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Türkiye Cumhuriyet'

BEYANNAME

Ekte sunmuş olduğum bilgisayar ortamında tarafımdan hazırlanarak çıktısı alınan
. TRAKYA BÖLGESiNDE GERÇEKLEŞTiRiLECEKORGANiK TARIM ve EKO- TURizM PROJElERi

isimli 6 (ALTı) adet projeden oluşan projemin içeriğinin tarafıma ait olduğunu ve hiçbir
yerden esinlenmeden, kopya edilmeden hazırlandığını başkaları tarafından izin alınmadan
çoğaltılıp kullanılamayacağını beyan ve talep ederim.
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Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği Bakırköy Nüfus
Müdürlüğü'nden verilmiş 22/06/2010 tarih, 6162 kayıt, PLL seri ve 978704 numaralı
fotoğrafı i Nüfus Cüzdanına göre istanbul ili, Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe mahallesi/köyü, 8
cilt. 1435 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı ibrahim Nuri, ana
adı Fatma Seral, doğum tarihi 5/3/1963 , doğum yeri Nevilly eine Fra a olan ve
halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğu ildiren 4018055 618 T.C.
kimlik numaralı CEliL UGUR ÖZGÖKER isimli' kişiye ait duğunu noterlikte hu urumda
alındığını, onaylarım. Onaltı Haziran İkibinonbeş, Salı nü 16/06/2015
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4Y~BÖLGESİNDE GERÇE~EŞTİRİLECE~
,~~ANIK TARIM ve EKO- TURIZM "rtırı

PRO.fE~KYA BÖLGESİNİN EKO-TURİzM POTANSİYELİ AÇıSıNDAN GELİŞTİREBİLİRLİGİ .
PROJENİN ÖZETİ:
Trakya bölgesi hem biyolojik çeşitlilik hem de doğal güzellikler bakımından zengin bir bölgedir. Bölgenin flora ve faunası binlerce türü barındırmaktadır.
Doğal yaşam koşullarında yaşayan bitki ve hayvan türleri bölgeye müstesrıa bir nitelik kazandırmaktadır. Bölgenin arazi koşulları bakımından hayvan ve bitki
yetiştiriciliğine zemin hazırlamaktadır. Bölgenin flora ve faunası ile meydana gelen bu otantik yapının korunarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu proje ile
bölgenin tanıtılması ve bölgenin değerlerinden insanların yararlanmasının ve farkındalık sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda eko turizmi fikri
çerçevesinde çiftlik turizmi gibi faaliyetler, bu bölgeye gezilerin planlanması, festivalierin düzenlenmesi ayrıca bilimsel faaliyetler (konferanslar, paneller,
toplantılar) icra edilecektir. Böylece Trakya bölgesinin eko-turizm potansiyeli hakkında farkındalıkların arttırılması mümkün hale gelecektir.

PROJE 2- ÇATALCA SİLİYRi VE BÜYÜKÇEKMECE YÖRESİNİN GASTRONOMİK DEGERLER AÇıSıNDAN POTANSİYELİNİN
ARTTıRıLMASı VE ZİRAİ ÜRETİMİN MARKALAŞTIRILMASI
PROJENİN ÖZETİ:
Bu projede Çatalca, Silivri ve Büyükçekrnece yöresi ortak kültürel yemek mirasının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Proje ilk etapta bölgede gastronomik
değerler açısından potansiyelinin araştırılması yapılacaktır. Bilimselolarak bölgeye has yiyecek ve içecek kültürünün tespit edilmesi gerekmektedir. Bu
amaçla bilimsel görüşmeler ve araştırmalar yapılacaktır. Projenin ikinci etabında tespit edilen bu kültürel değerlerin markalaştırılması ve geniş yığınlara
tanıtılması yapılacaktır. Böylece bölgenin gastronomik değerler açısından potansiyelinin ortaya konulması ve duyurulması mümkün hale gelecektir.

PROJE 3- ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE YÖRESİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN DEGERLENDİRİLMESi
PROJENİN ÖZETİ:
Çatalca ve Büyükçekrnece yöresi hem kara hem de deniz turizm potansiyeli açısından zengin bir bölgedir. Deniz sporlarının (Yelken, Su Kayağı. Sörf, Kürek,
Yüzme, Su Topu, Dalgıçlık, Balıkçılık, Kano, Flyboard, Wakesurf, Jetski, Katamarana, Parasailing, Banana) hem kültürel hem de eğlence amacıyla yapılması
bölgenin turizm yapısını canlandıracaktır.

Bölgenin aynı zamanda karasal spor e,#inliklerine elverişli bir bölge olması önem taşımaktadır. Trakking, Yamaç Paraşütü gibi etkinlikler Çatalca yöresinde
yapılabilmektedir. Çeşitli turizmacenteleriyle anlaşmalar yapılacak ve turistlerin alternatifturizm etkinliklerine katılımları sağlanacaktır. Örneğin Çatalca'da
son bulan "Sultanlar Yolu" gibi kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin canlandırılması, "Binkılıç Çiftliği" gibi alternatif tarım girişimlerinin ziyaret
edilmesi, "Kuş Gözlem Evi" gibi kuş hareketlerinin ve göçlerinin gözlernlenrnesi hedeflenmektedir.

Bölgede tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji alanında kaplıca turizminin canlandırılması alternatif turizm potansiyeli açısından değerlendirilecektir. Ayrıca
bölgede Hazarfen Havaalanı 'nın bulunması burada çeşitli havacılık etkinliklerin yapılmasına olanak tanımaktadır. Model uçak, planör, paraşüt ve hava sporları
bu potansiyel etkinliklerin arasındadır. Bu projede Çatalca ve Büyükçekmece yöresinde yukarıda sayılan alternatif turizm etkinliklerinin düzenlenmesi ve
bölgede alternatifturizm kültürünün oluşturulması amaçlanmaktadır.

PROJE 4- AVCILAR - BÜYÜKÇEKMECE - SİLİYRİ EKSENİNİN "KONGRE ve MARİNA TURİZMİ" POTANSİYELİ AÇıSıNDAN
DEGERLENDİRİLMESİ
PROJENİN ÖZETİ:
Avcılar, Büyükçekmece ve Silivri ekseni İstanbul'un batısında kongre ve marina turizmi açısından gelişmemiş bir bölgedir. Bu bölgenin marina turizmi
bakımından değerlendirilmesi hem bölgeyi turizm açısından renklendirecek hem de başka alanlara katma değer katacaktır. Harbiye-Taksim bölgesinde
gerçekleştirilen kongre faaliyetlerinin Avcılar-Büyükçekmece-Silivri bölgesine kaydırılması hedeflenmektedir. Kongre turizmi kapsamında bölgedeki oteller
ile İstanbul Arel Üniversitesi işbirliğinin çeşitli bilimsel toplantı, konferans, panel ve kongreler düzenlenebilrnesi amaçlanmaktadır.. Bu proje bu bölgenin
kongre ve marina turizmi açısından canlandırılmasını amaçlamaktadır.

PROJE 5- TÜRKİYE-YUNANİSTAN MÜBADİLLERİNİN KARŞılıKLı KÜLTÜR TURİzMİ ETKİNLİGİ PROJESİ
PROJENİN ÖZETİ:
Proje Türkiye ile Yunanistan mübadillerinin eski yerleşim bölgelerini ziyaret etmelerini amaçlamaktadır. Türkiye ve Yunanistan'ın çeşitli bölgelerini terk edip
doğup büyümediği yerlere yerleşen insanların eski yaşadıkları yerleri görmeleri kültürlerarası diyaloga katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Projenin amaçları
arasında yaşlı İnsanlara vize kolaylıkları yapılarak (Pasavan gibi) bu insanları göç ettikleri yerleri ziyaret etmeleri sağlanacaktır. AB kapsamında bir proje
yapılması planlanmaktadır. İnsan hakları temelinde projelendirilen bu çalışma ile halkların birbirleriyle kaynaşmaları ve kültürlerin ön plana çıkarılması
mümkün hale gelecek ön yargıların kırılması konusuna katkıda bulunacaktır.

PROJE 6- KıRSAL KALKıNMA ARACı OLARAK ÇATALCA SİLİYRİ VE BÜYÜKÇEKMECE YÖRESİNDE MESLEKİ BİLGİ VE BECERİ
MERKEZLERİNİN KURULMASı VE GELİşTİRİLMESİ
PROJENİN ÖZETİ:
Çatalca, Silivri ve Büyükçekrnece yöresi yıllarca İstanbul'un gıda kaynağı olmuştur. Bölgede yapılaşmanın artmasına rağmen yörenin kırsal yapısı henüz
tümüyle bozulmamıştır. Bu nedenle bölgede küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, "yatak ve kahvaltı" ve restoran
hizmetleri, çiftlik turizmi tesisleri ve turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) için kuru esisler önem taşı. aktadır.
Bu işletmelerde istihdam edilecek insanların Tarım, Avcılık, Balıkçılık ve Turizm alanlarında Meslek Standartları Gelişti ~sleki Bilgi ve Beceri Sınav ve
Belgelendinne Merkezleri (VOC-Test Merkezleri) kurmak ve geliştirmek bu projenin ana hedefini oluşturınaktadır. u şekilde nitelikli ve belgeli işgücü
geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etki inin sağlanması, önceki öğrenmelerinin
tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi' __ ~ a Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun
kolaylaştırılması mümkün hale gelecektir. i "-~'"" .
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