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TANITIM

avrupa Birliği ve Türkiye Cum-
huriyeti eş finansmanı ile 
oluşturulan IPARD Programı 

kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkın-
mayı Destekleme Kurumu (TKDK) 
Mersin İl Koordinatörlüğü’nce 2020 
yılında desteklenmeye değer bulu-
nan ve yapımına 2021’de başlanan 

POZİTİFKÖY adlı kırsal turizm ve 
eğitim tesisi konuklara kapılarını 
açtı. Bu satırların yazarı da Ramazan 
Bayramı’nı ailesiyle birlikte POZİ-
TİFKÖY’de sıra dışı bir deneyim ya-
şayarak geçirdi. Sabahları ormanda 
kuş ve horoz sesleriyle uyanıp Ak-
deniz’den güneşin doğuşunu izledi. 

Çocuklarıyla birlikte Pozitifköy’ün 
keçilerine, köpeklerine, kedilerine, 
tavuklarına dokundu. Toros dağ-
larında yürüyüş yaptı. Taşucu’na 
inip Akdeniz’le buluştu. Taş fırında 
pişmiş sıcacık ekmekleri organik 
yumurtaya bandırarak yedi. Köyün 
kurucusu, bir zamanlar üniversitede 

Türkiye’nin iyi his merkezi açıldı 

Zeynep Aslan Kesmük

Gürültü yok… Televizyon yok… İnternet yok… Saf doğa; orman, rüzgâr, güneş, 
hayvanlar, böcekler, yıldızlar… Mersin’in Silifke ilçesinde, Toros dağlarının 

eteklerinde kurulan POZİTİFKÖY katkılarınızla; her yaş ve eğitim düzeyine uygun, 
farklı ihtiyaçlara cevap veren doğa ve çevre dostu örnek bir yaşam, öğrenme, 
dinlenme, olumsuz hislerden uzaklaşma ve iyilik merkezi olmayı hedefliyor. 
Kurumsal ve kişisel gelişim, değişim ve dönüşüm için özel fırsatlar sunuyor.

sizleri bekliyor
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hocası olan Dr. G. Gülnaz Gültekin ve diğer konuklarla 
yıldızlı semaların haşmetini izleyip şarkı söyledi.

“Türkiye’nin iyi his merkezi” mottosunu kullanan PO-
ZİTİFKÖY, çevresi kızıl çam ormanlarıyla çevrili 9.000 
metrekarelik bir alan üzerine kurulu; modernize edil-
miş otağlardan (kıl çadır), taş, ahşap ve prefabrik yapı 
malzemelerinden oluşuyor. 19 adet konaklama otağının 
toplam yatak kapasitesi 45 kişi… Günübirlik gelenler için 
yeme içme ve rekreasyon, eğitim hizmetleri mevcut. 
Tesiste iki prefabrik yapı bilim-teknoloji ve kültür-sanat 
atölyesi olarak faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Mutfak, 
personel lojmanları, idari bina, çamaşırhane ve ortak 
kullanım amaçlı tuvaletler de diğer prefabrik yapılar ola-
rak karşımıza çıkıyor. Tesis bünyesinde amfi tiyatro kül-

türel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere 
konukları bekliyor. 

Tesiste misafirlerin kendi kamp çadırlarını kurmalarına ya 
da karavanları ile gelip konaklamalarına da fırsat veriliyor. 

POZİTİFKÖY enerjisini güneşten elde ediyor. Güneş pa-
nelleri aracılığıyla üretilen elektrik gündüzleri bir yan-
dan soğutma, ısıtma vb. amaçlarla kullanılırken, bir 
yandan akşam kullanımı için akülere yedekleniyor. PO-
ZİTİFKÖY’ün suyu da 93 metre derinlikten çıkarılarak 
dinlendirme tankına alınıyor, oradan asıl tanka aktarılıp 
gerekli arıtma ve klorlama işlemlerinin ardından tesise 
dağıtılıyor. Sıcak su ihtiyacı yine güneş panelleri ile kar-
şılanıyor.
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Tesisin bitişiğindeki 5.000 metreka-
relik ikinci bir alan POZİTİFKÖY’ün 
gıda ihtiyacını karşılamak, ayrıca 
sürdürülebilir yaşam atölyesi bün-
yesindeki tarım ve hayvancılık faa-
liyetleri için kullanılıyor. Biz orada 
iken bu araziye buğday, mercimek, 
patates, soğan ve çeşitli sebzeler 
ekilmişti. Özellikle çocukları baz 
alarak, doğayı ve yaşamı korumanın 
önemini ince ince işleyen program-
lara tanıklık ettik. Mesela, mutfakta 
toplanan çay ve kahve posaları ile 
muz kabuklarını yiyerek sıvı ve katı 
gübre üreten dünyanın temizlik iş-
çileri Kaliforniya solucanlarına karşı 
içimizde derin bir minnettarlık oluş-
tu. Pozitifköy’de yiyecek içecekler 
hayvanların tüketebileceği şekilde 
ayrıştırılarak toplanıyor. Ayrıca am-
balaj atıkları kaynağında ayrıştırı-
lıyor. Orada kaldığımız sürece ço-
cuklarımla birlikte yeşillik ve sebze 
meyve kabuklarını keçilere, ekmek 
ve yemek artıklarını kedi, köpek ve 
tavuklara, çay posalarını solucanla-
ra vermekten büyük keyif aldık. 

Bazı çocukların patatesin toprağın 
altında yetiştiğini, yumurtanın mar-
ketten değil tavuktan geldiğini ilk 
kez POZİTİFKÖY’de öğrendiklerine 
şaşkınlıkla tanıklık ettik. 

İlk kez 2021 yılı sonbaharında aile 
çocuk kamplarıyla deneme amaçlı 
konuk kabul eden Pozitifköy’e bu-
günlerde Silifke ve çevre ilçelerde-
ki okullardan da yoğun rağbet var. 
Günü birlik ekoloji gezilerine ev 
sahipliği yaparak, erken yaşlarda 
doğayı, çevreyi ve Dünyayı koruma 
bilinci geliştirmek için çaba harca-
yan Pozitifköy ekibinin Oryantiring, 
İzcilik, Santranç vb. federasyonların 
Mersin temsilcilikleriyle iş birliği gi-
rişimlerini öğrenmekten de büyük 
mutluluk duyduk.

Sırtını Toros dağlarına yaslamış, 
bağrını Akdeniz’e ve Göksu Delta-
sı’na açmış Silifke Çadırlı Çemenler 

Mevkii’ndeki POZİTİFKÖY Kırsal Tu-
rizm ve Eğitim Merkezi aslında bir 
tersine göç hikayesi...  Proje, aslen 
Silifkeli bir kız çocuğunun, yatırımcı 
Gülsüm Gülnaz (Şeker) Gültekin’in 
40 yıl sonra doyduğu yerden doğ-
duğu yere dönerek, oraya değer 
katma çabasının ürünü … 
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Dr. Gültekin, Ankara’da uzun yıllar 
boyunca gazetecilik, matbaacılık, rek-
lam-tanıtım ve halkla ilişkiler, eğitim 
ve iletişim alanlarında özel ve kamu 
sektörlerinde biriktirdiği bilgi ve de-
neyimlerini 1996 yılından itibaren 
Gazi Üniversitesi’nde öğrencileriyle 
ve çeşitli ulusal/uluslararası projeler 
üzerinden profesyonel yetişkinlerle 
paylaşmayı sürdürdü. 2008 yılından 
itibaren de Türkiye Belediyeler Birli-
ği’nde yarı zamanlı öğretim üyesi ola-
rak çalışmaya devam ediyor.

Hikâyenin gerisini Dr. 
Gültekin’den dinleyelim. 
Sayın Hocam nereden 
çıktı bu proje fikri ve 
nasıl gelişti? Biraz anlatır 
mısınız?
Dr. Gültekin: “Proje fikri ve hayata 
geçirme sürecini anlatmaya başla-
madan önce şunu belirtmek isterim. 
Çok zorlu bir dönemde, kıt olanak-
larla çok özel, sıra dışı bir işe imza 
attık. Ailem başta olmak üzere, TKDK 
Mersin Koordinatörlüğü ekibine; Si-
lifke Belediyesi, Mersin İl Kültür Mü-
dürlüğü, Çevre Şehircilik Müdürlüğü, 
Silifke Sanayi ve Ticaret Odası gibi 
pek çok kurumun temsilcilerine, da-
nışmanlık ve müteahhitlik firmamı-
zın yetkililerine ve çalışanlarına, can 
dostlarımıza, bir şekilde emeği ge-
çen katkı sunan ancak tek tek anmak 
mümkün olmayan herkese şükranla-

rımı sunuyorum. İnşallah Silifke’ye, 
Mersin’e ve ülkemize değer katacak 
bir proje olmuştur.

POZİTİFKÖY’ün vücut bulmasında 
etkili olan pek çok faktör var. Aslın-
da bu konularda İdarecinin Sesi Der-
gisi’nde ve başka yayın organlarında 
pek çok yazı yazıp uyarılarda bulun-
maya çalıştım1.  

Bunlardan biri belki de dünyanın en 
muhteşem coğrafyalarından birine 
sahip olan Silifke’deki çarpık kent-
leşme…2  Şöyle izah edeyim. Nere-
deyse 40 yıl önce üniversite eğitimi 
için Silifke’den ayrıldım. Ancak her 
yıl düzenli olarak ailemi ve memle-
ketimi ziyaretleri sürdürdüm. Her 
ziyaretim üzüntü, öfke ve isyan ile 
son buldu. İçinde yaşayanların fark 
etmediği, ancak dışarıdan çok net 
görünen üzücü bir durum vardı. Si-
lifke Ovası ve Mersin’den Taşucu’na 
kadar kıyı şeridi çirkin ve yüksek bina 
yapımı için insafsızca yağmalanıyor, 
altyapısız ve kanalizasyonsuz lağım 
kokan çarpık yerleşim alanları hızla 
büyüyordu. Bugün geldiğimiz nokta-
da, bu sorunlar kısmen çözülmüş gibi 
görünse de Akkuyu Nükleer Santra-
li’nin yapım işi nedeniyle bölgemizde 
ortaya çıkan nüfus artışı bu çarpıklığı 
tetikliyor. Mevcut durumun kısa va-
dede değişmesi mümkün olmasa da 
Silifke’de doğal, tarihsel ve kültürel 
mirasın korunup geliştirilerek sürdü-
rülebilir kalkınma fırsatları yaratılabi-
leceğine dair derin bir inanç taşıyo-
rum. Buna inanmaya ihtiyacım var. 
Umuyor ve diliyorum ki POZİTİFKÖY, 

1 http://www.tid.web.tr/kurumlar/tid.
web.tr/t id/%C4%B0darecinin%20
Sesi/183/gulnazgultekin.pdf

 http://www.tid.web.tr/kurumlar/tid.
web.tr/t id/%C4%B0darecinin%20
Sesi/196/gulnazgultekin.pdf

 http://www.tid.web.tr/kurumlar/tid.
web.tr/t id/%C4%B0darecinin%20
Sesi/186/gulnazgultekin.pdf

 http://www.tid.web.tr/kurumlar/tid.
web.tr/isd/200/gulnazgultekin.pdf

2 https://www.refleksgazetesi.com/
betonsuz-yillardaki-silifke-ye-tasu-
cu-na-ozlem/6266/

geçmişimiz ile geleceğimiz arasında 
bir bağlantı noktası olur; betonun 
katılaştırdığı ruhların yumuşaması 
için bir fırsat sunar.

Nedenlerin ikincisi, üçüncüsü ve 
daha başkaları şunlar: Endüstri öte-
si çağda çocuklarımızı, gençlerimizi, 
aileleri, toplumları, ulusları tehdit 
eden pek çok konu var… Küresel-
leşme, tüketim kültürü ideolojisi, 
kendi ekosistemine yabancılaşma, 
dijital bağımlılık, küresel terör ve 
şiddet, açlık, susuzluk… 

Böylesine hızlı ve güçlü bir değişimin 
karşısında teker teker etkili olmamız 
mümkün değil, bunun farkındayım 
ancak Hz. İbrahim’in ateşine su ta-
şıyan karınca misali, eşimle birlikte 
üzerimize düşeni yapmak istedik. 
2020 yılında hepimizi beton binala-
ra hapseden COVİD 19 pandemisi 
de itici unsurlardan biri oldu. 2019 
sonunda, yetişkinlere yönelik eğitim 
faaliyetlerime ağırlık verebilmek için 
üniversitedeki öğretim üyeliği göre-
vimden emekli olmuştum; 2020 yılı 
için yoğun bir program planlanmıştı. 
Pandemi ile beraber bütün yüz yüze 
eğitimler iptal edilince uzun yıllardır 
hayal ettiğim ekolojik bir yaşam ve 
eğitim merkezi kurma fikri üzerinde 
yoğunlaşma imkânı buldum. 

2020 yılı başlarında tam da korona-
virüs salgını ile kapanmaların başla-
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dığı dönemde Avrupa Birliği Katılım 
Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma 
Programı (IPARD II) 9. Çağrısı Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) üzerinden yapıldı. 
Kadın girişimcilere pozitif ayrımcı-
lık yapan IPARD II Programı’na hibe 
başvurusu yapmaya karar verdik. 
Ve fakat IPARD II şartları çok ağırdı. 
Kırsal turizm ve rekreasyon alanında 
hibe programına başvurabilmek için 
çeşitli prosedürlerin tamamlanması 
gerekiyordu. Mesela çiftçi olmayan 
birinin desteklerden yararlanması 
mümkün değildi. Resmi başvuru 
işlemlerini tamamlayarak Silifke Zi-
raat Odası’na ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemine üye 

oldum. Gazeteci, matbaacı, öğretim 
üyesi, iletişim uzmanı unvanlarının 
yanına çiftçi unvanı eklendi. 

Fakat yeterli değildi. Turizmci bel-
gesine sahip olmak ek puan geti-
recekti. Silifke Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne “Kırsal Turizm Kursu” 
açılması için başvuru yaptık. Önce 
bu konuda ders verecek eğitimci ol-
madığı bildirildi. Öğretmen ve yeter 
sayıda katılımcı bulundu ancak 2020 
bahar döneminde pandemi nede-
niyle okullarla birlikte halk eğitim 
ve özel eğitim merkezlerine bağlı 
bütün yetişkin eğitimi kursları da 
belirli olmayan bir süre boyunca ka-
patılmıştı. Umudun bittiği yerde Sel-
çuk Üniversitesi Taşucu Meslek Yük-
sekokulu imdada yetişti. İdarecileri 
ve Turizm Bölümü öğretim eleman-
ları, Halk Eğitim Merkezi üzerinden 
açılacak kursu kendi kurumlarında 
pandemi dönemine uygun koşul-
larda gerçekleştirmeyi kabul ettiler. 
Aralarında benim de bulunduğum 
17 katılımcı “Kırsal Turizm Sertifika-
sı” almaya hak kazandı.

Bir yandan proje başvuru dosyamız 
hazırlandı ve 2020 Temmuz’unda 
proje dosyamızı TKDK Mersin İl Ko-
ordinatörlüğü’ne teslim ettik. Ekim 
2020’de IPARD II 9. Çağrı Dönemi 
kabul edilen projeler arasında PO-
ZİTİF ÇADIRLI YURT başlıklı projemiz 
de yer alıyordu. Gerekli yazışmala-
rın ve görüşmelerin ardından 18 
Aralık 2020’de Mersin TKDK il koor-
dinatörlüğü ile sözleşme imzaladık. 
2021 yılında yapım aşamasına geç-
tik geçmesine ama aslında 2021 yı-
lını hiç yaşamamış olmayı isterdim. 

Neler oldu hocam? Başka 
yatırımcılara da ışık 
tutmak üzere paylaşabilir 
misiniz? 
Dr. Gültekin: “Bir kısmı Takdir-i 
İlahi… Mesela bu yatırımı maddi 
manevi destekleyen turizmci part-
nerimizi 2021 başlarında Covid-19 

tedavisi sonrası kalp krizinden kay-
bettik. Bizim için hem derin bir acı 
hem de profesyonel desteğin kaybı 
ve yatırım bütçesine katkısının or-
tadan kalkması nedeniyle büyük bir 
boşluk ve endişe doğurdu. Ancak 
hem onun hem de kendi kaderimi-
zin önünde eğilip yola devam ettik.

Pandemi sürecinde ulusal ve uluslara-
rası üretimin azalması, Türk Lirasının 
yabancı para birimleri karşısında de-
ğer kaybetmesi ve Dünya genelindeki 
ekonomik kriz nedeniyle piyasalarda 
yaşanan dengesiz ve fahiş fiyat artış-
larının bizlere yansımış olması canı-
mızı acıtan diğer unsurlardır. Pekçok 
mal ve hizmette olduğu gibi inşaat 
malzemeleri ve işçiliği de hayal ede-
meyeceğimiz kadar pahalanmış olup 
bu konularda denetimin arttırılması 
ortak meselemiz haline gelmiştir.

Ama en önemlisi Tarım ve Kırsal Kal-
kınmayı Destekleme Kurumu’nun 
(TKDK) AB IPARD ile ilişkisinden kay-
naklanan bir problem. Bu mutlaka 
çözülmeli… Ben yandım başkaları 
yanmasın diye bu noktaya özel dik-
kat çekmek zorundayım.  

BUGÜNKÜ AKLIM OLSA TÜRKİ-
YE’DE IPARD DESTEĞİNE BAŞVUR-
MAZDIM. BAKANLIK BUNU MUT-
LAKA DÜZELTMELİ!

Ülkemizde tuhaf bir uygulama var: 
AB’den AVRO cinsinden alınan hibe, 
yatırımcı ile sözleşme yapılırken 
Türk Lirasına çevriliyor. O an işin cid-
diyetini fark etmiyorsunuz ama so-
nunda yatırımcı perişan oluyor. Kısa-
cık özetleyeyim. 1 Temmuz 2020’de 
500 bin Avro üst limitten hazırladığı-
mız projenin bedeli Türk Lirasına çev-
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rilince 3 milyon 500 bin lira civarında 
bir rakam ortaya çıktı. İşi bitirdikten 
sonra bu miktarın %65’ini hibe olarak 
alacaktık. 2021 yılında pandeminin 
ve küresel ekonomik krizin etkisiyle 
inşaat malzemelerinin ve işçiliklerin 
fiyatları üç dört kat arttı. Tesisin tü-
müyle faaliyete geçirilmesinde kul-
lanmayı hedeflediğimiz bütçeyi sade-
ce inşaata harcamak zorunda kaldık 
ama yetmedi. Çaresizdik, projeyi 
tamamlayabilmek için gayri menkul 
satışı yaptık, eşe dosta borçlandık. 
Daha projeyi bitiremeden ve hibeyi 
alamadan büyük kriz yaşadık.

2021 yılının sonunda biz projemizi 
bitirip hak ediş aşamasına geldiği-
mizde AVRO 16-17 Türk Lirasına çık-
mıştı. Bu dönemde 500 bin AVRO 
yaklaşık 8 milyon Türk Lirasına denk 
geliyordu. Biz, Türk Lirası cinsinden 
sözleşme yapmak zorunda bırakıl-
mamış olsaydık böylesine büyük bir 
zarara uğramazdık. Şu an itibarı ile 
hesapladığımızda %65 görünen AB ve 
T.C. katkısı %20’lere düşmüş durum-
da. Kur farkından doğan fazlalıkların 
TKDK tarafından yeni projeler için 
kullanıldığını öğrenmek de çok tuhaf 
hissettirdi. Kırsal bölgelere yatırım ca-
zip hale getirilmek isteniyorsa mutla-
ka bu uygulamadan vazgeçilmeli… Bu 
uygulama AB’nin bir dayatması ise bu 
konuda girişimde bulunulmalı… Sayın 
Bakanımıza, TKDK Başkanımıza ve di-
ğer ilgililere duyurulur.

Süreç üzücü olsa da 
projeyi büyük ölçüde 
tamamladınız. Biz dahil 
olmak üzere insanlar 
burada konaklıyorlar ve 
gerçekten çok iyi geldi. 
Günübirlik etkinlikler de 
başladı. Geleceği nasıl 
görüyorsunuz?
En büyük tesellim bu… Misafirle-
rimizin mutluluğu, çocukların öz-
gürce gerçek oyunlar oynaması, 

hayvanların peşinden koşturması… 
Onlara yaşayarak öğrenme orta-
mı sunmuş olmak… Aile içi iletişim 
eğitimlerimiz ve aile dizilimi uygu-
lamalarımızdan ayrılırken insanların 
gözlerinde gördüğüm minnettarlık 
bakışı… Öğretmenlerimizden ve 
annelerimizden aldığımız teşekkür 
mesajları… Ben umutla beslenen 
bir karaktere sahibim. Hayatım bo-
yunca böyle oldu. Yaşadığım bütün 
zorlukların ardından muhteşem 
hediyeler gönderdi Yaradan… Bu 
kez de öyle olacağından hiç kuşkum 
yok. Sadece biraz zaman alabilir. 

Daha yapılacak çok işimiz var. Bilim, 
teknoloji, kültür, sanat atölyelerimiz 
faaliyete geçecek. Permakültür atöl-
yesi kurulacak. Gönüllüler lazım. Sa-
natçı, öğretmen, mühendis, teknis-
yen… Herkesin verebileceği bir katkı 

mutlaka vardır. Sivil toplum kuru-
luşları ile iş birliği gerekli. Sıra dışı, 
çok özel proje fikirlerimiz ve bunları 
hayata geçirmek için sponsorlara ih-
tiyacımız var. İyiyi, iyiliği çoğaltmak 
isteyenlere kapımız de yüreğimiz de 
ardına kadar açık. Ziyaretçilerimiz 
akın akın geliyorlar. Onlardan rica-
mız çok konuşup, bize sürekli öneri-
lerde bulunarak zamanımızı çalmak 
yerine icraat için ellerini taşın altına 
koysunlar… Koysunlar ki, taşları hep 
birlikte kaldırabilelim.

Tüm kamu ve özel sektör kuruluşla-
rımızı; mesela üniversitelerimizi, be-
lediyelerimizi, sanayi ticaret kuruluş-
ları ile meslek odalarımızı ve burada 
tek tek sayamayacağım tüm paydaş-
ları, “birlikte neler mümkün” sorusu-
nun cevabını aramaya bekleriz.


