooperatifler

PROJE BAŞVURUSUNUN YAPILMASI

9.Ka
mini

10.P

TR32/18/FD

PROGRAMIN AMACI

T R 3 2 /1 8 /FD TR 3 2 / 1 8 / F D

KAYS Sistemi ana ekranından
"BaşvuruÖNCELİKLERİ
İşlemleri"
menüsünde
alançalışmalarının
PROGRAMIN
Bölgesel
kalkınmaya
katkı
sağlayacak
projelerin yer
fizibilite
"Başvuru Yap" linkine
tıkladığınızda açılan sayfada, projenin uygulandesteklenmesidir.
Öncelik
1: Bölgenin
kalkınması
ve rekabet gücü
açısından önemli
acağı ili seçtiğinizde,
alt kısımda
sıralanan
programlardan
başvurafırsatlardan
cağınızı seçerek "Başvuru
Yap"yararlanılması
linkine tıklayınız. Açılan menüde sol üst
köşeden başlayarak,PROGRAMIN
yukarıdan aşağıyaÖNCELİKLERİ
doğru her bir başlığa tıklayarak
Öncelik 2: Bölgenin yenilik
ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi
sırasıyla bilgi ve belgeleri sisteme giriniz. Tüm işlemleri tamamlayıp,
Öncelik
1:
Bölgenin
kalkınması
ve rekabet gücü
açısından önemli
kontrollerinizi yaptıktan
“Başvuru
Önizle”
tıklayıp
Önceliksonra
3: Bölge
ekonomisine
yönelikbutonunu
tehdit ve risklerin
önlenmesi
fırsatlardan
yararlanılması
projenizin PDF halini
indirmeniz
ve ALTYAPI
incelemeniz
faydalı olacaktır.
Son
(KÜÇÜK
ÖLÇEKLİ
PROJELERİNE
YÖNELİK)
olarak ilgili menüde sol altREFERANS
köşede yer alan
Tamamla" linkine
NO:"Başvuru
Öncelik 2: Bölgenin yenilik
veTR32/18/TUR
girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi
tıklayınız ve elektronik
ortamdaki
bitiriniz.
Her
Yukarıda
belirtilenbaşvuru
öncelikler işleminizi
arasında herhangi
bir hiyerarşik
sıralama
başvuru KAYS üzerinden
üretilen
taahhütnamenin
imzalanması
yoktur.3:
Tüm
bu destek
aynı öneme
Öncelik
Bölgeöncelikler
ekonomisine
yönelikprogramı
tehdit
ve kapsamında
risklerinile
önlenmesi
sahiptir.
tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5
iş günü içerisinde tamamlanır.
Taahhütnamenin kurumu temsil ve ilzama
Yukarıda belirtilen öncelikler arasında herhangi bir hiyerarşik sıralama
yetkili kişilerce e-imza
ile imzalanmadığı
hallerde,
taahhütname
başvuru
yoktur.
Tüm öncelikler
bu destek
programı
kapsamında
aynı öneme
PROGRAMIN
BÜTÇESİ
VE
DESTEK
KISITLARI
sahibi kurumu temsilsahiptir.
ve ilzama yetkili kişileri tarafından ıslak imzalı
olarak elden veya posta
yolu ile kapsamında
son başvurudesteklenecek
tarihinden itibaren
en için
geç T.C.
5 Güney Ege
Bu program
faaliyetler
iş günü içerisinde ajansa
teslim
edilir.
Kalkınma
Ajansı
(GEKA) tarafından 2018 yılı bütçesinden tahsis edilen

22 00 11 88

2018

MALİ DESTEK PROGRAMI
Toplam Bütçe : 20.000.000 TL
Asgari Tutar : 100.000 TL
Azami Tutar : 2.000.000 TL

toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL ’dir.

PROGRAMIN BÜTÇESİ VE DESTEK KISITLARI

Bu program kapsamında
faaliyetler için T.C. Güney Ege
BAŞARILI BULUNAN
PROJEdesteklenecek
DOSYASININ
Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2018 yılı bütçesinden tahsis edilen
AJANSA TESLİM
EDİLMESİ
toplam kaynak
tutarı 2.000.000 TL ’dir.

AZAMİ TUTAR: 200.000 TL
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para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması
gerekmektedir.
Başvuru Sahiplerinin, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliğinde
öngörülen
projekapsamında
hesabını kendi
açma, halk
bu hesaba
2018 yılı Fizibilite
Desteği
okul,adına
hastane,
eğitim
para
aktarma
ve bu hesaptan
sahip olması
merkezi,
kütüphane,
gençlik harcama
merkezi, yapma
sosyal ehliyetine
hizmet merkezi,
çocuk
gerekmektedir.
yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü uygun başvuru sahibi değildir.
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2018 yılı Fizibilite Desteği kapsamında okul, hastane, halk eğitim
Kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan veya destek
merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk
başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı
yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü uygun başvuru sahibi değildir.
yapmayacağını ana sözleşmesine ekleyen kooperatifler uygun başvuru
sahibi olabilir.

KA
B
İ
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Kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan veya destek

başvurusunda
bulunduğu
tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı
ÖRNEK
PROJE
KONULARI
sahibi olabilir.
MALİ
DESTEK PROGRAMI

yapmayacağını ana sözleşmesine ekleyen kooperatifler uygun başvuru

1.Kooperatif ve birliklerin büyük ölçekli yatırımlarına yönelik projelerin
fizibiliteleri
(KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

Sadece desteklenmesine karar verilen projelerin dosyaları matbu olarak
ajansa teslim edilecektir. Bunun için başvuru formunuzu kapaklarıyla
ÖRNEKREFERANS
PROJE KONULARI
NO: TR32/18/KOOP
birlikte indirip çıktısını aldıktan sonra istenen destekleyici belgelerin
2.Lisanslı depoculuk, büyük ölçekli işleme, paketleme, depolama tesisi
Bir başvuru
sahibi, bir
takvim yılıtüm
içerisinde
Fizibilite
desteği için en
asılları ile birlikte dosyayı
oluşturunuz,
dosyadaki
sayfaları
mühürfizibiliteleri
fazla dört başvuruda bulunabilir ve bu takvim yılında en fazla iki
1.Kooperatif ve birliklerin büyük ölçekli yatırımlarına yönelik projelerin
leyiniz/kaşeleyiniz ve imzalayınız, gerekli bölümleri/kutucukları ayrıyeten
proje için mali destek alabilir. Bu sınırları aşan proje teklifleri ve
fizibiliteleri
imzalamayı unutmayınız.
çıktısını
kapak
3.Alternatif turizm imkânlarının değerlendirilmesine yönelik fizibiliteler
geriye Sistemden
dönük bir yıl
içinde aldığınız
reddedilmiş
olansayfasını
aynı proje teklifleri
zarfın üzerine yapıştırınız.
Projelerin
ajans
tarafından
ilan
edilmesinden
değerlendirmeye alınmaz.
2.Lisanslı depoculuk, büyük ölçekli işleme, paketleme, depolama tesisi
başvuru
takvim yılı
içerisinde
Fizibilite
desteği için en
4.Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik
itibaren 15 işgünü Bir
içinde
söz sahibi,
konusubirbelgeleri
ajansa
teslim
ediniz.
fizibiliteleri
fazla dört başvuruda bulunabilir ve bu takvim yılında en fazla iki
projelerin fizibiliteleri
Süresi içerisinde söz konusu belgeleri teslim etmeyen başvuru sahipleri
proje için mali destek alabilir. Bu sınırları aşan proje teklifleri ve
ile sözleşme imzalanmaz.
3.Alternatif
turizm imkânlarının değerlendirilmesine 00
yönelik fizibiliteler
TAAHHÜTNAME
geriye dönük bir yıl içinde reddedilmiş olan aynı proje teklifleri
5.Yenilik,
girişimcilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesini
Posta veya kargo şirketine
bağlı gecikmeler
sebebiyle SON
proje
dosyasıTARİHİ
BAŞVURU
değerlendirmeye
alınmaz.
artırmaya
fizibiliteleri
TESLİMyönelik
TARİHİprojelerin
4.Lojistik
kapasitesinin
ve ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik
zamanında ulaşmayan
sahipleri
ile sözleşme imzalanmayacak- DENİZLİ MERKEZ SON
AYDIN başvuru
YATIRIM DESTEK
OFİSİ
MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSİ
projelerin fizibiliteleri
tır.
6.Yenilenebilir
enerji kullanımının
yaygınlaştırılmasına
Ata Mah. Denizli Bulv. No:18
Pamukkale Üniversitesi TEKNOKENT
Kat: 3
Şeyh Mah.
Turgutreis Cad. ve enerji

AZAMİ TUTAR: 200.000 TL

Toplam Bütçe : 10.000.000 TL
Asgari Tutar : 50.000 TL
Azami Tutar : 500.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 26 MART 2018 SAAT: 18
AZAMİ PROJE SÜRESİ: 1 YIL

21/12/2018
Saat: 18:00
AZAMİ PROJE SÜRESİ:
1 YIL

28/12/2018
Saat: 18:00

verimliliğinin
artırılmasına yönelik
projelerin
fizibiliteleri Kat: 1
Aydın Ticaret Borsası Kat: 6
Çamlaraltı Mah. Hüseyin Yılmaz Cd.
No:67 girişimcilik,
Belediye
Kapalı
TAAHHÜTNAME
5.Yenilik,
teknoloji,
tasarım
ve Otoparkı
markalaşma kapasitesini
Efeler/AYDIN
Pamukkale/DENİZLİartırmaya yönelik projelerin fizibiliteleri
Menteşe/MUĞLA
SON BAŞVURU20070
TARİHİ
SON
TESLİM
TARİHİ
7.Kentsel
erişilebilirlik
olanaklarının
ve
kentsel
hizmetlerin
geliştirilmesine
Telefon: +90 256 211 0 216
Telefon: +90 258 371 88 44
Telefon: +90 252 213 17 92
projelerin fizibiliteleri
+90
256 211 0Desteği
217
Fax: bütçesinin
+90 258 371 88 47 yönelik
+90
252
213
17
93
Fizibilite
bir
teklif
çağrısı
değildir
ve
destek
6.Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına ve enerji
PROGRAM BAŞVURU
REHBERİNİ
DİKKATLE İNCELEYİNİZ
Fax:
+90 256bulunan
211 0 213tekliflere tahsis edilmesinden
pyb@geka.gov.tr
/ info@geka.gov.tr
Fax: +90
252 213 17 82
başarılı
sonra başvuru
verimliliğinin artırılmasına yönelik projelerin
fizibiliteleri
8.Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik projelerin
fizibiliteleri
aydin@geka.gov.tr
mugla@geka.gov.tr
kabulüne son verilecektir.
7.Kentsel erişilebilirlik olanaklarının ve kentsel hizmetlerin
geliştirilmesine
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN:
00
yönelik projelerin fizibiliteleri
Fizibilitewww.geka.gov.tr
Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin

geka.gov.tr

21/12/2018
28/12/2018
TAAHHÜTNAME
SON
BAŞVURU TARİHİ
Saat:
18:00
18:00
Taahhütname
Son
Teslim
Tarihi: 2Saat:
Nisan
2018 Saat: 18
SON
TESLİM TARİHİ

www.geka.gov.tr8.Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik projelerin fizibiliteleri

başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru

21/12/2018
Saat: 18:00

28/12/2018
Saat: 18:00

kabulüne
son verilecektir.
PROGRAMLA
İLGİLİ
HER TÜRLÜ GÖRÜŞ, ÖNERİ
Başvurular
Ajansları
VE Kalkınma
SORUNUZ
İÇİN Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak olup, sistem üzerinden üretilen taahhütnamenin
teslim edilmesiyle
tamamlanır. Ayrıntılı bilgi Ajans Resmi İnteret Sitesinde ve Başvuru Rehberlerinde bulunmaktadır. Başvuru
pyb@geka.gov.tr
Rehberleri, Resmi İnternet Sitesinden, Ajans Merkezinden ve Yatırım Destek Ofislerinden temin edilebilir.
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¨Bizi Sosyal Medyadan da
Takip Edebilirsiniz¨

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)
GüneyEgeKA
guneyegeka

