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Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Türker Ateş, “Son 
dönemde bölgesel açıdan önemli bir 
projeyi her fırsatta dile getiriyoruz. 
O da Ankara-İstanbul Hızlı trenidir. 
Ankara ile İstanbul arasında Yüksek 
Hızlı Tren projesinin, kuzey hattı 
üzerinden hayata geçirilmesi bizler 
için son derece önemlidir. Yüksek 
Hızlı Tren, hat üzerinde bulunan 
illere ulaşımı kolaylaştıracağı için 
turizm sektörünü de canlandıracak  
ekonomiye daha fazla katkı 
sağlamasına olanak tanıyacak” dedi. 

BOLU
YÜKSEK 
HIZLI TREN
İSTİYOR



Fo
to

ğr
af

la
r:

 B
ol

u 
Ti

ca
re

t v
e 

Sa
na

yi
 O

da
sı

 

65EKONOMİK FORUM



EKONOMİK FORUM66

MARKA KENT

B olu Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Türker Ateş, 
“Bolu’nun ihtiyacı olan en önemli 
hususlardan birisi, kente alterna-

tif ulaşım yolları kazandırılmasıdır. Bolu’ya 
karayolu dışında herhangi bir başka ulaşım 
yolu bulunmamaktadır. Önemli bir nüfus 
yoğunluğunu barındıran Ankara-İstanbul 
arasında Yüksek Hızlı Tren projesinin, kuzey 
hattı üzerinden hayata geçirilmesi bizler 
için son derece önemlidir. Bu hat, bölgedeki 
nüfus yoğunluğu ve sağlayacağı hareketlilik 
de dikkate alındığında, yap-işlet-devret mo-
deliyle hayata geçirilebilecek belki de tek 
hat konumundadır” diye konuştu. 

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Türker Ateş, sorularımızı şöy-
le yanıtladı:

Bolu’nun ticari hayatını 
değerlendirebilir misiniz? 

Biz Bolu olarak hedefleri olan bir iliz. 
Bir taraftan dış ticarette sürekli ve düzenli 
biçimde gelişim göstermek, diğer taraftan 
da üyelerimizin iş ve pazar kabiliyetlerini 
geliştirmek için yoğun bir gayret içindeyiz. 
TÜİK’in son verilerine göre il olarak ekono-
mimizin yüzde 11.6’sını tarım, yüzde 34’ünü 
sanayi ve yüzde 54.4’ünü de hizmetler sek-
törü oluşturuyor. Kişi başına düşen milli gelir 
rakamımız 11 bin 19 dolar olup, bu rakam ile 
10. sırada yer alıyoruz.

Odamıza kayıtlı 3 bin 600 dolayında üye 
firma bulunmakla beraber, sektörel dağılıma 
bakıldığında, ilk olarak kanatlı hayvancılık 
sektörümüzden bahsetmek gerekir. 

“Kanatlı hayvancılıkta
Türkiye’nin lokomotifiyiz”

Bolu, kanatlı hayvancılık sektöründe 
Türkiye’nin lokomotif şehridir. İstanbul Sa-
nayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan 
firmalara sahibiz. Şehir olarak Türkiye beyaz 
et üretiminin yüzde 25-30’unu tek başına 
karşılamaktayız. Entegre tesislerde binlerce 
insanın istihdam edildiği sektörde, ayrıca 
geniş bir üretici ağı içinde sayısı 3 binden 
fazla yetiştirici kümes bulunmaktadır.

Bir diğer sektörümüz, uluslararası alanda 
markalaşmış bir beyaz eşya firmamız ve 
yardımcı sanayi ağını oluşturan kendi içinde 
kümelenmiş olan saçaklı metal sanayi sek-
törüdür. Bunların yanı sıra, orman ürünleri, 
tekstil, gıda, cam, kablo gibi sektörler ve 

Gerede ilçemizde 130 dolayında firmanın 
faaliyet gösterdiği deri sektörü, sanayi sek-
törümüzün diğer kolları arasında sayılabilir. 
Yedisi yabancı sermayeli olmak üzere 400 
dolayında sanayici kuruluşumuz mevcuttur. 
147 hektar büyüklüğündeki merkez Orga-
nize Sanayi Bölgemizde tüm parsellerimiz 
yatırımcılara tahsis edilmiş duruma geldi. 
Yeniçağa’da kamulaştırma ve alt yapı ça-
lışmaları devam eden bir Organize Sanayi 
Bölgemiz daha var. Gerede ilçemizde de 
biri deri ihtisas olmak üzere iki adet OSB’miz 
bulunuyor. Merkezi Bolu’da bulunmayan 
firmalarımızın gerçekleştirdiği dış ticaret 
rakamları da hep birlikte düşünüldüğünde, 
dış ticaret hacmimizin 1 milyar dolar seviye-
sinde olduğunu ifade edebiliriz.

Hizmetler sektörüne baktığımızda, bah-

sedilmesi gereken en önemli alanlarından 
birisi, ilimizin eski ve köklü sektörlerinden 
olan ulaştırma ve lojistik sektörüdür. Odamız, 
özellikle uluslararası taşımacılık alanında, 
TOBB ve IRU tarafından TIR karnesi işlemleri 
yapmaya yetkilendirilmiş az sayıda Oda’dan 
birisidir. Firmaların çalışma alanları içinde 
ön plana çıkan bölgeler Ortadoğu, Rusya, 
Kafkasya ve Avrupa Birliği ülkeleridir.

Bir diğer önemli sektörümüz ise Bo-
lu’nun geleceğinde, Bolu ekonomisinin ge-
lişmesi ve kalkınması sürecinde en önemli 
yerlerden birisine sahip olacak olan turizm 
sektörüdür. Ankara ve İstanbul gibi iki bü-
yük metropol ile 2-3 saatlik mesafe içeri-
sinde yaklaşık 23 milyon kişinin yaşadığı 
bir konumda yer alan ilimizin gerek ulaşım 
kolaylığı, gerekse zengin bitki örtüsü, doğal 
ve suni gölleri, kaplıcaları, yaz ve kış sporları 
için elverişli çeşitli dinlenme tesisleri ile yerli 
ve yabancı ziyaretçiler için çekici bir il konu-
mundadır. Yüzde 65’i ormanlarla kaplı, doğa 
harikası bir şehir olan Bolu’da, deniz dışı 
alternatif turizm kollarından hemen hepsine 
dair bir potansiyel olduğunu ifade etmek 
mümkündür. Sadece tabiat parklarımıza 

Bolu’ya içinde tüm 
olanak ve alt yapının 

bulunduğu modern bir TIR 
parkı kazandırılmalı.
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yılda 1.5 milyondan fazla ziyaretçi alıyoruz. 
İlimizdeki turizm işletme ve yerel belgeli 

tesislerde 2018 yılında 824 bin dolayında 
konaklama yapıldığını ifade edebiliriz.

311 bin 810 toplam nüfusa sahip olan 
Bolu, aynı zamanda bugün Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen 30 bini aşkın öğrenciye 
ev sahipliği yapan bir üniversite kentidir. 
Üniversite öğrencilerinin artış oranı, şeh-
rin ortalama nüfus artış oranının üzerinde 
seyretmektedir.

Kentinizin öncelikli sorunlarını ve 
çözüm önerilerinizi belirtir misiniz?

Her şehirde olabildiği gibi Bolu’da da 
sektörlerimizin dönem dönem yaşadıkları 
sorunlar olabilmektedir. Biz bu sorunları ve 
taleplerimizi, öncelikle TOBB Başkanımız Sa-
yın M. Rifat  Hisarcıklıoğlu ile paylaşarak takip 
ediyoruz. Rifat Başkanımız, kapılarını her 
zaman bizlere açık tutarak en az bizler kadar 
sorun ve taleplerimizi Ankara’da bizler adına 
takip etmektedir. İş dünyamıza nefes aldıran 
birçok çalışma, başta TOBB Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu olmak üzere TOBB ve Odalar 
camiasının emek ve mesaileri sonucu hayata 
geçiriliyor. Kendisine ve TOBB Yönetimimize 
bu açıdan teşekkür ediyoruz.

şehrin olumsuz etkilendiğini ifade edebiliriz. 
Marka kent olmayı hedefleyen bir ilde mut-
laka en az bir alternatif ulaşım seçeneğinin 
daha bulunması gerektiğine inanıyoruz. 
Sanayi bölgelerimiz için demiryolu, turizm 
sektörümüz için havayolu ulaşımı ve hızlı 
tren hattı bu alternatiflerden bazılarıdır.

“Teşvikler ilçe bazlı gelişmişlik 
düzeyine göre verilmeli”

Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyimiz 
nedeniyle yatırım teşviklerinde ikinci böl-
gede yer alıyoruz. Çevremizde bulunan 
illerimizin daha alt bölgelerde bulunuyor 
olmaları, ilimizi bu açıdan dezavantajlı ko-
numa getirmektedir. Teşviklerin il değil de 
ilçe bazlı gelişmişlik düzeyine göre veril-
mesi, teşvik uygulamadaki verimi daha 
yukarılara çekecektir. 

Bir de Bolu’nun en önemli sektörlerin-

Bolu, Ege Bölgesi 
örneğindeki gibi jeotermal 

enerjide alternatif merkezlerden 
birisi haline gelmeli.

“Göçü durdurucu veya 
yavaşlatıcı müdahaleler yapılmalı”

Şehrimiz 11. gelişmişlik sırasında yer 
alıyor olmasına karşın, bu durumun ilçele-
rimize olması gerektiği biçimde yansımadı-
ğını görüyoruz. Bu nedenle ilçelerimizi de il 
merkeziyle birlikte geliştirmek, ilçelerimize 
iş ve aş götürmek, ilçelerde üretilen geliri ve 
istihdamı artırmak bizlerin en önem verdiği 
konular arasındadır. Bu aynı zamanda, göçü 
engellemek adına da önem arz etmektedir. 
İlçelerimizi de zenginleştirmeden, topyekûn 
bir zenginleşmeden söz etmek mümkün de-
ğildir. Çünkü kalkınma yerelde başlar. Hem 
bir taraftan düzenli biçimde ekonomimize 
yeni girişimciler kazandırmayı, hem de mev-
cut kümelenmiş yapılarımızın dayanımlarını 
ve rekabet güçlerini artırarak onların ömür-
lerini uzatmayı amaçlıyoruz. 

Bu noktada yerelde gelişmeyi, iş ve istih-
damı artıracak faaliyetler geliştirilerek göçü 
durdurucu veya yavaşlatıcı müdahaleler 
yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bolu’ya baktığımızda göze çarpan bir 
diğer önemli husus olarak, kentimize sade-
ce karayolu ulaşımı bulunması ve alternatif 
bir ulaşım hattının olmaması nedeniyle bu 
durumun yarattığı rekabet dezavantajından 
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den olan turizm sektöründe sahip olduğu-
muz güçlü kimliği ve potansiyel bugüne 
kadar kent ekonomisine istediğimiz ölçüde 
yansımadı. Kent merkezimizin yanı sıra 
hangi ilçemize bakarsanız bakın, turizme 
kazandırılabilecek en az bir yönünün bu-
lunduğunu görürsünüz. İlçelerimizi geliş-
tirmek ve kalkındırmak için, turizm konu-
sunda da takviye çalışmalar yapılmasına 
ihtiyaç bulunuyor.

Bolu’nun ‘Marka Kent’ olması için Oda 
olarak hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

Oda olarak önümüzdeki dört yılı kap-
sayan yeni dönem stratejik planımızı kendi 
bünyemizde hazırladık. 2020-2023 döne-
mine ilişkin tüm amaç ve hedeflerimizi, 
bunlara ilişkin eylem ve stratejileri, SWOT 
analizimizi, misyon, vizyon ve temel değer-
lerimizi paydaşlarımızın ve üyelerimizi görüş 
ve katkılarıyla oluşturduk. TOBB nezdinde 

akredite olan Odalardan birisi olarak, dört 
yıllık yol haritamızı bu şekilde belirlemiş 
olduk. Çalışmalarımızı şehrin markalaşması 
ve ürünlerimizin markalaşması olarak iki 
ana eksende sürdürüyoruz. Projelerimize 
de hız kesmeden devam ediyoruz. Kurum 
ve kuruluşlarımızla da sürekli bir diyalog ve 
iş birliği halindeyiz. 

İlimizin dış ticaret alanında yapılan-
masını tamamlamaya katkıda bulunmak 
için, Bolu TSO olarak marka güdümlü proje 
desteğiyle hayata geçirdiğimiz geçici de-
polama tesisi Organize Sanayi Bölgemiz-
de 2019 yılında faaliyet vermeye başladı. 
Bolu’nun kendi alanındaki ilk örneği olan 
bu geçici depolama tesisi ile firmalarımıza 
mal ve ürünlerini gümrüklü depolama ya-
pabilme olanağını yerinde sağlamış olduk. 
Bu projemiz, TOBB tarafından düzenlenen 
proje yarışmasında dış ticaret kategorisin-
de ilk beş proje arasında yer alarak ödül 
almaya hak kazandı.

Beyaz eşya yardımcı sanayimizi ulusla-
rarası pazara açmak için Ticaret Bakanlığı 
nezdinde Ur-Ge projemizi başlattık. Projeye 
dahil olan 20 firmanın dış ticaret pazarlarını 
genişletip ihracatlarını artırmayı amaçlayan 
projemizde, her bir firmamızı en az bir yeni 
dış ticaret partneri bulacak biçimde sürdür-
meye devam ediyoruz. 

“Bolu’nun ekonomisine 
yeni kulvarlar açıyoruz”

2019 yılı içinde Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı teknik desteği ve TEPAV işbirliğiyle çok 
önemli bir proje çalışması daha yürütüyoruz. 
Tüm Türkiye’de bugüne kadar sadece bir-
kaç büyük şehirde yapılmış olan ürün uzayı 
çalışması, Bolu’nun sahip olduğu üretim ve 
makine alt yapısıyla önümüzdeki dönem-
de geçiş yapabileceği sektörleri ve alanları 
belirlemek, böylece önümüzdeki dönem-
lerde Bolu’nun ekonomisine yeni kulvar-
lar ve alternatif sektörler oluşturmak, ilimiz 
ekonomisinde sürdürülebilir gelişim için 
yol haritası belirlemek gibi hedefler taşıyor. 

İlçelerimizi il merkeziyle 
birlikte geliştirmek 
ilçelerimize iş ve aş 

götürmek önem verdiğimiz 
konular arasında geliyor.
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İhraç ürünler kataloğumuzu Türkçe ve 
İngilizce versiyonları ile yine bu yıl içinde 
güncelledik. Üyelerimizin özellikle yurt dı-
şında tanıtımını amaçlayan bu kataloğu; 
katıldığımız iç ve dış tüm etkinliklerde mu-
hataplarımızla paylaşmaya devam ediyoruz.

2019 yılında hayata geçirdiğimiz pro-
jelerimizden bir diğer önemli olanı, Bolu 
iline yeni bir turizm markası kazandırmak 
amacıyla, ilimizde bulunan, 2. yüzyıla ait 
kült heykeli başının markalaştırılması ça-
lışmalarımızı başlattık. Dünyada tek olma 
özelliği taşıyan bu eserin tanıtımı ve tica-
rileştirilmesi ile ilgili Turizm Bakanlığı’ndan 
gerekli izinleri alarak Müze Müdürlüğü ile 
protokolümüzü imzaladık. Amacımız, Bolu 
ilinde yerli ve yabancı ziyaretçiler için mev-
cut yerlere ilave olarak yeni destinasyonlar 
oluşturabilmek ve Bolu’nun turistik unsur-
larının sayısını artırabilmektir.

Coğrafi işaretler, ilimizin ekonomik ge-
leceğinde ve yerel kalkınmada en önemli 
gördüğümüz enstrümanlardan birisidir. Bu 
bilinçle, Oda olarak mevcut yedi başvuru-
muza ek olarak, 2019 yılı içinde beş yeni 
ürünümüz için (Bolu Manda Kaymağı, Bolu 
Sarı Patatesi, Bolu Patatesli Köy Ekmeği, Bolu 
Kabaklı Gözlemesi ve Bolu Fındık Şekeri) Türk 
Marka ve Patent Kurumu’na başvurumuzu 

Marka Kent olma yolunda Bolu’nun 
önceliği ne olmalı?

Şehrimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik 
endeksinde 11. sırada yer alıyor olması-
na karşın, bu durumun ilçelerimize olması 
gerektiği biçimde yansımadığını görüyo-
ruz. Bu nedenle ilçelerimizi de il merke-
ziyle birlikte geliştirmek, ilçelerimize iş ve 
aş götürmek, ilçelerde üretilen geliri ve 
istihdamı artırmak bizlerin en önem verdiği 
konular arasındadır. Bu aynı zamanda, göçü 
engellemek adına da önem arz etmektedir. 
İlçelerimizi de zenginleştirmeden, topyekûn 
bir zenginleşmeden söz etmek mümkün 
değildir. Çünkü kalkınma yerelde başlar. 
Coğrafi işaretlerin ekonomiye katılımı başta 
olmak üzere, yerelde gelişmeyi, iş ve istih-
damı artıracak faaliyetler geliştirilerek göçü 
durdurucu veya yavaşlatıcı müdahaleler 
yapılabileceğini düşünüyoruz. 

Hem bir taraftan düzenli biçimde eko-
nomimize yeni girişimciler kazandırmayı, 
hem de mevcut kümelenmiş yapılarımızın 
dayanımlarını ve rekabet güçlerini artırarak 
onların ömürlerini uzatmayı amaçlıyoruz. 
Bolu bugüne kadar yatırım teşvikleri an-
lamında da çevresindeki illere kıyasla hep 
dezavantajlı konumda kalmasına rağmen 
yatırım cazibesini korumayı başarabilmiş 

Yeni destinasyonlar 
oluşturmayı ve Bolu’nun 

turistik unsurlarının sayısını 
artırmayı hedefliyoruz.

Marka teknik desteğiyle yaptık. Oda olarak 
12 başvuru rakamına ulaştık. Diğer kurum 
ve kuruluşlarımızın da başvurularıyla bir-
likte düşündüğümüzde bölgenin en fazla 
ürün başvurusu yapan şehri konumuna 
geldiğimizi söyleyebiliriz. Coğrafi işarete 
konu ürünlerimizden Bolu Kıbrıscık Pirinci 
ve Bolu Keşi’nin ilan sürecinde olduğunu, 
diğerlerinin de en kısa sürece ilan sürecine 
geleceğini ifade etmem mümkündür. 

Fuarcılık alanında ise Bolu Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Fuarı’nın üçüncüsünü bu 
sene yine paydaş kurum ve kuruluşlarımı-
zın da destek ve katkılarıyla 25-28 Nisan 
2019 tarihlerinde gerçekleştirdik. Bu sene 
ayrıca Mobilya, Dekorasyon ve Ev Teks-
tili Fuarı’nın ilkini de eşzamanlı olarak ve 
yine TOBB Fuar Takvimi içinde düzenledik. 
Expolife organizasyonu ile dört gün bo-
yunca devam eden iki fuara katılımcı fir-
malarımızın ve halkın yoğun bir ilgisi oldu. 
Binlerce kişi fuarları ziyaret etti. 
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bir ildir. Baktığımızda, ilimizdeki yatırım-
ların uzun ömürlü olduğunu görüyoruz. 
Bolu’nun yatırım kimliğini pekiştirebilmek 
için, Bolu’nun gerek mevcut durumu ve 
stratejik coğrafi konumu, gerekse önümüz-
deki dönemde gelişim potansiyeli bulunan 
sektörlerine yönelik teşviklerle kentimizin 
cazibesi önemli ölçüde artırılabilir. Bolu, 
bulunduğu konumu ile sanayi sektöründe 
stratejik değeri olan, ileri teknoloji içeren, 
yüksek katma değer üretebilme niteliği olan 
yatırımlar için son derece ideal bir nokta-
da yer almaktadır. Ayrıca Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitemizde, Odamızın da or-
tağı olduğu Teknokent ile Türkiye’nin ilk 
radyasyon detektörünü üreten, yanı sıra 
LED çipi, güneş pili ve paneli gibi stratejik 
alanlarda başarılı ve reel sektörle birlikte 
yatırıma dönüştürülebilir çalışmalar yürüten 
Nükleer Radyasyon Detektörleri Araştırma 
ve Uygulama Merkezi gibi kuruluşlarımız 
bulunmaktadır. Bu önemli merkezleri odağa 
alarak üniversite-sanayi iş birliğini geliştirici 
faaliyetler hayata geçirilmelidir.

Bolu’nun ihtiyacı olan en önemli husus-
lardan birisi, kente alternatif ulaşım yolları 
kazandırılmasıdır. Bolu’ya karayolu dışında 
herhangi bir başka ulaşım yolu bulunma-
maktadır. Son dönemde bölgesel açıdan 
önemli bir projeyi her fırsatta dile getiriyo-
ruz. O da Ankara-İstanbul Hızlı trenidir. Bo-
lu'ya üç saatlik zaman dilimi içinde ülke nü-
fusunun üçte biri yaşamaktadır. Önemli bir 
nüfus yoğunluğunu barındıran Ankara-İs-
tanbul arasında Yüksek Hızlı Tren projesinin, 
kuzey hattı üzerinden (Ankara-Gerede-Bo-
lu-Düzce-Sakarya-Kocaeli-İstanbul) hayata 

geçirilmesi bizler için son derece önemlidir. 
Bu hat, bölgedeki nüfus yoğunluğu ve sağ-
layacağı hareketlilik de dikkate alındığında, 
yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiri-
lebilecek belki de tek hat konumundadır. 
Yüksek Hızlı Tren, hat üzerinde bulunan illere 
ulaşımı kolaylaştıracağı ve ulaşım süresini 
kısaltacağı için turizm sektörünü de canlan-
dıracak, sektörün gelişmesine ve ekonomiye 
daha fazla katkı sağlamasına olanak tanıya-
caktır. Odamızca yapılan anket çalışmasında, 
BAİBÜ’de öğrenim gören öğrencilerin yüzde 
51’inin Ankara ve İstanbul’dan gelmekte 
olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, yapılacak 
olan hızlı tren, üniversite öğrencilerinin şeh-
re ulaşımı noktasında son derece önemli 
bir fayda sağlayacaktır. İki aktif karayolu ve 
YHT’nin birbirlerini destekleyecek olması 
da bir faktör olarak düşünüldüğünde, özetle 
Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düz-
ce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul 
Yüksek Hızlı Tren hattı, ülkemizin 2023 viz-
yonuna uygun bir proje olacaktır.

“Modern bir fuar kompleksi
alanına ihtiyaç bulunuyor”

Bir diğer konu, Bolu, Ankara ve İstan-
bul’un ortasında, önemli bir konumdadır. 
Sektörel nitelikli birçok fuar ilimizde yapılabi-
lecekken, buna uygun bir fiziki mekan olma-
yışı, Bolu’nun fuarcılıkta ilerlemesinin önünü 
tıkamaktadır. Bolu’yu fuarcılıkta ve kongre 
turizminde cazibe merkezi yapacak modern 
bir fuar kompleksi alanına ihtiyaç bulun-
maktadır.  Ayrıca, ülkemizin uluslararası 
lojistik ve taşımacılıkta dünyada yaşanan 
gelişmeler karşısında önümüzdeki süreçte 
doğru konum alması önem taşımaktadır. 
Uluslararası taşımacılık sektörünün lokomo-
tif illerinden birisi olan Bolu, sahip olduğu 
coğrafi konumu ile lojistik merkezlerden 
birisi olmalıdır. Bunun için de lojistik sek-
törünün kümesinde eksik olan unsurların 
hayata geçirilmesi kaçınılmazdır. Bunlardan 
birisi de TIR parkıdır. Bolu’ya, içinde tüm 
olanak ve alt yapının bulunduğu modern 
bir TIR parkı kazandırılmalıdır. 
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Enerji ile ilgili olarak, Bolu, Karacasu, 
Seben ve Mudurnu bölgesinde önemli 
jeotermal kaynaklara sahiptir. Bu kaynak-
lar, turizm ve sağlık sektörü yanında enerji 
olarak da kullanılmalıdır. Jeotermal enerji 
santralleri, Bolu’da yatırımcı nezdinde cazip 
kılınmalı, Bolu Ege Bölgesi örneğindeki gibi 
jeotermal enerjide alternatif merkezlerden 
birisi haline gelmelidir. Bolu rakım olarak da 
yüksek bir ilimizdir ve Türkiye’deki önemli 
dağların arasında bulunmaktadır. Bu dağlar 
sahip oldukları yükseltiler nedeniyle bazı 
bölgelerde sabit rüzgar geçişleri olmaktadır. 
Özellikle Yeniçağa-Gerede ve Göynük lokas-
yonlarında ciddi rüzgar potansiyelleri vardır. 
Bu rüzgar potansiyelinden enerji üretecek 
yatırımlar için Bolu cazip hale getirilmelidir.

Üzerinde dikkatle durulması gereken 
konulardan birisi şu anda planlama sürecin-
de bulunan 51 bin hektarlık Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi’dir. Bu bölgenin 
Bolu’yu turizm alanında marka şehir yapa-
cağına inanıyoruz. Bizim amacımız şu anda 

Şehrimizin turizmde bir marka ola-
bilmesi için ayrıca, gelen yerli ve yabancı 
misafirler için kent merkezimizdeki turizm 
destinasyonlarının artırılmasına yönelik tak-
viye çalışmalara ihtiyaç bulunuyor. Diğer 
taraftan Bolu, sağlık endeksinde tesisleşme 
ve sunulan hizmetler yönünden Türkiye’nin 
en gelişmiş üç şehrinden birisidir. Ayrıca 
milattan sonra ikinci yüzyıla kadar uzanan 
bir termal geçmişi vardır. Bunu yazılı kay-
naklarda görebiliyoruz. Sağlık kuruluşları 
arasında, sağlık turizmi yetki belgesi almaya 
hak kazanan hastanelerimiz bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, ilimizin sağlık ve termal turizmin-
deki potansiyelini, başta Avrupa olmak üzere 
dünyaya açabilmek için planlı çalışmalar 
yürütülmelidir. 

Turizm gündemimizdeki bir diğer 
önemli konu, gastronomi turizmidir. Bolu, 
herkesin bildiği gibi dünyaca ünlü aşçılara 
sahiptir. Bolu kent merkezimizde, gelen yerli 
ve yabancı ziyaretçilerimize yönelik gastro-
nomi noktaları oluşturup, bu alanda faaliyet 
gösteren okullarımızı ve öğrencilerimizi de 
kapsayacak biçimde aşçılık kültürümüzün 
kentin turizm kimliğine en verimli biçimde 
entegre edilmesinde büyük yarar görüyoruz.

8-9 bin seviyesinde bulunan yatak sayımızı 
asgari 20 binlere taşımaktır. Baktığınızda 
Bolu ili tümüyle bir turizm markası olma 
potansiyeline sahiptir. Turizm sektörünün 
özelliği, bu sektöre bir kere teşvik verirseniz 
o yatırım kartopu gibi büyür. Bugüne ka-
dar böyle zengin bir turizm varlığına sahip 
olmamıza karşın il olarak turizm yatırımları 
için yeteri kadar arazi üretemedik. Ancak 
Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi’nin ilan edilmesinden sonra 
51 bin hektarlık geniş bir alan turizm yatırım-
larına açılabilir hale geldi. Üstelik bu alana 
yapılacak olan yatırımlara beşinci bölge ya-
tırım teşvikleri uygulanıyor. Şu anda Bakanlık 
tarafından Bolu Valiliği kanalıyla alan plan-
lamasının ihale sürecinin gerçekleştirilme-
sini bekliyoruz. KTKGB’nin Bolu turizminin 
tesisleşmesine ve şehrin turizm çehresinin 
değişmesine büyük katkılar sağlayacağı-
na inanıyoruz. KTKGB alanının son derece 
profesyonel biçimde ve uzman kuruluşların 
destek ve katkılarıyla planlanması halinde 
Bolu’nun turizm alanındaki çehresini baş-
tan sona değiştirecek ve güçlendirecek bir 
turizm bölgesi hem ilimize, hem de ülkemiz 
turizmine kazandırılmış olur.

Bolu’nun en büyük ilçesi olan Gerede, deri sanayi açısından ayrı bir öneme sahip. Ülkemiz büyükbaş deri 
üretiminin neredeyse yarıya yakını Gerede’de üretiliyor.

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası da Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka’nın liderliğinde deri sanayini 
destekliyor, birçok başarılı çalışmalara imza atıyor. 

Ayrıca Gerede TSO üyeleri yapılan anlaşmayla ihracat konusunda platform desteğine kavuşuyor. Gerede 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Milli Endüstriyel İhracat Platformu, TOBB ETÜ Garaj’da kurulan "B2B e-commerce" 
platformu nar-trade arasında işbirliği protokolü imzalandı.Yapılan protokolle üyeler iki yıl boyunca premium 
paket olarak ücretsiz hizmet alacaklar. Bu protokolle üyeler 106 farklı dilde çeviriyle dünyaya açılabilecek.

Gerede’den büyük başarı


