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Ekte sunmuş olduğumuz BUYUKÇEKMECE GOLU ÇEVRESi iLE BÜTÜN TRAKYA
BÖLGESiNiN KıRSALTURizM VE AGRO/EKO TURizM POTANSiYELiNiN ARTTıRMASı isimli
projenin, yazılarının tarafımıza ait olduğunu ve hiçbir yerden esinlenmeden, kopya
edilmeden vazıldığuu. başkaları tarafından izin alınmadan .i0ğaltılıp kullanılamayacağını
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BiLGE KARAMEHMET ALTUNTAŞ 45460458466
Sarıgöl ..ah. çınarcık Sk. No: 34/4 Gaziosmanpaşa / iSTANBUL

GÖKHAN AYDIN 36445639628
Bahçeşehir 2. Kıs ah. Gelincik Sk. No: 2G / ıBaşakşehir / iSTANBUL

CELiL GUR ÖZGÖKER40180558618
Cumhurıyet Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 55/2 Büyükçekmece / iSTANBUL

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların gösterdiği Gaziosmanpaşa Nüfus
Müdürlüğü'nden verilmiş 11/12/2014 tarih, 25543 kayıt, G12 seri ve 825003 numaralı
fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Kayabaşı
mahallesi/köyü, 19 cilt, 570 aile sıra, 71 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı
Dursun Necmi , ana adı Fikriye, doğum tarihi 10/2/1985 , doğum yeri istanbulolan ve
halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 45460458466 T.C.
kimlik numaralı BiLGE KARAMEHMET ALTUNTAŞ ile gösterdiği Başakşehir Nüfus
Müdürlüğü'nden verilmiş 09/03/2012 tarih, 3108 kayıt, Y11 seri ve 854868 numaralı
fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Mersin ili, Tarsus ilçesi, Çağbaşı mahallesi/köyü, 74 cilt,
47 aile sıra, 51 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı ilhami , ana adı Tülin ,
doğum tarihi 7/2/1978 , doğum yeri istanbulolan ve halen yukarıdaki adreste
bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 36445639628 T.C. kimlik numaralı GÖKHAN
AYDIN ile gösterdiği Bakırköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 22/06/2010 tarih, 6162
kayıt, P11 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 İbrahim Nuri, ana adı Fatma Seral, doğum tarihi 5/3/1963 , doğum yeri
Nevilly Sur Seine Fransa olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar
olduğunu bildiren 40180558618 T.C. kimlik numaralı CELiLU,§,VR"Q~.GÖKERisimli kişilere
ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylarırl]/:."iy}r,rifi15i-r~'ğq:stos İkibinonbeş,
Cuma günü 21/08/2015 l'";·~:!.~:.~~..,!;~.~;;:~:ı~;:Yl}\.
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KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değ,erli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
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"BUYUKÇEKMECE GOLU ÇEVRESI ILE BUTUN TRAKYA BOLGESININ KıRSAL TURIZM VE

AGRO/EKO TURiZM POTANSiYELiNiN ARTTıRıLMASı" Projesi

Projenin Yeri: Istanbul Beylikdüzü ilçesinden başlayarak bütün Trakya Bölgesi (Bulgaristan ve Yunanistan
sınırına kadar olan bölge)

Proje Özeti: Planlanan proje ile başta Büyükçekmece ve Durusu Gölleri çevresi ile bütün Trakya Bölgesinin
turizme, yerli ve yabancı turistler ile bölgede yaşayan kişilerin ziyaretine açılması, çevrenin korunması ve
sürdürülebilir turizme katma değer kazandırılması için çalışılacaktır.

Projenin Amabı: ~~:zi üniversiteler, yerel yönetimler (Büyükçekmece vd.), T,C, Gıda Tarım ve Köy işleri
Bakanlığı, ISKI (istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi), DSı (Devlet Su Işleri), OGM (Orman Genel Müdürlüğü)
ve STK (Sivil Toplum Kuruluşu)'lar işbirliğiyle Beylikdüzü ilçesinden başlayarak bütün Trakya Bölgesindeki kırsal
turizmin çeşitlendirilmesi özellikle agro ve eko turizm potansiyeli ve kapasitesinin arttırılması ile bölgenin turizm
alanındaki sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine ve rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamaktır,

Projenin özel amacı ise Büyükçekmece ve Durusu (Terkos) Gölü çevresindeki mutlak koruma alanında
oluşturulacak rekreasyon alanlarının tasarım ve altyapısının hazırlanması için gerekli olan fizibilite
çalışmalarının yapılması; bölgedeki kültürel, tarihi ve doğal varlıkların belirlenerek (Longoz ormanıarı da dahil
olmak üzere) Büyükçekmece ve Durusu gölünün turizm potansiyelinin ve tanınırlığının ve tüm tanıtım
faaliyetlerinin arttırılması, Hezarfen Havaalanı'nın ve Büyükçekmece Marinasının havacılık ve denizcilik
sporları na ve turizm sektörüne kazandırılmasıdır (Tüm rekreasyon alanlarında bilgilendirme tabelalarının
tasarım ve altyapı çalışmaları dahil olmak üzere), Proje dahilinde halka verilecek ekolojik farkındalık faaliyetleri
(Çevreyi ve Doğayı Anlama- Koruma, Çevre ve Turizmin Temel Prensipleri ve Belediyecilik Boyutu, Su
Havzalarını Koruma, AB ve Türkiye ilişkileri ve Turizm Politikaları, Rüzgar ve Güneş Enerjisi Kullanımında
Bilinçlenme, Küresel Isınma, Girişimcilik Eğitimi, lzcilik, Sporla Yaşam, Toprak Bilgisi- Toprak Koruma- Bitki
Besleme konularında eğitim, seminer, çalıştay vd.) spor (yürüyüş-koşu parkuru) ve oyun olanaklarının (oyun
istasyonları: istasyon içi bilgilendirme tabelaları, temalı oyun düzeneği, ip parkurları, çocuklar için spor
yapacakları alanlar, bedensel aktivite li oyun düzeneği, bedensel aktiviteli temalı oyunlar (Karpuz dilimi, Sek sek
yolu, Çiçek yolu, Küp, Doğayı tanıyalım), temalı yarışmalar (Ay çiçeği tarlası), bedensel aktiviteli yarışmalar (
Labirent, Hayatın Içinden), oyun parkı, beceri oyunları alanı (Top taşıma, Tam isabet), zeka ve beceri oyunları
alanı, bayrak (stafet) yarışlan. uçurtma şenliği, satranç turnuvası, mini golf sahası (çevre ve kullanıcı dostu),
animasyon oyunları alanı, sanat atölyesi, kule yapma gibi oyunların yapılacağı alanların tasarım ve altyapı
çalışmalarının planı ve göl çevresi etkinlik haritasının çıkarılmasıyla günlük program akışı belirlenecektir.)
çevresel etkiler gözetilerek yapılması, turizm odaklı alternatif geçim kaynaklarının yaratılması (doğa yürüyüşü,
doğayı anlama ve tanıma, karbon ayak izini azaltma, göl çevresi yürüyüş parkuru (Gölde bir Gün etkinlik adıyla),
Büyük Bahçe Hobi Alanı adıyla hobi alanlarının, bahçelerin, hobi evlerinin (yalnızca tahta malzemeler ile
oluşturulacak), botanik bahçe ve tıbbi ve aromatik bitkilerin olacağı alanın ve arboretum, izci kampı, güneş
panelleri ve atık su arıtma tesisi, engelli kişilerin tüm alanları rahatça kullanabilmeleri ve fırsat eşitliğinin
yaratılabilmesi için tüm tasarım ve altyapı çalışmaları dahilolmak üzere), Avrupa Birliği (AB) iyi uygulamalarının
ve deneyimlerinin tespit edilerek bölgeye aktarılması amaçlanmıştır, Proje sonunda proje bölgelerinin sağlıklı
yaşam, eko-turizm ve agro-turizm alanında çekim merkezi olma potansiyelini arttırıp (botan ik bahçe- arboretum
kurmak, yürüyüş/ koşu parkuru, yukarıda bahsi geçen oyun- spor olanakları, tanıtım ve bilgilendirme
faaliyetlerini kapsayan), yöre halkı için alternatif geçim kaynağı (doğal ürün satışı yapılacak alan da dahilolmak
üzere) oluşturacaktır. Ayrıca Longoz ormanıarının turizme kazandırılması adına tüm rekreasyon faaliyetleri,
tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Son olarak yukarıda adı geçen bölgede uluslararası bir
golf sahası ve kulübü kurmak, Istanbul'un en yüksek TV Kulesini 360 derece hareket eden "Döner Restoran"
olarak Seyir - Turizm ve Gastronomi Turizmine açmak, uluslararası tanırurhğt olan sertifikalar ve yüksekokul
lüniversite diploması verecek ve turizm sektörüne hizmet edecek Gastronomi-Denizcilik ve Havacılık
Yüksekokulu kurmak, bölgede uluslararası huzurevieri zincirlerine bağlı yaşlılar için yaşlı konuk/ bakım evi
açmak ve işletmek de projenin amaçlarmdandır. Yukarıda detaylarıyla anlatılan bu projenin; AB (Avrupa Birliği),
UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), OECD (Iktisadi Işbirliği ve Gelişme Teşkilatı) gibi uluslararası;
TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), Kalkınma Ajansıarı gibi yerel kurum ve kuruluşlar ile
işbirliği yapılarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır,

Doç. Dr. Celil Uğur ÖZGÖKER, Yrd, Doç. Dr, Bilge KARAMEHMET ALTUNTAŞ, Yrd, Doç, Dr, Gökhan AYDIN


