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BASIN BÜLTENİ 

 

Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel 

Müdürlüğü (Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations, DG NEAR) 

tarafından desteklenen, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü (BSEC) koordinasyonundaki “Doğu 

Ortaklığı Çok Taraflı Boyutunun, Kuzey Boyutunun ve Karadeniz Sinerjisinin Uygulanması” aksiyonunun 

parçası niteliğindeki Uluslararası Karadeniz Çalışmaları Merkezi’nin (ICBSS) yürütücülüğünü üstlendiği, 

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Balkan ve Karadeniz Çevre Deniz Bölgeleri Konferansı Komisyonu’nun 

(BBSC-CPMR) ortak oldukları Cultoure4Youth: Kültürel Turizmde Genç Girişimciliğin Desteklenmesi 

projesi kapsamında Mersin, Akdeniz Çalıştayı düzenlendi. 

30 Kasım 2021 tarihinde fiziksel olarak gerçekleştirilen çalıştayda; deniz, denizcilik ve kültürel turizm 

alanında faaliyetleri olan ve bu alanlarda çalışmak isteyen 18-30 yaş aralığında genç girişimciler ve 

konunun uzmanları bir araya geldi. 

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Karadeniz Ekonomik İş Birliği 

Örgütü’nde (BSEC) üst düzey yönetici Rositsa Stoeva ve Uluslararası Karadeniz Çalışmaları Merkezi’nde 

(ICBSS) Araştırma ve Politika Geliştirme Yöneticisi Georgia Chantzi; yaptıkları açılış konuşmalarında 

genç girişimcilerin projenin kapsamı ve çalıştayın amaçları doğrultusunda bilgi edinmelerini sağladılar. 

Programın ilk kısmında, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Ezgi Şahin Yücel ve Pınar Uygurer; turizm 

ve kültür turizminin mavi ekonomi çerçevesinde değerlendirilmesi ve genç girişimciliğin desteklenmesi 

konusunda yaptıkları ortak sunumda, sürdürülebilir turizm ve kültürel turizm alanlarında girişimcilik 

örnekleri paylaştılar.  

Programın “Mavi Büyüme ve Sürdürülebilir Turizm”in paylaşıldığı bu ilk oturumda, ODTÜ Deniz 

Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, Karadeniz Mavi Ekonomi Deneyiminin 

Mersin Bölgesine Aktarılması konulu sunumunu yaparak sözü kültürel turizm, kültür rotaları ve 

girişimcilik alanında deneyimlerini paylaşmak üzere konunun uzmanlarına devretti.  

Kültür Rotaları ile devam eden etkinlikte, Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi 

Biçer Uçar Mersin Kıyı Bölgelerinin Yat Turizmi Yatırımı Açısından Değerlendirilmesi konusunda 

gerçekleştirdikleri çalışmaları genç girişimci adayları ile paylaştı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi öğretim üyesi ve Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması proje başkanı Doç. Dr. Günder 

Varinlioğlu, Dağlık Kilikya Kıyılarında Arkeoloji ve Kültürel Miras sunumunda bu bölgede 

gerçekleştirdikleri çalışmalar, bölge ve Mersin halkı için önemi hakkında değerli detaylar sundu. 

Çalıştay, Mersin Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nida Naycı’nın Kıyılardan Dağlara Antik Olba 

Bölgesi Kültür Yolları ve Kültür Turizm Odakları Geliştirme çalışmaları üzerine gerçekleştirdiği, deniz-



kültür-turizmi bir arada el aldığı kapsamlı sunum ile devam etti ve genç girişimciler kültür yolları ve 

kırsal turizm olanakları açısından Mersin’in değerini keşfetme imkanı buldu. 

Genç Girişimciliği ve Kültür Turizmi ile ilgili konuların ele alındığı kısımda; girişimciliğin temel 

dinamikleri, yeni nesil girişimcilik, AB stratejileri ve Akdeniz Kültürel Turizm örneği ve genç girişimcilikte 

bir başarı hikayesi paylaşıldı. Konuşmacılarımız girişimcilik alanında fırsatlar ve zorlukları aktarmalarının 

yanı sıra kendi deneyimlerini de paylaşarak genç girişimcilere yol gösterdiler. Mersin Üniversitesi Genç 

Girişimci Merkezi Müdürü Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu, Mersin’de gençlere yönelik bir girişimcilik merkezi 

görevi gören Girişim Limanı’nı tanıttı ve girişimcilik konusunda yeni açılan akademik programların, 

destek programlarının altını çizdi. Ardından TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman 

Kiper, girişimciliğin temel prensiplerini ve yeni nesil girişimcilik örneklerini aktardığı konuşmasında 

genç girişimci adaylarının kendi hikayelerini yaratmak konusunda teşvik edici bilgiler sundu. Balkan ve 

Karadeniz Komisyonu (BBSC), Çevresel Denizcilik Bölgeleri Konferansı (CPMR) Genel Sekreteri Stavros 

Kalognomos, CPMR ve çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra, Sürdürülebilir Turizm için bir AB 

Stratejisine Doğru: AB'nin kıyı ve ada bölgelerinde daha akıllı ve daha yeşili inşa etmek üzerine 

geliştirdikleri proje ve etkinliklerini aktardı. Milli yelken sporcusu ve eğitmeni Oytun Çalışlar, kurucusu 

olduğu ve Mersin’de başarılı bir girişimcilik örneği teşkil eden Mersin Yelken Akademisi hakkında bilgi 

vererek kendi girişimcilik öyküsünü ve bu süreçteki tecrübelerini paylaştı. 

Çalıştayın son oturumunda, Girişimci İş Kadınları Derneği VI-VII Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

Yenilikçi Yönder Ayferi Tuğcu ve KA Mentorluk Eğitim Danışmanlık Proje’de Mentor ve Koç Alper Girgeç 

moderatörlüğünde, Mersin'de gençlik girişimciliği ve kültür turizmi ile ilgili mevcut durum, fırsatlar-

ihtiyaçlar ve iyi uygulamalar üzerine bir grup tartışması düzenlendi. Grup tartışmasında genç girişimci 

adayları; girişimcilik anlayışlarını, bu konudaki beklentilerini, gelecek planlarını ve halihazırda 

yürüttükleri çalışmaları diğer katılımcılarla paylaşma fırsatı buldular.  

Günün özetini sunmak ve kapanış konuşmalarını yapmak üzere sözü tekrar devralan Mustafa Yücel ve 

Georgia Chantzi; Mersin’de kültürel turizmin öne çıkması ve bu alanda genç girişimciliğin yükselişe 

geçmesi noktasında genç girişimcilere verdikleri önem ve desteği bir kere daha vurguladılar.  

Genç girişimciler ve konuşmacılarımız arasındaki etkileşim, çalıştay sonrası düzenlenen networking 

etkinliğinde devam ederek katılımcılar arası fikir alışverişi ve diyalogun pekişmesi sağlandı. 

 


