GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ
“DOĞA SPORLARININ MERKEZİ
EKO-TURİZMİN YENİ ALTERNATİFİ GÖKÇEADA” PROJESİ

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
Ülkemizde ulusal kalkınma planı ve programlarında yer verilen ilke ve politikalarla uyumlu
şekilde bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla, 8 Şubat 2006 tarih ve 26074 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu ve Koordinasyonu
ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3. maddesi gereğince, Devlet Planlama Teşkilatının
koordinasyonunda kamu tüzel kişiliği haiz olarak kalkınma ajansları kurulmuştur.
25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 karar sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı TR22 Düzey 2 Bölgesinde
(Balıkesir - Çanakkale) kurulmuştur. 5449 sayılı Kanunda belirtildiği gibi Ajansın temel amacı
“Kamu kesimi, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakları
etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, proje ve faaliyetlere
sağlanacak mali ve teknik destekler ile kurum ve kuruluşların proje üretme ve yönetme
kapasitesini geliştirmek, bölgemizin yatırım imkanlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak
suretiyle bölgemizin, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalar
çerçevesinde rekabet gücünü artırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek ve
sürekli kılmaktır.”
2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI
Güney Marmara Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılabilmesi ve
güçlü bir ekonomik yapıya sahip olabilmesi açısından bölgenin öne çıkan sektörlerinin
rekabet gücünün, çevresel sürdürebilirlik göz önünde bulundurularak arttırılmasına ve bu
sektörlerde yüksek katma değerli ürün/hizmet üretiminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
PROJENİN GENEL AMACI
Turizm sektörüne yönelik potansiyel turizm olanaklarının ve alternatif turizm faaliyetlerinin
nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi; ulusal ve uluslararası düzeyde etkili tanıtım ve
işbirliği ortam ve araçlarının çeşitlendirilmesi vasıtasıyla TR 22 Güney Marmara Bölgesi’nin
turizm sektöründeki rekabet gücünün ve ulusal-uluslararası pazarlardaki etkinliğinin
artırılmasına katkı sağlamaktır.

PROJENİN HEDEF GRUPLARI
Gökçeada’da faaliyet gösteren turizm işletmecileri; Gökçeada’da yasayan gençler; Doğa ve
Macera Sporları dalında faaliyet gösteren sporcular; Sualtı fotoğraf sanatçıları; Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar; yerli yabancı eko-turistler.
PROJENİN FAALİYETLERİ
Gökçeada Doğa ve Macera Sporları Tanıtım ve Koordinasyon Merkezi’nin kurulması;
Gökçeada Doğa ve Macera Sporları Parkur ve Rota Fizibilitelerin Hazırlanması ve İşaretleme
Çalışmaları; Yazılı, Görsel ve Dijital Tanıtım Araçlarının Hazırlanması; Uluslararası İşbirliği ve
Fuar Faaliyetleri; Eğitim Programları; Festival, Sergi ve Çalıştay Etkinlikleri.
PROJENİN YARARLANICISI

GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ

PROJENİN ORTAKLARI
Gökçeada Kaymakamlığı
Gökçeada İlçe Özel İdaresi
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

EĞİTİMLER
Proje kapsamında iki ayrı hedef kitle için iki ayrı eğitim programı uygulanacaktır. Turizm
işletmelerinden katılımcılara yönelik Alternatif Turizm Faaliyetleri ve Eko-Turizm Hizmetleri
eğitimi, gençlere yönelik de Doğa Sporları Parkur Liderliği Eğitimi programı planlanmıştır.
Eğitimler sonunda başarılı kursiyerler Sertifika alacaklardır.

